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Ježíš řekl: „Já jsem cesta, pravda 
a život. Nikdo nepřichází k Otci 

než skrze mne. (J 14,16)

„Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, 
vezmi svůj kříž a následuj mě! (Mt 16,24)

(Kaple u Janovic, foto o. Pavel)
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Karneval ZŠ Salvátor - KD Hrachovec - 30. ledna 2020 (foto o. Pavel)
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Karneval
Jsem rád, že naše církevní škola Salvátor každoročně pořádá 
karneval. Je sice o něco dříve než slavný karneval v Riu, ale 
díky tomu mám k dispozici hezké fotky do Života farností, který 
vychází těsně před začátkem doby postní. Tak si můžeme uvě-
domit hlavní důvod masopustního veselí. Doba postní, která 
následuje, nás vede k tomu, abychom byli upřímní a pravdiví 
před Bohem, před lidmi a především před sebou samým. Jak 
snadné je si nalhávat, stavět se do lepšího světla a nasazovat si 
růžové brýle, případně nějakou masku. Odložme tedy všechny 
masky, abychom mohli slavit Velikonoce s „nekvašenými chle-
by“, tj. s poctivostí a životem podle pravdy (1 Kor 5,8). Děkuji 
všem, kdo karneval pořádají a především rodičům, kteří neú-
navně spolu s dětmi vymýšlejí každý rok nové a nové tradiční 
i originální masky. 

Jáhenské svěcení
Z obce Příluky ve farnosti Lešná pochází Petr Hruška. Velkým 
překvapením pro mne bylo, když jsem se dozvěděl, že Petr je 
členem Jezuitského řádu neboli Tovaryšstva Ježíšova. Jeho 
formace a cesta k věčným slibům byla poměrně dlouhá. Nyní 
mohu oznámit našim farníkům, že Petr přijme, dá-li Pán, v úte-
rý velikonoční tj. 14. dubna v římském kostele Il Gesu jáhen-
ské svěcení. Moc rád bych se této slavnosti zúčastnil. Do Říma 
se chystám s manžely Čaputovými. Poprosím Petra, aby nám 
do dalšího čísla odpověděl na některé otázky, včetně toho, 
kdy bude kněžské svěcení. Farníky z Lešné prosím o modlitbu 
za Petra a nová kněžská povolání. Zároveň děkuji Bohu, že toto 
povolání vzbudil po mnoha letech v lešenské farnosti.

Kněžské svěcení
Kněžské svěcení Petra Botha se blíží. Petr by měl přijmout toto 
svěcení 13. června v Žilině. Kdy bude primiční mše svatá, bych 
chtěl s Petrem co nejdříve domluvit. Na svěcení do Žiliny bude 
vypraven z farnosti autobus. Buďme vděčni za tento dar kněž-
ského povolání a za Petra i ostatní kandidáty v kterékoliv diecé-
zi se vytrvale modleme.

Termín biřmování
Termín biřmování je už znám! Jako nástupce apoštolů přijede 
do naší farnosti jeden z našich biskupů v sobotu 19. září. Slav-

Významná výročí
V tomto roce dvou dvacítek nás čekají v naší vlasti velmi důleži-
tá výročí. 400 let od mučednické smrti sv. Jana Sarkandra, 400 
let od bitvy na Bílé hoře a 350 let od úmrtí J. A. Komenského. 
Zvláště poslední dvě výročí budou hodně medializována a dá se 
předpokládat, že je některé kruhy zneužijí proti katolické církvi 
a proti snahám o jednotu a sblížení křesťanů. Osobně si však 
myslím, že tato výročí mohou být i šancí k odpuštění a usmíře-
ní, a tak začátkem něčeho nového v našich dějinách. V dalších 
číslech Života farností bych se rád těmto výročím a českým ději-
nám věnoval. Prozatím všechny prosím o modlitbu za náš národ, 
za všechny historiky, filmaře a novináře, kteří budou naše obča-
ny informovat o událostech spojených s bolestnými okamžiky 
českých dějin.

nost začne v 10.00 hodin v našem farním kostele. Při této pří-
ležitosti bych chtěl připomenout některé důležité skutečnosti. 
Příprava pokřtěných na přijetí svátosti biřmování je prvořadým 
úkolem Božího lidu. Tak trochu předpokládáme, že příprava biř-
movanců je prvořadým úkolem faráře. Není tomu tak! Je třeba, 
abychom se naučili tuto svátost vidět jinak. Celá farnost připra-
vuje biřmovance, celá farnost bude ve svých zástupcích biřmo-
vána. Farář je samozřejmě za všechno zodpovědný, ale je rád, 
když mu každý farník svým způsobem pomáhá. Jsem rád, že mi 
letos s přípravou pomáhají čtyři manželské páry, které každý 
pátek prožívají s mladými tzv. Postcresima. Součástí těchto sku-
pin jsou ti, kteří nedávno biřmováni byli, i ti, kteří se na biřmo-
vání připravují. Ostatní věřící chci povzbudit především k mod-
litbě za biřmovance. Každopádně už teď zvu na biřmování i ty 
farníky, kteří mezi biřmovanci nikoho z rodiny nemají. Jestliže 
je příprava záležitostí celého Božího lidu, myslím si, že je jaksi 
samozřejmé, aby se Boží lid této slavnosti zúčastnil.
V naší farnosti probíhá zajímavý experiment. Chtěl bych dosáh-
nout toho, aby slavnost biřmování mohla být každý rok podob-
ně jako 1. svaté přijímání. To není úplně jednoduchý úkol. Mnozí 
mladí totiž biřmování už několik let odkládají. Další vůbec neví, 
proč by měli být biřmováni a proč by si přípravou měli kom-
plikovat bezstarostné mládí. Také jsem přesvědčen, že i mezi 
dospělými a seniory by se ještě našli ti, kteří tuto svátost ne-
přijali. Spojme tedy síly, modleme se a ve svůj čas se vhodným 
způsobem zeptejme svých blízkých, proč ještě nebyli biřmováni. 
Bude nádherné, když po slavnosti biřmování 19. září hned v říj-
nu začne další kolo přípravy. Věřím, že se nám to s Boží pomocí 
podaří. Když vidím obětavost rodin, které týden co týden berou 
biřmovance k sobě, nepochybuji, že i ostatní přiloží ruku k dílu. 
S pomocí Boží na to máme!

Slabá zima
Asi znáte slova 130. žalmu: Má duše čeká na Pána více než strá-
že na svítání. (Žalm 130,6) Žalmista si nedokázal představit větší 
touhu. Kdyby psal tento žalm dnes, možná by napsal: Má duše 
čeká na Pána více než fotografové z Instagramu na sníh! Dá se 
říct, že letos čekali skoro marně. Díky tomu, že jsem mohl vy-
jet na Lhoty a jednou na Velký Javorník, jsem si alespoň trochu 
zimy užil. Vybral jsem některé fotky a spojil jsem je s texty, kte-
ré se hodí pro dobu postní (strana 14-15). Posuďte sami.

o. Pavel

Bude v Lešné v neděli 24. května v 10.00 hodin. Příprava začne 
v úterý 24. března v 17.00 hod ve farním kostele sv. Michaela. 
Ve Valašském Meziříčí začne příprava ve čtvrtek 26. března 
v 16.00 hod ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie. Slav-
nost 1. svatého přijímání bude v neděli 7. června v 9.30 hod. 

První svaté přijímání
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Apoštolát modlitby

DENNÍ MODLITBA APOŠTOLÁTU

Nebeský Otče,
kladu před tebe celý dnešní den a ve spojení s tvým 

Synem, který ve mši svaté neustále zpřítomňuje svou 
oběť za záchranu světa, ti nabízím své modlitby, prá-
ce, utrpení i radosti. Duch Svatý, který vedl Ježíše, ať 

je i mým průvodcem a dává mi sílu svědčit o tvé lásce. 
Spolu s Pannou Marií, Matkou našeho Pána a Matkou 
církve, to vše přináším jako svou nepatrnou oběť ze-

jména na úmysly Svatého otce a našich biskupů:

ÚNOR
Všeobecný úmysl: Naslouchat volání uprchlíků

Modleme se, abychom slyšeli a brali vážně naléhavé 
volání migrantů, našich sester a bratří, kteří 
upadli do rukou bezohledných převaděčů.

Národní úmysl
Za lékaře a zdravotníky – ať na přímluvu sv. Anežky 

ani v nejsložitějších situacích nepodléhají 
pokušení rozhodovat o životě a smrti.

BŘEZEN
Evangelizační úmysl: Katolíci v Číně

Modleme se, aby církev v Číně vytrvala 
ve věrnosti evangeliu a rostla v jednotě.

Národní úmysl
Za farní společenství – ať jsou na přímluvu 
sv. Vojtěcha dobrým zázemím pro hledající, 

katechumeny, trpící a nemocné.

SVATÝ FRANTIŠKU XAVERSKÝ, ORODUJ ZA NÁS!
SVATÁ TEREZIE OD DÍTĚTE JEŽÍŠE, ORODUJ ZA NÁS!

„Co tedy chcete, aby lidé dělali vám, to 
všechno i vy dělejte jim, neboť v tom je 
celý Zákon i Proroci. “ (Mt 7, 12)

Kolikrát jsme v zásadních životních roz-
hodnutích hledali bezpečný kompas, kte-
rý by nám ukázal, kudy se vydat? A kladli 

jsme si jako křesťané otázku, co je syntézou evangelia, co je klí-
čem k tomu, abychom vstoupili do Božího srdce a žili jako Boží 
děti, tady a teď?
Je zde jedno Ježíšovo slovo, které je odpovědí, jasné a srozumi-
telné tvrzení, které se dá žít. Najdeme jej v Matoušově evange-
liu – je součástí kázání na hoře, kde Ježíš učí, jak plně prožívat 
křesťanský život. On sám shrnuje celé svoje hlásání do tohoto 
lapidárního výroku.
Dnes, kdy potřebujeme krátká a účinná hesla bohatá význa-
mem, můžeme toto Slovo přijmout jako drahocenný výrok, kte-
rý můžeme mít neustále na paměti.

„Co tedy chcete, aby lidé dělali vám, to všechno i vy dělejte jim, 
neboť v tom je celý Zákon i Proroci.“

Abychom lépe pochopili, co máme pro druhé dělat, Ježíš nás 
zve, abychom se vžili do jejich kůže. Přesně jako to udělal on, 
když se z lásky k nám stal člověkem.
Ptejme se, co čekáme od rodičů, od dětí, od kolegů, od zod-
povědných činitelů, od duchovních vůdců: přijetí, naslouchání, 
zapojení, podporu v hmotných potřebách, ale také upřímnost, 
odpuštění, povzbuzení, trpělivost, radu, nasměrování, pouče-
ní… Podle Ježíše tento vnitřní postoj a konkrétní jednání, jež 
z něj vyplývá, naplňuje vše, co je obsaženo v Božím zákoně, 
a celé bohatství duchovního života.
Je to takzvané „Zlaté pravidlo“, tedy univerzální učení obsaže-
né v různých kulturách, náboženstvích a tradicích, které lidstvo 
na své cestě rozvinulo.1 Je základem všech autenticky lidských 
hodnot vytvářejících pokojné soužití a spravedlivé, solidární 
osobní a společenské vztahy.

„Co tedy chcete, aby lidé dělali vám, to všechno i vy dělejte jim, 
neboť v tom je celý Zákon i Proroci.“

Slovo života na březen 2020

Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka 
na měsíc únor 2020

Za všechny zasvěcené, aby zdrojem jejich činnosti bylo srdce 
hořící pro Pána.

Všichni lidé jsou „zasvěcenci“ Pána: v mnoha formách (veřejně 
i skrytě). Chrámem Pána je totiž jednak celé jeho stvoření, ale 
také každý člověk s tělem i duší. A tak Pán nejvíce touží po tom, 
aby ho každý člověk ve svém životě stále velkoryseji vítal – a On 
mohl vstupovat a vše proměňovat. Základním zasvěcením člo-
věka je jeho povolání, kvůli kterému byl stvořen: skrze ně chce 
Bůh vcházet do dnešního světa a proměňovat vše (jako v eu-
charistii) ke konečné vítězné plnosti. Máme proto stále své srd-
ce dávat Pánu k proměnění, aby se vše stále více podobalo jeho 
Srdci: tím vyhlížíme jeho definitivní Příchod. Křesťanský život 
proto vyžaduje tvůrčí přístup: ochotu putovat a nechat se vést 
Duchem Svatým. Strnulost nepatří ke křesťanskému svědectví 
a k poslání církve. Svět více než kdy jindy hledá na tváři každé-
ho křesťana (Pánova zasvěcence) vnitřní oheň, který odráží to 

podstatné, co se odehrává v Ježíšově Srdci. Vnitřní oheň je pak 
zdrojem činnosti navenek. Hořící srdce křesťana, správného 

„horlivce“, poznáme podle tohoto, že se neúnavně ubírá cesta-
mi života podle tepu Ježíšova Srdce: kam je poslán, tam se chce 

„uchytit“ uzdravující Slovo, které mu hoří v srdci. Bohu zasvěce-
ní lidé mají přímo v „popisu práce“ starost o uchytitelnost Slova 
v lidských srdcích, v celém stvoření. Ta práce se děje nehlučně, 
skrytě, diskrétně. Ať už tedy s hábitem navenek, nebo bez něj: 
není to šat, který ukazuje na podstatu života „zasvěcence“, ale 
stálá vnitřní řeč s Ježíšem: v tom jsou „zasvěcenci“ nenahradi-
telní, tím oživují všechny a všechno. Srdce, které hoří – srdce za-
svěcence – vyhlíží vlastně Kristův příchod. Když prosíme o nová 
povolání k zasvěcenému životu, čiňme to tak, že zároveň své 
vlastní srdce budeme Pánu nabízet k neustálé proměně, aby se 
v nás mohl procházet jako v rajské zahradě.
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1 Několik příkladů: „Nedělej druhým, co nechceš, aby dělali tobě. V tom je celá 
Tóra. Zbytek je komentář.“ (židovství); „Nikdo z vás není věřící, pokud si ne-
přeje pro svého bratra totéž, co si přeje pro sebe.“ (islám); „Neškoď ostatním 
tak, jak by se to zdálo škodlivé tobě.“ (buddhismus). Vlastní překl. Srov. http://
www.aecna.org/Amicizia_Ebraico_Cristiana_di_Napoli/Regola_doro.html.
2 Ch. Lubichová, Slovo života na duben 1978, in C. Lubich, Parole di Vita, a cura 
di Fabio Ciardi (Opere di Chiara Lubich 5; Città Nuova, Roma 2017), str. 104-
105. Vlastní překl.

Toto Slovo nás vybízí, abychom byli kreativní a velkorysí, aby-
chom iniciativně jednali ve prospěch druhých, abychom stavěli 
mosty i k tomu, kdo není přítel, jako to říkal a dělal i sám Ježíš. 
To od nás vyžaduje schopnost vyjít ze sebe a být tak i věrohod-
nými svědky své víry.
Chiara Lubichová nás povzbuzuje takto: „Zkusme to. Jeden den 
takto prožitý má cenu celého života. (…) Zaplaví nás nikdy ne-
poznaná radost. (…) Bůh bude s námi, protože je s těmi, kteří 
milují. (…) Někdy možná zpomalíme, budeme v pokušení ztratit 
odvahu, nechat toho. (…) Ale ne! Odvahu! Bůh nám dá svoji mi-
lost. Vždy znovu začínejme. Když vytrváme, uvidíme, jak se svět 
kolem nás pomalu mění. Pochopíme, že evangelium přináší ten 
nejúžasnější život, rozsvěcuje ve světě světlo, je kořením na-
šeho života, má v sobě princip k řešení všech problémů. A my 
nedojdeme pokoje, dokud nesdělíme svoji mimořádnou zkuše-
nost ostatním: přátelům, kteří nás dokážou pochopit, příbuz-
ným, zkrátka všem, kterým cítíme, že ji máme předat. Naděje 
se znovu narodí.“2

„Co tedy chcete, aby lidé dělali vám, to všechno i vy dělejte jim, 
neboť v tom je celý Zákon i Proroci.“

Dlouholetý zaměstnanec Ramiro se dozvěděl, že mají dorazit 
noví kolegové. Položil si otázku: „Kdybych přišel poprvé do této 
kanceláře, co bych tu rád viděl? Co by mi pomohlo cítit se tu 
dobře?“ A tak se pustil do díla. Udělal více místa, opatřil nové 
stoly, zapojil další kolegy. Společně připravili nová přívětivá pra-
covní místa a nově příchozí našli radostnou atmosféru a stme-
lenější pracovní kolektiv.

Letizia Magri

zŠ salvátor
Nové pololetí se naplno rozběhlo a za pár dnů skončí druhý mě-
síc roku 2020…
A co jsme ve škole společně v poslední době zažili?

Pasování prvňáčků
Ve čtvrtek 23. 1. čekala naše prvňáčky návštěva městské 
knihovny. Připravovali se na ni již dlouho. Museli se totiž do-
předu naučit slib, po jehož složení byli slavnostně pasováni 
na rytíře řádu čtenářského. Královna Abeceda a Král Knihoslav 
jim pogratulovali a předali každému pamětní list a průkazku 
do knihovny. To ale nebylo vše! Užili si i spoustu zábavy s Adol-
fem Dudkem. Ten je zavedl do světa ilustrací knih, provedl je 
pohádkami O veliké řepě, O Šípkové Růžence, O koblížkovi….
Jeho vystoupení sklidilo veliký úspěch a bylo odměněno obrov-
ským potleskem.

Mgr. Kateřina Janýšková

Karneval
Ve čtvrtek 30. ledna žáci obdrželi výpisy vysvědčení a první po-
loletí jsme společně zakončili školním karnevalem v Hrachovci, 
kam se většina dětí přišla odpoledne pobavit. Letos se karne-
val vydařil, potěšila nás hojná účast, družná atmosféra a dobrá 
nálada. Velice děkujeme všem, kteří jste přišli!, taky těm, kteří 
jste přispěli do soutěže o ceny, a těm, kteří jste napekli dobroty 
k občerstvení. Brzy se po nich zaprášilo. Všichni jsme se dobře 
bavili a karneval jsme si užili. Bylo to prima odpoledne.

Pohádkový den
V úterý 4. února jsme si ve škole připomněli 200 let od na-
rození naší nejznámější spisovatelky Boženy Němcové. Děti 
mohly přijít do školy v maskách pohádkových bytostí a vžít se 
do pohádek naplno. Ráno před vyučováním jsme se společně 
sešli na chodbě, abychom si řekli základní informace o Boženě 
Němcové, jejíž původ, jméno i samotné datum narození obe-
stírá mnoho záhad. Nám se dokonce podařilo najít ve škole její 
věrnou kopii :-). Ve všech třídách si na hodinách ČJ a literatu-
ry dál děti s učitelkami povídaly o této významné spisovatelce 
a odpoledne od 14:00 se zájemci o čtení sešli v družině a četli 
ostatním dětem z Pohádek Boženy Němcové. (Kniha s krásnými 
ilustracemi Karla Svolinského byla vydána roku 1968.) Děkuji 
Adélce, Ráchel, Verunce, Zuzance, Magdičce, Emě, Elišce, Jero-
nýmovi i paní asistentce a vychovatelce.

Mgr. Magda Krupová
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Přebor škol Zlínského kraje v šachu 2019/2020
V úterý 4. 2. se v Kroměříží konalo krajské kolo základních škol 
v šachu. Z naší školy se zúčastnili čtyři žáci v mladší kategorii: 
Pavel Petrovický, Radim Pospíšil, Jan Stančík a Václav Baričiak. 
Nakonec naši kluci skončili na 5. místě ze sedmi družstev celého 
kraje. To je určitě úspěch. Velká pochvala patří Pavlíku Petrovic-
kému, který vyhrál ze šesti her čtyři partie a jednou remizoval, 
a Václavu Baričiakovi, který čtyřikrát vyhrál.

Mgr. Jiří Krupa

Školní kolo v recitaci
V pátek 7. února dopoledne proběhlo školní kolo v recitaci pro 
žáky I. stupně. Nominovaní recitátoři z třídních kol soutěžili 
ve třech kategoriích: 0. kategorie (I. třída), 1. kategorie (II. a III. 
třída) a 2. kategorie (IV. a V. třída). Všichni se velmi snažili a nut-
no ocenit i odvahu vystoupit před tak velkým publikem. Někte-
ré básně byly veselé (Zabíjačka), jiné vážné až dramatické (Po-
lednice). Rozhodování „poroty“ bylo jako každý rok velice těžké. 
V 0. kategorii se na „stupních vítězů“ umístili: Matouš Juránek, 
Anna Bothová a Damián Vrána, v 1. kategorii to byli: Jan Stan-
čík, Magdalena Petrovická a Timotej Zgabaj, v 2. kategorii pak 
Marie Hellerová, Mikuláš Perutka a Matěj Marušák. Postupující 
do okrskového kola budou dál pilně procvičovat svůj přednes, 
aby na začátku března naučené texty co nejlépe odprezentovali. 
Budeme jim držet palce!

Turistická vycházka
V sobotu 8. 2. se děti z turistického kroužku vydaly na túru. Spo-
lečně jsme se sešli na autobusovém nádraží a hned v 7:55 vyjeli 
autobusem do Stříteže nad Bečvou. Od rozcestí jsme pokračo-
vali pěšky kolem střítežského kostela a vystoupali na Velkou 
Lhotu až k vyhlídce U Javora. Odtud jsme potom kráčeli dále až 
do Valašského Meziříčí, cestou kolem evangelického kostela 
a fary s pamětní deskou Jana Karafiáta. Celková délka trasy vy-
šla na 13 km. Počasí bylo krásné, jako z reklamy na zimu , 
i když po ránu mrazík štípal do tváří. Pod nohama to pěkně křu-
palo, na sluníčku bylo příjemně a čaj v termosce spolehlivě za-
hřál.

Lyžařský kurz
V pondělí 10. 2. měl začít lyžařský kurz pro žáky VII., VIII. a části 
V. třídy. Víkendová předpověď počasí upozorňovala na blížící se 
orkán Sabina, který páchal škody na západě Evropy, ale u nás 
ještě v neděli nic nenasvědčovalo tomu, že by počasí nemělo 
vyjít. Modré, jasné nebe, větřík jen mírný… Přesto jsme se roz-
hodli neponechávat nic na pondělní ráno a preventivně jsme 
lyžařský kurz posunuli až na úterý. A udělali jsme dobré rozhod-
nutí! V noci a v pondělí dorazil silný vichr do Čech i na Moravu 
a dopoledne se přidal i prudký déšť. V takových podmínkách by 
výcvik neměl žádný význam a sedět v autobuse místo lyžování 
není to, co jsme pro děti chtěli. V úterý už počasí mělo být lep-
ší. A po ranní bouřce, kdy se z nebe sypal najednou sníh, déšť 
i kroupy, se vyčasilo a plně obsazený autobus účastníků kurzu 
vyjel směr Ski areál U Sachovy studánky. Další dny až do konce 
kurzu bylo všechno v pohodě a mladší i starší lyžaři zaznamená-
vali výrazné pokroky v technice lyžování.
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O poklad strýca Juráša
Během podzimu měli možnost školáci všech místních základ-
ních škol zpracovávat téma letošního ročníku literární a výtvar-
né soutěže O poklad strýca Juráša. A bylo to téma těžké: Jan 
Ámos Komenský. Máme ve škole šikovné děti, které se do sou-
těže zapojily a k velké radosti se některé umístily mezi oceně-
nými žáky. V kategorii próza se na 1. místě hodnocených žáků 
4. – 5. ročníku umístila Miriam Dřímalová ze IV. třídy a na 3. mís-
tě Amálie Kuipers z V. třídy. V kategorii komiks se na 2. místě 
mezi žáky 1. – 3. ročníku umístila Klárka Stančíková z II. třídy 
a na 3. místě Kristinka Folvarčná také z II. třídy. Mezi žáky 8. – 9. 
ročníku získala 2. místo Terezka Pospíšilová z IX. třídy. Gratuluji 
a děkuji za reprezentaci školy.

Úspěch Terezky Pospíšilové
To, že Terezka Pospíšilová bývá často na stupních vítězů různých 
výtvarných a literárních soutěží, jsme si už zvykli, a právem si 
v pololetí jako jediná zasloužila pochvalu ředitele školy. Děkuji 
tímto Terezce, že dělá čest naší škole a vzorně ji reprezentuje. 
Poslední výtvarný a literární počin ji vynesl až do celostátního 
kola, kde se umístila na 2. (literární soutěž) a 3. (výtvarná sou-
těž) místě! V pátek 7. 2. jela s rodiči do Prahy převzít cenu. Gra-
tuluji k takovému úspěchu!

Mgr. Magda Krupová

Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje
Žákyně Zlínského kraje získaly ocenění

 v republikové soutěži

Tři děvčata ze základních škol Zlínského kraje získala ocenění 
v republikovém kole výtvarné a literární soutěže „Zpomal, pro-
sím!“. Hodnotné ceny si převzaly v pátek 7. února v prostorách 
Muzea Policie České republiky v Praze z rukou koordinátorky 
projektu „Markétiny dopravní výchovy“ Mgr. Markéty Novot-
né z Týmu silniční bezpečnosti a zástupců Policie České repub-
liky. Děvčata namalovala obrázky nebo napsala slohové práce 
na palčivý problém, který dospělé i děti provází každodenním 
životem, a tím je bezpečný pohyb v silničním provozu. Až třeti-
nu dopravních nehod způsobí nepřiměřená rychlost. Řidiči by 
si měli uvědomit, že nehoda se může stát kdykoli, kdekoli a ko-
mukoli. Proto není správné a bezpečné za volantem spěchat. 
Proto Tým silniční bezpečnosti v roce 2019 vyhlásil pro mateř-
ské školy, první i druhý stupeň základních škol výtvarnou soutěž 
a také literární soutěž na téma: „Zpomal, prosím!“ Děti měly 
pomocí jakýchkoliv výtvarných či literárních prostředků „zpo-
malit řidiče na silnicích“. A že se jim to povedlo, dokazuje jejich 
umístění. Třetí místo ve výtvarné soutěži získala žačka ze ZŠ 
Salvátor Valašské Meziříčí Tereza Pospíšilová, která zároveň 
získala i druhé místo se svou slohovou prací v literární soutěži. 
Celorepublikovému kolu předcházelo celokrajské kolo, kde se 
policistům z oddělení tisku a prevence a odboru služby doprav-
ní policie Krajského ředitelství policie Zlínského kraje v průběhu 
měsíce listopadu 2019 sešly stovky výkresů a slohových prací 
bezmála ze 40 škol z celého Zlínského kraje. Pětičlenná komi-
se z řad policistů a koordinátora BESIPu pro Zlínský kraj pana 
Zdeňka Patíka měla nelehký úkol a vybrala 12 nejlepších prací, 
které jsme následně zaslali do republikového kola a samozřej-
mě děti odměnili.

12. února 2020, por. Bc. Jitka Lysáčková

Ve čtvrtek 13. února přišel do školní pošty email s podrobnými 
informacemi k soutěži, ve které dosáhla Terezka významného 
úspěchu. Dovoluji si vás s jeho nejdůležitějšími pasážemi sezná-
mit:

pokračování na str. 10
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Karneval ZŠ Salvátor - KD Hrachovec -30. ledna 2020 (foto o. Pavel)
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III. třída na hvězdárně
Ve čtvrtek 13. 2. navštívili naši třeťáci hvězdárnu ve Valašském 
Meziříčí. Výukový program s názvem „Sluneční soustava“ dě-
tem zpestřil právě probírané učivo prvouky a hezky nám navá-
zal na předešlou projektovou hodinu o sluneční soustavě. Blud-
né hvězdy, gravitace, galaxie a Galaxie, Slunce, sluneční skvrny, 
plazma, osm planet sluneční soustavy, střídání dne, noci a roč-
ních období, měsíc, měsíční moře, sněhová čepička, roboti prů-
zkumníci, asteroidy, Kuiperův pás, trpasličí planety, komety,… 
s tím vším se dnes mohli třeťáci seznámit. Ač se zdá, že to je pro 
hlavičky dětí, které navštěvují školu teprve dva a půl roku, příliš 
velké množství informací a odborných termínů, je k nevíře, ko-
lik nového si dnes dokázali někteří zapamatovat a odnést. Zá-
jem dětí o toto téma také dokázaly nespočetné otázky, kterými 
děti na konci programu pana Radka Krause zahrnuly. A na ně-
které kolikrát opravdu nebylo snadné odpovídat. 

Mgr. Petra Mikešová

Zimní den v přírodě IV. třída
Čtvrtek 13. únor byl den jako malovaný a čtvrťáci se vydali vla-
kem do Kunovic na zimní den v přírodě. Po naučné stezce Ru-
dolfa Haši jsme došli až k rozhledně na Kunovické hůrce. Cestou 
jsme si u informačních tabulí procvičili své znalosti z přírodově-
dy, vlastivědy, ale i češtiny a matematiky. Osmikilometrová túra 
nás zdravě unavila, užili jsme si každou trošku sněhu a každou 
zamrzlou louži. 

Mgr. Veronika Masopustová

Prvňáčci u Rybiček
Tradičně se během ledna začínají školáci připravovat na recitač-
ní soutěž. Na konci měsíce pak nejprve proběhnou třídní kola 
a v prvních únorových dnech se koná kolo školní. Také všichni 
prvňáčci se pečlivě připravovali. Byla to jejich první recitační 
soutěž! Každý se opravdu moc hezky naučil básničku a bylo nám 
líto, že ne každý mohl postoupit do dalšího kola. Rozhodli jsme 
se, že svou recitací potěšíme i někoho jiného. Navštívili jsme 
proto děti v Rybičkách. Ty nás netrpělivě očekávaly a prvňáčci 
před nimi s radostí předvedli své vystoupení. Na závěr jsme si 
společně zazpívali písničky a s přáním dalšího setkání jsme se 
rozloučili.

Mgr. Kateřina Janýšková

Sdílené dílny
S dětmi z páté třídy jsme se 12. 2. vydali do dílen na Vrbenské 
ulici v rámci spolupráce v projektu Sdílené dílny. Doposud děti 
věděly, oč se jedná, jen z povídání sourozenců nebo kamarádů 
z vyšších ročníků a dnes si konečně na vlastní kůži vyzkoušely 
ten parádní pocit, když si můžou něco samy ze dřeva vyrobit. 
Práce měly před sebou hodně: podle šablony uříznout trojúhel-
ník, obrousit mu hrany, vyvrtat v něm patnáct děr a uřezat pat-
náct kolíčků, aby vznikly všechny nutné náležitosti pro výrobu 
zajímavého hlavolamu. Hotový hlavolam zamotal hlavy nejen 
dětem, ale i paní učitelce a asistentce. S nápovědou ochotné-
ho pana učitele v dílně jsme se hlavolam naučili vyřešit. Tuto 
akci děti hodnotily velice pozitivně a litují, že ji absolvují až zase 
v šestém ročníku. Děkujeme za tuto zkušenost.

Mgr. Hana Havranová
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Knihovna VI. třída
Žáci 6. ročníku absolvovali ve čtvrtek 13. února svou knihov-
nickou lekci na téma Homérovy eposy. Dozvěděli se mnoho za-
jímavého nejen o starých dochovaných písemných památkách, 
ale doplnili si také učivo dějepisu. Ilias je starořecký hrdinský 
epos, jehož autorství je tradičně připisováno básníku Homé-
rovi. Byl napsán časoměrným daktylským hexametrem, má 24 
zpěvů a téměř 16 tisíc veršů. Vznikl asi v polovině 8. století př. 
n. l. a zpracovává epizodu z okruhu pověstí o trójské válce. To 
a mnoho dalšího se naši šesťáci dověděli anebo si sami vyhle-
dali a pak si to vzájemně prezentovali při společné návštěvě 
knihovny.

Mgr. Jiří Krupa

Využití prostředků na dobročinné účely
V minulém čísle ŽF jsem vás informovala o částce 3 400 Kč 
kterou žáci 1. – 8. ročníku shromáždili ze svých výtěžků z jar-
marku na dobročinné aktivity. Nakonec byla částka dorovnána 
na 3 500  Kč a rozdělena následovně: 500,- bylo zasláno na účet, 
který shromažďuje prostředky na požárem postižená zvířata 
v Austrálii. 1 000 Kč jsme zaslali na účet Mary ś meals a 2 000,- 
Kč jsme se rozhodli věnovat paní Mgr. Haně Volfové, učitelce 
z Valašského Meziříčí. Připojíme se tím ke sbírce na elektrický 
vozík, který jí umožní zvládat lépe její handicap.

Mgr. Magda Krupová

Co nás v nejbližších dnech čeká? Věříme ve zdárné dokončení 
lyžařského kurzu I. stupně a setkáme se s budoucími prvňáčky 
a s jejich rodiči (viz plakáty a text níže). 

Dopis rodičům k setkání předškoláků
Vážení rodiče,
přestože nevíme, zda právě vy patříte mezi ty rodiče, kteří bu-
dou zapisovat dítě do prvního ročníku, chceme vás informovat 
o akcích, které pro předškoláky chystáme. Ještě před zápisem 
bychom totiž rádi pozvali předškolní děti k návštěvě naší školy. 
První setkání se uskuteční v úterý 25. února od 15:30. Potká-
me se v učebně V. třídy, kde si paní učitelka pro děti připraví 
program, aby se seznámily nejen se školním prostředím, ale 
i navzájem. Vy se tak setkáte společně s možnými budoucími 
spolužáky vašeho dítěte, ale taky s paní učitelkou, která s nej-
větší pravděpodobností bude děti učit v I. třídě hlavní před-
měty. S sebou ať si děti vezmou přezůvky, pastelky a kapesník. 
Akce potrvá asi 45 minut. Pokud víte o někom, kdo by chtěl za-
psat prvňáčka na naši školu a nemá u nás zatím žádné starší 
děti, nebo se nemá jak dozvědět tuto informaci, předejte ji dál. 
Děkujeme.
Druhá návštěva předškoláků v naší škole proběhne DOPOLE-
DNE 17. března. Jedná se o akci Na zkoušku prvňáčkem, kdy 
děti stráví čas od 8:00 do 10:45 bez rodičů ve třídách 1. stup-
ně se svými staršími sourozenci nebo kamarády a zbytek času 
do 11:30 pobudou v družině. (Děti je potřeba v 11:30 vyzved-
nout, paní vychovatelka potom přebírá školáky.) Na obě akce 
vás, a hlavně budoucí prvňáčky, srdečně zveme a těšíme se 
na shledanou.

Vedení ZŠ Salvátor

Na Popeleční středu 26. 3. začíná nejen svatá postní doba, ale 
také je to 54 dní do svátku Božího milosrdenství v neděli 19. 4. 
Zdá se, že je to ideální čas pro modlitbu Pompejské novény, kte-
rou tvoří modlitby celého svatého růžence po dobu právě těch 
54 dní. 
V naší farnosti bude možnost modlit se tuto novénu společně 
a to za Zdeňku Bořutovou a Anežku Táborskou, dceru jáhna 
Milana Kološe, obě vážně nemocné. Každý ovšem, kdo se při-
pojí, může nést někoho za „svých“ nemocných.
Novénu tedy společně začneme na Popeleční středu každý den 
od 5.30 hodin před ranní mší svatou, kdy bude první část - ra-
dostný růženec. Druhou část se pomodlíme před večerní mší 
svatou tedy od 16.30 hodin a třetí po večerní mši svaté
V úterý bude 2. a 3. část od 17.00 hodin v rámci večeřadla Fa-
timsho apoštolátu. Ve čtvrtek bude 2. a 3. část rovněž od 17.00 
hodin před adorací. V pátek 2. část od 16.00 hodin před křížo-
vou cestou, 3. část po večerní mši svaté
Na první pátek 6. 3. a 3. 4. bude druhá část po ranní mši sva-
té a 3. část od 16.00 před křížovou cestou. Slavnosti sv. Josefa 
a Zvěstování Páně a Velikonoční Triduum budou v ohláškách.
Jednotlivé části růžence je možné se modlit i doma nebo mimo 
naše společné modlitby v kostele v dané časy.
Celou novénu můžeme svěřit do přímluv svaté Hyacintě, kte-
rá byla 20. 2. před 100 lety představena Pannou Marií celému 
nebi.

Václav Chládek

Pompejská novéna za naše nemocné
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Charita Valašské Meziříčí
Začátek roku v Zastávce
Leden je měsícem poklidným. Vše se po vá-
nočních prázdninách pomalu rozjíždí a dostá-
vá se do zajetých kolejí. Jinak tomu ale bylo 
v Zastávce. Leden byl totiž nabitý pestrým 
programem.
Hned v jeho začátku bylo nutné „vyzkoušet“ 
playstation, což byl vánoční dárek, který kli-
enti nízkoprahu nalezli v klubu pod vánočním 

stromečkem. Bylo zajímavé podívat se jeho prostřednictvím 
do virtuální reality podmořského světa a setkat se tam se žralo-
kem. Ne pro všechny toto setkání bylo „příjemné“. Po návratu 
zpět a oddechnutí, že to není skutečnost, se všichni ochotně 
vrhli na řízení závodního auta. Ve skutečnosti se to málokomu 
podaří, ale v Zastávce se na chvilku všichni stali závodníky, kteří 
ovládají stovky koní pod kapotou. Nadšení klientů bylo velké. 
Další lednové odpoledne bylo věnováno spíše klientkám Zastáv-
ky. Dívčí párty, jak si holky program nazvaly, se zaměřil na ka-
marádství. Po vyplnění testu a jeho vyhodnocení se rozproudila 

debata o tom, jak 
ke kamarádství 
přistupovat, jak 
v něm fungovat, 
co k němu patří 
a co už ne. Živá 
diskuse se dotkla 
i partnerských 
vztahů. Dlouze 
se mluvilo o tom, 
na co je důležité 
myslet při výběru 

partnera, jaká je role partnerů ve vztahu a o dalších otázkách. 
Pro odlehčení se pak v závěru odpoledne klientky seznámily 
s novými trendy v líčení, které si mohly na sobě vyzkoušet.

Benefiční ples pro dobrou věc
V pátek 7. února jsme si dali dostaveníčko v KD v Hrachov-
ci na Benefičním plese Charity Valašské Meziříčí. Záštitu nad 
ním převzalo město Valašské Meziříčí. Všichni se, jak bylo vidět, 
skvěle bavili. K tanci a poslechu hrála kapela Astmatic, své umě-
ní představila taneční skupina D-company a s velkým ohlasem 
se setkala módní přehlídka české značky Werso. Nechyběla bo-
hatá tombola.
To, že benefiční ples lze považovat za úspěšný, dokazuje jeho 
výtěžek. Částka 35 500 Kč bude věnována rodičům sedmile-
tých kluků Dušana a Daniela z Valašského Meziříčí, kteří peníze 
použijí na úhradu odlehčovací služby. Oba kluci mají poruchu 
autistického spektra a středně těžkou mentální retardaci. Bez 
využívání služby se rodina neobejde. 
Díky všem, kteří benefiční ples podpořili, a všem, kteří jakkoliv 
přispěli k jeho přípravě a samotnému průběhu.

Za Charitu Valašské Meziříčí
Martina Došková

PODĚKOVÁNÍ NEZNÁMĚMU DÁRCI
Charita Valašské Meziříčí děkuje anonymnímu 

dárci za významný finanční příspěvek na pořízení 
osobního auta pro pečovatelskou službu.

Lednový seznam v Zastávce doplnilo Karaoke. Tuto akci jsme 
uspořádali v klubu poprvé a hned se setkala s velkým úspěchem.
Prvotní ostych zpívat do mikrofonu a před publikem byl u ně-
kterých klientů záhy překonán. Ti, co zrovna nezpívali, hlasitě 
povzbuzovali své kamarády. Při oblíbených písničkách se pár 
kluků a holek začalo pohupovat do rytmu a vzápětí se k nim 
přidali i ostatní. Už před odchodem domů padaly dotazy, kdy se 
bude karaoke v klubu opakovat.
A jaký bude v Zastávce únorový program? Určitě také bohatý 
a zajímavý.

Postní doba se pomalu blíží. Farnost Dolní Němčí i letos nabízí pastorační aktivitu pro toto období přípravy na velikonoce s názvem 
„Postní kapky“. Prostřednictvím mobilní aplikace, e-mailu, SMS nebo webových stránek můžete každý den dostat krátké inspirace. 
Více na www.postnikapky.cz.
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Aktuální informace naleznete také na farních 
webových stránkách: farnost-valmez.cz

POPELEČNÍ STŘEDA – 26. února. Mše svaté s udílením popel-
ce budou ve Valašském Meziříčí v 6.30, v 8.00 a v 17.30 hodin., 
v Lešné v 16.00 hodin.
KŘÍŽOVÉ CESTY v postní době – ve Valašském Meziříčí - pátek 
a neděle v 16.45 hodin před večerní mší svatou, v Lešné v pátek 
v 16.00 hodin.
PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI – 6. března. Výstav Nejsvětější svátosti 
po celý den, společná adorace v 18.45 hodin, celonoční tichá 
adorace.
PRVNÍ SOBOTA V MĚSÍCI – 7. března. 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 13. března 
v 17.30 hodin.
SLOVO ŽIVOTA – HNUTÍ FOKOLÁRE – pondělí 2. a 16. března 
v 18.30 hodin.
SLAVNOST SV. JOSEFA – čtvrtek 19. března. Mše sv. budou 
ve Valašském Meziříčí v 6.30, v 8.00 a v 17.30 hodin, v Lešné 
v 16.00 hodin.
SLAVNOST ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ – středa 25. března. Mše sv. 
budou ve Valašském Meziříčí v 6.30, v 8.00 a v 17.30 hodin, 
v Lešné v 16.00 hodin.

Na konec své pozemské 
cesty došli 

†

Valašské Meziříčí
Stanislav Holčík *18. 6. 1941 †14. 1. 2020, Sokolská 1094
Ivo Orava *25. 6. 1946 †16. 1. 2020, Zašovská 165
Alena Střílková *10. 5. 1971 †16. 1. 2020, Chelčického 805/7
Pavlína Pavelová *5. 7. 1934 †23. 1. 2020, Hrachovec 25

Křest přijali*

Valašské Meziříčí

Jan Skalka
Matěj Skalka

Julie Terezie Cabáková
Mikuláš Ondřej Stolář

INFORMACE

Zima na Brňově. Postní inspirace. (foto o. Pavel)

Modlím se, aby Kristus vírou přebýval ve vašem srdci, 
abyste zakořeněni a upevněni v lásce byli schopni pocho-
pit ‒ jako všichni křesťané ‒ celou tu šířku a délku, výšku 
i hloubku, poznat Kristovu lásku přesahující všechno pozná-
ní a dosáhnout plné míry Božích (darů). (Efesanům 3,17-19)

Či není půst, jaký si přeji, spíš toto: rozvázat nespravedlivá 
pouta, uvolnit uzly jha, utiskované propustit na svobodu, 
zlomit každé jařmo? Lámat svůj chléb hladovému, popřát 
pohostinství bloudícím ubožákům; když vidíš nahého, oblé-
ci ho, neodmítat pomoc svému bližnímu? Tehdy vyrazí tvé 
světlo jak zora, tvá jizva se brzy zacelí. Před tebou půjde 
tvá spravedlnost a za tebou Boží sláva. (Izaiáš 58,6-8)

VYPRÁVĚNÍ O SV. ŠARBELOVI A POUTI DO LIBANONU
se uskuteční ve čtvrtek 26. března 2020 od 17 hodin

v Malém sále Komunitního centra ve Valašském Meziříčí 
(1. patro v budově Kina - bezbariérový přístup).

Bude možné přijmout i pomazání olejem sv. Šarbela
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Spíše (se má krášlit) srdce (ozdobami) nepomíjejícími: dob-
rotou a tichostí ducha. Tohle má u Boha cenu! (1. Petrův 
3,4)

Můj život je před tebou jako nic, každý člověk trvá jen co 
dech. Jen jako stín jde člověk životem, zbytečně se vzrušuje, 
hromadí a neví, pro koho. A nyní, co mohu čekat, Pane? 
V tobě je má naděje. (Žalm 39,5-8)

Když se tedy někdo domnívá, že stojí, ať si dá pozor, aby 
nepadl. (1Kor 10,12)

My „silní“ jsme povinni snášet slabosti těch, kdo „silní“ ne-
jsou, a nemít zalíbení sami v sobě. Každý z nás ať si hledí 
získat oblibu u bližního k jeho dobru a prospěchu. Vždyť ani 
Kristus neměl zalíbení sám v sobě. Je přece psáno: ‚Potupy 
těch, kdo tě tupili, padly na mne.‘ (Římanům 15,1-3)



Ž i vo t  f ar n o s t í  č í s l o  2 ,  r o č n í k  X X V I I
Vydává: Římskokatolická farnost, Křížkovského 60/8, 757 01 Valašské Meziříčí, Tisk: Lupress s.r.o., Frýdlant nad Ostravicí.

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

Toto číslo vychází o 7. neděli v mezidobí, 23. února 2020. Uzávěrka příštího čísla je 19. března 2020.
http://farnost-valmez.cz/

Karneval končí! Odložme masky! 
26. února začíná Popeleční středou doba postní.

Při každé mši svaté se bude udělovat popelec.
Pamatuj, člověče, že jsi prach a v prach se navrátíš!

Obraťte se a věřte evangeliu!


