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Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha
a to Slovo byl Bůh.

To bylo na počátku u Boha.
Všechno povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo nic, co jest.

V něm byl život a ten život byl světlem lidí.
To světlo svítí v temnotě a temnota ho nepohltila.

Bylo světlo pravé, které osvěcuje každého člověka;
to přicházelo na svět.

Na světě bylo a svět povstal skrze ně, ale svět ho nepoznal.
Do vlastního přišel, ale vlastní ho nepřijali.

Všem, kdo ho přijali, dal moc stát se Božími dětmi,
těm, kdo věří v jeho jméno.

(Jan 1, 1-4 a 9-12)
Kaple v Krhové, foto o. Pavel
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Objektivem otce Pavla: Na Pustevnách a na Radhošti
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Jsme svoji?
Možná si pamatujete na píseň: Jsme svoji, kterou zpívala sku-
pina Elán. Podobný název měla píseň Karla Gotta: Zůstanu svůj. 
Asi všichni víme jak to tito umělci mysleli. Přesto se odvažuji 
říct: Nejsme svoji, nepatříme sobě a nežijeme si svůj život. A po-
kud ano, je to cesta do pekel. Z několika důvodů můžeme říct, 
proč a jak můžeme patřit Pánu.
1. Patříme Bohu, protože On nás stvořil. Když nějaký malíř na-
maluje obraz, bude to vždycky jeho obraz - Rembrandtův, La-
dův, Picassův atd. Obraz bude patřit svým způsobem malíři, 
i když si ho někdo koupí, nebo ukrade. Navždycky budeš Božím 
obrazem, i kdybys nevím jak, toto Boží dílo znetvořil svými hří-
chy a zaprodal se peklu.
2. Když jsme se svými hříchy podle příkladu prvního člověka 
Adama zřekli Boha, dobrovolně jsme se dali do služeb ďábla. 
Zdálo se, že není cesty zpátky. Člověk nechtěl, a i kdyby chtěl, 
nemohl už patřit Bohu. Bůh udělal všechno pro to, aby nám 
umožnil cestu zpátky, aby nás vytrhl z moci Zlého ducha. Smrtí 
svého Syna nás vykoupil a zachránil. Ježíš za nás zaplatil nej-
vyšší cenu. Prolil svou krev a dal svůj život. Proto mu patříme 
a jsme jeho. Člověk se může vrátit k Bohu, nemusí už patřit Zlé-
mu ani sobě.
3. Ježíš vstal z mrtvých. Je mu dána veškerá moc na nebi 
a na zemi. Ježíš Kristus je Pán. Teď stačí jen jedno jediné. Zcela 
vědomě a dobrovolně říct: „Ježíši, chci ti patřit, chci být tvůj. 
Podle tvého obrazu jsem byl stvořen, svou krví jsi za mne za-
platil, svou smrtí jsi mě vykoupil. Chci ti patřit takový, jaký jsem, 
a se vším, co mám.“ Někdo by mohl namítnout: To vše je hezké, 
jde jen o to, jestli to myslíme upřímně a jestli je to pravda. Člo-
věk, který se odevzdává Pánu, netvrdí, že je dokonalý, že nemá 
chyby a že není každý den v pokušení žít zase pro sebe, a to 
často na úkor druhých. Jde však o to, že si toho je vědom a že 
se chce svěřit Bohu i s tím, co se často odehrává v jeho životě 
a v jeho nitru. Sv. Pavel píše: „Ať žijeme nebo umíráme, patříme 
Pánu. Když žijeme, žijeme pro Pána, když umíráme, umíráme 
pro Pána.“ Jinde píše: „Abychom už nežili sami pro sebe, ale pro 
tohoto, který za nás zemřel a vstal z mrtvých, poslal nám Bůh 
do srdce Ducha svatého.“
4. Nejdokonaleji patřila Bohu Ježíšova Matka Maria. Byla doko-
nalým dílem Boží stvořitelské moci, které nikdy nebylo znetvo-
řené jakýmkoliv hříchem. Maria nikdy nepatřila žádným způso-
bem Zlému duchu. Podle Božího obrazu byla stvořena a Bohu 
vždycky patřila. Takto byla připravena na zcela jedinečné poslá-
ní. Mocí Ducha svatého se stala matkou samotného Boha. Ježíš 
Kristus, její Syn, je pravý Bůh i pravý člověk. Maria zcela vědo-
mě a dobrovolně přijala nabídku stát se Matkou Krista. Toto se-
bedarování neodvolala ani pod křížem, na kterém viděla umírat 
svého syna. Naopak, byla jako nikdo jiný sjednocena s Ježíšem 
v jeho utrpení a ve vykupitelské smrti. Tím se stala naší Matkou. 
Právě na kříži říká Ježíš učedníkovi, kterého miloval: To je tvá 
Matka!
5. Chceme-li tedy v sobě obnovit Boží obraz, chceme-li zcela 
patřit Kristu a skrze něho Bohu, je možné, abychom zvolili stej-
nou cestu, jako Ježíš Kristus. On přijal tělo z Marie Panny. Toto 
své Tělo, včetně své Vůle, obětoval Otci za spásu každého z nás. 
Skrze Pannu Marii snadněji dojdeme cíle. Ona nám ukazuje ces-
tu jako Boží služebnice, Boží dcera, Matka Ježíšova i Matka naše.
6. Tuto cestu nám ukázaly dvě velké osobnosti 20. století. Papež 
Jan Pavel II. a Matka Tereza z Kalkaty. Oba prožívali každodenně 
svůj život s Marií, pro Marii, v Marii a skrze Marii. Sv. Anselm 
píše: „A tak je Bůh otcem všech věcí stvořených, Maria mat-

Naše cesta k Betlému
Zahájili jsme ji na konci církevního roku a na začátku adventu. 
Tehdy jsme upřeli zrak hodně vysoko. Ke Kristu, který přichází 
ve slávě, aby soudil živé i mrtvé. Je dobře, že nám církev tyto 
skutečnosti každoročně připomíná. Až přijde Pán Ježíš na konci 
světa a všichni ho uvidí, už nebude potřebná víra. Každému to 
bude zcela jasné, nikdo nebude s Bohem polemizovat ani dis-
kutovat.
Pak přišly druhá a třetí neděle adventní. Jan Křtitel nás upozor-
nil: „Mesiáš už je mezi vámi! Buďte bdělí, můžete se s ním setkat, 
aniž to budete vědět.“ Už jsme nevzhlíželi k nebeským oblakům, 
odkud přichází Kristus a s ním všichni jeho svatí, ale zaměřili 
jsme se na mezilidské vztahy. Mohlo by se nám totiž stát, že 
Ježíše přehlédneme v našich bližních tak, jak ho přehlédli a ne-
přijali současníci Jana Křtitele. Ježíš nám přece říká: „Cokoliv 
jste udělali nebo neudělali pro jednoho z nejposlednějších, pro 
mě jste udělali nebo neudělali. Matka Tereza nám často připo-
mínala, jak je důležité vidět Krista v konkrétních lidech. K tomu 
je třeba velká víra. Vidět Krista v těch, kteří nám pomáhají, je 
snadnější než v těch, kdo nejednají podle našich představ, ane-
bo nám ubližují. I tito lidé nás mohou něčemu naučit, nebo nás 
přímo probudit. Potřebujeme nutně Ducha svatého, abychom 
byli schopni v bližních vidět Boha. 
Závěr adventu a Vánoce vedou náš pohled ještě níže a ještě 
hlouběji. Bůh se stává malým dítětem. Hluboko v betlémské 
jeskyni se před tímto tajemstvím sklánějí Josef s Marií. Pak 
přicházejí pastýři, kterým anděl oznámil, že to malé bezmocné 
dítě v plenkách na seně je sám Bůh. Nakonec přicházejí tři mu-
drci z východu, padají na kolena a přinášejí dary velikému Králi. 
Obdivujeme jejich víru. Tyto úvahy nás vedou krok za krokem 
k tajemství Eucharistie. Při každé mši svaté pokládáme na oltář 
několik kousků chleba a za chvíli slyšíme: Tělo Kristovo! Člověk 
pak v němém úžasu může opakovat slova: Pán můj a Bůh můj! 
A nebo jindy: Sedíš skoro sám v kostele a na oltáři v monstranci 
malý kousek proměněné hostie. Díváš se na Ježíše a on se dívá 
na tebe. Cítíš, že tě uzdravuje, těší a posiluje. Jak vzácné jsou 
tyto okamžiky. Z nebeských výšin jsme sestoupili až do hlubin 
vánočního tajemství, do hlubin tajemství Eucharistie. Má ješ-
tě někdo tuto víru? Dochází nám, co všechno můžeme získat 
v tichém klanění u svatostánku a o co přicházíme, když míjíme 
kostel a aspoň na chvíli se v něm nezastavíme?

o. Pavel

kou všech věcí znovustvořených. Bůh je otcem univerzálního 
stvoření, Maria matkou univerzálního obnovení. Bůh totiž zplo-
dil toho, skrze něhož bylo všechno učiněno, Maria zrodila toho, 
skrze něhož bylo všechno spaseno. Bůh zplodil toho, bez něhož 
není nic, Maria zrodila toho, bez něhož není nic tak, jak má být.“ 
(Oslavné řeči sv. Anselma, biskupa)
Nevíme, co nás čeká v novém roce 2020. Pokud se jako děti 
svěříme naší Matce Panně Marii a nekonečnému Božímu mi-
losrdenství, nemusíme se ničeho bát. Nebudeme totiž patřit 
sobě, ale tomu, kdo má dost moci a lásky, aby se o nás postaral 
do nejmenších podrobností. To platí jak o jednotlivcích tak o ro-
dinách, farnostech i celých národech. Přijměte to zároveň jako 
mé přání do nového roku: Ať stále méně patříte sobě a stále 
více Bohu. Kéž vánoční tajemství, ve kterém se nám tak podivu-
hodně odhalila Boží láska, zcela novým způsobem zasáhne Vaše 
srdce a přivede Vás k opravdovému štěstí.

o. Pavel
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V sobotu 7. prosince 2019 v Bazilice Nanebevzetí Panny Marie 
na Strahově v Praze byl uspořádán benefiční koncert pod zášti-
tou papežského nuncia Daniela Balvy, kardinála Dominika Duky 
a arcibiskupa Jana Graubnera. Hlavním organizátorem byl Ma-
rian Jurečka, který se souborem Porta Benefica zahrál na tubu 
a panovu flétnu. Večerem zazněly tóny od baroka až po součas-
nost. Koncert byl živě přenášen TV NOE a rádiem Proglas. Díky 
štědrosti dárců a vynikajících hudebních výkonů interpretů byla 
vybrána částka přes 500 000 Kč. Tento výtěžek bude zaslán 
na pomoc křesťanům iráckého města Karakoš na obnovu jejich 
domovů. Tisíceré díky za vaše otevřená srdce.

Ladislav a Barbora Denkovi

Pomoc křesťanům v Iráku

Modlitba za nemocné
Dne 29. listopadu po mši svaté v našem kostele proběhla mod-
litba za všechny nemocné. Chceme poděkovat všem, kteří se 
s námi přišli modlit za sebe i za své nejbližší, nemocné. Naše 
srdce se sjednotilo a spojilo s těmi, kteří se shromáždili kolem 
Svátosti oltářní. Ona je v našem životě sluncem a středem vše-
ho. Vytvořili jsme krásné společenství, mohli jsme spolu zpí-
vat a prosit Pána o Jeho uzdravující dotek. U oltáře byl košík, 
do kterého mohl každý vložit úmysl. Nemocného, za kterého se 
přišel modlit. Prosili jsme za uzdravení tělesné, duševní, vztahů, 
zranění, neodpuštění, zlomených srdcí…
Při této adoraci byl i prostor na přímluvnou modlitbu. Otec Pa-
vel a členové farních evangelizačních buněk se modlili na úmys-
ly těch odvážných, kteří přišli dopředu. Na závěr každé přímluv-
né modlitby dal o. Pavel požehnání. Modlili jsme se s otcem 
za dceru, s maminkou za syna, s dětmi za mámu, s manželkou 
za manžela, za babičku, která už nemůže sama přijít…
Za ty věci, se kterými si ve svém životě neumíme poradit.
Tam, kde naše možnosti a schopnosti nestačí. 
Tam, kde nedokážeme pochopit a přijmout. 
Tam, kde jsme v koncích s našimi silami, přichází Ježíš. 

Slovo života na leden 2020
„Zachovali se k nám neobyčejně laskavě. 
“ (srov. Sk 28,2)1

Na středomořský ostrov Malta dorazilo 
po čtrnácti dnech na lodi dvě stě sedm-
desát šest trosečníků. Jsou promočení, 
vyčerpaní a vyděšení; zažili bezmoc vůči 
přírodním silám, hrozila jim smrt. Mezi 

nimi je i vězeň cestující do Říma, aby se zde podrobil soudnímu 
procesu u císaře.
Tato událost není aktuální zpráva z novin, ale vyprávění apošto-
la Pavla, kterého vezli do Říma, kde měl korunovat svoje evan-
gelizační poslání svědectvím skrze mučednictví.
Podpírán svojí nezdolnou vírou v Boží prozřetelnost dokázal 
navzdory svému postavení vězně pomáhat všem druhům v ne-
štěstí, dokud nepřistáli na Maltě.
Zde je přivítali místní obyvatelé, rozdělali pro ně veliký oheň, 
aby se zahřáli, a pak se o ně postarali. Na konci zimy, asi po třech 
měsících, jim dali všechno potřebné k tomu, aby mohli pokra-
čovat bezpečně v cestě.

„Zachovali se k nám neobyčejně laskavě.“
Pavel a další trosečníci zakusili hřejivé a konkrétní lidství lidí, 
k nimž ještě nedosáhlo světlo evangelia. Je to osobní přijetí 
beze spěchu, které umí posloužit hostům bez kulturních, nábo-
ženských nebo společenských předsudků. K jeho uskutečnění je 
zapotřebí osobního zapojení i zapojení celé komunity.
Schopnost přijmout druhého má v krvi každý člověk jakožto 
tvor, který v sobě nese otisk milosrdného Otce, i když v něm 
křesťanská víra ještě nebyla zažehnuta anebo zeslábla. Je to zá-
kon vepsaný do lidského srdce, který Boží slovo ukazuje a zhod-
nocuje, od Abrahama2 až po strhující zjevení Ježíše: „Byl jsem 
na cestě, a ujali jste se mě.“3

Sám Pán nám nabízí sílu své milosti, aby naše křehká vůle do-
sáhla plnosti křesťanské lásky.
Touto zkušeností nás Pavel učí také důvěřovat zásahu Boží pro-
zřetelnosti, rozeznat a ocenit dobro získané skrze konkrétní lás-
ku mnoha lidí, s nimiž se setkáme na naší cestě.

„Zachovali se k nám neobyčejně laskavě.“
Tento verš ze Skutků apoštolů navrhli křesťané různých církví 
z Malty jako motto pro Týden modliteb za jednotu křesťanů 
2020. 4

On doplní to, co my neumíme. 
Co Jemu odevzdáme, to On promění. 
Co otevřeme, On naplní. 
Kde my končíme, tam On začíná. 
Co je pro nás nepochopitelné, to Jemu dává smysl. 
Poslední věci člověka nedokážeme sami zpracovat. Vidíme ko-
nec pozemského života, ale nevidíme dál. Spojit se s Ježíšem 
znamená pohlédnout dále. On vidí jinak, dívá se na věčnost. 
Jemu dává smysl i to, co nám smysl nedává. My nevíme, jaký 
má plán s naším životem. Jediné, na čem záleží, je to, abychom 
byli připraveni a Jemu darovali celé své srdce ve chvíli, kdy se 
bude rozhodovat o naší věčnosti. 
Pane, chceme s Tebou projít tu nejtěžší zkoušku, která nás čeká. 
S Tebou a ve Tvém náručí.

Eva Opletalová
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Tyto komunity se společně věnují mnoha iniciativám na podpo-
ru chudých a migrantů: pořádají distribuce jídla, oblečení a hra-
ček pro děti, hodiny angličtiny na podporu sociálního začlenění. 
Touhou je posílit schopnost přijetí, ale také oživit společenství 
mezi křesťany náležejícími do různých církví, aby svědčilo o je-
diné víře.
A jak svědčíme my mezi bratry o Boží lásce? Jak přispíváme 
k vytváření sjednocených rodin, solidárních měst, skutečně lid-
ské společnosti? Takto nám radí Chiara Lubichová:

„Ježíš nám ukázal, že milovat znamená přijmout druhého tako-
vého, jaký je, stejně jako On přijal každého z nás. Přijmout dru-
hého s jeho zálibami, myšlením, chybami, jinakostí. (…) Udělat 
mu místo v sobě a vyklidit ze srdce všechny předsudky, soudy 
a instinktivní odpor. (…) Nikdy nevzdáme Bohu tak velikou chvá-
lu jako tehdy, když se snažíme přijmout svého bližního, protože 
tehdy stavíme základy bratrského společenství, a nic nedělá 
Bohu takovou radost jako skutečná jednota mezi lidmi. Jednota 
přitahuje přítomnost Ježíše mezi nás a jeho přítomnost vše pro-
měňuje. Přistupujme tedy ke každému bližnímu s přáním z ce-
lého srdce jej přijmout a dříve či později s ním navázat vztah 
vzájemné lásky.“5

Letizia Magri

1 Podle českého ekumenického překladu Bible, Praha 1985.
2 Srov. Gen 18,1-16.
3 Mt 25,35.
4 Týden modliteb za jednotu křesťanů se slaví každoročně na severní polokouli 
od 18. do 25. ledna, na jižní polokouli mezi svátkem Nanebevstoupení Páně 
a Sesláním Ducha Svatého. U nás, tak jako na některých dalších místech, před-
chází Týdnu modliteb za jednotu křesťanů Alianční týden modliteb organizo-
vaný Evangelikální aliancí, v roce 2020 ve dnech 5.–12. ledna.
5 Ch. Lubichová, Slovo života na prosinec 1986, in Parole di Vita, a cura di Fabio 
Ciardi (Opere di Chiara Lubich 5; Città Nuova, Roma 2017), str. 375-376.

zŠ salvátor
PF 2020
Adventní doba rychle utekla a za dveřmi jsou Vánoce, asi nejra-
dostnější svátky v celém liturgickém roku. Děti jsou myšlenkami 
už u vánočního stromku, v rodinách panuje čilý ruch a dokon-
čují se poslední přípravy, aby bylo uklizeno, napečeno a nakou-
peno. Z nejrůznějších míst na nás stále častěji vykukuje vánoční 
výzdoba, éterem se šíří vánoční písničky a mnoho firem a pod-
nikatelů veřejně děkuje svým zákazníkům za přízeň a věrnost. 
Také já bych chtěl využít trochu prostoru ve farním časopise, 
abych poděkoval: 
Základní škola Salvátor v tomto roce dovršila 25 let svého pů-
sobení ve farnosti a stala se její pevnou součástí. A to nejen 
na „církevní půdě“, ale i mezi ostatními základními školami 
ve městě. Jejími branami prošlo několik set absolventů. Ně-
kteří z nich již založili vlastní rodiny a díky tomu začala usedat 
do školních lavic nová generace – jejich děti, důkaz přízně a věr-
nosti farních rodin, které byly mezi prvními, jež se nebály svěřit 
své potomky právě vzniklé církevní škole ve městě. Pro mnohé 
další byly příkladem hodným následování, a tak se postupně ZŠ 
Salvátor rozrostla až do dnešní podoby. 
Významnou roli v životě církevní školy měla i školská rada, 
ve které vždy pracovalo mnoho obětavých a zapálených rodi-
čů, kteří se snažili nezištně pomáhat. Jsem Bohu vděčný za to, 
že i v současnosti je v naší farnosti dostatek rodičů a příznivců, 
s nimiž neúnavně hledáme cesty a možnosti, jak získat důstojné 

prostory, které by umožnily škole další rozvoj a zkvalitnění vý-
chovně vzdělávací práce. Velké díky chci vyjádřit i o. Pavlu Ste-
fanovi, který měl možnost prožívat všechna ta léta od vzniku 
školy až dodnes a jako školní kaplan se výrazně podílel na jejím 
duchovním rozvoji. Také díky němu je škola důležitou součástí 
naší farnosti, ve které je i mnoho skromných farníků, kteří se 
neúnavně modlí, aby nám Pán žehnal, chránil nás a pomáhal 
nám. Bez jejich modliteb bychom už třeba ani neexistovali.
Nemohu zapomenout ani na všechny zaměstnance, minulé 
i současné, kteří kdy na škole působili, na jejich obrovský kus 
poctivé a obětavé práce, na mé předchůdce, pana ředitele 
Křížka a Pánka, kteří školu budovali od samého začátku a na-
směrovali ji tím správným směrem. Vím, že je toho jistě ještě 
mnoho, za co bych mohl poděkovat, ale i při nejlepší vůli bych 
na někoho určitě zapomněl. Takže – slovy, jež jsem nedávno 
zaslechl v rádiu:

„ Základní škola Salvátor děkuje všem svým klientům za přízeň 
v uplynulém období. Pevně věřím, že s námi ve spokojenosti 
prožijete i následující rok a že se nad námi všemi i nad touto 
školou bude klenout Boží milosrdenství, věrnost a požehnání.“
Přeji Vám všem radostné a požehnané Vánoce, lásku, pokoj 
a mír v srdci, v novém roce zdraví, spokojenost a plnost darů 
Ducha svatého pro vše, co budete dělat a prožívat.

Hynek Mikušek, ředitel školy

Co všechno jsme s našimi žáky v minulých týdnech prožili?

Okresní kolo soutěže Bible a my
V pátek 29. 11. proběhlo v Kelči okresní kolo soutěže z bib-
lických znalostí „Bible a my“. Z naší školy se zúčastnilo devět 
žáků – těch nejlepších ze školního kola: Štěpán Dřímal, Miriam 
Dřímalová, Kryštof Pupík, Tobiáš Zgabaj, Jindřich Petr, Dominik 
Bernkopf, Eliška Marušáková, Adéla Komendová a Kristýna Ži-
linská. Žáci základních škol soutěžili ve třech kategoriích, jedna 
kategorie byla určena pro středoškoláky. 
Těší nás, že jsme se potkali třeba s Radovanem Lvem, Tobiášem 
Pupíkem, Markem Matyskou nebo Anežkou Petrovickou, naši-
mi bývalými žáky. V každé kategorii pro ZŠ jsme měli tři želíz-
ka v ohni. V 1. kategorii, jejímž tématem byly Ježíšovy zázraky 
v Markově evangeliu, se dva žáci z naší školy dostali až do finále. 
Jeden žák na finále nedosáhl. Rovněž ve finále se našim soutě-
žícím vedlo dobře, Štěpán Dřímal obsadil krásné 2. místo. Ve 2. 
kategorii žáci přemýšleli nad knihou Ester. I v této skupině se 
nám dařilo. Tři žáci postoupili do finále, Tobiáš Zgabaj pak nako-
nec obsadil skvělé 2. místo. Ve 3. kategorii pro 8. a 9. ročníky se 
opět všichni tři zástupci naší školy dostali do finále. Tentokrát 
se prověřovaly jejich znalosti o apoštolech Petrovi, Jakubovi 
a Janovi. Asi jsme si na ten den předplatili 2. místa, protože Eliš-
ka Marušáková skončila také na 2. místě! :-) Všem účastníkům 
soutěže gratuluji, děkuji za reprezentaci školy, některé otázky 
byly totiž opravdu těžké, a nám všem přeji, ať najdeme čas ot-
vírat Bibli co nejčastěji.

Jiří Krupa

Pečení a zdobení perníčků ve školní družině a klubu
V pondělí 18. listopadu se školní družinou a klubem linula ne-
odolatelná vůně. To jsme se s dětmi pustili do pečení perníčků. 
Již předem připravené těsto bylo dětem rozděleno na válení 
a vykrajování. Každý si vybral buď formičku Mikuláše, čerta 
nebo anděla, která se brzy po vykrojení a uložení na plech pekla 
i s přiděleným jménem daného tvůrce. 
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Během pečení jsme se s nejmladšími dětmi naučili krátkou bás-
ničku pro svatého Mikuláše i čerty: „Čertíka se nebojíme, proto-
že my nezlobíme. Když, tak jenom trošinku, tatínka a maminku.“ 
A ti, kteří zrovna neváleli těsto, seděli u pohádky, kde si kreslili 
či plnili zábavné úkoly z pracovních listů. Ve čtvrtek v tom týdnu 
jsme si své voňavé výtvory nazdobili, a ti, kteří nevydrželi čekat, 
až se perníčky svátečně zabalí, smlsli medovou dobrotu hned 
na místě. Při práci dětem obětavě pomáhali patroni z VI. třídy, 
kterým i touto cestou velmi děkujeme.

Lenka Karolová, Eva Vránová

Kanada známá i neznámá (POHODÁŘI)
Oblíbeným výchovně-vzdělávacím programem, na který do-
cházíme s žáky od 5. do 9. ročníku do kina, je pásmo fotografií 
a videí věnovaných dle tématu vždy některé méně známé zemi 
naší planety. Program připravuje agentura Pohodáři. To, že pro-
jekce bývá doplněna přímým komentářem a zážitky autorů pří-
tomných v hledišti, dělá program atraktivnějším a poutavějším. 
Letos se žáci blíže seznámili s Kanadou.

Florbalové turnaje
Během uplynulých dvou týdnů se družstva našich chlapců z VI. 

– IX. třídy zúčastnila florbalových turnajů. Družstvo mladších 
žáků (VI. – VII.) si nevedlo úplně špatně, ale kluci potřebují ještě 
více potrénovat, starší (VIII. a IX.) si vedli velmi dobře, ale druhé, 
postupové, místo jim uniklo. Skončili třetí. Nevadí. I to je super 
výsledek!

Magda Krupová

Červená středa
Středa 27. listopadu - den, kdy jsme také na naší škole mysleli 
v modlitbě na osoby pronásledované ve světě pro víru. Ráno 
byla krátká rozhlasová relace, ve které paní učitelka Krupová 
vysvětlila, že smyslem akce, ke které jsme se i letos připojili, je 
veřejně si připomenout všechny, kdo jsou ve světě pronásledo-
váni pro své náboženské přesvědčení, a vyzvala třídy ke společ-
né modlitbě za tyto trpící. S dětmi jsme si ukázali na mapě světa, 
kolik je i dnes na světě zemí, ve kterých jsou lidé pro svoji víru 
ve smrtelném nebezpečí. Pomodlili jsme se a vydali se zapálit 
červené svíce k některým křížům ve Valašském Meziříčí, proto-
že znakem této iniciativy je rozsvícené červené světlo symboli-
zující krev trpících pro víru.

Petra Mikešová

Vídeň 28. 11.
Na zahraniční exkurzi do hlavního města Rakouska se vydali 
žáci II. stupně. První zajímavostí, kterou navštívili, byla 252 m 
vysoká Dunajská věž, poté následovala návštěva sídla OSN ne-
boli UNO - City. Žáky zde zaujaly informace o zaměření jednoho 
ze čtyř světových sídel, přičemž prohlédnout si mohli i zasedací 
sál či kus pravého měsíčního kamene, nebo dokonce některé 
modely pohybující se ve vesmíru. Poté se přesunuli do centra 
Vídně, kde se seznamovali s dalšími památkami: Stephansdom, 

Hofburg, památník Marie Terezie, Albertina, Císařská jízdárna, 
Národní knihovna, Kulturně historické muzeum, Přírodovědec-
ké muzeum, Kostel sv. Michaela, vykopávky římských hradeb, 
Císařská hrobka Habsburků, Parlament, Státní opera, Radnice. 
Svůj pobyt v rakouské metropoli zakončili na známých Vánoč-
ních trzích.

Ludmila Černochová

Výroba adventních věnců
Mezi naše zdařilé školní projekty patří bezesporu výroba ad-
ventních věnců na I. stupni s dopomocí patronů z vyšších roč-

Šachy
Ve středu 27. 11. se čtyři žáci z naší školy zúčastnili soutěže čtyř-
členných družstev základních a středních škol v šachu, která se 
konala v Karolince. Celkem hrálo na šachovnicích přes sto dětí. 
My jsme letos vyslali jedno družstvo v mladší kategorii ve slo-
žení: Pavel Petrovický, Radim Pospíšil, Jan Stančík a Václav Ba-
ričiak. Všichni si zaslouží velkou pochvalu, protože vybojovali 
pohár za krásné 2. místo ze sedmi týmů ve své kategorii! První 
místo přitom chlapcům uteklo jen o půl bodu. Ale i tak se pro-
bojovali do krajského finále, které se uskuteční koncem ledna 
v Kroměříži.

Jiří Krupa
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Divadlo loutek Ostrava 
Naši nejmladší žáci 1. a 2. ročníku se 2. prosince vydali do Diva-
dla loutek v Ostravě, kde zhlédli pohádku „Jak šlo vejce na van-

níků. Taky letos jsme se do této aktivity pustili. Vzpomínám si 
na slova paní inspektorky, která se v době inspekce před dvěma 
lety taky do výroby věnců u nás zapojila. Akce se jí velmi líbila. 
Tehdy říkala, že takové projekty, kdy jsou žáci spolu, pomáhají 
si, mluví spolu, domlouvají se a spolupracují, vydají za víc než 
hodinová přednáška o tom, jak se k sobě navzájem mají děti 
chovat. Velké poděkování patří panu Mrnuštíkovi, který nám 
po domluvě s paní učitelkou Černochovou zajistil a dopravil 
do školy větvičky. Bylo jich dost pro všechny děti, což bylo per-
fektní.

Magda Krupová

dr“. Děti celkově zpracování pohádky zaujalo, některým zůstaly 
v hlavičkách vtipné výroky jednotlivých zvířátek nebo loupežní-
ků, jiní si prozpěvovali písničku z divadla nebo mluvili o zajíma-
vých kostýmech během vystoupení.

Kateřina Janýšková a Ludmila Černochová

Školní družina a klub v Galaxii
Stalo se již tradicí, že na podzim jezdí děti ze školní družiny a klu-
bu do dětského zábavního centra Galaxie ve Zlíně. Letos jsme 
na tento oblíbený výlet vyrazili ve středu 4. prosince. Cesta au-
tobusem byla příjemná a při sledování pohádky „Doba ledová“ 
nám rychle utekla. V Galaxii se mohly děti vyřádit na známých 
atrakcích, jako jsou trampolíny, skákací hrady, dlouhé skluzavky, 
nafukovací raketa, a zajezdit si na „motorkách“. Ti největší od-
vážlivci dostali bezpečnostní úvazy a takto zabezpečení mohli 
za pomoci a dohledu zkušených instruktorů zdolat vrchol horo-
lezecké stěny. Zájemců o tuto atrakci bylo dost a všem se poda-
řilo vyšplhat až k vytyčenému cíli. Domů jsme se vrátili spokoje-
ní a plní zážitků a už se těšíme na další bezva akce!

Eva Vránová

Soutěž O ZLATOU OLOVNICI
Naše škola přijala pozvání 
k účasti v soutěži, kterou po-
řádá Střední průmyslová škola 
stavební Valašské Meziříčí. Sou-
těž se jmenuje O zlatou olovni-
ci a možná si vzpomenete, že 
vloni si naši žáci vedli skvěle 
a chlapci obsadili první dvě mís-
ta. Letos se přihlásilo osm žáků 
9. ročníku: Matyáš Mucha, Filip 
Adámek, Václav Trusina a Da-
niel Dostal, Tereza Pospíšilová, 
Klára Kubjátová, Eliška Maru-
šáková a Hana Sedlářová. Kluci 
měli za úkol výrobu dřevěné-
ho modelu letadélka, děvčata 
malbu motýla. Nevím, jestli nás 
pozvou příště, jelikož naši žáci 
byli letos opět skvělí! Václav 
Trusina skončil na 2. místě a Da-
niel Dostal celou soutěž vyhrál!! 

Z děvčat se umístila Hanka Sedlářová na 2. místě a Terezka Po-
spíšilová zvítězila!! Paráda. Gratuluji a děkuji za reprezentaci 
školy!
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Naši školu navštívil svatý Mikuláš
Na pátek 6. prosince se děti těšívají více než na jiné dny, a mož-
ná se ten den těší dokonce do školy! Navštěvuje nás totiž Miku-
láš s nadílkou. Když vzpomenu na minulé roky, kdy mikulášská 
výprava byla více o čertech než o Mikuláši, vybaví se mi několik 
ustrašených dětí, hluk, křik a černidlo po celé škole. Letos to 
bylo jiné. Svatý Mikuláš přišel jen s andělem a dětem vysvět-
lil, že když je svatý, nemůžou s ním čerti být, ti se přece všeho 
svatého bojí. Postupně navštívili spolu s andělem všechny třídy 
a všude probíhala nadílka v poklidu a důstojně. Děti si poslechly, 
co na ně Mikuláš ví, a protože nakonec i ty s nějakým prohřeš-
kem slíbily nápravu, dostaly všechny dárečky. Nikde nechybělo 

„děkuji“. V některých třídách se zpívalo nebo přednášelo. Prv-
ňáčkům na oplátku zarecitoval básničku Mikuláš. Ve všech tří-
dách se děti společně s Mikulášem a andělem taky pomodlily. 
Bylo to moc pěkné dopoledne.

Turistika 7.12.
Taky patříte k těm, kteří už prošli ledajaká zákoutí ČR, ale 
na známých blízkých místech ještě nebyli? V sobotu 7. prosin-
ce jsme se vypravili s některými dětmi z turistického kroužku 
na vycházku. A protože předpověď počasí nebyla úplně optimi-
stická – co taky čekat v této části kalendářního roku – vybrali 
jsme kratší túru po blízkém okolí. Vyšli jsme od autobusového 
nádraží, přešli přes koleje poblíž vlakové zastávky v Krhové 
a potom vystoupali na Helštýn. Tak tam jsem byla poprvé v ži-
votě! Helštýn nedávno prošel úpravami a vypadá to tam velice 
důstojně. Potom jsme pokračovali dále přes Krhovou a uličku 
Pod Kameněm až k místu, kde jsou za Krhovou ustájení koně. 
Chvilku jsme se tam zastavili. Potom jsme přes Hrádky došli 
až k Bečvě a po cyklostezce dokráčeli na autobusové nádraží. 
I když sluníčko nás tentokrát moc neohřálo, všichni jsme byli 
rádi na čerstvém vzduchu.

Mše svaté
V pondělí 9. prosince jsme společně s farností prožili Slavnost 
Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu. Na konci 

mše svaté zazpívaly děti z naší školy za doprovodu paní vy-
chovatelky Vránové písně Zdrávas a Rozžíhá. Modlitbou jsme 
se zasvětili Panně Marii a svěřili jsme pod její ochranu celou 
naši školu. V pátek 13. prosince jsme se při večerní mši svaté 
také modlili za naši školu a nechyběly ani písně v podání dětí 
z pěveckého kroužku, ke kterým se připojili i ostatní. Díky všem, 
kteří se modlí za budoucnost naší školy.

Magda Krupová

Exkurze v kovářské dílně
Do dílny uměleckého kováře Josefa Hrušky byli pozváni sa-
motným mistrem žáci 2. ročníku, protože právě v této třídě se 
vzdělává jeden z jeho vnoučků. Venku bylo několik stupňů pod 
nulou, a tak všem byl příjemný pobyt v blízkosti ohně, který 
svými teplo rozdávajícími plameny mával dětem na přivítanou. 
Pan kovář děti seznámil s jeho řemeslem a s historií, vysvětlil, 
co všechno vyrábí, a celou dílnou je provedl. Zároveň jim ukazo-
val různé části jeho namáhavé práce, žáci viděli i jiskřičky léta-
jící od rozžhaveného železa, neopomenul ani různé pomocníky 
v podobě strojů. Během celého programu „musel“ zodpovědět 
desítky otázek malých pozorovatelů. Za zmínku jistě stojí, že ně-
kteří chlapci začali právě dnes uvažovat, jestli by se také neměli 
stát kováři. Dva se již rozhodli kladně. Za vynikající exkurzi Vám 
patří velký dík, pane kováři!

Ludmila Černochová

IV. třída v knihovně
Čtvrtek 12. 12. si čtvrťáci opravdu užili. Nejdříve měli v městské 
knihovně besedu na téma „Staré pověsti české“. Paní knihovni-

ce měla připravenou ukázku různých vydání – ty od A. Jiráska, 
další zpracování pro menší děti, pověsti jako komiks… Pak se 
žáci ve skupinkách seznámili s některými pověstmi a jejich části 
předvedli jako „živé obrazy“. Využili jsme toho, že jsme venku 
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a že je příznivé počasí, a ještě jsme si udělali malou procházku 
s mapou a buzolou v okolí zámku Kinských. A protože se v pří-
rodovědě právě učíme o lese, tak jsme při tom poznávali jehlič-
naté i listnaté stromy. 

Veronika Masopustová

Jarmark na ZŠ Salvátor
Otevřený dopis rodičům našich žáků:

Milí rodiče!
V úterý 10. prosince jsme ve škole prožili další mimořádný den! 
Díky učitelům, ostatním zaměstnancům školy, dětem a zejmé-
na vám jsme mohli zakusit pravou jarmareční atmosféru a ruch 
a prožít příjemný čas ve vzájemné pohodě. Všichni, kteří jste 
přišli, mi dáte za pravdu, že to bylo pěkné odpoledne naplněné 
milými náhodnými či plánovanými setkáními, čas kdy jste v roz-
zářených dětských očích mohli vidět radost a vděčnost, že jste 
si koupili právě tu jejich maličkost. Obdivuji vaše nápady a moc 
si vážím vaší podpory ve formě velkého množství rozličných 
dárků, které jste s dětmi nebo i sami pro naše třídy přichystali. 
Děkuji, že jste se ve škole, i přes nedostatek času v předvánoč-
ním shonu, zastavili. Těším se z naší vzájemné spolupráce a vě-
řím v další společné projekty.
Přeji vám všem požehnané Vánoce!

Magda Krupová

Pozvánka
V neděli 22. prosince zahrají žáci z naší školy Živý betlém. 
Přijďte se podívat na Náměstí, začátek je plánován na 14.00 
hodin.

Charita Valašské Meziříčí
Již počtvrté se spalo venku
Příležitosti přespat na valašskomeziříč-
ském náměstí při teplotě 9 stupňů využilo 
5 lidí.
Charita Valašské Meziříčí se letos už po-
čtvrté zapojila do celorepublikové akce 
Noc venku, jejíž termín připadl na čtvrtek 
21. listopadu. Cílem této akce bylo nejen 
otevřít problematiku bezdomovectví široké 

veřejnosti a zmírnit její předsudky vůči lidem, kteří se vli-
vem různých okolností ocitli bez domova. Ale také informo-
vat o sociálních službách, které tu pro lidi bez domova jsou.
Doprovodný program se opět odehrával na zdejším Náměs-
tí, kde byly připraveny hry a tvůrčí činnosti pro mladší ná-
vštěvníky. Tam se také na zahřátí rozdávala čočková polévka 
a čaj. V Café Tucan se besedovalo se Zuzkou Křičkovou, kte-
rá o životě na ulici ví své. V 15 letech začala experimentovat 
s drogami. Dvacet let se pak pohybovala mezi rodinou, ulicí, 
léčebnami. Spadla na dno, od kterého se dokázala odrazit. 
Svou minulost dokázala zúročit a v současné době pomáhá 
druhým lidem.
Program Noci venku pak pokračoval koncertem kapely 
Swingtet, která vychází z odkazu velikána francouzského 
gypsy swingu Django Reinhardta, jehož skladby tvoří hlav-
ní náplň repertoáru. Po koncertě měli návštěvníci možnost 
zhlédnout filmu Mariána Kuffy Všechny moje děti. 
Nejen při Noci venku, ale i nadále, až do 21. 12., mají ná-
vštěvníci kavárny možnost prohlédnout si putovní výstavu 
fotografií Pavla Zuchnického, který na nich svým fotoapa-
rátem zachytil nejen noc venku, ale i další sociální témata. 
Pak už následovala večerka a na druhý den v šest ráno budí-
ček. Pro všechny nocležníky byla připravená snídaně a certi-
fikát, jako důkaz strávené noci pod širým nebem. 

Sbírka potravin byla úspěšná
Česká federace potravinových bank ve spolupráci se Svazem 
obchodu a cestovního ruchu ČR a obchodními řetězci uspořá-
daly v sobotu 23. listopadu celorepublikovou sbírku potravin, 
při které mohl pomoci každý tím nejjednodušším způsobem, 
darem trvanlivých potravin a drogerie. Do sbírky se zapojil také 
hypermarket Tesco ve Valašském Meziříčí.
Výtěžek z prodejny připadl Centru sociálně–materiální po-
moci, které provozuje naše Charita.
Lidé, kteří v sobotu navštívili Tesco, mohli zakoupit trvanlivé 
potraviny a následně je darovat do připravených sběrných košů. 
Letošní ročník byl úspěšný. Konkrétně se v Tescu vysbíralo 
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1 049 kg potravin a 152 kg drogistického zboží. Lidé darovali na-
příklad cukr, sůl, mouku, olej, čaj, dětskou krupici, čočku, hrách, 
instantní polévky, rýži. Ale také dětské pleny, šampony, mýdla, 
vlhčené ubrousky, holítka…

Vysbírané trvanlivé potravi-
ny a drogerie putovaly přímo 
do Centra. Pak budou předá-
ny potřebným lidem, kteří se 
ocitli v nepříznivé sociální si-
tuaci.
O pomoc CSMP může požá-
dat člověk, jehož příjmy jsou 
na nebo pod hranicí životního 
minima a který řeší nečekané 
nezbytné výdaje. Nebo člo-
věk, který se vlivem různých 
okolností dostal do nečekané 
tíživé životní situace (požár, 
povodně, nečekaná ztráta 
zaměstnání…). Bezplatná po-

travinová pomoc je poskytována na základě sociálního šetření 
a jen po nezbytně nutnou dobu.
Děkujeme všem, kteří v sobotu navštívili místní hypermarket 
Tesco a svým nákupem podpořili velkou věc. 

Sociální rehabilitace Amika je na nové adrese
Sociální  rehabilitace  Amika,  která  je  určena  lidem  se  zkuše-
ností  s  duševním  onemocněním,  je  od  listopadu  v  nových 
a větších prostorách. Služba se nyní nachází na ulici Příční 523 
ve Valašském Meziříčí v blízkosti panelového sídliště Vyhlídka. 
Služba, která dříve sídlila v bývalých kasárnách, se tak posu-
nula blíže centru města a získala více místa pro svou činnost. 
Do uzpůsobení nových prostor se zapojili také uživatelé služby, 
což jim přineslo pocit užitečnosti a potřebnosti. 
Sociální rehabilitace Amika je jednou ze služeb Charity Valašské 
Meziříčí. Podporuje dospělé osoby s duševním onemocněním 
v rozvoji jejich schopností a dovedností tak, aby se začlenily 
do běžné společnosti a v rámci svých možností žily plnohod-
notný život.

Dárek Jam pomáhal
Hudební večer s názvem DÁREK JAM již potřetí zorganizoval 
muzikant Zbyněk Terner. Na úterý 4. 12. pozval do rožnovské 
restaurace Brasserie Avion své kamarády hudebníky, aby, bez 
nároku na honorář, uspořádali koncert na podporu služeb Cha-

rity Valašské Meziříčí. Samozřejmě nechyběl Zbyněk Terner, 
který celým večerem také provázel.
Návštěvníci si přišli nejen poslechnout vystoupení Pavla Ptáč-
ka a hudecké muziky, Adam Fuksa bandu, ConChordu, Stodola 
bandu a dalších, ale také podpořit naše služby, které se věnují 
lidem ve složitých životních situacích. Vstupným byl dárek pro 
maminky a děti z azylového domu a pro lidi bez domova, kte-
rým Charita pomáhá zvládnout jejich těžkosti.
Návštěvnost opět předčila naše očekávání, což dokazuje množ-
ství získaných dárků, které naplnily pět osobních automobilů. 
Téměř 3 osobní auta zaplnilo převážně dětské oblečení, ale 
bylo zde oblečení i pro dospělé včetně čepic, rukavic a ponožek. 
Dětské hračky, včetně plyšových hraček, hraček pro kojence, 
stolních her, dětských knih a výtvarných potřeb naplnilo pět 
velkých proutěných košů. Dárkem byl také dětský kočárek. Ne-
chyběla ani kosmetika, prací gely a 27 kg trvanlivých potravin.
Dárky pro klienty lidé nejen nosili na koncert, ale také posílali 
poštou. Byli jsme překvapeni, když na Charitu byly doručeny tři 
velké balíky plné dárků. Nejtěžší balík vážil 36 kg. Odesílatel se 
nemohl osobně koncertu zúčastnit, a přesto chtěl udělat ra-
dost. Proto našel toto neočekávané řešení .
Kromě věcných dárků návštěvníci hudebního večera darovali 
6 980,-Kč. Ty budou přidány k financím na zakoupení auta pro 
Pečovatelskou službu, která se stará o klienty z Rožnova pod 
Radhoštěm a okolních obcí.
Dárek Jam dokazuje, že mnoha lidem není osud druhých lho-
stejný. 
Jménem Charity Valašské Meziříčí děkujeme organizátorovi 
akce panu Zbyňku Ternerovi za skvělý nápad a realizaci hu-
debního večera, všem účinkujícím, kteří vystoupili bez nároku 
na honorář, vedení restaurace za bezplatný pronájem a občers-
tvení. Velký dík dále patří všem, kteří tuto akci podpořili dárkem. 
Třetí ročník DÁRKU JAM se vydařil. Tradice je potřeba udržovat! 
Tak snad za rok na viděnou!

Vánoční jarmark v ON Semiconductor
Započatá spolupráce se společností ON Semiconductor v Rož-
nově pod Radhoštěm úspěšně pokračuje. Její vedení pozvalo 
naši Charitu k prodeji na vánočním jarmarku, který uspořádalo 
pro své zaměstnance. 
Drobné dárkové předměty k prodeji nám zajistili šikovní klienti 
služeb ve spolupráci se zaměstnanci Charity a studenti Gymná-
zia Františka Palackého ve Valašském Meziříčí, kteří nás dlou-
hodobě podporují. Ti vyrobili bylinkové sirupy, čaje, masti a soli 
na vaření i do koupele.
Jarmark se konal 9. 12. a zájem o drobné dárky byl velký, což 
dokazuje 7 637 korun, které jsme z prodeje utržili. Tato částka 
bude použita na dofinancování auta pro pečovatelskou službu, 
která působí na Rožnovsku.
Malý dárek udělal velkou radost! Děkujeme všem, kteří k ní při-
spěli.

Poděkování 
Charita Valašské Meziříčí děkuje všem, kteří jste si zakoupi-
li o první adventní neděli před kostelem Nanebevzetí Panny 
Marie věnec a drobné dárkové předměty. Výtěžek z prodeje je 
25 675 korun. 
Částka bude použita na pořízení osobního auta pro terénní služ-
by naší Charity.

Díky za Vaši podporu. 
Martina Došková, Charita Valašské Meziříčí
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Centrum pro rodinu informuje

Adventní tvoření v Zašové a v klubech pro maminky
V průběhu adventní doby připravilo děkanátní centrum pro ro-
dinu několik akcí, které měly jak duchovní, tak ryze praktický 
charakter, ale také charitativní a evangelizační rozměr. Na za-
čátku doby adventní proběhlo v Zašové již tradiční adventní 
tvoření pro matky a dcery. Maminky i se svými dětmi (nej-
častěji dcerami) jsou těmi, kdo se starají o to teplo rodinného 
krbu a také o to, aby doma bylo vše čisté, připravené, voňavé 
a krásné po celý rok, ale v době Vánoc či Velikonoc zvláště. Sou-
částí tohoto adventního tvoření je také příležitost popovídat 
si, vyměnit si zkušenosti a nápady, aby naše domovy byly ještě 
útulnější a krásnější. Díky štědré pomoci pana Tomáše Kutálka 
z Hrachovce se podařilo zajistit chvojky smrků, borovic a přede-
vším jedlí, centrum pro rodinu zajistilo další nezbytné drobnos-
ti a výroba adventních věnců mohla začít. Ne všichni z celého 
děkanátu mohli přijet do Zašové, ale příprava na advent probí-
hala i v klubech pro maminky. Radostnou pracovní atmosféru 
doplnilo také společné povídání a koneckonců výsledky tohoto 
společného tvoření můžete posoudit sami.

Vánoční perníčky pro nemocné
Maminky, které chodí do klubíků v Choryni, ve Valašském 
Meziříčí a v Rožnově pod Radhoštěm, připravily milé dárečky 
pro nemocné, kteří jsou často dlouhodobě upoutáni na lůžko 
a nemohou tak strávit Advent a vánoční čast se svými blízkymi 

v rodinném kruhu. Veliké poděkování patří paní Aničce Chmu-
rové z Rožnova, která napekla přes dvě sta perníčků a lineckého 
cukroví pro nemocné. Maminky v klubících nazdobily perníčky, 
které se předají nemocničnímu kaplanovi jáhnu Petru Vránovi, 
a ten je spolu s jáhnem Jiřím Dřímalem a dalšími jáhny a kněží-
mi, kteří navštěvují nemocné, rozdají o Vánocích v nemocnicích 
a nejen tam. Veliké díky patří také Klárce Bártkové, která se svý-
mi mladšími sestřičkami všechny sladkosti zabalila do celofánu 
a ozdobila lýkem či ozdobným provázkem. Kéž je tato drobnost 
poselstvím Boží lásky pro každého nemocného, aby tak i v těž-
kostech nemoci věděli, že jsou v bolesti a utrpení sjednoceni 
s Pánem Ježíšem, ale i s lidmi, kteří na ně myslí a modlí se za ně.

Požehnané a radostné prožití Vánoc a pokoj Vám všem ve Va-
šich rodinách a požehnaný celý rok 2020 Vám přeje a vyprošu-
je za děkanátní centrum pro rodinu

Renata Hlavicová a Zdenka Bořutová
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Mikulášská besídka 7. oddílu skautů - 8. prosince 2019 (foto o. Pavel)
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Adventní jarmark ZŠ Salvátor 10. prosince 2019 (foto o. Pavel)
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DIECÉZNĚ-MISIJNÍ MEZINÁRODNÍ 
SEMINÁŘ REDEMPTORIS MATER

ČESKÉ BUDĚJOVICE

Krátké ohlednutí za obdobím dvouleté
 existence semináře

Před dvěma lety, o Slavnosti Ježíš Krista Krále, Mons. Vlastimil 
Kročil, biskup českobudějovický, podepsal v Římě dekret o za-
ložení Diecézně-misijního mezinárodního semináře v Českých 
Budějovicích. Poté byl tento dekret oficiálně přečten o slavnos-
ti sv. Mikuláše 6. prosince 2017 v českobudějovické katedrále, 
čímž vešel v platnost. 
Kněžský seminář Redemptoris Mater v Českých Budějovicích, 
jakož i Arcibiskupské kněžské semináře v Praze a Olomouci, 
slouží k formaci diecézních kněží. Seminář je spravován podle 
vlastních Stanov a Řádu seminárního života. Podobně jako 
v každé z institucí, která slouží k formaci kandidátů ke kněžství, 
i v semináři Redemptoris Mater bohoslovci procházejí lidskou, 
duchovní, intelektuální a pastorační formací, studují teologii 
a aktivně se účastní různých aktivit v rámci českobudějovické 
diecéze. Ve svém volném čase evangelizují, fyzicky pracují, na-
vštěvují rodiny, ale také hrají fotbal či jiné sportovní hry. Sou-
částí duchovní formace pro růst ve víře je i aktivní účast boho-
slovců semináře Redemptoris Mater na životě neokatechume-
nátních společenství v Českých Budějovicích a okolí. 
(Pozn. Neokatechumenátní Cesta se zrodila jako „itinerář kato-
lické formace, jež je platná pro společnost a současnou dobu“ 
(Statut Neokatechumenátní Cesty, Řím 2002), jak definoval její 
charakter papež Jan Pavel II v Listu Ogniqualvolta, publikova-
ném 30. srpna 1990 v Acta Apostolicae Sedis, 82 (1990)1515. 
Neokatechumenátní Cesta vznikla v roce 1964 mezi obyvateli 
chudinské čtvrti v Palomeras Altas v Madridu prostřednictvím 
pana Francisca (Kika) Argüella a slečny Carmen Hernandez, kte-
ří začali hlásat evangelium na přání chudých, mezi kterými žili. 
Postupem času se toto kerygma zkonkretizovalo do katechetic-
ké syntézy založené na trojnožce „Boží slovo – Liturgie – Spole-
čenství“, která se snaží vést lidi ke zralé křesťanské víře.)
Podívejme se tedy na to, co se odehrálo v životě semináře 
v těchto dvou letech od jeho založení. Důležitým momentem se-
mináře byla inaugurace jeho nového sídla v červenci roku 2018. 
Českobudějovická diecéze poskytla semináři k užívání budovu 
bývalého Kněžského domu v Českých Budějovicích. Po celoroč-
ních pracích a úpravách vnitřních prostor se podařilo dokončit 
vše tak, aby byla celá budova uzpůsobena pro seminární život. 

V životě semináře je na prvním místě péče o každodenní mod-
litbu. Slavení „Denní modlitby církve“ se prožívá společně mod-
litbou „Ranních a Večerních chval“, které jsou stěžejními body 
celého dne. Vrcholem liturgického slavení je pak každodenní 
Eucharistie, slavená s pokojnou důstojností a plnohodnotnou 
účastí v seminární kapli. Pro čtení a meditaci Písma Svatého 
mají bohoslovci k dispozici tzv. Svatyni Božího Slova, místnost, 
jehož interiér byl architektonicky upraven tak, aby umožňoval 
bohoslovcům hlubší prožívání vztahu s Bohem prostřednictvím 
Božího slova. Tento „habitus“ pravidelného kontaktu s Písmem, 
kterému se kandidáti ke kněžství postupně učí, jim bude moci 
být jednou nápomocen pro jejich plnohodnotný kněžský život.
Díky přestavbě se podařilo rovněž zmodernizovat i refektář 
a kuchyni v přízemí, které slouží ke společnému stravování. V 1. 
patře mají seminaristé k dispozici malou počítačovou učebnu, 
knihovnu a menší sál, vhodný k setkávání, výuce, společnému 
studiu či k občasnému shlédnutí fotbalových zápasů. Ve 2. pa-
tře se nacházejí pokoje seminaristů a také kaple sv. Jana Nepo-
muka Neumanna, kde se nachází soška Panny Marie Loretánské 
a další relikvie svatých. V této kapli se bohoslovci pravidelně 
modlí růženec za seminář a za ty, kteří mu finančně pomáhají. 
Seminář Redemptoris Mater totiž žije výhradně z darů dobro-
dinců.
Na závěr pár statistických údajů: do semináře přibyli v září roku 
2019 dva noví bohoslovci. Jedná se o Juraje z Bratislavy a Aa-
rona z Mexika. Doposud vstoupilo do semináře v Českých Bu-
dějovicích celkem 10 mladých mužů, z čehož se 3 vrátili domů, 
jednomu byl dán rok na rozmyšlenou, a 6 z nich pokračuje dále 
ve formaci ke kněžství. Jména bohoslovců a jejich národnos-
ti, jako i pár fotografií a některá videa ze života semináře, si 
můžete prohlédnout ve Fotogalerii a Videogalerii na webových 
stránkách semináře: www.redemptorismater.cz.
Své povídání zakončím slovy z evangelia, kde Ježíš říká: „Žeň je 
sice hojná, ale dělníků málo. Proste proto Pána žně, aby poslal 
dělníky na svou žeň.“ (Mt 9, 37-38) Církev se potřebuje stále 
obracet k Nebi s prosbou o nové „dělníky“ na svou žeň. Dnes 
tato slova možná platí víc než kdy jindy.

Jménem svým a všech bohoslovců:

Plodný  zbytek  adventního  času  a  požehnaný  čas  vánoční, 
plný vděčnosti  za dar Božího Syna, který přišel na  tuto  zem, 
i  do  naší  konkrétní  historie,  abychom měli  život  a  měli  ho 
v hojnosti.

P. Zdeněk Gibiec, rektor semináře
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Diecézně-misijní mezinárodní seminář REDEMPTORIS-MATER
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Nová budova pro školu a pro farnost
V říjnovém čísle Života farností bylo napsáno o plánu naší far-
nosti zakoupit budovu bývalého SOU stavebního na Komenské-
ho ulici, kde by v budoucnu mohla mít své sídlo církevní Základní 
škola Salvátor a další aktivity naší farnosti. Rád bych trochu po-
psal, co se podařilo v souvislosti s tímto projektem zajistit a co 
nás čeká dále v nejbližší i vzdálené budoucnosti. Jak víte, usku-
tečnilo se 1. prosince na faře po mši svaté v 9.30 setkání všech, 
kdo se chtěli dovědět konkrétnější informace o celém projektu. 
Tento projekt jsme pracovně nazvali Šance 2019 a jeho základní 
parametry jsme představili pastorační radě farnosti i radě školy 
již v červnu letošního roku. Během prázdnin se nám podařilo 
dát dohromady důležité informace o budově a vytvořit základní 
koncept realizace jednotlivých etap včetně ekonomické rozva-
hy tohoto projektu. Na začátku září byli s tímto projektem se-
známeni také rodiče na plenární schůzi ZŠ Salvátor a po našem 
výše zmíněném setkání na faře jsme ve čtvrtek 5. prosince zno-
vu představili celý projekt doplněný o konkrétnější čísla otci ar-
cibiskupovi a otci biskupovi Josefu Nuzíkovi. Rád bych zdůraznil, 
že jsme do Olomouce za našimi biskupy nejeli především žádat 
o finanční podporu. Peníze v celém tomto projektu samozřej-
mě hrají důležitou roli, jak popíšu dále, ale mnohem důležitější 
pro nás bylo mít jistotu, že jsme v jednotě s našimi biskupy a že 
náš záměr bude mít jejich podporu a požehnání. Musím říci, že 
po vyjasnění a doplnění některých věcí jsme dostali mnohem 
více než jsme očekávali. 

Trocha té ekonomiky
Budova SOU byla Krajem nabídnuta k prodeji již třikrát počína-
je cenou 30 milionů a konče zatím na ceně 15 milionů, ale ani 
za tuto cenu se nenašel nikdo, kdo by o budovu projevil zájem. 
Je potřeba říci, že Kraj mnoho let do budovy nijak zásadně nein-
vestoval a údržbu i běžné opravy si škola zajišťovala svými vlast-
ními silami za pomoci žáků, kteří studovali obory jako zedník či 
instalatér. Budova se skládá ze tří částí, které na sebe navazu-
jí a pochází každá z jiné doby. Základem je stará budova z 19. 
století, ke které byla v 70. letech přistavěna část s tzv. boletic-
kým panelem a na počátku 90. let doplněna o nástavbu. Podle 
předběžných analýz, které jsme udělali, by oprava celé budovy 
byla záležitostí několika desítek milionů korun. Šli bychom tedy 
cestou jednotlivých etap tak, aby se zrekonstruovala část bu-
dovy, kterou by mohla škola začít využívat co nejdříve. Jedná 
se o starou budovu (kde již část rekonstruovaných přízemních 
prostor využívá farní dětská skupina Rybičky) včetně nástavby. 
Předběžný rozpočet je v řádu asi 20 milionů korun a týká se 
především rekonstrukce či výměny stávajících kastlových oken 
(budova se nachází v Městské památkové zóně a vše bude po-
třeba konzultovat s památkáři), kompletní výměna elektroin-
stalace (silová včetně datových rozvodů) a také svítidel, úprava 
sociálních zařízení a jednotlivých tříd tak, aby vyhovovala para-
metrům hygieny a požární způsobilosti ve vztahu ke stavebním 
a dalším požadavkům pro základní školství. Cena také zahrnuje 
rekonstrukci topné soustavy, aby došlo k jejímu zefektivnění 
a lepšímu ovládání jednotlivých větví celé topné soustavy na-
pojené na CZT. No a samozřejmě zednické práce, změna dispo-
zic jednotlivých prostor, výmalba apod. Je potřeba otevřeně říci, 
že hendikepem je neexistující jídelna a vzhledem k ekonomické 
náročnosti realizovat alespoň výdejnu tak, aby odpovídala hy-
gienickým parametrům, jsme se prozatím shodli na stravování 
formou docházení na ZŠ Vyhlídka s pedagogickým doprovodem 
a dozorem, nicméně uvidíme, vše je ještě předmětem jednání.

Základním parametrem, od kterého se budeme odvíjet je sa-
mozřejmě cena, za kterou by se podařilo budovu zakoupit, 
a s ohledem na stav budovy a na to, co bylo napsáno výše, bu-
deme samozřejmě usilovat o reálný kompromis. I tak je potřeba 
ale vzít v úvahu kromě pořizovací ceny také daň, kterou bude 
potřeba zaplatit a která se bude odvíjet právě od kupní ceny.
Otec arcibiskup nám přislíbil konkrétní finanční pomoc v rámci 
omezených možností, které arcidiecéze má. Konkrétnější infor-
mace má ale smysl psát až tehdy, když se vše ohledně koupě 
budovy podaří realizovat a farnost se stane jejím vlastníkem. 
Tím hlavním však, kdo ponese odpovědnost za finanční závazky, 
bude farnost.
Vše záleží na tom, jak rychle budou probíhat jednání o odku-
pu a projektová příprava až po vydání stavebního povolení. 
Pokud se vše podaří, byli bychom moc rádi, kdyby školní rok 
2021/2022 (případně rok 2022/2023) začal již v nově zrekon-
struovaných prostorách.

Kde chceme získat finanční prostředky?
Součástí našeho představení projektu je také podrobný eko-
nomický plán, jak získat finanční prostředky. Kompletní cenová 
kalkulace, kterou se budeme snažit v nejbližší době ještě zpřes-
nit, počítá s cenami prací včetně materiálů, jako by vše měla 
realizovat dodavatelská firma na klíč. Věřím, že konečná cena 
za provedené práce bude nižší, o tom se ještě zmíním, ale i tak 
počítáme s tím, že část peněz bude z darů ze sbírek a z účelo-
vých jednorázových darů, část peněz zajistíme různými bene-
fičními akcemi a propagací v křesťanských médiích nejen u nás, 
ale i v zahraničí a zbývající část zajistíme formou sponzorských 
darů a dalších aktivit. Podrobněji opět až v momentě, kdy bude 
jasné, že se vše bude realizovat. Předpokládáme samostatné 
webové stránky s aktuálními informacemi, transparentní účet 
v rámci farnosti, pravidelné zprávy v ŽF, harmonogram prací, 
ale i harmonogram finanční s příjmovou a výdajovou stránkou 
tak, aby farníci dostávali pravidelné aktuální informace. Splace-
ní této I. etapy včetně nákupu budovy počítáme do roku 2030.

Co říci závěrem?
Nevím jak vy, ale já vidím, že naše farnost je za těch 600 let už 
docela dospělá, a především plná Božího požehnání a ochrany 
Panny Marie Nanebevzaté – hlavní patronky naší farnosti. Když 
jsem dělal brožurku k výročí a psal jsem tam jména všech těch, 
kteří v posledních 40 letech byli povoláni z naší farnosti ke kněž-
ství nebo k zasvěcenému životu, byl jsem překvapen, kolik je to 
jmen. Kolik je rodin v naší farnosti, které velkoryse a s důvěrou 
v Boží pomoc přijímali již dávno v dobách reálného socialismu 
i nyní v této době více dětí. Kolik obětavých a schopných lidí, 
kolik modliteb a postů, kolik reálné práce i na poli charitativním, 
kolik dobrých skutků a každodenních maličkostí, které možná 
ani nevnímáme. Domnívám se, že je naše farnost opravdu vý-
jimečná. Vidím zde příležitost k prohloubení jednoty a k tomu, 
aby se naše farnost stávala více a více rodinou. Spousta lidí se 
mě ptá, co má dělat a jak pomoci. Pokud vše vyjde, bude dost 
a dost příležitostí: někdo pomůže radou, jiný konkrétní pomocí 
jako zedník, elektrikář, malíř atd. Můžeme pomoci i finančně, 
nakolik nám to naše finanční situace dovolí. Není to jen projekt 
pro školu, měl by sloužit celé farnosti a měl by také být nápo-
mocen realizovat další aktivity ve farnosti, ale počítáme i s ko-
merčním využitím části prostor tak, aby v budoucnu pomáhaly 
tyto peníze nejen udržovat celou budovu, ale generovaly také 
finance pro opravy a investice v naší farnosti, kterých je nemálo. 
O některých  opravách a investicích za poslední dobu se zmíním 
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v následujícím článku. Nemám rád statistiku, ale pokud si vez-
meme vybrané peníze ze sbírek na počet osob podle poslední-
ho sčítání včetně malých dětí a starých lidí, tak v průměru dává-
me do sbírek něco málo přes 100 kč na osobu za měsíc. Kdyby 
se nám podařilo tento průměr dostat někde ke 200 Kč za osobu 
a za měsíc, tak máme ročně navíc milion, který by mohl být 
přesně na tento účel. Je jasné, že pro starší lidi a pro vícečetné 
rodiny je to náročné, ale každý může dát to, co je možné a hlav-
ně absolutně ve svobodě. Věřím, že naši velkodušnost a štěd-
rost Bůh odmění svým požehnáním a dostaneme stokrát víc.

Chtěl bych při této příležitosti také poděkovat všem, kdo se 
aktivně zapojují do přípravy této akce. V tuto chvíli pracujeme 
na obnovení spolku Škola pro naše děti z. s., který by měl být 
jakýmsi koordinátorem celého projektu po stránce manažerské, 
ekonomické, technické, organizační ad. A rádi bychom, aby po-
čet členů tohoto spolku (nikoliv nutně aktivních) byl v budouc-
nosti co největší. V tuto chvíli se aktivně o všechny tyto věci 
kolem projektu stará Láďa Denk, Miloš Skýpala, Jiří Lev, Hynek 
Vančura, Michal Perutka a já a my všichni v úzké spolupráci 

s o. Pavlem a s vedením ZŠ Salvátor. Prosím ty z Vás, kdo jsou 
ochotni jakkoliv se zapojit, aby nám dali vědět. Myslím, že naše 
jména i kontakty jsou všeobecně známé, ale pokud by někdo 
přesto nevěděl, můžete napsat i na mail časopisu Život farností 
zf@farnost-valmez.cz

Když jsme byli v Olomouci na biskupství, tak nám potom otec 
Petr Bulvas na druhý den napsal krásná a velmi pravdivá slova, 
se kterými se plně ztotožňuji:

„Před pár lety jsem vedl s některými rozhovor o tom, jaké to asi 
bude po restitucích v církvi? Na co se máme připravit? Nastínili 
jsme si dvě předpokládané cesty. Jedna povede přes spory o pe-
níze a bude nás odvádět od podstaty toho, co máme jako církev 
dělat. Druhá nastínila model církve jako rodiny. Prostředí, kde 
se všichni podílí na společném životě i potřebném zabezpečení 
pro činnost. Jako rodina budeme pak dělat to, na co z Boží mi-
losti a naší otevřenosti budeme mít. Včera jsem díky vám zažil 
zkušenost rodinné církve, která umí odpovídat i na velké výzvy.“

Evžen Hlavica

Opravy a investice v naší farnosti
Jak jsem psal v předchozím článku, chtěl bych zmínit alespoň 
některé opravy a investiční akce, případně přípravy na tyto 
akce do budoucna, které proběhly v naší farnosti v letošním 
roce:
leden 2019 oprava varhan   7 528 Kč
květen 2019 oprava lavic- restaurátorský záměr 4 300 Kč
červen 2019 klempířské práce farní kostel 23 469 Kč

červenec 2019 oprava hlavního obrazu Panny Marie - 
  restaurátorský záměr  13 000 Kč
srpen 2019 klempířské práce farní kostel 34 500 Kč
  oprava - nátěr fasády kostela 19 620 Kč
září 2019 klempířské práce - kaple P. Marie
  včetně projektu dopr. značení 31 925 Kč
říjen 2019 ozvučení kostela   37 735 Kč
  LED osvětlení presbytáře vč. daru 12 262 Kč
prosinec 2019 oprava stropu Getsemanské zahr. 7 000 Kč
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Celkem tedy cca akce za 200 000 Kč a můžeme říci, že jsou to 
nepříliš rozsáhlé akce a mohli bychom je zařadit spíše do pro-
vozních nákladů a běžných oprav.
Co se týče oprav lavic, víte sami, že některá místa jsou oprav-
du v hrozném stavu a poškození je poměrně rozsáhlé. V lednu 
2020 by mělo dojít k místnímu šetření za přítomnosti zástupců 
farnosti a památkářů i restaurátorské firmy. Smyslem by měla 
být podrobnější analýza stávajícího stavu a následně pak dopl-
nění stávající dokumentace, abychom mohli co nejdříve začít 
připravovat obnovený restaurátorský záměr a především no-
vou žádost o uvolnění dotačních finančních prostředků z fondu 
Ministerstva kultury ČR. Věříme, že dotační tituly budou v ne-
změněném rozsahu a že se nám podaří dotaci získat.

Dětská skupina Rybičky
Rád bych ještě napsal několik málo poznámek k Rybičkám. 
Víte, že zpočátku se jednalo o poměrně neznámý a odvážný 
krok, ale s ohledem na nedostatek času (podání žádosti bylo 
časově velmi napjaté) nebylo možné vše dokonale dopředu při-
pravit a mnohé z toho, co se podařilo, se vyvíjelo za pochodu. 
Byla obava, že se to ani nestihne, že nebudou děti, jak se to 
všechno ufinancuje a mnoho dalšího. Dnes můžeme říci, že ka-
pacita nestačí a množství dětí a zájem rodičů je větší, než je 
stávající kapacita. Mnohé z věcí se řešily za pochodu a nedo-
statek financí pro zdárné dokončení celé akce se vyřešil pro-
vozní půjčkou z fondu arcibiskupství. Naší farnosti se podařilo 
již podstatnou část této půjčky uhradit v předstihu (celá doba 
splácení byla rozložena na více let) a zbývá zaplatit ještě zhruba 
asi 200 000 Kč do konce roku 2020. Chtěl bych všechny farníky 
také touto formou pozvat a povzbudit ke štědrosti, abychom 
se celého dluhu mohli zbavit v předstihu. Velký dík Vám všem. 
Je otázkou, jak bude tento projekt pokračovat, neboť dotační 
peníze jsou zajištěny vždy na určité období a v současné době 
se hledá na vládní úrovni legislativní rámec, jak vůbec budou 
dětské skupiny pokračovat co do formy a způsobu financování. 
Pevně věříme, že naše farní dětská skupina Rybičky má před se-
bou mnoho let dalšího fungování, neboť je zřejmé, že se jedná 
o velkou pomoc rodinám.
Úplně na závěr chci jen připomenout,  jak jste si mohli všimnout 
ve výše uvedeném přehledu, že přípravné práce na dalších re-
konstrukcích jak hlavního oltářního obrazu Nanebevzetí Panny 
Marie ,tak Getsemanské zahrady nadále pokračují.
Rádi bychom Vás také v následujícím roce pravidelně informo-
vali na stránkách Života farností o všech aktivitách ekonomic-
kého charakteru, abyste byli stále v obraze. Za celou ekonomic-
kou radu farnosti mohu říci, že se snažíme co nejupřímněji o to, 
aby peníze, které se vyberou od Vás, od farníků, byly co nejlépe 
vynaloženy a abychom v naší farnosti pečovali o společný maje-
tek s opravdovou péčí řádných hospodářů tak, jak se o to snaží-
me v našich rodinách. I přes veškerou snahu se někdy něco ne-
podaří nebo opomene. Budeme velmi vděční, když nás na tyto 
věci upozorníte, abychom v případě potřeby byli schopni zajistit 
co možná nejrychlejší a nejefektivnější řešení.

za Ekonomickou radu farnosti Evžen Hlavica

Ozvěny výročí 600 let farnosti
Rád bych se ještě v několika řádcích vrátil k oslavám výročí 
600 let farnosti. Domnívám se, že se jednalo o velmi zdařilou 
akci a již nyní by bylo potřebné přemýšlet o tom, co se poda-
řilo, kde něco organizačně trochu zaskřípalo a jak praví klasik 

poučit se z chyb, neboť si myslím, že by nebylo špatné uvažovat 
o tom, jak co nejlépe připravit výročí posvěcení našeho kostela, 
především po stránce duchovní. V prvních měsících roku 2020 
by se měla sejít pastorační rada farnosti a možná by nebylo 
špatné pojmout to celé jako tříletou duchovní přípravu, du-
chovní obnovu, jejímž vyvrcholením by mohly být právě oslavy 
výročí posvěcení našeho kostela. Určitě se kromě přednášek, 
duchovních obnov, mnoha různých novén, společných setkání 
a dalších duchovních aktivit najdou i společné aktivity kulturní, 
sportovní a společenské ve spolupráci s vedením našeho města. 
Také nesmíme zapomenout na rozměr ekumenický. Rád bych 
Vás všechny proto vyzval, kdo máte nějaký nápad nebo chcete 
s něčím pomoci, ozvěte se. Tři roky se zdají jako docela dlou-
há doba, ale není to tak. Byla by škoda, kdybychom promarnili 
příležitost k evangelizaci a ke vzájemnému setkávání se všemi 
lidmi tohoto města.

Evžen Hlavica

Uvažujeme nad krásou Bohorodičky Panny Marie Neposkvrně-
né. Evangelium, které popisuje epizodu Zvěstování, nám pomá-
há porozumět tomu, co oslavujeme tímto i dalšími svátky za-
svěcenými naší krásné Boží Matce. Především prostřednictvím 
andělského pozdravu Bůh oslovuje Marii slovem, které není 
lehké přeložit a znamená „naplněná milostí“, „stvořená milos-
tí“, „plná milosti“ (Lk 1,28). Předtím, než byla nazvána Marií, 
Bůh ji nazval „plnou milosti“, a tak odhaluje nové jméno, které 
jí patří víc než jméno od jejích rodičů. I my ji takto nazýváme 
s každým vysloveným Zdrávas Maria.
Co znamená „plná milosti“? Maria je naplněná Boží přítom-
ností a pokud je úplně „obývaná“ Bohem, není v ní místo pro 
hřích. Je to mimořádná věc, protože všechno na světě je bohu-
žel znečištěno zlem. Každý z nás při pohledu na sebe vidí někte-
ré své temné stránky. Dokonce i ti největší světci byli hříšníci 
a všechno ve skutečnosti, i ty nejkrásnější věci, jsou korodová-
ny zlem - všechno kromě Marie. Je to jediná „vždy zelená oáza“ 
lidstva, jediná, která je nekontaminovaná, stvořená neposk-
vrněná, aby svou odpovědí „ano“ Bohu, který přišel na svět, 
přivítala a začala novou historii.
Pokaždé, když ji uznáváme jako „plnou milosti“, dáváme jí 
největší kompliment, který jí dal Bůh. Krásný kompliment, 
který je třeba dát ženě a zdvořile jí říci, že vypadá překrásně. 
Když řekneme Marii „plná milosti“, v jistém smyslu jí to říkáme 
i na nejvyšší úrovni. Ve skutečnosti ji poznáváme jako navždy 
mladou, protože nikdy nezestárla hříchem. Existuje jen jedna 
věc, která nás dělá stárnoucími, vnitřně stárnoucími - ne sta-
rými tělem - ale hříchem. Hřích nás činí starými, protože nám 
zatvrzuje srdce. Zavírá ho, činí ho inertním a vysušeným. Ale 
ONA „plná milosti“ je bez hříchu. Takže vždy mladá; je „mladší 
než hřích“ a „nejmladší z lidstva“.

z kniky Deník venkovského faráře od Georgeses Bernanose
ke slavnosti Boží Matky 1.ledna připravil V. Chládek.

„Plná milosti“ je nové jméno,
které dal Bůh Marii
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Bohoslužby o Vánocích 2019
ve farnosti Valašské Meziříčí

FARNÍ KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

4. neděle adventní neděle 22. 12. 6.30 hod
   8.00 hod
   9.30 hod
   17.30 hod

Štědrý den úterý 24. 12. 6.30 hod
Vánoční mše svatá pro děti
(s doprovodem cimbálovky)   15.30 hod
Půlnoční   22.00 hod
Půlnoční   24.00 hod

Slavnost Narození Páně středa 25. 12. 6.30 hod
   8.00 hod
   9.30 hod
   17.30 hod

Svátek svatého Štěpána čtvrtek 26. 12. 6.30 hod
    8.00 hod
    9.30 hod 

Svátek Svaté Rodiny neděle 29. 12. 6.30 hod
   8.00 hod
   9.30 hod
   17.30 hod

Silvestr úterý 31. 12. 6.30 hod
Děkovná bohoslužba za uplynulý rok 31. 12. 15.30 hod

Slavnost Matky Boží, Panny Marie
Nový rok středa 1. 1. 6.30 hod
   8.00 hod
   9.30 hod
   17.30 hod

2. neděle vánoční neděle 5. 1. 6.30 hod
   8.00 hod
   9.30 hod
   17.30 hod

Slavnost Zjevení Páně neboli Tří králů
 pondělí 6. 1. 6.30 hod
   8.00 hod
   17.30 hod

Kostel sv. Jakuba v Krásně sobota 28. 12. 17.30 hod
 sobota 4. 1. 17.30 hod

Kaple Hrachovec čtvrtek 26. 12. 10.00 hod

Kaple Krhová  středa 1. 1. 16.00 hod

Bohoslužby o Vánocích 2019
ve farnosti Lešná

FARNÍ KOSTEL LEŠNÁ

4. neděle adventní neděle 22. 12. 8.30 hod

Štědrý den úterý 24. 12. 21.00 hod

Slavnost Narození Páně středa 25. 12. 8.30 hod
Svátek svatého Štěpána čtvrtek 26. 12. 8.30 hod
Svátek Svaté Rodiny neděle 29. 12. 8.30 hod

Silvestr - Děkovná bohoslužba za uplynulý rok
 úterý 31. 12. 16.00 hod
Slavnost Matky Boží, Panny Marie
Nový rok středa 1. 1. 8.30 hod
2. neděle vánoční neděle 5. 1. 8.30 hod
Slavnost Zjevení Páně pondělí 6. 1. 16.00 hod
Svátek Křtu Páně neděle 12. 1. 8.30 hod

KAPLE JASENICE

4. neděle adventní neděle 22. 12. 10.00 hod
Slavnost Narození Páně středa 25. 12. 10.00 hod
Svátek Svaté Rodiny neděle 29. 12. 10.00 hod

Slavnost Matky Boží, Panny Marie
Nový rok středa 1. 1.  10.00 hod
2. neděle vánoční neděle 5. 1. 10.00 hod
Svátek Křtu Páně neděle 12. 1. 10.00 hod

Pane Ježíši Kriste, který ses narodil v Betlémě,
přijď mezi nás!

Přijď do mé duše a proměň ji.
Přijď do našich rodin a obnov je.

Dej ať se já i my všichni staneme živoucími osobami,
v nichž je přítomná tvá láska, která proměňuje svět.

Amen
(Benedikt XVI.)

Potřebujeme tě, Božské Dítě:
ty znáš očekávání a úzkosti našeho srdce,

znáš naše touhy a víš, co potřebujeme.
Vyslyš naše modlitby, požehnej těm, které milujeme,

doprovázej nás stále na cestě života, ty který jsi Bůh s námi.
Amen

(modlitba k Pražskému Jezulátku)

Pane Jěžíši, Králi pokoje, přicházíš ve své velké lásce,
abys zůstával v každé chvíli s námi.

Jsi naším štěstím a přinášíš nám spásu.
V pokoře Ti odevzdáváme své modlitby,

svůj život a ty, které milujeme.

Vánoční modlitby
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Mariánské informace

• Modlitební den ke cti Panny Marie, Matky všech národů, se 
uskuteční v sobotu 15. 2. 2020 opět ve sportovní městské hale 
v Nitře. Je to i pro starší i ty, kteří mají problémy s chůzí - ideální 
podmínky. Přijímám přihlášky.

• Znovu připomínám, že příští rok v srpnu uplyne 30 roků od za-
čátku a 25 roků od ukončení zjevení Panny Marie v Litmano-
vé. Chystá se velkolepá oslava a jelikož od nás jezdil pravidelně 
na toto místo autobus, konkrétně jsme tam byli 60x, dovoluji si 
opět pozvat na tuto oslavu v neděli 9. 8. 2020. Prosím ty, kteří 
by chtěli a mohli, aby se mi do konce ledna přihlásili, abych vě-
děl, zda je zájem a aby se včas na letní termín zajistil autobus. 
Pozvání platí pro ty, kteří někdy v Litmanové už byli, ale zváště 
pro ty , kteří ještě ne. Pro hůře chodící jezdí na kopec speciální 
doprava. Pokud se mi přihlásí do zmíněného termínu alespoň 
25 lidí, budu zajištovat autobus.

• Všem čtenářům a tvůrcům ŽF přeji požehnané svátky Naro-
zení našeho Spasitele Ježíše Krista a vyprošuji hodně milostí 
v roce 2020.

Václav Chládek

Aktuální informace naleznete také na farních 
webových stránkách: farnost-valmez.cz

KONCERT NAŠÍ SCHOLY – středa 25. prosince v 15.00 hodin 
ve farním kostele.
VÁNOČNÍ KONCERT – varhany, zpěv – čtvrtek 26. prosince 
v 16.00 hodin ve farním kostele.
PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI – 3. ledna. Výstav Nejsvětější svátosti 
po celý den, společná adorace v 18.45 hodin, celonoční tichá 
adorace. 
PRVNÍ SOBOTA V MĚSÍCI – 4. ledna. Příležitost ke svátosti 
smíření bude 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 10. ledna v 17.30 
hodin. 
SLOVO ŽIVOTA – HNUTÍ FOKOLARE - pondělí 6. a 20. ledna 
v 18.30 hodin.
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA – sobota 11. ledna.

První svaté přijímání ve Valašském Meziříčí – neděle 7. června 
v 9.30 hodin.
První svaté přijímání v Lešné – neděle 14. června v 10.00 hodin.

Na konec své pozemské 
cesty došli 

†

Valašské Meziříčí
Hildegarda Klčová *31. 1. 1929 †15. 11. 2019, Tolstého 1167
Marie Sulovská *24. 7. 1945 †16. 11. 2019, Jičínská 718
Jan Kozák *11. 6. 1955 †24. 11. 2019, Lešná, Jasenice 66
Evžen Knebl *14. 2. 1943 †29. 11. 2019, Hrachovec 193
MUDr. Irena Mainerová *21. 2. 1929 †7. 12. 2019, Rožnov 
p. R., 5. května 1423
Leopold Kneisl *5. 12. 1944 †10. 12. 2019, Podlesí 412

Lešná
Marie Hrušková *12. 6. 1936 †4. 12. 2019, Lešná 77

Křest přijali*

Valašské Meziříčí

Jáchym Jan Hruboň
Adéla Terezie Bártková
Antonín Hadaš
Daniel Pukýš

Emily Sováková
Lukáš Vanduch
Aneta Zuzana Kotlárová
Timotej Dobiáš

Lešná

Vojtěch Prokop Jahn
Agáta Vráželová
Vojtěch Stýblo

Valentýna Milena Navrátilová
Tadeáš Michael Kovařčík

INFORMACE

Tříkrálová sbírka 2020
Tříkrálová sbírka ve Valašském Meziříčí a okolí se ukuteční 
11. ledna 2020. Přihlášku obdržely děti ze ZŠ Salvátor ve škole 
a je možné ji odevzdat do krabice na chodbě vedle Sborovny. 
Pro ostatní jsou přihlášky připraveny v kostele, kde je možné 
je odevzdat do připravené krabice. Prosím o včasné odevzdání 
přihlášek!

Pavla Palátová, koordinátorka tříkrálové sbírky

Život farností
Je to neuvěřitelné, ale nikdy bych si nepomyslel, že budu tak 
dlouho ve spojení s našim časopisem Život farností. Je to již 
dvanáct let, co jsem se (já bláhový) nabídl Jirkovi Mohelníko-
vi, že bych mu občas s něčím pomohl, dal dohromady nějaký 
článek apod. Než jsem se stačil trochu zorientovat, už jsem to 
měl na krku celé. Nestěžuji si, baví mě to, i když je to velmi ná-
ročné. Po mých výzvách, aby mi s tím někdo pomohl se milí 
bratři a sestry nenašel nikdo v naší farnosti, kdo by byl ochoten 
to dělat. Jen jeden. Můj dlouholetý kamarád, ale také skvělý 
IT specialista a ještě lepší manžel a táta velké rodiny Radek Za-
vičák. Budu upřímný, někdy mám strach, co ta mladší a mladá 
generace, která umí sice dobře ovládat různé počítačové hry, 
herní konzoly, mobily a jejich aplikace, zda se najde někdo, kdo 
bude ochoten dát k dispozici nezištně svůj volný čas? I když to 
tak prozatím vždy nevypadá, věřím, že ano, že se vždy najde 
někdo, kdo bude pokračovat a pomůže když bude potřeba. 
Tímto Radkovi i jeho manželce chci moc a moc poděkovat za to, 
co dělají pro farnost a nejen pro naši (ŽF čte spoustu lidí i mimo 
naši farnost a děkanát) a popřát hodně sil i do dalších měsíců 
a snad i let. Poslední dvě čísla již dělal hlavně Radek, takže už 
ví, že to není jednoduché a vezme to hodně času. Takže Radku 
vytrvalost a pohodu! A Vás ostatní prosím o modlitbu za nás 
a také můžete občas něco napsat.

Evžen Hlavica
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Pohled z Velké Lhoty na Hostýnské vrchy (foto o. Pavel)
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