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Ježíši, Králi nebe a země,
přitáhni k sobě náš český lid,
ať v jeho srdci a v jeho mysli

vládne tvůj řád a bezpečný klid. 

Ó, dej mu víru, naději, lásku,
uchraň ho hříchů, nesvornosti,
ať opět uzná království tvoje,

sklání se před tvou velebností.

(Kancionál píseň č. 707) Mozaika v římské bazilice Panny Marie
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Kde? No přece v Římě na svatořečení Anežky České 12. listo-
padu 1989 a teď opět po 30 letech. Velký zážitek! Do několi-
ka bodů bych chtěl napsat postřehy z letošní Národní pouti 
do Říma.

Národní pouť do Říma

Byli jsme při tom! 1. Nádherné bohoslužby v papežských bazilikách Panny Marie, 
sv. Petra a v Lateráně. Byli s námi téměř všichni biskupové a asi 
4 000 poutníků. Hudební doprovod zajišťovala Hudba Hradní 
stráže a Policie České republiky. Zpívaly sbory Collegium hor-
tense, SMoG (Sbor Mosteckého gymnázia), SBM (Schola brněn-
ské mládeže), sbor Stojanova gymnázia Velehrad a další. Místy 
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Bazilika Panny Marie Sněžné

Taky jste si někdy řekli, že apoštolové z doby Ježíše Krista to 
měli jednoduché. Viděli, jak chromí chodí, jak slepí vidí, jak mrt-
ví vstávají z hrobu. To bylo snadné mít víru pevnou a jistou. Ale 
škoda, že zázraky se už nedějí… Není to pravda. Dějí se.
Maminka před několika lety podstoupila transplantaci ledvin. 
Pět následujících let prožila bez větších potíží, ale vědělo se, že 
bude nutná ještě operace srdce. Přišel čas a maminka se podro-
bila velmi složitému zákroku. Operace se povedla a nic nena-
svědčovalo komplikacím. 
Hned další noc jsem nemohla spát. A tu mě napadlo: Maminka 
mě možná potřebuje. Začala jsem se modlit. Později jsem se do-
zvěděla, že právě v tuto dobu bylo potřeba maminku opět uvést 
do umělého spánku, napojit na dýchací přístroje. Nevinný kašel 
před operací způsobil následně rozsáhlý zápal plic s postupným 
selháváním ostatních orgánů a svalovou slabostí. Dlouhé týdny 
maminka ležela v umělém spánku, připojená na dýchací přístroj 
a další monitory. Střídali jsme se u ní každý den. Lékaři nás stále 
varovali, že situace je velmi vážná, že naděje spíše není.
Seděla jsem u maminky a vtom jsem si uvědomila: Ježíš přeci 
říkal, že i my máme možnost vkládat ruce na nemocné a uzdra-
vovat, že stačí mít víru jako hořčičné zrnko. Já tedy věřím, dr-
žím maminku silně za ruku a modlím se. Jeden den, druhý den, 
v nemocnici, doma, další týden, ale změna pořád nenastávala, 
naopak se vše dále horšilo. Trvalo to několik týdnů. Lékaři se 
na nás dívali jako na blázny, že stále věříme v uzdravení. Snažili 
se nám opakovaně vysvětlit, že je jen otázka času, kdy přijde 
konec. A nejrůznější další komplikace jim dávaly za pravdu. 
Jedna paní doktorka mi doporučila vyřešit si s maminkou vše 
potřebné, že už je čas. Jenže, já neměla co, neměly jsme mezi 
s sebou nevyřčené křivdy, maminka i já jsme věděly, že jedna 
pro druhou znamenáme moc. 
Odmítali jsme se vzdát: dokud srdce bije, pořád je naděje. Přišel 
Velký Pátek před Velikonocemi, a po něm nastala změna, krevní 
testy se najednou přestaly horšit. Lékaři nás opět varovali, že to 
nemusí být známka zlepšení, ale naopak pouze známka vyčer-
pání organismu. Ale my jsme stále věřili a modlili se. 
A stal se zázrak. Od této chvíle se vše opravdu začalo zlepšo-
vat, bylo možné maminku vyvést z umělého spánku. Za měsíc 
ji i odpojit od dýchacího přístroje. Za další měsíc byla schopna 
postavit se na nohy. 
Ledvina po operaci však stále nepracovala. Lékaři již považovali 
za nemožné, že by ještě začala fungovat. I tak jsme byli šťastní, 
měli jsme zpět svoji maminku, která mluvila, chodila, smála se. 
Jednou večer jsem za vše děkovala Bohu. Nedalo mi to a dodala 
jsem ještě neskromně: Víš, Bože, kdyby i ledvina mohla fungo-
vat, byla by to taková třešnička na dortu ...
Druhý den ráno maminka začala močit. Nikdo nechtěl věřit. Ale 
zkusili vynechat dialýzu, a ono to šlo, ledvina začala pracovat. 
Následoval ještě více než rok krásného života s rodinou, s vnou-
čaty, s manželem. 
A teď řekněte sami, co jiného to bylo než zázrak? A já děkuji 
za každý den, kdy jsme si mohli maminku ještě užít.

Eva Pupíková

Zažila jsem zázrakto znělo jako v nebi. Nádherná sóla, nástroje, skvělý výběr písní.
2. Výborné byly i úvody k bohoslužbám a kázání našich bisku-
pů. Věřím, že všechno se objeví i v písemné podobě, abychom 
se mohli k těmto myšlenkám vracet.
3. V Římě nám nepřálo počasí. Celé tři dny pršelo. Brněnský 
biskup Vojtěch Cikrle však na počátku pouti řekl: „Nepřije-
li jsme na výlet, ale na pouť. Na výlet se jezdí, abychom si to 
užili, abychom něco viděli. Na pouť jezdíme, abychom byli pro-
měněni.“ To mě hodně oslovilo. Uvědomil jsem si, že nás často 
vnitřně promění těžkosti, které s pomocí Boží překonáváme. 
Podle toho jsem se pak snažil vnímat nepřízeň počasí, únavu, 
zdravotní a jiné problémy. Sám Bůh nás skrze tyto skutečnosti 
proměňuje.
4. Vzpomínky a zpytování svědomí mě provázely na každém 
kroku. Vzpomínal jsem na rok 1989. Porovnával jsem svoje oče-
kávání a naděje se skutečností dnešních dnů. Nejednou jsem 
cítil zklamání z toho, co dnes prožívá církev i společnost. Převa-
žovala však vděčnost za veliké věci, které jsme za 30 let prožili.
5. Krásným zážitkem bylo České nebe. Je to cyklus duchovních 
kantát o českých patronech a světcích pro sóla, sbor a orches-
tr na texty Marie Dolistové. Dirigoval Jan Zástěra v Lateránské 
bazilice v úterý 12. listopadu večer. Kdyby se to v budoucnos-
ti někde hrálo, neváhejte. Podle mě by stálo za to jet i třeba 
do Olomouce nebo do Prahy.

o. Pavel

Rozloučení s Ludvíkem Dřímalem
Když jsem před 25 lety poprvé přijížděl do Valašského Meziří-
čí a přemýšlel o svých budoucích spolupracovnících, vzal jsem 
cestou stopaře. Byl to manželský pár, který měl krátce po svat-
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Tolik aspoň některé vzpomínky. Ještě jednou bych chtěl po-
děkovat všem, kdo se jakkoliv zapojili do příprav a průběhu 
této akce. Děkuji panu Gajdošovi, že natočil některé okamži-
ky a toto video již umístil na Youtube. Děkuji Vojtovi Haikerovi, 
že nám natočil celý průběh v kostele i v Hrachovci. Tato videa 
jsou v počítači na faře, pokud by si je chtěl někdo stáhnout, ať 
se zastaví. Děkuji našim tradičním sponzorům: Pekárně Anež-
ka z Palačova za frgály, Bistru Grygar za koláčky, firmě Váhala 
za obložené mísy, Láďovi Vajglovi za guláš, hranolky, pivo a další 
nápoje. Děkuji těm, kdo pomáhali v kuchyni, v baru a všem, kdo 
jídlo roznášeli. Evženovi Hlavicovi děkuji za brožurku s historií 
naší farnosti a Bohdanu Mikuškovi za moderování průběhu 
oslav v Hrachovci. Děkuji ministrantům, kostelníkovi, schóle 
a varhaníkovi. Tomáši Dřímalovi z cimbálovky Jadrnica děkuji 
za ozvučení a skautům a skautkám za přípravu a úklid sálu. Dě-
kuji všem, na které jsem zapomněl. Pán Bůh Vám to odplať! 

o. Pavel

23. dubna 1419 vznikla farnost Valašské Meziříčí. Celý rok jsme 
si to připomínali. Závěr těchto oslav nastal 28. října. Na tento 
den připadá výročí posvěcení našeho kostela. Jsem moc rád, že 
se tento den tak vydařil. Kostel i kulturní dům v Hrachovci byl 
plný. Přijeli kněží, kteří z naší farnosti pocházejí nebo zde pů-
sobili. Do kostela mezi nás přišel pan starosta Stržínek. V kos-
tele i v kulturním domě byla místostarostka Zdislava Odstrči-
lová. Arciopat břevnovského kláštera Prokop Siostrzonek měl 
moc hezkou promluvu. Zajímavé byly vzpomínky kněží a jáhnů 
na léta prožitá ve Valašském Meziříčí.
Mirek Vitásek, prezident Arcidiecézní charity, který patří svým 
vzrůstem mezi nejvyšší kněze, vzpomínal na to, jak někoho 
pohřbíval z obřadní síně. Když se jeho vysoká postava objevi-
la u řečnického pultu, naklonil se jeden ze smutečních hostů 
k sousedovi a říká: „To je ale velký panáček!“ A ten druhý na to: 

„To je přímo panák!“
Zajímavá byla také vzpomínka Františka Eliáše. Ještě než se stal 
knězem, byl lesníkem a s oblibou chodil v lesnické uniformě, 
protože mu řidiči spíše zastavovali, když u cesty stopoval. Jed-
nou jel navštívit známé děti, které tábořily u Velkých Karlovic. 
Když se vracel, zastavil mu řidič škodovky 120 GLS. Na palub-
ní desce ležely Sparty a na zadním sedadle velká nádoba plná 
malin. „Kdo jste?“,zeptal se František. „Kněz, farář!“ odpověděl 
páter Krupica, tehdejší farář valašskomeziříčské farnosti. „Také 
jednou budu,“ pochlubil se Franta. Dívali se na sebe a ani jeden 
tomu druhému moc nevěřil. Za pět let František zazvonil na faru 
a představil se jako nový kaplan. Páter Krupica se na něho dívá 
a říká: „My se přece známe!“

600 let farnosti - poděkování

bě. Když tito lidé zjistili, že jsem novým farářem naší farnosti, 
mladý muž mi začal s nadšením sdělovat své dojmy z nedávné 
přípravy na sňatek, kterou prožívali s jáhnem Ludvíkem Dříma-
lem. Řekl mi asi toto: „Víte, já do kostela moc nechodím, bylo 
to pro mě vlastně první setkání s vírou a náboženstvím. Mohu 
však říct, že v tom vidím velikou pomoc pro celý svůj život. Ten 
jáhen, který nás připravoval, byl úžasný.“ Mohu říct, že to bylo 
pro mne první „setkání“ s Ludvíkem. Také na stránkách Života 
farností bych chtěl poděkovat za všechno, co pro nás Ludvík 
Dřímal udělal, za hodiny, které strávil v kanceláři, při přípravě 
snoubenců, za všechny návštěvy nemocných, za modlitby i pří-
klad trpělivosti v době nemoci. Ludvíku, Pán Bůh ti to odplať 
v nebeském království, pozdravuj všechny „Mezříčáky“, kteří 
tam jsou už s tebou, a přimlouvej se za nás.

o. Pavel
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Slovo života na prosinec 2019

1 Ch. Lubichová, Slovo života na prosinec 1978, in Parole di Vita, a cura di Fabio 
Ciardi (Opere di Chiara Lubich 5, Città Nuova, Roma, 2017), str. 123.

zŠ salvátor

„Bděte tedy, protože nevíte, který den 
váš Pán přijde.“ (Mt 24,42)

V tomto úryvku Matoušova evangelia 
připravuje Ježíš učedníky na svůj posled-
ní a nečekaný návrat, který je překvapí.
I v oné historické době existovalo mnoho 

problémů, válek, utrpení všeho druhu. Izraelský lid vkládal na-
ději do zásahu Hospodina, který učiní konec slzám. Toto čekání 
proto nebylo důvodem ke zděšení, ale spíše útěchou, časem 
spásy.
Zde Ježíš ukazuje velké tajemství: máme žít dobře přítomný 
okamžik, protože On se vrátí ve chvíli, kdy budeme pracovat, 
věnovat se běžným každodenním věcem, v nichž často zapomí-
náme na Boha, protože jsme příliš pohlceni starostmi o zítřek. 

„Bděte tedy, protože nevíte, který den váš Pán přijde. “

Bděte: to je také výzva k tomu, abychom měli oči otevřené, ro-
zeznávali znamení Boží přítomnosti v dějinách, v každodennosti, 
a pomáhali těm, kteří žijí ve tmě, nacházet cestu životem.
Nejistota ohledně přesného dne, kdy Ježíš přijde, staví křesťana 
do pozice neustálého očekávání. Povzbuzuje ho, aby intenzivně 
prožíval přítomný okamžik, aby miloval dnes, a ne zítra; aby od-
pustil teď, a ne až potom; aby proměňoval danou situaci nyní, 
a ne až najde místo ve svém zaplněném diáři.
Chiara Lubichová o tomto Slově rozjímala takto: „Všiml sis, že 
mnohdy nežiješ svůj život, ale živoříš čekáním na ,pak’, kdy by 
mělo přijít něco ,krásného’? Faktem je, že to ,krásné - potom’ 
musí přijít, ale to není to, co očekáváš. Jakýsi božský instinkt 
tě přivádí k tomu, abys očekával někoho nebo něco, co by tě 
mohlo uspokojit. Možná, že myslíš na nějakou oslavu nebo 
na volný čas, nebo na nějaké mimořádné setkání. Jakmile tyto 

okamžiky pominou, nejsi uspokojený, alespoň ne v plnosti. Zno-
vu se začleňuješ do běžného koloběhu života, který neprožíváš 
naplno, ale v neustálém očekávání. Pravdou je, že mezi prvky, 
které utvářejí také tvůj život, je jeden, před nímž nemůže nikdo 
utéct. Je jím osobní setkání s Pánem, který přijde. To je to ,krás-
né’, k čemu podvědomě směřuješ, protože jsi stvořen pro štěstí. 
A plnost štěstí ti může dát pouze On.“1

„Bděte tedy, protože nevíte, který den váš Pán přijde.“

Pán Ježíš určitě přijde na konci života každého z nás, ale už 
nyní ho můžeme poznávat skutečně přítomného v Eucharistii, 
kterou máme slavit, v jeho slově, které máme poslouchat a žít, 
v každém bratrovi a sestře, které máme přijmout, v jeho hlase, 
který mluví ve svědomí.
I dnes před nás život klade mnoho výzev a my se ptáme: „Kdy 
toto všechno utrpení skončí?“
Nemůžeme pasivně čekat na Pánův zásah: každý okamžik musí-
me využít k uspíšení Božího království, k uskutečnění jeho plá-
nu bratrství. Každý drobný skutek lásky, každá laskavost, každý 
darovaný úsměv proměňuje naši existenci v ustavičné a plodné 
čekání.
Otec Paco je kaplanem v jedné španělské nemocnici. Leží tu 
mnoho starých lidí, kteří často trpí vážnými degenerativními 
chorobami. Vypráví: „Když jsem jednou klepal na dveře jed-
noho starého pacienta, který se často hlasitě bouřil proti víře, 
trochu jsem zaváhal, ale pak jsem si řekl, že chci svědčit o Boží 
lásce. Vešel jsem s nejkrásnějším úsměvem, jaký jsem dovedl. 
Mluvil jsem k němu laskavě, vysvětloval jsem mu krásu svátos-
tí. Zeptal jsem se ho, zda by je chtěl přijmout a on odpověděl: 

„Určitě!“ Vyzpovídal se a přijal Eucharistii a svátost nemocných. 
Chvilku jsem s ním ještě pobyl. Když jsem odcházel, byl klidný 
a jeho dcera, která tam byla s ním, byla překvapená.“

Letizia Magri

Nechce se mi věřit, že uplynul další měsíc a je tu nové číslo Živo-
ta farností. Hrozně to utíká, čtvrtletí pryč, pomalu se začínáme 
připravovat na Vánoce… Ve škole se stále něco děje, probíhají 
třídní aktivity, školní akce, akce parlamentu, soutěže… Přečtěte 
si, kolik jsme toho zažili…

Pasování parlamenťáků
Občas – a poslední dobou stále častěji – můžete slyšet o našem 
žákovském parlamentu. Jsou to kluci a holky od 3. po 9. ročník 
vždy po dvou ze třídy, kteří plánují, chystají a organizují nebo 
pomáhají organizovat různé školní akce. Jsou aktivní, ochotní, 
tvořiví a obětaví. Vede je paní asistentka Marie Čtvrtníčková. 
Na začátku října proběhlo slavnostní pasování členů parlamen-
tu a potom jejich společné fotografování. Scházejí se pravidel-
ně na schůzkách a debatují o tom, které aktivity by pro ostatní 
spolužáky nebo pro školu mohli uspořádat. Kromě sběru kaš-
tanů a žaludů zorganizovali, připravili a zrealizovali celoškolní 
sběr papíru a lampionový průvod se svatým Martinem (viz níže). 

Děkanátní centrum pro rodinu Valašské Meziříčí
srdečně zve

Cena pro pár 100 Kč
Přihlašování: cprvalasskemezirici@ado.cz 

tel. 733 741 636

30. listopadu 2019 od 15.00 hodin na faře v Zašové

MAMINKY A DĚTI
NA SPOLEČNÉ ADVENTNÍ TVOŘENÍ
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Obě akce byly vydařené a parlamenťákům se opravdu povedly. 
Tímto všem upřímně děkuji za podporu a reprezentaci školy!

Magda Krupová

Hudebně-taneční vystoupení
Ve čtvrtek 17. 10. navštívily děti ze III. a IV. třídy hudebně-ta-
neční představení, které se konalo v Kulturním domě v Zašové. 

„Karlík a továrna na čokoládu“ je příběh výrobce čokolády, který 
podrobuje děti, výherce zlatých kupónů, různým zkouškám, aby 
vybral svého nástupce. Jak se děti vyrovnají se svými špatnými 

vlastnostmi a nectnostmi během zkoušek Williho Wonky? To 
nám předvedly ve svém úžasném tanečním vystoupení mladé 
tanečnice základní umělecké školy B-Art. Představení se nám 
moc líbilo, a protože také počasí nám vyšlo, užili jsme si všichni 
krásné dopoledne.

Petra Mikešová a Veronika Masopustová

Milion dětí se modlí růženec
V pátek 18. 10. v 9:00 jsme se s žáky připojili k dětem celého 
světa, které se v danou hodinu modlily růženec za mír a pokoj 
ve světě. Zároveň jsme se touto společnou modlitbou každým 
desátkem modlili za misie v jednotlivých kontinentech. Mod-
litbu připravil pan učitel Jiří Krupa s žáky 8. ročníku s využitím 
brožury Pokřtění a poslaní. Modlitby četli do školního rozhlasu.

Magda Krupová

Šachový turnaj
V sobotu 19. října se osm žáků z naší školy zúčastnilo turnaje 1. 
Vasto Tour v Karolince. Tohoto turnaje se zúčastnilo osmdesát 
mladých šachistů z celého okresu. Někteří naši žáci byli na tur-
naji poprvé, ale rozhodně se mezi ostatními hráči neztratili. Jan 
Stančík vybojoval skvělé 3. místo ve své kategorii a Pavel Pet-
rovický opět zvítězil! Velká gratulace! Umístění našich šachistů:

Kategorie 6 - 9 let: 26 účastníků
Jan Stančík: 3. místo
Ondřej Kořístka: 5. místo
Jan Pitrun: 8. místo
Václav Baričiak: 13. místo

Kategorie 10 - 11 let: 26 účastníků
Pavel Petrovický: 1. místo
Radim Pospíšil: 12. místo

A taky Tobiáš Zgabaj a Jindřich Gajdoš uhráli své první letošní 
výhry na tomto turnaji.
Všichni účastníci si odvážejí mnoho herních zážitků a fialová 
trička s potiskem loga turnaje jako pozornost pořadatele.

Jiří Krupa
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Třeťáci ve Valašském ekocentru
V úterý 22. 10. se III. třída zúčastnila výukového programu „Brá-
na recyklace“, který připravili pracovníci Valašského ekocentra. 
Děti si rozšířily své vědomosti o spoustu nových znalostí. Co je 
odpad, kde se bere, co se s ním děje, když jej třídíme, a naopak, 
když jej netřídíme? A co je vlastně tajuplné slovo RECYKLACE? 
To všechno by vám teď už jistě dokázali naši třeťáci zodpovědět. 
Hravou formou se učili odpad roztřídit a teď už jistě ví, co do ja-
kého kontejneru patří. Největším překvapením ovšem bylo, co 
všechno se dá vyrobit z vytříděných plastů nebo nápojových 
kartonů…

Petra Mikešová

Sběr papíru
Ve středu 23. 10. proběhl ve škole pod vedením žákovského 
parlamentu sběr papíru. Jelikož nemáme skladovací prostory, 
kde bychom sbírali vytříděný papír po celý rok, musí proběh-
nout vše v jeden den. Každý parlamenťák měl předem stanove-
ný úkol a s pomocí pana školníka balíky papíru vážili a nakládali 
na vozík. Proběhlo to rychle a bez zásahu do vyučování. Chválím 
za to nejen žáky z žákovského parlamentu, ale VŠECHNY, kteří 
starý papír doma třídili a shromažďovali a přinesli ve stanovený 
den do školy. Celkem jsme do sběrny odvezli 2040kg papíru! 
Získanou částku přiložíme k finančním prostředkům na Adopci 
na dálku, případně na další misijní projekt. Nejlepší žáky a třídní 
kolektivy jsme odměnili. 

Absolutním vítězem se stala Andrea Mrnuštíková z 2. ročníku. 
S pomocí rodičů odevzdala 375kg!
2. místo: Lucie Suchá z 8. ročníku s 235kg
3. místo: Beáta Zbružová z 2. ročníku: 191kg
4. místo: Jan Pitrun z II. třídy a Markéta Pitrunová z VI. třídy: 
dohromady 240kg

Magda Krupová

Burza škol – Vsetín
Více než čtyři desítky středních škol, pět vyšších odborných škol, 
jedna vysoká škola a přes dvacet zaměstnavatelů ze Vsetínska 
i okolí se představili na „Burze práce a přehlídce škol Vsetín 
2019“. Budoucím středoškolákům, jejich rodičům i učitelům 
(ale i široké veřejnosti) se tímto každoročně nabízí příležitost 
získat potřebné informace, které mohou pomoci při výběru 
té nejvhodnější školy či oboru pro další studium nebo práci. 
V rámci pracovních činností se 24. října do Vsetína vypravili 
i žáci 8. a 9. ročníku s učiteli. Možná jim tato přehlídka škol po-
může v jejich rozhodování co dál po základní škole.

Státní svátky
Ve škole učíme žáky o starších i mladších dějinách České repub-
liky. Vždy si taky připomínáme významné události, zejména ty, 
které slaví celá země jako státní svátek. V pátek 25. 10. proběh-
la relace do školního rozhlasu k 28. říjnu. Připomněli jsme si Den 
vzniku samostatného československého státu a dějinné událos-
ti, které mu předcházely. Text připravila paní učitelka dějepisu 
Klaudie Pružincová, přečetli jej Jitka Chovancová, Lenka Bačová 
a Jan Stančík z 8. ročníku pod vedením pana učitele Krupy.

Magda Krupová

OSVĚTIM
V pátek 25. 10. 2019 se naše třída spolu s paní učitelkou Pružin-
covou a paní asistentkou Greňovou zúčastnila exkurze do Pol-
ska, do Osvětimi. Sešli jsme se brzy ráno, neboť cesta autobu-
sem trvala tři hodiny. Společnost nám kromě příjemného pana 
průvodce Kočího dělala třída ze školy ve Zlíně. Cestou nám pan 
průvodce sdělil mnoho zajímavostí a důležitých informací tý-
kajících se Polska a 2. světové války. Po několika zastávkách 
a překročení státní hranice mezi námi a naším sousedem jsme 
dorazili na místo, ke koncentračnímu táboru Auschwitz (Osvě-
tim). Nejvíce nás asi překvapila velikost celého komplexu. Ne-
jednalo se jen o pár domů, ale o několik desítek, možná i stovek 
staveb a komor. Hned po vstupu do muzea jsme si všimli, že 
návštěvníci byli z celého světa, slyšeli jsme kolem nás spous-
tu různých jazyků. Je dobré, že se tolik lidí zajímá o krutou mi-
nulost, která se zde odehrála. Ujal se nás pan průvodce, který 
mluvil česky. Dostali jsme sluchátka a slyšeli jsme neskutečné 
věci. Jen nám z toho běhal mráz po zádech. Pan průvodce nám 
vysvětlil, že většina hrůz se děla v podzemí, kdy si lidé mysleli, 
že jdou do sprch, ale ve skutečnosti je vyhnali do místnosti smr-
ti. Do místnosti byl puštěn plyn, až se postupně nemocní a děti 
otrávili. Lidé, kteří podle lékaře byli schopni pracovat, nebyli 
na smrt posláni hned. Neměli však žádnou šanci přežít. Měli ne-
dostatek jídla a odpočinku. My si to asi v dnešní době nedoká-
žeme představit. Máme obrovské štěstí. Nejhorší na tom všem 
byla asi lež. První lidé, kteří sem byli transportováni, vůbec nic 
netušili. Nacisté si je nejprve vyfotili. Některé fotky se dochova-
ly a visí na stěnách. Pohled na obličeje nic netušících lidí v kaž-
dém něco zanechal. Mě osobně překvapilo, že se zde lidé dožili 
maximálně tří měsíců, poté umřeli na úplné vysílení. Lékařská 
péče zde žádná nebyla, proto zde lidé rychle umírali. To bylo 
nacistům jedno, další den jim ve vlaku přijeli další. I v těchto 
místech hrůzy však zazářila Boží přítomnost v podobě kněze 
Maxmiliána Kolbeho, který obětoval svůj život místo otce dvou 
dětí, který měl zemřít, neboť z tábora utekl vězeň. Doufala jsem, 
že pan průvodce tohoto světce zmíní, ale nestalo se tak. Doma 
jsem si o tomto světci pak přečetla něco více. Zjistila jsem, že 
když z tábora utekl vězeň, velitelé vybrali 10 jiných, kteří měli 
zemřít místo něj. Maxmilián, s pruhovaným oděvem s číslem 
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16670, se nabídl místo pana Gajowniczka, který měl manželku 
a dvě děti. Kněz nechtěl, aby děti vyrůstaly bez otce. Nikdy také 
svou víru nezapřel. V cele smrti povzbuzoval vězně, společně 
zpívali žalmy a modlili se. Cestu zpátky nám zpestřila návště-
va obchodního centra, odkud jsme domů měli možnost přivést 
sýry z Polska nebo oblíbené karamelové bonbóny Krówki. Celá 
exkurze pro nás byla obrovským přínosem, uvědomili jsme si, 
jaké štěstí máme, že žijeme v demokracii, bez války, a jsme si 
všichni rovni.

Tereza Pospíšilová, IX. třída

V pátek 8. listopadu jsme se na večerní mši svaté modlili spo-
lečně za budoucnost naší školy, za všechna jednání ohledně stě-
hování. (V těchto dnech je to důležitější než kdy jindy, čekáme 
totiž nové zprávy z Kraje ohledně budovy učiliště.) Děti z pě-
veckého kroužku spolu s paní učitelkou Mikešovou a paní vy-
chovatelkou Vránovou zazpívaly několik písní, děkuji tatínkům: 
Michalu Perutkovi a Jindrovi Vránovi za doprovod na nástroje.

Magda Krupová

Den v přírodě – III. třída
V úterý 5. listopadu se vydala třetí třída na podzimní den v pří-
rodě. I letos jsme byli pozváni k Nikolce na jejich statek do Hra-
chovce. Krištofovi pro nás měli krásně připravený program 
na třech stanovištích, na kterých se děti po skupinách střídaly. 
Dozvěděly se spoustu nových zajímavých věcí o živé i neživé 
přírodě, ochutnaly dýňová semínka i domácí med, naučily se 
měřit a odhadovat vzdálenost, lámaly si hlavu nad hlavolamem, 
vyzkoušely si jak vyhřebelcovat koně i cvičit pejska a nosily dříví 
na oheň, aby si na něm potom opekly krásně do křupava (občas 
i do černa) rohlík. A přestože počasí bylo vskutku listopadové 
a nevrátili jsme se právě nejsušší a nejčistší, užili jsme si krásné 
dopoledne v nádherné krajině a zjistili jsme, že v přírodě je bá-
ječně za každého počasí.

Petra Mikešová
Výchovně-vzdělávací program I. třídy
Žáci I. třídy zažili v polovině října šok! Jejich třídní paní učitelka 
musela jednoho dne ze školy náhle odjet rovnou do nemocnice 
s akutním zánětem slepého střeva. Operace i rekonvalescence 
proběhly dobře, a tak už mají prvňáčci svou paní učitelku zase 
zpátky. (Jsem ráda, že v I. třídě zaskočila mladá paní učitelka 
Anežka Žilinská, která paní učitelku Janýškovou zdárně zastou-
pila.) Program „Krteček a konopné kalhotky“, který měli dohod-
nutý v Muzeu ve Vsetíně, však museli přeložit. Na ten se vypra-
vili až 5. listopadu. O tom paní učitelka Janýšková napsala: 
V úterý 5. 11. se prvňáčci vypravili vlakem do Vsetína, kde na-
vštívili zámek. Čekal je zde výukový program „Krteček a konop-
né kalhotky“. Seznámili se hravou formou se zpracováním a vy-
užitím konopí a jiných rostlin na textilní vlákno. V pohádce „Jak 
krtek ke kalhotkám přišel“ měl krteček spoustu kamarádů - zví-
řátek, kteří mu pomohli udělat kalhotky. Děti si vyzkoušely 
stonky nalámat jako čáp, učesat vlákna jako ježek, což je velmi 
zaujalo. Zaznělo například: „To je dobré pracování, to mě baví.  
Velkou radost měly také z náramku, který si každý sám vyrobil. 
Cestou tam i zpět děti poznávaly jehličnaté i listnaté stromy. 
Stihly se i zastavit a pozorovat a nakrmit kachny. Den se vydařil 
a děti se už těší na další zajímavé programy.

Kateřina Janýšková

Svatý Martin
Pondělí 11. listopadu jsme „prožili se svatým Martinem“. Pří-
pravy na tento den začaly ovšem v režii žákovského parlamentu 
již dříve. Parlamenťáci totiž navrhli, že by se letos mohl na při-
pomenutí svatého Martina uskutečnit svatomartinský průvod. 
Při plánování trasy průvodu přišli na skvělou věc: průvod za-
končíme v Citadele, kde potěšíme klienty legendou o svatém 
Martinovi a písničkou. Organizace vystoupení byla potom do-
hodnuta s paní Mgr. Venturovou z Citadely. Kluci a děvčata si 
rozdělili úkoly, kdo co zajistí a zařídí od oblečení přes hudbu, 
mluvené slovo, rekvizity až po dárky… Sami si složili text k písni, 
připravili doprovod na kytaru a ukulele, ve spolupráci s ostat-
ními spolužáky vyráběli dárečky – zápichy v podobě bílých ko-
níků, vytvořili plakáty. V pondělí 11. 11. před společnou ranní 
modlitbou ostatním spolužákům zazpívali připravenou píseň 
o svatém Martinovi. To hlavní ovšem začalo až vpodvečer. Před 
školou jsme se společně sešli s lucerničkami a lampiony, v čele 
průvodu nemohl chybět svatý Martin se svou družinou. V ur-
čenou dobu jsme se vypravili směrem k Citadele. Trasa vedla 
i přes hlavní tah města, o čemž byla vyrozuměna i Městská po-
licie, která nám zajistila bezpečný přechod. Za to velmi děkuje-
me. V zahradě Citadely parlamenťáci přečetli legendu o svatém 
Martinovi přes přenosný ozvučovací systém, aby to bylo dobře 

Mše svaté
Měsíc listopad začínáme každoročně mší svatou společně s far-
ností při Slavnosti všech svatých. Taky letos to tak bylo. o. Pavel 
nám v kázání připomínal jak je důležité a pro nás dobré, za vše 
děkovat Pánu Ježíši na cestě ke svatosti. A jak je významné i zpí-
vat při mši svaté. Prošli jsme text písně č. 840, která se obvykle 
o Slavnosti všech svatých v kostele zpívá. Na konci mše svaté 
zazpívaly děti z pěveckého kroužku s paní vychovatelkou Evou 
Vránovou a paní učitelkou Petrou Mikešovou písně „Já jdu tam 
do Boží země“ a „Všichni sejdeme se v nebi“.



10

řádek číslo 01 
řádek číslo 02 
řádek číslo 03 
řádek číslo 04 
řádek číslo 05 
řádek číslo 06 
řádek číslo 07 
řádek číslo 08 
řádek číslo 09 
řádek číslo 10 
řádek číslo 11 
řádek číslo 12 
řádek číslo 13 
řádek číslo 14 
řádek číslo 15 
řádek číslo 16 
řádek číslo 17 
řádek číslo 18 
řádek číslo 19 
řádek číslo 20 
řádek číslo 21 
řádek číslo 22 
řádek číslo 23 
řádek číslo 24 
řádek číslo 25 
řádek číslo 26 
řádek číslo 27 
řádek číslo 28 
řádek číslo 29 
řádek číslo 30 
řádek číslo 31 
řádek číslo 32 
řádek číslo 33 
řádek číslo 34 
řádek číslo 35 
řádek číslo 36 
řádek číslo 37 
řádek číslo 38 
řádek číslo 39 
řádek číslo 40 
řádek číslo 41 
řádek číslo 42 
řádek číslo 43 
řádek číslo 44 
řádek číslo 45 
řádek číslo 46 
řádek číslo 47 
řádek číslo 48 
řádek číslo 49 
řádek číslo 50 
řádek číslo 51 
řádek číslo 52 
řádek číslo 53 
řádek číslo 54 
řádek číslo 55 
řádek číslo 56 
řádek číslo 57 
řádek číslo 58 
řádek číslo 59 
řádek číslo 60 
řádek číslo 61 
řádek číslo 62

slyšet, společně jsme zazpívali připravenou píseň a nakonec 
předali dárečky. Paní Venturová připravila pro děti teplý čaj 
a poděkovala za tuto pěknou akci, která všem klientům udělala 
radost a ujistila je v tom, že na ně u nás ve škole myslíme.

17. listopad aneb 30. výročí pádu komunismu
Významné výroční našich moderních dějin jsme si ve škole 
připomněli celodenním projektovým dnem. Již několik týdnů 
předem se žáci v režii paní učitelky dějepisu Klaudie Pružinco-
vé a ve spolupráci s vyučující českého jazyka Anežkou Zgaba-
jovou na to připravovali a plnili zadané úkoly. Museli např. za-
znamenat rozhovory s pamětníky v rodině nebo s osobnostmi 
města, kteří zažili dobu sametové revoluce. Všichni jsme doma 
vyhledali předměty - každodenní věci, oblečení, knihy, noviny, 
fotografie, které máme založeny z doby socialismu. Z těchto 
věcí jsme uspořádali ve škole výstavku. (Bylo taky domluveno, 
že v pátek 15. 11. přijdeme do školy oblečení v barvách české 
trikolory.) Ráno jsme zahájili relací do školního rozhlasu, kte-
rou přečetli žáci z IX. třídy, zazněla píseň Modlitba pro Martu 
a pomodlili jsme se společně za oběti komunistického režimu. 
Ve třídách potom učitelé realizovali připravené aktivity přimě-
řené věku a možnostem žáků a celý den tomuto výročí věnovali. 
Výstupy všech tříd byly na závěr prezentovány na chodbě a vy-
staveny na nástěnkách. Nakonec jsme si zazpívali píseň Jarosla-
va Hutky „Náměšť“. 

Vyhodnocení sběru žaludů a kaštanů 
Sběr kaštanů a žaludů vyhlášený žákovským parlamentem patří 
k oblíbeným aktivitám našich žáků. Letos jsme k výsadbě i pro 
zvěř nasbírali 525kg, za což jsme získali na podporu misijních 
aktivit školy 1575,- Kč! Úžasné! Mnohokrát děkuji všem, kteří se 
zapojili, všem rodičům, kteří pomohli dětem do školy kaštany 
přinášet. Každé kilo má v celkovém součtu svoji váhu .

Nejlepší sběrači:
1. místo: Vránovi (Damián, Terezie, Lucie) 102kg
2. místo: Veverky (skupina děvčat IV. třídy, která sbírala společ-
ně) 57kg
3. místo: Kuipers (Tobiáš, Amálka, Ruben) 55kg
4. místo: Facovi (David, Sára) 50kg 

Sběr starých mobilních telefonů
V průběhu měsíce října jsme sbírali staré nepoužívané mobilní 
telefony pro dobrou věc. Akci „Vrať mobil“ pořádalo Severomo-
ravské regionální sdružení ČSOP ve spolupráci s městem Valaš-
ské Meziříčí, kolektivním systémem ASEKOL a Zlínským krajem. 
Za každý odevzdaný starý mobilní telefon přibylo na účet „Áčka“ 
20,- Kč. Takže čím více odevzdaných mobilů, tím více peněz vě-
nuje společnost ASEKOL na rozšíření aktivit a vybavení Centra 
Áčko. Žáci mohli nosit vyřazené mobilní telefony a odevzdávat 
je přímo ve škole. Byli jsme překvapeni, když jsme se dozvěděli, 
že se naše škola umístila na krásném 2. místě hned za ZŠ Křiž-
ná! (Při srovnání velikostí obou škol je to tedy parádní výsle-
dek!) Z výsledkové listiny zveřejněné na webu MěÚ: Do sběrové 
akce se zapojili žáci pěti místních základních škol, kteří odevzda-
li 225 mobilních telefonů (Křižná 73, Salvátor 56, Šafaříkova 44, 
Žerotínova 33 a Vyhlídka 19 kusů). U nás ve škole nejvíce mobi-
lů odevzdala I. třída = 21! Snad rodičům nepobrali nějaké funkč-
ní .

Další aktivity
Žáci 8. ročníku pokračovali ve zlepšování pracovních dovednos-
tí v dílnách, proběhlo školní kolo soutěže Bible a my, ze kterého 
vzešla skupina žáků, kteří nás budou reprezentovat na okres-
ním kole. Žáci VI., III. a IX. třídy navštívili v rámci českého jazyka 
novou knihovnu.

A co se chystá? 
II. třída se připravuje na druhý „velký výlet“ tentokrát až k Vyš- 
kovu. Co tam uvidí, se dočtete v příštím čísle ŽF. Šachisté se 
budou snažit uspět na šachovém turnaji 27. listopadu. Nejen 
němčináři z II. stupně pojedou na zahraniční zájezd do Vídně. 
Proběhne okresní kolo soutěže Bible a my v Kelči. Přihlásíme 
literární i výtvarné práce do soutěže O poklad strýca Juráša. I. 
a II. třída se 2. prosince vypraví do Divadla loutek do Ostravy. 
Začátkem prosince nás opět navštíví svatý Mikuláš (tentokrát 
jinak než minulé roky). V úterý 10. prosince vás rádi potkáme 
ve škole při akci Den otevřených dveří (viz plakátek).

Magda Krupová
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Charita Valašské Meziříčí
Halloween v Zastávce
Také letos jsme se v Nízkoprahu rozhodli 
připravit se na Halloween. Co to vůbec je 
za svátek? Jak se slaví?
Je to lidový svátek, který se slaví 31. října, 
tedy den před křesťanským svátkem Všech 
svatých. Děti ve strašidelných kostýmech 
chodí dům od domu a koledují s pořeka-
dlem „Koledu, nebo vám něco provedu“.

Tradičním znakem Halloweenu jsou vyřezávané dýně se svíč-
kou uvnitř, které představovaly duše zemřelých milovaných 
bytostí. Dýně bývaly umístěny v oknech a na verandách, aby 
vítaly pozůstalé. Tak tolik jen pro krátké vysvětlení.
A my v Zastávce jsme se také rozhodli vyrobit si vyřezáva-
né dýně. Klienti se příprav ujali naplno. Společně jsme dýně 
nakoupili. A po krátké „přednášce“ o bezpečnosti, kterou 
je potřeba při práci s dýněmi dodržovat, došlo na samotné 
tvoření. Nejdříve jsme společně dýně vydlabali a pak se ka-
ždý sám soustředil na vlastní tvůrčí práci. Pro inspiraci jsme 
měli připravených pár návrhů, jak by mohly lucerny vypa-
dat. Někdo se jich částečně držel a někdo měl svoji vlastní 
představu, kterou přenesl na dýni. Všem šla práce od ruky 
a hodně jsme se při tvoření nasmáli.
Když se venku setmělo, rozsvítili jsme naše lucerny před 
vchodem do Nízkoprahu Zastávka a společně si užívali stra-
šidelnou Halloweenskou atmosféru.

Charita Valašské Meziříčí otevřela Nízkoprah TRIUMF
Požadavek na zřízení Nízkoprahového zařízení pro děti 
a mládež v Rožnově pod Radhoštěm vyvstal z komunitního 
plánování města.
Než padlo toto rozhodnutí, bylo potřeba zjistit spoustu in-
formací, hlavně o potřebnosti této sociální služby v nové 
lokalitě. TRIUMF klub se tak stal 16. sociální službou provo-
zovanou Charitou Valašského Meziříčí. 
Samotnému otevření předcházelo mnoho příprav, které do-
pomohly klub dotáhnout do jeho dnešní podoby. Prostory, 
ve kterých nízkoprah sídlí, pronajalo Charitě Město Rožnov. 
Následovaly rozsáhlé stavební úpravy.
Velkým otazníkem byl název nového klubu. Protože, ač se to 
nezdá, dobrý název je polovina úspěchu. Obzvlášť to platí 
u cílové skupiny klientů, která je ve věkovém rozmezí 10 až 
26 let. Zvítězil název TRIUMF. Poté následovalo zaregistro-
vání nové sociální služby. K tomu je potřeba vědět konkrét-
nější podrobnosti, jak bude služba poskytována, které cílo-
vé skupině a jakým směrem se bude zařízení ubírat. Využili 
jsme tedy možnosti podívat se do různých podobných zaří-
zení v okolí, kde nám díky vstřícnosti a ochotě jednotlivých 
pracovníků byly předány zkušenosti, tipy, ale i rady o po-
skytování této služby. Mezitím jsme také pracovali na vy-
tvoření interiéru, ve kterém by naši klienti našli místo, kde 
by mohli rozvíjet své kreativní myšlení, prohloubit si své do-
vednosti a schopnosti v různých zájmových, volnočasových, 
ale i vzdělávacích činnostech. Během příprav klubu jsme se 
neustále snažili být velmi kreativní a dívat se takřka na vše 
pohledem klienta, abychom co nejvíce vyhověli právě jejich 
požadavkům, potřebám, ale i nárokům. Před samotným ote-
vřením bylo také důležité, aby o nás vědělo co nejvíce mla-
dých lidí. Navázali jsme proto spolupráci se školami, organi-
zacemi, institucemi a orgánem sociálně-právní ochrany dětí, 
kde jsme prostřednictvím krátké prezentace sdělili, kdo 
jsme, pro koho jsme, co děláme a co jim můžeme nabídnout. 
Po všech těchto nezbytných přípravách jsme 1. listopadu 
slavnostně Nízkoprah v Rožnově otevřeli.
Našim záměrem je klienty motivovat a vést je k odpověd-
nému a samostatnému způsobu života. Vývoj nové sociální 
služby je v začátcích a přáním pracovníků je, ať klienti na-
jdou v novém Nízkoprahovém zařízení bezpečí, ale i místo, 
kde budou rádi trávit svůj volný čas společně se svými vrs-
tevníky a pracovníky klubu.

za charitu Martina Došková
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Mše svatá za zemřelé lidi bez domova
V pondělí 4. listopadu byla v kapli na hřbitově ve Valašském 
Meziříčí sloužena zádušní mše svatá za lidi bez domova, kte-
rou celebroval o. Pavel Stefan.
Děkujeme veřejnosti za velkou účast na této mši svaté 
a všem, kteří zemřelým klientům Charity věnovali tichou 
vzpomínku.
Zvláštní poděkování patří O. Pavlovi za jeho podporu a krás-
ná slova, která nás všechny zasáhla.

Materiální sbírka v ON Semiconductor
V týdnu od 4. 11. do 11. 11. 2019 proběhla ve společnosti ON 
Semiconductor v Rožnově pod Radhoštěm materiální sbírka ur-
čená pro potřeby Charity Valašské Meziříčí. Tato akce se konala 
v rámci Týdne sociální zodpovědnosti, který společnost každo-
ročně vyhlašuje. Tímto nabídla svým zaměstnancům možnost 
pomoci lidem, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci a po-
třebují např. základní materiální pomoc (potraviny, hygienické 
pomůcky, ošacení, domácí textil apod.).
Dary budou z velké části využity v Centru sociálně-materiální 
pomoci, ve službách pro lidi v krizi a bez domova (Terénní služ-
ba Domino, Denní centrum, Noclehárna), ale i v dalších sociál-
ních službách, které Charita Valašské Meziříčí provozuje (např. 
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, Denní stacionář, Azy-
lový dům pro matky s dětmi, Domov pro seniory aj.). Ty, kte-
ré se nevyužijí pro klienty sociálních služeb, budou nabídnuty 
k prodeji zákazníkům našeho obchůdku KOMPOOT ve Valaš-
ském Meziříčí.
Děkujeme společnosti ON Semiconductor za spolupráci při 
organizování sbírky a za poskytnutí zázemí pro její konání. Za-
městnancům společnosti upřímně děkujeme za štědrou ruku 
a otevřené srdce - díky tomu jsme naplnili 35 banánových kra-
bic oblečením, ložním prádlem, ručníky, drogerií, hygienickými 
a úklidovými prostředky, potravinami, výtvarnými pomůckami, 
společenskými hrami apod.
Poděkování patří také všem pracovníkům Charity Valašské Me-
ziříčí, kteří se ochotně podíleli na organizování sbírky.

Domácí zdravotní péče dostane pro příští rok o 30 % navíc,
Charita ukončuje stávkovou pohotovost
Zhruba o 30 % více peněz by měl dostat v příštím roce segment 
domácí zdravotní péče. Ukazují to propočty odborníků z organi-
zací, které přes půl roku o podmínkách financování vyjednávaly 
se zdravotními pojišťovnami, ministerstvem zdravotnictví i sa-
motným premiérem.
Výrazně jim v tom pomohla podpora 70 tisíc občanů, kteří 
podepsali petici Doma je doma. Rada ředitelů, nejvyšší orgán 
Charity, se rozhodla ukončit dosavadní stávkovou pohotovost 
sester. Ta trvala více než rok.
Závěrečná jednání byla velmi náročná a velmi napjatá. „Takřka 
do poslední chvíle před vydáním úhradové vyhlášky minister-
stva zdravotnictví jsme nevěděli, kolik z našich požadavků bude 
vyslyšeno. Bude i lepší bodové ohodnocení výkonů. Podařilo se 
vyjednat i doplacení nespravedlivých regulací za loňský a letoš-
ní rok. Nedokázali jsme prosadit vše, ale i tak celkové navýšení 
činí zhruba 30 % oproti letošnímu roku,“ uvedla hlavní vyjedna-
vačka za Charitu Ludmila Kučerová.
Jedná se o skok, který by měl zajistit záchranu a stabilizaci dlou-
hodobě podfinancované a přitom velmi efektivní oblasti veřej-
ného zdravotnictví. „Jako zástupce největšího poskytovatele 
domácí zdravotní péče v zemi bych chtěl poděkovat zejména 
partnerům ze segmentu: Asociaci domácí péče, České asocia-
ci sester – sekci domácí péče a odborné společnost Gratia Fu-
turum 913, s nimiž jsme společně prosazovali své požadavky. 
Rovněž bych rád poděkoval zdravotním odborům a tzv. Krizo-
vému štábu proti kolapsu ve zdravotnictví za podporu. Samo-
zřejmě velké díky patří našim sestrám v domácí péči, které to 
v nelehkých podmínkách vydržely, a také všem zaměstnancům, 
kteří je v protestech podpořili. V zátěžové situaci se potvrdilo, 
že jsme jednou velkou charitní rodinou. Velké díky za podporu 
patří i našemu zřizovateli, České biskupské konferenci. Nemůžu 
zapomenout ani na všechny významné osobnosti, které nám 
projevovaly účast, a na všechny ty, kteří petici podepsali,“ uve-
dl ředitel Charity Česká republika Lukáš Curylo.
Série obtížných jednání o financování domácí zdravotní péče 
pro příští rok začala na jaře letošního roku. Poté, co se zdra-
votní pojišťovny a zástupci 98 % poskytovatelů péče nedohodli 
na její podobě, zveřejnila Charita petici Doma je doma. Tu po-
depsalo během tří měsíců 70 086 občanů. Díky ní se zástupcům 
domácí zdravotní péče podařilo na začátku října dosáhnout ve-
řejného slyšení před petičním výborem Poslanecké sněmovny. 
Během následných opakovaných jednání s premiérem za účasti 
ministra zdravotnictví jsme dosáhli změny úhradové vyhlášky 
pro příští rok i tzv. mzdových indexů.
Charita Česká republika je největší poskytovatel domácí zdra-
votní péče. Zajišťuje zhruba třetinu celého segmentu. V oblasti 
domácí zdravotní péče, u jejíhož zrodu v roce 1991 stála, po-
skytuje jejích 836 sester pomoc 37 400 klientům ročně, dalších 
zhruba 500 sester poskytuje zdravotní péči v domovech pro se-
niory a domovech se zvláštním režimem. Charita je také největ-
ším nestátním poskytovatelem sociálních a zdravotních služeb 
v České republice. Pomáhá rodinám, ženám, mužům i dětem 
bez ohledu na jejich věk, víru nebo zemi původu.
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Pracuji jako lékařka v hospici. Chtěla bych svým článkem přispět 
do diskuse o eutanazii a zvláště reagovat na názory některých 
kolegů, že doporučit přijetí do hospice znamená rozhodnout 
o pasivní eutanazii. 
Principem paliativní medicíny je mírnit utrpení nemocných 
v terminální fázi života. Léčba bolesti by ovšem neměla být vý-
sadou hospiců, ale základním imperativem všech lékařů přichá-
zejících do styku s trpícími. 
Podávání opiátů z důvodu bolesti neodlišuje od eutanazie pou-
ze úmysl lékaře, jak se někteří domnívají, ale také dávka, způ-
sob aplikace a komplexní léčba bolesti jak po stránce farmako-
logické, tak nefarmakologické. Pokud se opiáty podávají podle 
pravidel, s nimiž by každý lékař měl být obeznámen, nevedou 
ke zkracování života. Mohli bychom samozřejmě diskutovat 
o terminální sedaci, ale výrazně tlumeni jsou jen nemocní v po-
sledních hodinách či dnech života, nejčastěji pacienti s těžkou 
dušností, která sama o sobě život již limituje, nebo pacienti 
silně úzkostní a delirantní. Hospice, vybavené dávkovači, jsou 
disponovány zacházet s opiáty bezpečně. Často si mohu dovolit 
účinně léčit bolest již dávkou 10-20 mg morfinu za 24 hod, aniž 
by docházelo ke kolísání hladiny opiátu a ovlivnění vědomí ne-
mocného. A naopak, zažila jsem případy několikaměsíční hospi-
talizace pacientů, kteří i při velmi vysokých dávkách (až několik 
set miligramů morfinu na den) vedli relativně normální život. 
Známe z praxe mnoho případů nemocných, kteří se v laskavém 
prostředí hospice stabilizovali a jejich zdravotní stav se na čas 
ještě zlepšil, někdy natolik, že se vrátili do domácího prostředí. 
Staří, neonkologičtí pacienti od nás mnohdy odcházejí do do-
movů důchodců. 
K léčbě nemocných přistupuje lékař hospice aktivně, jen dává 
na misku vah, zda skutečně bude mít nemocný z dané léčby 
profit či nikoliv. Hlavním cílem se nestává délka, ale kvalita živo-
ta. Důvodem pro přechod k paliaci je především skutečnost, že 
nechceme pacienta dále zatěžovat výkony a léčbou, které mu 
sice mohou prodloužit život, ale za cenu nadměrného utrpení. 
Řada pacientů samozřejmě nebude souhlasit s překladem 
do hospice, který se netají tím, že očekává smrt nemocného. 
Někdo chce a potřebuje bojovat až do poslední chvíle, třeba 
i za cenu značného dyskomfortu. Jistě je na zvážení ošetřují-
cího lékaře, jeho vnímavosti a komunikačním umu, aby citlivě 
odlišil nemocné, pro které hospic vhodný není. Nemělo by však 
docházet k případům, kdy je pacient v terminálním stadiu nádo-
rového onemocnění léčen několik týdnů na ARO na různá orgá-
nová selhání nebo kdy pacient v terminálním stadiu demence 
dostane PEG proto, že málo jí.
Principy paliativní medicíny by měly být uplatňovány stan-
dardně ve všech zdravotnických zařízeních. Hospice mají navíc 
komfortní prostředí a jsou vybaveny mnoha pomůckami, které 
v nemocnicích nejsou v takové míře běžně dostupné. Kolektiv 
pracovníků hospice se na obor paliativní medicína specializuje. 
Z velké části sestává z nadšenců ochotných kromě obvyklé prá-
ce a vzdělávání přidat ještě něco navíc, kus osobního nasazení 
a citu, a také dostatek komunikace, která není na většině jiných 
oddělení tak samozřejmá. Dělá vše pro to, aby nemocný v závě-
ru svého života trpěl co nejméně. 
Zatímco podle studií jsou umírající pacienti v nemocnici zdra-

Eutanazie je špatné
řešení lidského utrpení

votnickým personálem navštěvováni výrazně méně než jejich 
„aktivně léčení“ spolupacienti, v hospici se umírající člověk do-
stává do centra pozornosti. 
Pokud se někdy stane, že pacient v hospici žádá svého lékaře 
o eutanazii, je tato žádost podnětem k zamyšlení, která ze zá-
kladních lidských potřeb nemocného nebyla uspokojena. Lékař 
pak věnuje nemocnému více času, léčí jeho bolesti, naslouchá 
jeho obavám, tiší jeho úzkost.
Věřím, že pokud budeme rozvíjet paliativní medicínu a kultivo-
vat prostředí zdravotnických zařízení, nebudou naši pacienti až 
na výjimky žádat eutanazii.
Mnozí z těch, co dnes volají po uzákonění eutanazie, zažili „ne-
důstojnou“ smrt blízké osoby s nedostatečně léčenou bolestí, 
deliriem či nevhodným prodlužováním života v terminální fázi.
Často se také vysloví pro eutanazii mladí, zdraví lidé, kteří si 
zatím nedovedou představit život s různými hendikepy. Jak jde 
čas, člověk se naučí srovnávat s řadou různých omezení a těšit 
se z malých věcí. Po těžkých krizích přijde úleva a smíření.

Stejně jako nebudu ostrý nůž dávat do rukou malému dítě-
ti, není vhodné dát „do rukou“ právo na eutanazii společnosti, 
která není na dostatečném stupni vývoje po stránce duchovní, 
kulturní a materiální, protože riziko zneužití je obrovské. Žádný 
sebelepší kontrolní systém nezabrání tisícům starých lidí, aby 
neměli pocit, že už na život nemají právo, protože jsou pro spo-
lečnost příliš drazí a nároční. Nezabrání psychologickému nátla-
ku v řadě rodin a troufám si tvrdit, že i v některých zdravotnic-
kých zařízeních.
Měli bychom v prvé řadě pracovat na tom, aby co nejvíce lidí 
mělo možnost zemřít doma v kruhu svých blízkých a rodině se 
dostalo maximální podpory. Aby starající se rodinný příslušník 
nemusel mít strach, že přijde o práci nebo se bude potýkat 
s těžko řešitelnými problémy, nedostatkem informací a odbor-
né pomoci. Měli bychom nabídnout hustou síť dobře vybave-
ných oddělení paliativní péče těm, co doma umírat nechtějí či 
nemohou, a postarat se, aby v péči o umírajícího neřídila naše 
kroky finanční zátěž rodiny či společnosti.
Je třeba edukovat širokou lékařskou i laickou veřejnost o prin-
cipech paliativní medicíny, aby nedocházelo k dystanazii, tedy 
zbytečnému prodlužování života marnou léčbou. V neposlední 
řadě bychom měli nabízet lidem v průběhu celého života kvalit-
ní psychologické i duchovní služby. Investice do této oblasti by 
mnohým ušetřila spoustu zbytečného utrpení. Právě v hospici 
jsem denně svědkem toho, jak nezpracovaná životní dramata 
ovlivňují zdraví člověka. 
Snažit se odstranit ze světa utrpení cestou „rychlých“ řešení se 
často rovná příslovečnému „vyhánění čerta ďáblem“. Dnes již 
víme, že hlavními důvody pro žádosti o eutanazii nejsou přízna-
ky tělesné, ale duševní. 
Po patnácti letech práce v hospici, kdy mi projde rukama téměř 
300 pacientů za rok, jsem ještě stále přesvědčená, že eutanazie 
je velmi špatné řešení lidského utrpení. Viděla jsem za ty roky 
smrt na mnoho způsobů, mnohokrát stála u lůžka nemocného 
při posledním vydechnutí. Moje práce mi nepřinesla do života 
větší strach z bolesti či smrti, jen větší pokoru a smíření. Věřím, 
že bolest tělesná i duševní jsou spolu úzce spjaté, do značné 
míry řešitelné, ale do určité míry také zůstanou navždy součás-
tí lidského života. Tak jako nikdo z nás nepředpokládá, že jeho 
dospívající dítě spáchá sebevraždu z nešťastné lásky, neměli 
bychom ani předpokládat, že se nedokážeme v závěru života 
vypořádat s problémy, které toto období přináší. 
Vždy se najdou nemocní, kteří nás postaví před naše vlastní li-
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mity. Je však třeba hledat nové cesty s přesvědčením, že život 
je dar.
Dopady některých rozhodnutí na jedince, rodiny, ale také 
na vývoj lidstva či kultury národa se někdy projeví až po mnoha 
letech. Může se stát, že ve snaze ulevit některým nemocným 
nechtěně podpoříme utrpení jiných a kvůli jednotlivcům ovliv-
níme statisíce. Můžeme postavit lékaře na „kluzký svah“, pře-
stat kultivovat život a vytvořit kulturu smrti. Tak jako jsme již 
mnohokrát byli svědky toho, že různé metody, zprvu uváděné 
do praxe s velkou slávou, byly později zdiskreditovány a opuš-
těny, možná jednou budoucí generace odsoudí i naše současné 
pochybnosti o smyslu života v jeho rané či závěrečné fázi.
Jsem nesmírně vděčná České lékařské komoře za její jednoznač-
ný postoj v ochraně života a podporu paliativní medicíny.

Ivana Kvitová
Diakonie ČCE - hospic Citadela

Vlaková pouť do Lurd

Naše přání bylo navštívit jednou Lurdy. Až letos v září, kdy už 
jsme v důchodu, se nám toto přání splnilo. Rozhodli jsme se pro 
vlakovou pouť. Vzhledem k věku jsme se už autobusové ces-
ty obávali. Tuto pouť pořádal pan Kučera ze Zlína už jako třetí. 
Odjížděli jsme v pátek dopoledne a v sobotu odpoledne jsme 
byli na místě. Cesta byla velmi pohodlná, v noci jsme se hezky 
vyspali v lehátkovém kupé. Mše svatá byla přenášena do všech 
kupé. Doprovázelo nás deset kněží a náš biskup Antonín Basler.
Popisovat, co se 11. února 1858 v Lurdech událo, je asi pro 
farníky zbytečné, to každý zná. Ale zažít tu atmosféru ve svíč-
kovém průvodu, v jeskyni zjevení, v Růžencové bazilice nebo 
v očistné koupeli je něco úžasného. Je to jiné než si o tom jen 

číst. Lurdy jsou symbolem a dokladem síly živého křesťanství 
v samém srdci Evropy. Přišlo nám líto, že na této krásné pou-
ti jsme z naší farnosti byli jen my dva, i když byla inzerována 
v květnovém Životě farností.
8. září 1907 byla slavnostně vysvěcena kaple s praporem a čes-
kým věnováním „Panně neposkvrněné národ český“. Vznikla 
úžasná sbírka v zemích koruny české Čech, Moravy a Slezska, 
která čítala 30 000 franků. Národ český má v Lurdech nádher-
nou a trvalou památku. Letos naši poutníci předali slavnostně 
prapor sv. Anežky České. Ročně navštíví Lurdy asi šest milionů 
poutníků. Poznávají zde nejen léčivou vodu, ale i skutečný pra-
men víry, naděje a lásky, který jim umožní plněji přijmout vlast-
ní život a navrátit se mnohem silnější, a to je snad zázrakem 
vůbec největším.
Tato vlaková pouť, dá-li náš Pán, se znovu uskuteční asi za tři 
roky. Všem vřele doporučujeme. Je to zážitek na celý život.

manželé Ludmila a Zdeněk Čtvrtníčkovi
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Lyžařský zájezd

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

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

Jedná se o lyžařský zájezd do ST. MARTINA in GSIES v italských 
Dolomitech v jižním Tyrolsku. Zájezd s dobrou partou, který má 
již svou tradici a který se letos jede již po čtyřiadvacáté.
Aby ses mohl(a) rozhodnout, nabízím Ti několik nezbytných in-
formací: 
Kdy se pojede?: od pátku 27. prosince 2019 (brzy ráno)
do pátku 3. ledna 2020 (návrat v ranních hodinách)
Kolik to bude stát?: 3500,- Kč (v ceně je cestovné a strava)
+ 120,- Euro (ubytování a oslava Silvestra)
Děti do 10 let sleva!!! (cestovné a strava 1750,- Kč, ubytování 
60,- Euro)
I když se jedná o lyžařský týden, není vyloučeno sáňkování, bo-
bování, bruslení, výlety na běžkách a pro náročné i chození pěš-
ky. Konec konců, když nebude sníh, co jiného nám zbude???
Musím Tě ještě informovat o cenách lanovek a lyžařských vle-
ků. Ceny jsou v rozsahu od 40,- Euro na den u malých vleků až 
do 60,- Euro na den u velkých vleků ve střediscích Alta Pusteria 
a Plan de Corones (Kronplatz) do kterých budeme dojíždět.
Ubytování je zajištěno ve ST. MARTINU in GSIES v pastoračním 
domě VELEHRAD, www.pdvelehrad.cz, kde se bude spát v po-
kojích po pěti až šesti. 
Pokud ses rozhodl(a) jet, vyplň níže uvedené údaje a zašli je 
s výše uvedenou částkou (3500,- Kč) na adresu: Petr Gatnar, 
Wurmova 9, 771 01 Olomouc, tel. 587405401, 731402011

Nebo na účet: ČSOB Olomouc 378575973/0300
Přihláška nabývá platnosti zaplacením zálohy nejpozději 
do konce měsíce listopadu.
Částka 115,- Euro bude vybírána až na místě ve St. Martinu. 
Bližší informace o programu a odjezdu Ti budou zaslány po při-
hlášení. 
P.S. Chceš-li se dozvědět více, můžeš se informovat na výše uve-
dených telefonních číslech. Měl bys vědět, že charakter tohoto 
zájezdu je nejen sportovní, ale i duchovní. Přál bych si, abychom 
se na tomto zájezdu nejen sportovně zrekreovali, ale i duchov-
ně navzájem obohatili. Bude tedy záležet na každém z nás, jak 
přijmeme tuto nabídku.

Za organizátory Petr Gatnar

Přihlášku je možno si stáhnout na webu farnosti
www.farnost-valmez.cz v sekci Aktuálně.

Děkanátní centrum pro rodinu Valašské Meziříčí
srdečně zve ženy na

Součástí duchovní obnovy budou i biblické tance,
možnost duchovního rozhovoru

nebo přijetí svátosti smíření.
Oběd pro přihlášené je zajištěn.

Konec obnovy v odpoledních hodinách.

14. prosince 2019 v 9.30 hodin v Zašové

O naději

kterou povede lektorka Františka Böhmová na téma

ADVENTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVU

Účast je potřeba dopředu nahlásit na tel. 733 741 636 
email: cprvalasskemezirici@ado.cz

O zpovědi
P. Ante Vučkovič mladým na festivalu mládeže 2018 v Medžugo-
rje (dokončení z čísla 7 ŽF)
Jak vzniká pravda ve zpovědi? My kněží máme povinnost, když 
se připravujeme, abych nestál mezi člověkem a Bohem a abych 
nezastínil Boha. Ve zpovědi není důležitá má kněžská zkušenost, 
ani není důležitá má kněžská svatost, ani moje lidská hříšnost. 
Já nejsem tím měřítkem pro svatou zpověď. Jsme tu proto 
na tom místě, kde se vylévá Boží milosrdenství a je to jediné 
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místo v nemilosrdném světě, kde každý člověk má právo zažít 
milosrdenství. My žijeme ve světě, který není milosrdný. Svět 
je nemilosrdný, neodpouští se. Udělejte nějaké zlo, a když se to 
dostane do médií, nikdy vám neodpustí. Po 15 letech to opět 
vytáhnou ven a řeknou - to je ten, který tehdy udělal to a ono. 
Není milosrdenství ve světě. Jediné místo, jediná ochrana, je 
tato malá dřevěná budka, zpovědnice, kde já mohu zažít, jaký 
je Bůh milosrdný, kde jsem vlastně ospravedlněný, kde nejsem 
obviněný.
My víme, že existují různé pravdy. Mluvíme o těch objektivních, 
vědeckých, o těch chladnokrevných, nemilosrdných pravdách 
a spravedlnosti, ale ta pravda ve zpovědnici je velmi osobní. 
Týká se vztahu Ježíše Krista vůči mně a týká se jeho mírné ná-
klonosti vůči mně. Na co se ptá věda - co mohu vědět, jak fun-
guje svět? Pohleďte, jakou otázku klade právo - jaká jsou má 
práva, které jsou mé povinnosti? Na co se ptá morálka - co je 
dovolené, co není dovolené, co mám dělat? A vírá se ptá - v co 
mám doufat, co je člověk a co my očekáváme od milosrdenství? 
My očekáváme, že Bůh rozumí, jak je mi. Zda je jedno místo, 
kde jsem úplně pochopen, zda on zná, jak jsem padl do toho zla. 
Zda mě Bůh odsoudí. My s těmito otázkami přicházíme na mís-
to, kde můžeme dostat odpověď. Kde mě Bůh neodsoudí. Že on 
je milosrdný, že má zájem o mě, že udělal všechno, co bylo mož-
né, abych to mohl zažít, že šel až na kříž, aby mohl smazat mé 
hříchy, že je místo kde mohu vyprávět svůj životní příběh, který 
nebude odsouzený, ale bude přijatý s porozuměním, že Bůh je 
někdo, kdo se mnou vstupuje do zamilovaného boje. Co to zna-
mená, řeknu následně. Jsou pro nás takoví lidé, kteří chtějí, aby 
nám bylo dobře. Ti lidé nám mohou být přáteli, mohou nám být 
blízcí. Jsou to lidé, kteří chtějí a dbají na to, aby nám bylo dob-
ře i tehdy, když to já nechci. Tedy ten zamilovaný boj jsou lidé, 
kteří vlastně bojují proti mně, proti mým náklonnostem a my 
vlastně odhalujeme, že Bůh bojuje za nás, i když my ho ode-
píšeme, když ho odmítneme, i když o to vlastně nemáme ani 
zájem. Zpověď je součást Božího boje pro náš dobrý život, to, 
co nás Ježíš učil. Boží úsilí se skládá z následujícího - jak pomoci 
člověku, aby odhalil pravdu o sobě, jak tu pravdu vidí Bůh? Víte, 
když Ježíš v Janově evangeliu se poprvé setkal s Petrem, přivedl 
ho jeho bratr a potom mu Ježíš řekl jednu krátkou větu. A ona 
se vždy vzpomíná při zpovědi. Ježíš řekl Šimonovi: „Ty jsi Šimon, 
syn Janův, budeš se jmenovat Petr (Kefas).“ Pohleďte na tu krát-
kou větu, jednoduchou větu ze třech částí, kde nejprve řekl: „Ty 
jsi Šimon,“ tzn. já tě znám, vím, kdo jsi, znám tvé jméno, „Syn 
Janův“, vím, odkud pocházíš, znám tvého otce, znám tvou mi-
nulost, znám pozadí tvého života, ale vím i víc. Vím i to, co ty 
nevíš. Budeš se jmenovat Petr, budeš skalou. Tedy ve chvíli Bůh 
vidí člověka, jeho minulost, jeho současnost, ale i to, co my ne-
vidíme, to, čím se my můžeme stát. On, Petr potřeboval mnoho 
času na to, byl 3 roky s Ježíšem, ale nebyl tou skálou. A Ježíš 
viděl, co může být. To je důvod, proč ve zpovědi, která je úplně 
upřímná, se v nás probudí dary, které nám Bůh dává k užitku. Já 
znám lidi, kteří zažili obrácení ve zpovědi a potom vyšli a začali 
psát, skládat písně. Nikdy před tím to nedělali anebo začali dě-
lat dobro, které nikdy neplánovali, protože se v nich probudilo 
to semeno a vzrostlo to, co Bůh do nich dávno dal, a otevřel jim 
možnost, aby to žilo.
Zdá se mi velmi důležitým pro Medžugorje, abychom si dobře 
v hlavě uspořádali ten význam svaté zpovědi. Když přijdeme 
na svatou zpověď, tak kněz neporovnává sebe a toho, kdo se 
zpovídá. My kněží můžeme být hříšní, ale my můžeme pomo-
ci člověku, aby se dostal do kontaktu s Bohem, aby sebe viděl 
ve svém světle, a můžeme pomoci, aby porozuměl, jak Bůh pů-

Horská chata Dům sv. Josefa v Beskydech, Staré Hamry - Gruň, 
přijme:
• Technického správce – muže, na plný úvazek. Očekáváme 
zručnost, spolehlivost, samostatnost a časovou flexibilitu. Pod-
mínkou je řidičský průkaz sk. B. Nabízíme smysluplnou a pes-
trou práci, bezplatné ubytování, 5 týdnů dovolené, služební 
telefon.
• Provozní sílu - ženu, je možné i brigádně. Nabízíme bezplatné 
ubytování a stravování. Práce je v pěkném prostředí, příjemný 
personál.
Tel. 731 604 114, dsj@ado.cz, www.dsvj.cz

Nabídka práce v Domě 
sv. Josefa na Grůni

sobí v lidském životě. Víme to z různých vztahů. Ježíš nás jasně 
učí. V Janově evangeliu je jedna zásadní věta. On říká: „Kdokoliv 
spáchá hřích je otrokem hříchu.“ Pro nás kněze to znamená, že 
na zpověď k nám přicházejí lidé, jako kdyby byli svázaní řetě-
zy, jako kdyby nebyli svobodní, jako kdyby sami neuměli svůj 
život řídit. A potom po zpovědi to všechno padá. Mizí ty řetě-
zy a vyjdou jako volní lidé. Vyjdou na svobodu a pro nás je to 
náramně hluboká zkušenost. Ještě jedna důležitá věc v našem 
světě a to, zda jste si všimli, že na zpověď musíte přijít těles-
ně, že nemůžete poslat knězi elektronicky své hříchy, aby vám 
dal rozhřešení. Někdy mi tak řeknou: „Otče Ante, mohu ti po-
slat moje hříchy a vy mi pošlete rozhřešení.“ Ne, tak to nejde. 
V každé svátosti katolické církve musím být tělesně přítomný. 
Pro nás je tělo náramně důležité. Ne proto, že Bůh se vtělil, ale 
proto, že my jsme fyzické, tělesné bytosti a proto, že Bůh chce 
přijít do tohoto kontaktu s námi a se vším, čím jsme. Když kněz 
na závěr pozvedne ruku a nebo ji položí na hlavu, tak v tom do-
tyku těla, v tom dotyku ruky a našeho těla dochází k vyjádření 
neviditelné Boží přítomnosti, která z nás snímá dolů to břeme-
no. Jestli chcete pochopit, co to znamená, přečtěte si 32. žalm. 
Co to znamená, když Bůh snímá zátěž, břemeno lidských životů. 
Žalmista říká, že je to jako když někdo vezme velké břemeno 
z vašich ramenou a vy můžete volně kráčet. Doufám, že kaž-
dý z vás může ocenit, jak velmi důležitá je pro něj tato svátost. 
Ale je také důležité, abychom odešli z Medžugorje bez zátěže, 
bez toho břemene, které máme navíc, protože, kdo to nenechá 
ve zpovědi, dělá něco, co není příiš moudré, protože jde na ces-
tu s velkým břemenem, které nepotřebuje. A to břemeno, které 
já nemusím nést, vlastně zatíží můj život, udělá mě neschop-
ným, odebírá mi radost, sílu a dělá mě vyčerpaným a unaveným 
člověkem. Proto je zpověď místo, kde se snímá břemeno, místo 
odpočinku a kde já osobně a jedinečně mohu zakusit to, co Bůh 
dělá v lidském životě.

připravil Václav Chládek

INFORMACE
Aktuální informace naleznete také na farních 

webových stránkách: farnost-valmez.cz
SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE – neděle 24. listopadu.
NA ÚVOD DO ADVENTNÍ DOBY A CÍRKEVNÍHO ROKU bude 
v sobotu 30. listopadu v 17.00 hodin ve farním kostele modli-
tební vigilie za ochranu počatého života.
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Na konec své pozemské 
cesty došli 

†

Valašské Meziříčí

Ludvík Dřímal *16. 5. 1935 †22. 10. 2019, Koperníkova 
1446/3, Kroměříž
Marie Kubějová *29. 4. 1934 †22. 10. 2019, Seifertova 697/10
Jarmila Drozdová *27. 12. 1930 †31. 10. 2019, Bynina 106
František Krčmář *1. 7. 1944 †3. 11. 2019, Brňov – Podlesí 471
MUDr. Ludmila Bernkopfová *15. 7. 1949 †5. 11. 2019, 
Krhová, Hrádky 455
Květoslava Růžková *24. 2. 1931 †8. 11. 2019, Křižná 658
Jaroslav Halašta *3. 9. 1962 †4. 11. 2019, Branky 6

Křest přijali*

Valašské Meziříčí

Tomáš Tulia

Svátost manželství přijali
Valašské Meziříčí

 Jan Vančura  Kateřina Skýpalová

Mariánské informace
• Modlitební den ke cti Panny Marie, Matky všech národů, se 
uskuteční 15. 2. 2020 opět ve sportovní městské hale v Nitře. 
Přijímám přihlášky.
• Příští rok v srpnu uplyne 30 roků od začátku zjevení Panny 
Marie v Litmanové a chystá se na tomto místě velkolepá oslava. 
Otec arcibiskup Ján Babjak a Rodina Neposkvrněné Čistoty nás 
všechny zvou. Při vědomí, že jsme na tomto místě byli přítomni 
60x společně poutěmi autobusem, dovoluji si pozvat na tuto 
oslavu v neděli 9. 8. 2020, aby i tentokrát mohl jet od nás auto-
bus. Prosím ty, kteří by chtěli a mohli, aby se mi do konce ledna 
přihlásili, abych věděl, zda je zájem a aby se včas na letní termín 
zajistil autobus. Pozvání platí nejen pro ty, kteří někdy v Litma-
nové už byli, ale zvláště pro ty, kteří ještě ne. Děkuji všem, kteří 
přijmou toto pozvání.

Václav Chládek

ADVENTNÍ DOBA začíná v neděli 1. prosince. Při každé mši sva-
té bude žehnání adventních věnců.
RORÁTY PRO DĚTI VE VALAŠSKÉM MEZIŘÍČÍ budou v době 
adventní v pondělí a ve středu. Začátek mše svaté bude vždy 
v 6.30 hodin. Po mši svaté bude pro všechny děti připravena 
snídaně na faře.
RORÁTY PRO DĚTI V LEŠNÉ budou v době adventní každý 
čtvrtek. Začátek mše svaté bude vždy v 6.30 hodin. Po mši sva-
té bude připravena pro děti snídaně.
PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI – 6. prosince. Výstav Nejsvětější svá-
tosti po celý den, společná adorace v 18.45 hodin, celonoční 
tichá adorace.
PRVNÍ SOBOTA V MĚSÍCI – 7. prosince. 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.
SLAVNOST PANNY MARIE, POČATÉ BEZ POSKVRNY PRVOT-
NÍHO HŘÍCHU – pondělí 9. prosince. Mše svaté budou v 6.30 
a v 8.00 hodin ve farním kostele a v 17.30 hodin v Krásně. V Leš-
né bude mše svatá v 16.00 hodin.
ČESKÁ BIBLICKÁ SPOLEČNOST POŘÁDÁ DNY BIBLE. Na ten-
to účel bude sbírka ve farnosti Valašské Meziříčí a Lešná v pon-
dělí 9. prosince na Slavnost Panny Marie.
MŠE SVATÁ KE CTI DUCHA SVATÉHO - pátek 13. prosince 
v 17.30 hodin.
SLOVO ŽIVOTA – HNUTÍ FOKOLARE - pondělí 2. a 16. prosince 
v 18.30 hodin.
ADORAČNÍ DEN A DEN MODLITEB ZA BOHOSLOVCE V LEŠ-
NÉ - úterý 17. prosince. Adorace bude zahájena v 9.00 hodin. 
Společná část bude od 16.00 do 16.30 hodin zakončena svá-
tostným požehnáním.
ZPOVĚDNÍ DEN VE VALAŠSKÉM MEZIŘÍČÍ - sobota 21. pro-
since od 8.00 do 11.00 hodin.

Milí snoubenci
Pokud si chcete v roce 2020 udělit svátost manželství,

připravilo pro Vás děkanátní Centrum pro rodinu
Valašské Meziříčí několik přípravných kurzů,

které jsou nedílnou součástí Vaší přípravy na manželství

Víkendový přípravný kurz
na Svatém Hostýně

21.-23. 2. 2020 nebo 27.-29. 3. 2020

Přípravu tvoří cyklus čtyř přednášek:
Já a moje rodina • Muž a žena, komunikace a konflikty •

Manželství a sexualita • Víra a vztah k Bohu v manželství

Další termíny vždy ve čtvrtek od 18.30 hodin:
Zašová - fara: 27. 2., 5. 3., 12. 3., 19. 3.
Rožnov - pastorační centrum: 16. 4., 23. 4., 30. 4., 7. 5.
Kelč - pastorační centrum: 16. 4., 23. 4., 30. 4., 7. 5.
Valašské Meziříčí - fara: 28. 5., 4. 6., 18. 6., 25. 6.
Zašová - fara: 17. 9., 24. 9., 1. 10., 8. 10
Rožnov - pastorační centrum: 5. 11., 12. 11., 19. 11., 26. 11.

K přípravě na manželství se hlaste u svého kněze
minimálně 4 měsíce předem

Více informací na www.valmez.dcpr.cz, tel: 733 741 636

Informace pro snoubence
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je již k dispozici v kostele na stolku u kancionálů. Několik výtisků nabídnu každé farnosti v okolí. Výrobní cena je 50 Kč. Děkuji všem, 
kdo dají něco navíc. Díky tomu mohu darovat kalendář naším hostům a dobrodincům. Dolní fotku byste v kalendáři marně hledali. 
Můžete ji vidět ve větším formátu na malé výstavě, která kalendář doprovází. Najdete ji v Medice na Zašovské ulici v prvním patře. 
Celkem je tam 28 fotek formátu A3, jedná panoramatická fotografie a dvě fotky formátu A2. Děkuji panu kurátorovi Stolařovi za na-
bídku těchto prostor a firmě Kompakt VM za vytištění fotografií.

o. Pavel

NOVÝ KALENDÁŘ
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aDvEnt
volá hlas všech lidských rodů: Prolom, Pane, nebesa! 

zkřehlá země trpkých plodů ožije a zaplesá.
rozkvete, co bylo pouští, již se naplňuje čas,

bůh své děti neopouští, přijde spasit nás.
(Kancionál píseň č.129, text Josef Hrdlička)

Roráty (nejen) pro děti! Od 2. do 23. prosince!
VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

Ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie vždy v pondělí 
a ve středu v 6.30 hodin. Po mši svaté je připravená snídaně 
na faře.

Jedinou výjimkou bude Slavnost Panny Marie počaté bez po-
skvrny prvotního hříchu v pondělí 9. prosince. Po mši svaté 
v 6.30 hodin nebude snídaně. Děti ze ZŠ Salvátor přijdou na mši 
svatou v 8.00 hodin.

LEŠNÁ
Ve farním kostele sv. Michaela archanděla vždy ve čtvrtek 
v 6.30 hodin. Po mši svaté snídaně ve školní jídelně ZŠ Lešná.

Fotografie v tomto čísle:
str. 1-3, 19, 20 - o. Pavel 
str. 19: pohled z Velké Lhoty na údolí Bystřičky,
str. 20: Praha - Hradčany
str. 4,5 - Jan Peroutka 


