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Co jsme slyšeli a poznali, co nám otcové 
vyprávěli, příštímu pokolení budeme 

vypravovat - slavné Hospodinovy činy i jeho 
moc, podivuhodné skutky jím vykonané.

Má to znát příští pokolení, synové, kteří se narodí, 
mají to vyprávět svým dětem, aby vložili svou 

důvěru v Boha, aby nezapomněli na Boží skutky.

(Žalm 78, 3-7) Prusinovice, foto o. Pavel
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Záhy zrána první den v týdnu přišly ženy ke hrobu, když právě vycházelo slunce.
(Mk 16, 2) foto o. Pavel, Krhová a Malá Lhota
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Pozdrav k Velikonocům 2020
Drazí bratři a sestry,
dnes, kdy píši tyto řádky, nevím, jak se bude situace vyvíjet, 
jestli budeme slavit Velikonoce společně a bude se číst můj po-
zdrav. V tyto mimořádné dny se situace rychle mění a my jsme 
odkázáni spíše na rychlé vzkazy prostřednictvím e-mailu. Těším 
se na chvíli, kdy Vás budu zvát ke společnému děkování Bohu.
Dnes prosím: Vezměme tuto situaci tak, že nás rozšířenou ne-
mocí zastavil sám Bůh, a ptejme se, co nám tím chce říci. Za-
stavil naši činnost a vnutil nám pracovní klid k soukromým du-
chovním cvičením a samotu, abychom si udělali čas na Boha 
a vychutnali si jeho přítomnost.
Už ve Starém zákoně řekl Hospodin lidem mnohokrát, že ne-
stojí o jejich dary, ale že chce je samotné. Dnes zastavil naši 
činnost a my těžko neseme například zákazy veřejných boho-
služeb. Chybí nám svátosti. Nechce nám tím Bůh říct, že od nás 
chce, abychom přestali s pouhým zvykem či plněním povinnos-
tí? Abychom, až to bude možné, chodili na bohoslužby daleko 
častěji? Abychom přestali žít pro sebe a podle sebe, že od nás 
čeká úplné darování sebe Bohu? To nepřeháním. Darování se 
Bohu není jen pro kněze a řeholnice. Jde o odpověď pokřtě-
ných na jeho dar nám. On za nás už přece život dal, když zemřel 
na kříži!
Co znamená vzdát se sebe? Nemá Bůh právo chtít, abychom se 
svobodně zřekli svých názorů a postojů, kritik a hádání, a po-
korně přijali Boží slovo do našich skutků ve vší jeho náročnosti 
a sjednocování se v lásce s těmi, které pověřil, aby mohl být 
novým způsobem přítomen mezi námi? Zakusíme-li přítomnost 
Zmrtvýchvstalého uprostřed nás, když budeme v jeho jménu – 
v jeho lásce, prožijeme pravé Velikonoce a vítězný Kristus se dá 
poznat i mnoha lidem kolem nás.
Současná situace ukazuje, jak svět bez lásky snadno propadá 
strachu, který se šíří jako pandemie a ochromuje život. Mys-
leme na biblické: Láska zahání strach. Otevírat se Bohu a ne-
chat Boha milovat skrze nás je nejjistější cestou k vítězství nad 
strachem z nemoci i ze smrti samotné. Jestli se víra projevuje 
láskou, pak skutky lásky posilují velikonoční víru. Čím štědřejší 
budeme ve skutcích lásky, tím víc vyrosteme ve víře.
Každému z Vás přeji pravou velikonoční radost, která vyrostla 
z Kristova vítězství i v nás samých a všem ze srdce žehnám.

arcibiskup Jan

Drazí farníci, bratři a sestry, přátelé,
„Ježíš chce, abych vám znovu řekl, jak moc každého z vás miluje. 
Jeho lásku si vůbec nedovedete představit. Obávám se, že se 
mnozí z vás s Ježíšem ve skutečnosti ještě nesetkali tváří v tvář, 
jen vy a Ježíš. Možná trávíme čas v kostele – ale viděli jste oči-
ma své duše, s jakou láskou se na vás dívá? Opravdu znáte toho 
živého Ježíše – ne Ježíše z knih, ale ze setkání s ním ve vaší duši? 
Slyšeli jste láskyplná slova, která k vám promlouvá? Žádejte ho 
o milost setkání. On vám ji touží dát. Nikdy se nepřestaňte den-
ně důvěrně setkávat s Ježíšem jako skutečnou, živou osobou, 
nikoliv jen jako z představ.“
Tato slova jsem si vypůjčil od Matky Terezy z Kalkaty. Je to jakási 
její závěť, kterou napsala 25. března 1993 v indickém Varanasi 
nejen svým sestrám. Matka Tereza si přála, aby se celý svět do-
věděl o tajemství, které jí Ježíš osobně sdělil na cestě ve vlaku 

Dopis otce Pavla č. 1 – 20. 3. 2020

do Dardžilingu 10. září 1946. Toto setkání Matku Terezu nasmě-
řovalo k novému způsobu života s nejchudšími a pro nejchudší. 
Myslím si, že mohou být i pro nás velkým povzbuzením v této 
době. 
Protože Ježíš žije, nikdo z nás není jakkoliv omezen v tom, aby 
se s ním setkával. Samozřejmě že nám chybí běžné prostředky 
spásy, kterými jsou svátosti. Protože však prožíváme mimořád-
ný čas, Ježíš je připraven dávat nám mimořádné milosti novými 
způsoby. Jako byl on na poušti 40 dnů se svým Otcem, můžeme 
i my využít současná omezení ke zcela jedinečným setkáním. 
Může to být podle jeho slov: „Když se modlíš ty, vejdi do svého 
pokojíku, zavři dveře a modli se k svému Otci, který je ve skrytos-
ti.“ (Mt 6,6) Prozatím také můžeme prožít chvíle samoty v pří-
rodě. Jak musíme být Pánu vděčni za to, že jen na dosah jsou 
místa, kde nepotkáme ani živáčka. 
Ještě jeden rozměr setkání s Ježíšem se nám nabízí. On sám 
řekl: „Kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam 
jsem já uprostřed nich.“ (Mt 18,20) Současná situace může být 
velikou příležitostí pro to, aby rodiny objevily poklad společné 
modlitby. Mohou to být chvíle s Písmem svatým, ranní chvály 
nebo nešpory z breviáře, společná modlitba růžence nebo Ko-
runky Božího milosrdenství. Jsou rodiny, které mohou společně 
zpívat s kytarou i bez ní. Je vhodné společně jíst a před jídlem 
se pomodlit modlitbu Anděl Páně, nebo si přečíst z Bible krátký 
úryvek. Je vhodné společně prožívat mši svatou díky rozhlasu 
a televizi. Jsem rád, že se nám při příležitosti pohřbu Zdenky Bo-
řutové konečně podařilo zajistit přímý přenos z našeho kostela 
přes kanál YouTube https://farnost-valmez.cz/youtube
Ježíšův pobyt na poušti byl plný pokušení. Nesmíme zlehčovat 
současnou situaci. Je třeba, abychom byli bdělí. Jedním z poku-
šení však je, zcela se zaměřit na sledování zpráv, stále se ptát, 
jaké jsou počty nakažených, a bez konce analyzovat současnou 
situaci. Stejně tak se můžeme zaměřit zcela na sebe a úzkostlivě 
vnímat jakékoliv změny zdravotního stavu v našem organismu. 
Pamatujme na to, co říká apoštol Pavel: „Soustředění na sebe je 
Bohu nepřátelské.“ (Řím 8,7a) „Dát se vést sobectvím znamená 
smrt, dát se vést Duchem je život a pokoj. (Řím 6,6).
Jiné pokušení spočívá v tom, že budeme opovážlivě spoléhat 
na Boží pomoc, nebudeme respektovat nejrůznější nařízení 
a pokyny. Dá se říct, že je to jakási duchovní „frajeřina“. Vzpo-
meňme na sv. Josefa. Kdyby nerespektoval nařízení císaře Au-
gusta o sčítání lidu, Pán Ježíš by se nenarodil podle prorockých 
předpovědí v Betlémě. Nedokážu si ani představit, že by sv. Jo-
sef jakákoliv nařízení veřejných autorit komentoval a kritizoval. 
V tomto boji s pokušitelem nám mohou pomáhat Ježíšova slo-
va: „Nebudeš pokoušet Pána, svého Boha.“ 
Třetí pokušení může být také velmi silné. Naše i světová ekono-
mika prožívá velmi těžké časy. Toho samozřejmě využívá ďábel 
a snaží se přivést lidi k zoufalství. Ježíš již tento boj s pokušite-
lem vyhrál a jeho slova nám pomohou získat vnitřní pokoj. Čas-
to si opakujme: „Nejen chlebem bude člověk živ, ale každým slo-
vem, které vychází z Božích úst.“ (Mt 4,4) a „Pánu svému Bohu 
se budeš klanět a jen jemu sloužit.“ (Mt 4,10).
V každé situaci nám velmi pomůže postoj vděčnosti. Když si v ži-
votě nevíš rady, začni Bohu děkovat. Např. za to, že současná 
situace není ještě daleko horší. Kolik generací našich předků 
prožívalo nejrůznější války, morové a jiné epidemie. Děkuj také 
za to, že naše společnost je dobře organizovaná a že nám ne-
chybí potřebné informace přes nejrůznější média. 
Kromě toho, že budeme Pánu děkovat a vytrvale ho chválit, 
protože těm, kteří milují Boha, všechno napomáhá k dobrému 
(Řím 8,28), můžeme do naší chvály zapojit celé stvoření. Vzpo-
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mínám na jedno vyprávění ze života otců pouště. Dva poustev-
níci putovali pouští v hrozném horku. Jeden druhého vyzval: 
pozvěme přírodu ke chválám a nebude nám ubližovat. Pak se 
začali modlit chvalozpěv tří mládenců v ohnivé peci z knihy pro-
roka Daniela (Dan 3,57 – 88). Velký důraz přitom kladli na slova: 
Ohni a žáre, velebte Pána, studeno a teplo, velebte Pána. Slun-
ce a měsíci, velebte Pána. Ve stejném okamžiku zakusili vnitř-
ní útěchu a cesta přestala být nesnesitelným trápením. Slova 
tohoto chvalozpěvu mi byla útěchou v době tzv. ladovské zimy 
(Zimo a chlade, velebte Pána, ledy a sněhy, velebte Pána) nebo 
při povodních (Všechny vody na nebi, velebte Pána, prameny, 
velebte Pána, moře a řeky, velebte Pána.) Na jednom dětském 
táboře jsem děti naučil nové, ne přímo biblické verše: Mouchy 
a klíšťata, velebte Pána, vosy a hovada, velebte Pána. Od této 
chvíle velmi výrazně klesl počet dětí, které byly napadeny klíš-
ťaty. Co myslíte? Nebylo by dobré tu a tam říct: Viry a bakterie, 
velebte Pána? Našimi ústy má přece chválit Boha celý vesmír 
a všechno tvorstvo. Když takto pozveme přírodu k Božím chvá-
lám, nebude nám ubližovat. Dále také prosme za déšť a buďme 
vděčni za každou kapku. Neříkejme, že je to málo a že to nemá 
žádný význam. Když se naučíme děkovat za drobečky, Pán Bůh 
nám dá chleba do sytosti.

o. Pavel

Dopis otce Pavla č. 2 – 25. 3. 2020
V tomto čase slyšíme častější výzvy k modlitbě. Dá se předpo-
kládat, že se za ukončení epidemie COVID-19 modlí čím dál tím 
více lidí. Pro zjednodušení si můžeme rozdělit lidstvo do třech 
skupin: Ti, kteří se modlí, ti kteří to respektují, protože modlit-
ba těm, kteří se modlí, pomáhá (např. psychicky), a ti, kteří se 
nemodlí a nad těmi, kdo se modlí, se pohoršují, protože podle 
nich je to ztráta času. 
Nejdříve se zkusme zamyslet nad tím, co si většina obyvatel 
naší planety představovala a představuje pod pojmem modlit-
ba. Modlitba je jakýmkoliv způsobem vyjádřená prosba smě-
rem k vyšší moci v době nedostatku, ohrožení nebo nouze. Dá 
se říct, že to je všelidská zkušenost. A opět pro zjednodušení si 
můžeme tyto prosby rozdělit do několika skupin:

1. Modlitba za uzdravení sebe nebo bližních.

2. Modlitba za ovlivnění přírody, především za změnu počasí, 
a to když jde o úrodu, životní prostředí a nebo je přímo ohrožen 
život (povodně, zemětřesení).

3. Pomoc v případě, že se člověk cítí ohrožen dalším člověkem. 
V Bibli je mnoho žalmů, ve kterých bojovník prosí o Boží pomoc 
v boji s vědomím, že vítězství je především vítězstvím Boha.

Přestože tato zkušenost, jak již jsem napsal, je všelidská a vlast-
ní všem dobám a kulturám, nemůžeme říct, že vždycky spoleh-
livě funguje. V tolika situacích jsme upřímně a pokorně Boha 
prosili a věci dopadly docela jinak. Věřící člověk pak může říct, 
že mu Pán Bůh v těžké situaci pomohl, že ho neopustil a pomo-
hl mu smířit se s nepříjemnými skutečnostmi. Některé lidi to 
vede k pasivní odevzdanosti a než by riskovali to, že nebudou 
vyslyšeni, raději opakují: „Jak chce Bůh“ nebo slova: „Buď vůle 
tvá“. Jiní po nevyslyšených modlitbách mohou prožít krizi víry 
a nakonec se zařadí mezi nevěřící. 

Co říká o modlitbě Ježíš Kristus? Je to, o čem jsem teď psal, 
křesťanská modlitba? Když otevřeme Nový zákon, dostáváme 
se do úplně jiného světa.

1. Modlitba jako setkání. Náš Bůh je společenství. Náš Bůh je 
JÁ – TY! Přičemž JÁ je OTEC, TY je SYN a ta pomlčka mezi tím 
je vztah neboli LÁSKA a to je DUCH SVATÝ. Člověk byl stvořen 
k Božímu obrazu, to znamená, že je vztahovou bytostí. Cílem 
křesťanské modlitby je vztah lásky s Bohem a s člověkem. V člo-
věku přece máme vidět Krista. Z tohoto pohledu bych už ne-
musel psát nic dalšího. Znamená to tedy, že se nemáme modlit 
za zdraví, za déšť a za ochranu před nebezpečnými lidmi? Dá se 
tato otázka odbýt tím, že těm, kteří milují Boha, všechny tyto 
nepříjemné skutečnosti pomáhají k tomu, aby ho milovali ješ-
tě více? Nemyslí to stejně apoštol Pavel, když volá: Židé chtějí 
zázraky, Řekové hledají moudrost, ale my hlásáme Ježíše Krista 
ukřižovaného a on je pravá Boží moc a moudrost. Tak jednodu-
še se to odbýt nedá. Pokračujme tedy dále.

2. Ježíš nás na několika místech evangelia vybízí k vytrvalé pro-
sebné modlitbě a dává dokonce příslib: „Proste a bude vám 
dáno“. Naučí nás ale modlitbu, ve které je napsáno, oč přede-
vším a v jakém pořadí se máme modlit. I na zmíněném místě 
o vytrvalosti modlitby nám klade především na srdce, abychom 
si vyprošovali jako nejvyšší dar Ducha svatého, skrze kterého 
vytvoříme správný vztah vůči Bohu i vůči ostatním lidem. Opět 
bychom tedy mohli říct, že modlitba v křesťanském pojetí není 
nástroj nebo způsob, kterým bychom mohli Boha k něčemu při-
nutit, nebo s ním dokonce manipulovali podle našich představ. 

3. Má to však jeden malý háček. Sám Ježíš říká: „O cokoliv budete 
prosit ve jménu mém, dám vám to.“ (Jan 14,14), anebo: „Můj ne-
beský Otec vám dá, oč budete prosit ve jménu mém“ (Jan 15,16). 
Tady to vypadá velice nadějně v jakýchkoliv nesnázích a těžkos-
tech. Ale i v tomto případě je to docela jiný pohled na skuteč-
nost, která nás obklopuje. Nejsme to my, kdo změníme Boží zá-
měry a dopuštění. Je to Bůh, který si nás vyvolil, aby nám zjevil 
svou vůli a povzbudil nás k tomu, abychom s ním na uskutečně-
ní jeho záměrů spolupracovali v Kristu Ježíši (ve spojení s Kris-
tem). Např. když Bůh chce člověka zázračně uzdravit, vyvolí si 
někoho ze svých služebníků, aby tento Boží záměr sdělil skrze 
modlitbu ostatním lidem. Jde o to, že se tento zázrak neděje 
především jako projev Božího slitování vůči člověku, ale jako 
znamení, které má ukázat na Boha samého. Na první pohled to 
vypadá, že to byl člověk, který vyprosil uzdravení. Byl to však 
Bůh, který jednal skrze člověka a skrze toto znamení nám sdělil 
pro nás důležitou skutečnost. Pokud se dějí zázraky například 
na přímluvu některých světců, je to především proto, aby Bůh 
upozornil na způsob života těchto lidí, případně na to, co učili 
a říkali. Z tohoto pohledu bychom mohli říct, že se máme modlit 
především za lidi a v této době například: 

• Za ty, kteří si myslí, že mají svůj život i život společnosti pevně 
ve svých rukou a že jsou vlastně jako Bůh zcela nezávislí. Kéž se 
jim otevřou oči, aby si uvědomili lidskou ohraničenost a křeh-
kost a Boha uznali za jediného Pána.

• Modleme se za nemocné a umírající, aby je Bůh potěšil, posílil 
a dal jim poznat svou lásku. Pak budou umírat smířeni s Bohem 
i lidmi.
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KAJÍCÍ MODLITBA
Hospodine, dobrý Bože, obracíme se k tobě ve své tísni.

Přiznáváme nejen svou omezenost, ale i bezmocnost.
Vracíme se k tobě a vyznáváme, že ty jsi všemohoucí.
Ty jediný jsi Pán. Jen tobě patří všechna moc a sláva.

Pokorně a se zahanbením v tváři přiznáváme, 
že jsme byli příliš zahledění do svých práv a nároků,

hledali příjemnost a pohodlí, zábavu či adrenalin,
nedbali jsme na druhé, ani na tebe a tvůj řád.

K přírodě jsme byli bezohlední a chtěli stále víc.
Cestováním za krásami jsme znečistili vzduch i moře.

Svou bezohledností jsme nakupili hory odpadků.
Svou chamtivostí jsme zamořili pole pesticidy,

vody antibiotiky, hormony a antikoncepcí,
chovali se jako páni světa a vládci stvoření,

upravovali si zákony i pravidla myšlení.
Přestals pro nás být jistotou, když je vše relativní,

a absolutní je už jen naše nabubřelé já.
Z toho pak pramení mnohé naše konflikty.

• Modleme se za lékaře, politiky a další, kteří v těchto dnech 
pomáhají druhým a hledají nejlepší řešení. Ať zakusí radost ze 
služby lidem a vědomí, že Bůh sám skrze ně pomáhá ostatním.

• Modleme se za celé lidstvo, aby porozumělo tomu, co se děje 
a nepokračovalo ve stavbě nových „babylonských věží“. Čím 
dříve si to lidé uvědomí, tím lépe pro nás pro všechny.

• Modleme se především za sebe sama, abychom všechny sku-
tečnosti našeho každodenního života využili k růstu ve víře, na-
ději a lásce. Světlem nám mohou být slova Matky Terezy z Kal-
katy, která říkala: „Nejsou problémy, jen Boží dary.“ Těm, kteří 
milují Boha, přece všechno napomáhá k dobrému. A Ježíš nám 
všem připomíná a opakuje: „Hledejte nejprve Boží království 
a všechno ostatní vám bude přidáno.“ 

• Když se budeme modlit vytrvale např. Korunku k Božímu mi-
losrdenství nebo modlitbu „Ježíši, Maria miluji vás, zachraň-
te duše“, budeme se modlit v Ježíšově jménu, tzv. především 
za spásu duší. Tímto způsobem můžeme také dosáhnout vítěz-
ství v boji proti novému viru. Bůh tuto skutečnost totiž dopustil, 
aby zachránil duše.

o. Pavel

První svaté přijímání
Milí rodiče, 
příprava k Prvnímu svatému přijímání pochopitelně nezačala 
a ani nepokračuje.
Jak to bude dál, nedokážu v této chvíli říct. Jsou zhruba tři mož-
nosti: 
1. odložit přípravu na září,
2. odložit přípravu až na příští rok, tzn. spojit dva ročníky,
3. pokud se situace pozitivně změní, myslím si, že by po zkráce-
né přípravě mohlo být 1. sv. přijímání v původním termínu.

o. Pavel

Ve své zaslepenosti jsme neuměli číst znamení.
Hlasatelé radostně oznamovali, že zase bude sluníčko.
Většině nevadilo, že schnou stromy a množí se myši,
že v zemích bez deště je hlad a lid utíká za chlebem.

Jiní prchají před válkou, která se vede proto,
aby měl někdo větší zisk, vliv a moc,

aby byl odbyt zbraní a jinde měli slušní lidé práci.
Peníze a zisk se nám staly nejvyšším bohem,
jemuž jsme obětovali spravedlnost a právo

i bídu chudáků v rozvojových zemích.
Štěstí jednotlivců jsme stavěli výš než zodpovědnost,

chvilkové pocity nad věrnost manželským slibům,
práva dospělých nad práva dětí na lásku obou rodičů,
na jistotu domova a zdravé morální životní prostředí,
protože jsme se nedokázali zříct špatného příkladu.

Sobectví nám zabránilo žít pro další generaci,
milionům počatých dětí jsme nedovolili se narodit,

a tak vymíráme a nemá na nás kdo pracovat.
Uprchlíky nepřijímáme, protože se jich bojíme.

Jako bezohlední kolonizátoři přijímáme z jiných zemí 
jen šikovné ruce a chytré hlavy, zatímco jejich země

bez nich upadají a nedokáží se samy pozvednout
.

Přijmi, Pane, naši kajícnost a pokorné vyznání.
Očisti nás, když s lítostí uznáváme svou vinu.
Dopřej nám znovu povstat a vrátit se k tobě,
který jsi Cesta, Pravda, Jistota a Moudrost.

Spoléháme na tvou lásku a tvé milosrdenství.
Stáhni trestající ruku a zastav lavinu nemoci.

Obrať nás a my se k tobě vrátíme.
Vezmi nám srdce kamenná a dej srdce z masa.

Vrať nám radost ze své ochrany 
a bezbožné budeme učit tvým cestám,

svědčit o tvé lásce a hlásat tvou dobrotu.
Dej nám svého Ducha, aby v nás miloval on,
když ze sebe nezištně milovat nedokážeme.
Dej nám odvahu umírat sobě a žít pro tebe,

nechat se vést moudrostí tvého slova,
aby v nás vítězil tvůj život a rostlo tvé království,

království spravedlnosti, lásky a pokoje.
Ty jediný jsi naší nadějí a my pevně věříme,

že nás, Bože, nezklameš. Amen.

Jan Graubner
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Drazí bratři a sestry,
vstupujeme do postní doby, která je letos něčím mimořádná. 
V těchto dnech si připomeneme svatého Jana Sarkandra, kně-
ze naší diecéze, který právě v postní době před čtyřmi sty lety 
vydal mimořádné svědectví věrnosti Kristu, jehož oslavil mu-
čednickou smrtí. V květnu to bude 25 let od chvíle, kdy svatý 
papež Jan Pavel II. navštívil Olomouc a zde blahoslaveného Jana 
slavnostně zapsal do seznamu svatých.
Upřímně Vás zvu k návštěvě kaple vybudované nad jeho mučír-
nou, kde je dochovaný skřipec, na němž byl mučený, či do ka-
tedrály, kde jsou uchovávány jeho ostatky, a k tichému rozjímá-
ní o jeho odkazu. Byl bych však velmi rád, kdybychom nezůstali 
jen u rozjímání či liturgické oslavy, ale kdybychom odpověděli 
na jeho poselství velmi prakticky.
Mučedník zpovědního tajemství nás zve k novému objevu svá-
tosti smíření, která přináší vnitřní uzdravení a pokoj těm, kteří 
se pokorně a s důvěrou otevřou působení Boží milosti, kteří 
odevzdají Božímu milosrdenství všechna svá provinění a du-
chovní zranění. Využijme postní doby k dobré zpovědi a pa-
matujme, že plody této svátosti velmi závisí na naší přípravě. 
Nebojme se věnovat přípravě na zpověď hodně energie a času, 
aby naše duchovní uzdravení mělo větší trvání.
Jan Sarkander je příkladem věrnosti modlitbě. Nepřestal se 
modlit ani v krutých bolestech mučení. Když vykloubené ruce 
nemohly obracet listy modlitební knihy, dělal to jazykem. Na-
jděme si v postní době více času na každodenní rozhovor s Bo-
hem v modlitbě. Objevíme nový zdroj vnitřní síly a pokoje.
Svatý Jan zachránil město Holešov před nepřátelskými vojsky, 
když jim vyšel vstříc s průvodem, v jehož čele nesl v monstranci 
Krista přítomného pod způsobou chleba. Eucharistický Kristus 
přebývá ve všech svatostáncích našich kostelů. Přicházejme 
na adoraci s podobnou vírou, že Kristus v eucharistii může za-
chránit každou naši obec. V naší diecézi je nepřetržitá adorace. 
Každý den v roce se adoruje v některém z našich kostelů. Ně-
kde je ovšem hodně zkrácená. Najděte odvahu prodloužit tyto 
adorace na celý den až do pozdního večera, když už ne do noci. 
Kde je farníků málo, pozvěte si na pomoc věřící z okolí. Adorace 
je mocným lékem na nemoci naší doby. Už svatý Julián Eymard 
říkal, že tato doba je nemocná proto, že neadoruje. Pokorné 
klečení před svatostánkem učí správnému vidění a moudrosti. 
Rozhovor s Ježíšem zbavuje samoty. Zbožné uctívání je prvním 
vyjádřením naší víry, říká kardinál Sarah. Mějme odvahu klečet 
před svatostánkem a můžeme počítat se záchranou světa.
Svatý Jan se stal mučedníkem pro věrnost katolické církvi. Naše 
věrnost církvi vyžaduje poslušnost k současnému papeži. Papež 
František dává mnoho silných výzev. Vezměme si jako úkol pro 
postní dobu aspoň jednu z nich: výzvu ke skromnému životu 
a ochraně životního prostředí, které je Božím darem. Přírodu 
nám svěřil Bůh. Dovolil nám ji užívat, ale máme ji i řádně spra-
vovat a jednou se z toho budeme před ním zodpovídat. Součas-
ný styl života je velmi nákladný a k přírodě bezohledný. Žádný 
z nás není tak mocný, aby mohl ukončit ničení přírody, ale každý 
z nás může k nápravě přispět, když bude žít skromněji a šetrně-
ji, tolik nenakupovat a nevyhazovat, méně jezdit autem a létat 
letadlem, více chodit pěšky či na kole, zbytečně nesvítit a neto-
pit, šetřit vodou, poctivě třídit odpad a nevyhazovat žádné jídlo. 
I to všechno může být projevem naší zbožnosti, naší úcty k dílu 
Božího stvoření, naší zodpovědnosti před Bohem.
Víme, že betonování a asfaltování velkých ploch, které done-
dávna sloužily jako pole, přispívá k oteplování a vysychání kra-

Pastýřský list pro dobu postní jiny, že naopak by krajině mohlo pomoci sázení stromů. Proto 
Vás zvu ke společnému dílu. Vysázejme na farní zahrady ovocné 
stromy. Vysaďme v diecézi tisíc stromů. Jsou farnosti, kde je 
mnoho věřících, ale zahradu nemají. Jinde je jich málo a mají 
zahrady velké, sami na jejich obdělání nestačí. 
Spojte své síly a pomozte si navzájem nejen s vysazováním, ale 
i s dalším pěstováním a jednou i sklízením a zpracováním. Vím, 
že nákup ovoce v obchodě je pohodlnější, ale společná práce 
pomáhá budovat živé společenství, dětem pomáhá zakoušet 
realitu a navykat na práci i zodpovědnost. Sklizené plody vytvá-
ří příležitost k dobrým skutkům. Navíc v situaci, kdy postupně 
končí státní příspěvek na provoz církví, musí všechny farnosti 
hledat cestu k hospodářské samostatnosti. Toto může být malý, 
ale důležitý krůček. Nejde o podnikání, ale o společný život far-
ní rodiny, v níž jednotliví členové ušetří, když nekoupí ovoce či 
ovocné výrobky v obchodě, ale vezmou si je ze zahrady za dob-
rovolný příspěvek na kostel.
Drazí přátelé, nebojte se, že je těch praktických úkolů mnoho. 
Jen modlitba a skromný způsob života jsou úkolem pro každý 
den. Dobrá příprava na zpověď je úkolem na postní dobu. Ado-
rační den máte jednou za rok. Sázení stromů je služba další ge-
neraci.

S vděčností za Vaši spolupráci na obnově světa každému z Vás 
ze srdce žehná

arcibiskup Jan

obraz na vedlejší straně nakreslila řeholní sestra Česlava Tala-
fantová OP (dominikánka)

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:

DUBEN
Všeobecný úmysl: Vysvobození ze závislostí

Modleme se, aby všichni lidé trpící pod vlivem závislostí 
našli potřebnou pomoc i ty, kdo by je doprovázeli.

Národní úmysl
Za ty, kteří podlehli závislosti na drogách, alkoholu, ciga-
retách, pornografii nebo internetu – ať pod ochranou bl. 

Mlady najdou cestu ke svobodě.

SVATÝ FRANTIŠKU XAVERSKÝ, ORODUJ ZA NÁS!
SVATÁ TEREZIE OD DÍTĚTE JEŽÍŠE, ORODUJ ZA NÁS!
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„Blahoslavení, kdo neviděli, a přesto 
uvěřili!“ (Jan 20,29)

Janovo evangelium popisuje setkání apo-
štolů, Marie Magdalény a dalších učední-
ků se vzkříšeným Ježíšem. Vícekrát se jim 
ukazuje se stopami po ukřižování, aby 

znovu otevřel jejich srdce radosti a naději. Při jedné z těchto 
příležitostí chybí apoštol Tomáš. Ostatní, kteří Pána potkali, mu 
o této úžasné zkušenosti vyprávějí, možná mu chtějí předat tu 
samou radost. Ale Tomáš nedokáže přijmout toto nepřímé svě-
dectví; chce sám osobně Ježíše vidět a dotknout se ho.
A to se také za několik dní stane. Ježíš se znovu ukáže skupi-
ně učedníků, mezi nimiž je konečně také Tomáš, a ten vyzná 
svoji víru, svoji absolutní sounáležitost se Vzkříšeným: „Pán můj 
a Bůh můj!“ A Ježíš mu odpovídá:

„Blahoslavení, kdo neviděli, a přesto uvěřili!“

Toto evangelium bylo napsáno v době, kdy už nežili očití svěd-
kové života, smrti a vzkříšení Ježíše. Poselství evangelia bylo 
nutné svěřit následujícím generacím. Jeho předávání muselo 
být založeno na svědectví těch, ke kterým se také dostalo skr-
ze hlásání. Začíná doba církve, Božího lidu, který nadále hlásá 
Ježíšovo poselství věrným předáváním a uskutečňováním jeho 
slova.
My všichni jsme se také setkali s Ježíšem, s evangeliem, s křes-
ťanskou vírou skrze slovo a svědectví jiných, a uvěřili jsme. Pro-
to jsme „blahoslavení“.

„Blahoslavení, kdo neviděli, a přesto uvěřili!“

Chceme-li toto Slovo žít, vzpomeňme si na slova Chiary Lubi-
chové: „On chce do tebe a do všech lidí, kteří s ním nežili, vtisk-
nout přesvědčení, že máš k dispozici to samé co apoštolové. Je-
žíš ti chce říci, že nejsi v nevýhodě proti těm, kteří ho viděli. Ty 
máš totiž víru a to je – řekli bychom – nový způsob, jak ,vidět’ 
Ježíše. Vírou se k němu můžeš přiblížit, do hloubky mu porozu-
mět, setkat se s ním v největší hloubce svého srdce. Vírou ho 
můžeš najít mezi dvěma či více bratry sjednocenými v jeho jmé-
nu nebo v církvi, která je jeho pokračováním (…) Tato Ježíšova 
slova jsou pro tebe také výzvou, abys oživil svoji víru, abys pro 
postup ve svém duchovním životě nečekal na oporu či znamení, 
abys nepochyboval o přítomnosti Krista ve svém životě a v ději-
nách, i když se ti může zdát vzdálený. (…) Chce, abys věřil v jeho 
lásku, i když se nacházíš v těžkých situacích nebo tě přemáhají 
nějaké nesnesitelné okolnosti.“1

Anne je mladá Australanka, která se narodila se závažným po-
stižením. Vypráví: „V dospívání jsem si kladla otázku, proč jsem 
raději hned nezemřela, tak tíživé pro mne bylo moje postiže-
ní. Moji rodiče, kteří žijí Slovo života, mi odpovídali stále stej-
ně: ,Anne, Bůh tě nesmírně miluje a má s tebou zvláštní plán.’ 
V mých fyzických omezeních mi pomáhali, abych se nenechala 
zastavit těžkostmi, ale abych raději druhé milovala jako první, 
tak jak to Bůh dělá s námi. Viděla jsem, že se mnoho situací 
kolem mne změnilo a že mnozí lidé začali najednou být také 
otevřenější, a to nejen ke mně. Od tatínka jsem dostala osobní 
dopis, který jsem měla otevřít až po jeho smrti. Byla v něm jen 
jediná věta: ,Moje noc není temná.’ A to je moje každodenní 

Slovo života na duben 2020Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka pro 
dny koronavirové pandemie

Buďme nablízku nemoc-
ným a rodinám trpícím 
koronavirovou pandemií 
a modleme se za pastýře, 
kteří za této krize mají pro-
vázet Boží lid.

Nejčastěji dnes slyšíme slo-
vo „zakazuje se“ a „opatření“. Jak napsali naši biskupové, dů-
vody pro drastické příkazy pod sankcí vysokých trestů – jsou-

-li podpořeny odbornými stanovisky – jsou rozumné, je třeba 
respektovat. Důvodem není jen to, že se můžeme vystavit 
trestnému stíhání. Nejde jen o to, uchovat klidný postoj a ne-
propadnout panice. Vliv sdělovacích prostředků, ve kterých 
chybí povzbuzení a dobré příklady, nelze však podceňovat. Do-
konce není ve hře jen ochrana před nemocí. Procházíme těž-
kou zkouškou, kdy křesťan je veden k rozlišování mezi (někdy 
sobeckým) dobrem pro sebe a obecným dobrem a solidaritou. 
Dnes se učíme ptát: co je naším společným prospěchem, jaký 
smysl mají pravidla, instituce a orgány moci, v neposlední řadě 
jak politický řád ve státě chrání slabé a chudé. „Obecné dobro 
v sobě totiž zahrnuje souhrn všech podmínek sociálního života, 
jejichž prostřednictvím jednotlivci, rodiny a společenské skupi-
ny mohou plněji a lépe dosáhnout svého vlastního zdokonalení.“ 
(GS 74)
Rozum potřebuje víru, aby překonal své hranice dané prostou 
skutečností: lidské poznání není nikdy dovršené. Papež Fran-
tišek upozorňuje na důležitou roli pastýřů: „Drastická opat-
ření nejsou vždy dobrá – modleme se proto, aby Duch Svatý 
dal pastýřům schopnost pastoračního rozlišování, aby hledali 
takové postupy, jimiž by neopustili svatý Boží lid. Kéž Boží lid 
vnímá, že ho doprovázejí pastýři a útěcha Božího slova, svátos-
tí a modlitby.“ Potřebujeme pastorační horlivost, která dobře 
rozlišuje a nabízí nestandartní příležitosti. Boží lid potřebuje 
slyšet od svých pastýřů pravé slovo. Nemůžeme opustit přede-
vším ty, kteří jsou v karanténě. Neprožívají snad hrůzné chvíle 
proto, že se na ně společnost dívá jako na malomocné? Nejsou 
zcela na okraji? Nejsou předmětem těžkých obvinění? Lékaři, 
zdravotní sestry potřebují pomoc více než ostatní – především, 
mají-li děti. Stojí v prvé linii a nesou nezměrnou psychickou 
a fyzickou zátěž. 
Ze všeho nejvíce potřebujeme slyšet Slovo, abychom se připra-
vili na slavení Velikonoc! Procházíme jinou postní dobu, než 
jsme si plánovali. Její podoba je nám vnucena, zůstává v nás 
svoboda, jak se k ní postavíme. Roste důležitost rozhodnutí 
jednotlivých pastýřů, jak – při zachování daných pravidel nou-
zového stavu – hlásat evangelium a udělovat svátosti v situa-
cích osobní, kolektivní, sociální, politické a ekonomické nestabi-
lity. Víme, že se „prakticky ruší veřejné bohoslužby“. Otevírá 
se pole také bohoslužeb soukromých. V životě křesťana se 
přece nejedná výlučně o veřejné zdraví. Skutky lásky umývají 
Kristovy nohy dnes podobně jako v Betánii – v domě Šimona 
Malomocného. Umývání nohou je spjato se zaslíbením, které 
objevujeme. Můžeme říci o naší církvi to, co o ženě z Betánie? 

„Všude na celém světě, kde bude hlásáno toto evangelium, 
bude se na její památku vypravovat také o tom, co udělala.“ 
(Mt 26,13)
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1 Ch. Lubichová, Slovo života na duben 1980, in Parole di Vita, a cura di Fabio 
Ciardi (Opere di Chiara Lubich 5; Città Nuova, Roma 2017), ss. 169-170.

zkušenost. Kdykoli se rozhodnu milovat a sloužit bližnímu, tem-
noty mizí a já dokážu vnímat lásku, kterou ke mně chová Bůh.“ 

Letizia Magri

zŠ salvátor
Zavřená škola a postní doba?

„Nyní tedy, je výrok Hospodinův, navraťte se ke mně celým srd-
cem, v postu, v pláči a nářku. Roztrhněte svá srdce, ne oděv, na-
vraťte se k Hospodinu, svému Bohu, neboť je milostivý a plný sli-
tování, shovívavý a nejvýš milosrdný. Jímá ho lítost nad každým 
zlem. Kdo ví, nepojme-li ho opět lítost a nezanechá-li za sebou 
požehnání, a zase budou obětní dary a úlitby pro Hospodina, va-
šeho Boha.“

Jl 2, 12 - 14

Tato slova většinou slýcháme na začátku postní doby. Když jsem 
je letos na Popeleční středu slyšel, říkal jsem si – a je to tady, 
postní doba, doba častějšího odříkání začíná, měl bych si dát 
nějaké předsevzetí. Přiznám se, že se mi do toho nikdy moc ne-
chce, a tak v srdci licituji nejrůznější nápady, které mne napada-
jí v této souvislosti, zda to či ono není pro mne moc jednoduché, 
nebo naopak, jestli už to není příliš mnoho námahy, a co kdyby 
se dalo vymyslet něco, „aby se vlk nažral a koza zůstala celá“…
Jenže ono to v postní době není jen o těch sebezáporech, ale 
hlavně o navrácení se k Hospodinu, a to celým svým srdcem. 
A právě letos mi k tomu Bůh dal ohromnou příležitost. Díky ko-
ronaviru se ve světě téměř vše zastavilo. Po jarních prázdninách 
se zavřely školy, postupně byly utlumovány nejrůznější méně 
důležité činnosti, některé firmy zastavily svůj provoz, většina 
lidí zůstala doma nebo chodí jen do práce na zkrácenou dobu. 
Dokonce nám zavřeli kostely a bohoslužby se mohou konat jen 
bez přítomnosti veřejnosti…
Ani na Základní škole Salvátor tomu nebylo jinak. Postupně, jak 
se zpřísňovala bezpečnostní opatření, jsme se ve škole setká-
vali čím dál méně a v současnosti už jen zajišťujeme nezbytný 
minimální provoz. Co jen trochu lze, děláme z domova, jak se 
dnes moderně říká „home office“. A tak se mi (a asi i mnohým 
z vás) díky tomu zpomalil denní rytmus. Ráno si mohu vychut-
návat v televizi Noe mši s papežem Františkem a pár minut 
adorovat před vystavenou svátostí, díky přítomnosti dalších 
rodinných členů se můžeme častěji setkávat ke společné mod-
litbě i během dne, máme více času být v rodině spolu, sdílet se, 
naslouchat si a prožívat události, které tato doba přináší. Díky 
příležitosti, kterou mi takto v postní době Bůh nabízí, se mohu 
podívat na svůj život, přehodnotit své postoje, věci, které jsou 
důležité a které až tak důležité nejsou, ale kterých je tolik, že se 
pod nimi ty důležité ztrácí. Možná je to svým způsobem „trhá-
ní vlastního srdce“, když z něj odstraňujeme staré, nepotřebné 
a nedůležité věci, aby tam bylo místo pro jiné, nové, ty, které 
nám nyní Hospodin ukazuje jako důležité…
Díky, Hospodine, že nám dáváš čas se nyní k Tobě navracet, 
vždyť jsi plný slitování, jsi milostivý, shovívavý a nejvýš milosrd-
ný. A i když v současnosti nemůžeme společně v kostelích slavit 

mše, věřím, že přijdeš se svým požehnáním a zase Ti budeme 
moci přinášet obětní dary a úlitby.
Přeji vám všem, zvlášť v této době, otevřená srdce pro Hospodi-
novo působení, abyste každodenně mohli zakoušet plnost Jeho 
slitování, shovívavosti a milosrdenství.

Požehnané Velikonoce!
Hynek Mikušek

ředitel školy

Mimořádná opatření v ZŠ Salvátor
Ani naší škole se nevyhnula mimořádná opatření v souvislosti 
s nárůstem virového onemocnění COVID-19. Škola je zavřená. 
Pedagogičtí pracovníci přešli na výuku „na dálku“ a zadávání 
domácích úkolů prostřednictvím systému Bakaláři nebo přes 
emaily. Někteří se již zkusili spojit se svými žáky přes Skype*.
Chci moc poděkovat všem rodičům za spolupráci, pomoc, tr-
pělivost a nasazení, s jakým přijali všechny požadavky ze strany 
školy. Bez vaší spolupráce, milí rodiče, bychom stáli na místě 
a žáci by brzy zapomněli i to, co už se v tomto školním roce nau-
čili. Poděkování si zaslouží také starší děti, které svým mladším 
sourozencům pomáhají a taky se někdy o ně starají. Všichni se 
řídíme nařízeními, která přicházejí z ministerstva školství i celé 
vlády, a netrpělivě čekáme, kdy se bude znovu ve školách všech 
typů v celé ČR pokračovat. Přes internet, televizi a všechny so-
ciální sítě přichází denně mnoho vážných a smutných informací 
a zpráv, na druhou stranu občas přijde emailem i od vás ně-
jaký vtip narážející na výuku „na dálku“. Děkuji, že neztrácíte 
nadhled a věřím, že se nakonec vše v lepší obrátí. Musíme být 
trpěliví, modlit se a svědomitě dodržovat to, co se dodržovat 
má. Nedá se nic dělat, situace je vážná. Bez pochyb se absence 
výuky a školních aktivit v plnění ŠVP ve všech školách promítne. 
Mohu s určitostí říct, že se mnoho z plánovaných akcí pro tento 
školní rok už neuskuteční! Otazník také visí nad plaváním pro 
3. a 4. ročník, jestli vůbec bude, uvidíme, nezvládneme nacvičit 
program na akademii, odpadnou projektové dny, patrně i dny 
v přírodě, divadla, dubnové konzultace... Pokud ještě stihneme 
do školy nastoupit, budeme usilovně pracovat na výkladu uči-
va a stanovíme si samozřejmě strategii, jak dohnat neprobrané 
učivo v příštím školním roce. Pokud to bude možné, uskutečni-
li bychom setkání již zapsaných budoucích prvňáčků, aby měli 
možnost se před nástupem do školy trochu blíže obeznámit se 
školním prostředím, když nemohli přijít k zápisu.

*Paní učitelka Janýšková má se spojením se svými žáky přes Sky-
pe zkušenost: V této nelehké době nám chybí především kon-
takt s lidmi a malým dětem s kamarády. Uskutečnili jsme proto 
s prvňáčky naše první videosetkání přes Skype. Děti byly rády, 
že se aspoň na dálku mohou spolu vidět. Většinou byly veselé, 
smály se, poskakovaly, švitořily, povolávaly na sebe, asi ani ne-
slyšeli, co jim říkám… No, takto si pravou výuku neumím před-
stavit, ale připravuji setkání v menších skupinkách. Každopádně 
to bylo velice milé a jsem za takovou příležitost ráda.

Jak změnila výuka na dálku život v rodinách?
Uvádím zde email od jednoho z rodičů; ale berte to obecně, ne-
pátrejte, prosím, po tom, o jakou rodinu se jedná. Jména jsou 
změněna. Je to jen příklad toho, jak to při vyučování na dál-
ku poznamená fungování celé, v tomto případě větší rodiny. 
(A za tečkami v textu se skrývá určitě mnoho dalších nevypsa-
ných slov…)
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Přehled akcí, které proběhly před uzavřením školy

Školní anketa o NEJ fotografii z kalendáře o. Pavla
Na jedné z nástěnek jsme ve škole uspořádali výstavu všech 
fotografií, které tvoří nástěnný kalendář o. Pavla na rok 2020. 
Žáci i zaměstnanci byli vyzváni, aby formou ankety vybrali ten 
měsíc, který se jim v kalendáři nejvíce líbí. Každý mohl hlasovat 
buď pro jednu fotografii, ta získala 3 body, nebo pro maximálně 
tři fotografie s bodovým ohodnocením 3 body, 2 body 1 bod 
dle pořadí. Celkem se sešlo lístků od 61 hlasujících. Jednoznač-
né prvenství získává listopad, který se z 61 možností umístil 
na prvním místě 15krát. A která fotografie se nejvíce líbí vám?

Paní učitelko, 
píšu odezvu na mail... myslím, že Pepík matiku zatím chápe 
a zvládá... já dělám hlavně s Františkem, to je samozřejmost, 
a s Věrkou, když za mnou přijde, že něčemu nerozumí... těm 
větším jsem dala za úkol pomáhat si vzájemně... v tomto čase je 
to více než kdy jindy o rodinné spolupráci, vzájemné pomoci, 
toleranci a trpělivosti... doma není tolik počítačů jako žáků 
a studentů, takže mnohdy nejde vše hned a zrovna v tu dobu, 
jak by někdo potřeboval... Ti, co už studují, okupují počítač 
a notebook, protože vypracovávají různé domácí práce, které 
musí do konkrétního času poslat nebo v určitou dobu musí být 
on-line, mají výuku nebo píšou testy... takže ti malí musí často 
čekat, až se uvolní počítač, který je napojený na tiskárnu a mů-
žeme tisknout a dělat další věci... proto ani v tom množství mai-
lů a chodících zpráv na Bakaláře není reálné pravidelně na vše 
odpovídat, ale chápu, že zpětná vazba je potřebná... nám moc 
pomáhá a oceňuji, že někteří učitelé posílají úkoly s přílohou 
na mail, to je pro mě opravdu velká pomoc, díky za to!! Danča 
chodí pomáhat šít roušky, takže využívá to, co se naučila u paní 
učitelky Komoňové v kroužku šití... holky musí denně pomáhat 
s vařením, takže mají už dopředu doma vaření v rámci jakési 
rodinné výchovy... kluci zase mají pracovní výchovu-práce 
na baráku a kolem baráku, pěstitelské práce-pomoc babičkám 
na zahradě, taky nosí babičkám nákupy a v rámci tělocviku 
doma po skupinkách posilují, skáčou přes švihadlo a hrají v ga-
ráži ping-pong... máme doma i kadeřnictví, už jsem ostříhala 
Pepu a Karla strojkem, Danču a Věrku na mikádo... náboženství 
máme v rámci pravidelné modlitby každý den ve 20.00 za zasta-
vení šíření koronaviru a mše svaté s TV Noe... Je to super, že 
máme „náš“ farní kanál na Youtube... Jinak začali už vyučovat 
i učitelé ZUŠ přes Skype, takže každou chvíli je „tady u nás 
doma“ nějaký učitel a přes Skype vyučuje... V rámci pracovek 
holky dělají velikonoční dekorace a kluci budou plést tatary, 
i když se nebude chodit na šmigrust, doma jim to letos musí 
stačit... František má zítra narozeniny, tak budeme péct dort, 
ale raději ne podle Pejska a Kočičky ... pořád se něco děje…
Řeknu Pepíkovi, ať dá zpětnou vaz- bu... myslím, že zrovna 
teď dělá na té matice, co má poslat mailem...
Jedna perlička – František měl toto pondělí úkol v předmětu 
Člověk a jeho svět. Paní učitelka zadala: „Podívej se ven a řekni, 
jak se na jaře změnila příroda“. Podíval se ven a řekl: „Napadl 
sníh!!!“ Takže tak... občas se člověk i zasměje...

Roušky
Chtěla bych touto cestou 
poděkovat všem šikov-
ným učitelkám, asistent-
kám, maminkám a tatín-
kům našich žáků (i celým 
rodinám), zkrátka všem, 
kteří své domácnosti pro-
měnili na malé manufak-
tury a vrhli se do šití tolik 
potřebných roušek. Díky 
za to!

Mgr. Magda Krupová 

Měsíc Počet bodů Pořadí
Leden 4 11.
Únor 37 4.
Březen 46 3.
Duben 6 10.
Květen 28 5.
Červen 14 7.
Červenec 2 12.
Srpen 10 9.
Září 14 7.
Říjen 27 6.
Listopad 74 1.
Prosinec 53 2.

Mše svaté
Jsme vděčni všem, kteří se podílejí na technické přípravě živých 
přenosů ze mší svatých za nouzového stavu, kdy se v kostele 
nemohou shromažďovat věřící. Je to velká vymoženost a bez ní 
by bylo ještě smutněji. Tak se máme možnost doma ztišit a pro-
žít si setkání s Pánem prostřednictvím obrazovek nebo PC. Díky 
za to! Poslední školní mše svaté byly: v pátek 14. února, kdy 
jsme se při večerní mši svaté k uctívání Ducha Svatého modlili 
také za naši školu. Děti zpívaly tentokrát z kůru. Byla to taková 
organizační změna, protože paní vychovatelka Vránová s man-
želem, kteří nikdy na této mši nechybí a vždy společně doprová-
zejí zpěv dětí na kytary, nemohli přijít, tak obstaral doprovod 
všech písní Honza Štěpán sám, včetně žalmu, který nejen krás-
ně zahrál na varhany, ale taktéž zazpíval. Už jsme si na jeho po-
moc zvykli, ale pokaždé jsem moc ráda, že si najde čas a přijde 
i na zkoušku na faru a že s námi už třetí rok takto spolupracuje. 
Díky moc! Taky mě potěšilo, že nás podpořil Šimon Přádka, náš 
bývalý žák, a doprovodil písničky, které jsme zpívali, na kytaru. 
A ještě stihl udělat několik fotografií . Ve středu 26. února 
jsme vstoupili do letošní předvelikonoční postní doby společně 
s farností na ranní mši svaté. Otec Pavel nás v kázání vyzval 
k tomu, abychom se snažili postní dobu prožít v blízkosti Pána, 
třeba pravidelnou účastí na křížových cestách a na mších sva-
tých. V příběhu o cukrárně nás vedl k zamyšlení nad předsevze-
tími. Naše dobré úmysly účastnit se všech křížových cest byly 
11. března ukončeny vyhlášením nejprve mimořádného opatře-
ní, brzy na to vyhlášením nouzového stavu se zákazem shroma-
žďování, se zákazem účastí na mších a dalších duchovních ak-
cích...

Mgr. Magda Krupová
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Prevence ve IV. třídě
V úterý 18. 2. navštívil IV. třídu lektor Křesťanské akademie 
mladých pan Radek Palacký. Program o vztazích a komunikaci 
mezi dětmi byl velmi akční a poutavý. Děti se zamýšlely nad 
vztahy ve řídě, nad kamarádstvím, nad tím, s kým a proč se baví 
víc a s kým méně. Zjistily, že komunikují nejen slovy, a že by 
si u druhých měly všímat hlavně jejich kladných povahových 
vlastností.

Mgr. Veronika Masopustová, tř. uč.

Lyžařský kurz pro I. stupeň
17. 2. byl závěrečnými soutěžními disciplínami ukončen lyžař-
ský kurz II. stupně, kterého se zúčastnila i skupina žáků V. tří-
dy. Počasí v pondělí po víkendu bylo téměř jarní, ve městě bylo 
celý den 14 stupňů, na Sachovce šplhala teplota k 10 stupňům. 
Přibylo taky lidí na sjezdovce, protože probíhaly jarní prázdni-
ny a zbytky sněhu na horách vylákaly lyžaře ven. Přesto si děti 
poslední den užily, a hlavně se v pořádku vrátily domů. Předání 
diplomů pro nejúspěšnější lyžaře proběhlo v úterý 18. února 
ve škole při společném setkání před vyučováním. Byli oceněni 
také žáci, kteří na lyžích zaznamenali největší pokrok. Ve středu 
19. února byl zahájen lyžařský výcvik pro žáky I. stupně, o který 
byl letos mimořádný zájem. Nadšených lyžařů od I. po V. třídu 
odjelo na sjezdovku U Sachovy studánky přes padesát! Po ná-
vratu z prvního dne lyžování jsem slyšela samou chválu na děti, 

a věřím, že jejich pokroky na lyžích byly do konce kurzu oprav-
du výrazné! Počasí bylo doslova napínavé. Jak se může počasí 
změnit přes víkend, je patrno i z fotografií. Zatímco v pátek na-
sněžilo 10 cm nového sněhu, po nedělním lijáku a oteplení se 
v pondělí svah z poloviny zelenal. Přesto jsme rádi, a zejména 
děti, že se lyžařský kurz podařilo uskutečnit v plném rozsahu. 
Děkuji všem instruktorům a jejich pomocníkům za všechno, co 
udělali pro zdárný průběh lyžáku, a těším se na další podobně 
úspěšné akce.
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Batohy pro Mary´s Meals
V Batůžkovém projektu pro Mary ś Meals jsme nashromáždili 
celkem 15 batůžků naplněných školními a osobními věcmi dle 
pokynů pořadatele akce. Všechny batohy pan školník odvezl 
ve středu 19. února na shromaždiště v Kopřivnici. Zpět se vrá-
til s velkým poděkováním a sladkou odměnou. Díky vám všem, 
kteří jste se připojili a do školy posílali potřebné věci.

Předání finančního daru paní učitelce Mgr. Haně Volfové
V úterý 18. prosince po obědě se žáci žákovského parlamentu 
s koordinátorkou Maruškou Čtvrtníčkovou a zástupkyní školy 
Magdou Krupovou vypravili na neobvyklou návštěvu. Po před-
chozí telefonické domluvě navštívili žáci paní učitelku Hanu Vol-
fovou, která je souhrou náhod a nešťastných událostí již téměř 
10 let upoutána na invalidní vozík. Z výtěžku předvánočního jar-

marku si žáci I. - VIII. třídy odepřeli část finančních prostředků 
a nashromáždili celkem 3400 Kč, z nich pak 2000 Kč věnovali 
právě Haně Volfové jako příspěvek na nákup nového elektrické-
ho invalidního vozíku. Při krátké návštěvě se Parlamenťáci do-
zvěděli nejen to, jak se to Haně všechno stalo, jaký z toho měla 
šok, kolik různých lékařských zákroků a rehabilitací má za se-
bou a taky jaké potíže a omezené možnosti při snaze se někam 
dopravit má. Velmi by si přála mít nový, lepší vozík, který by byl 
nejen skladný (do auta) ale hlavně kvalitní, aby se pak mohla 
dostat třeba i do milované přírody, po které se jí teď hodně 
stýská. Byla velmi dojata skutkem našich žáků a moc za finanční 
dar všem děkuje. Budeme jí držet palce, aby se brzy podařilo 
vybrat částku, kterou na vozík potřebuje.

Mgr. Magda Krupová

Svatý Valentýn ve škole
Valentýnská pošta má na naší škole dlouholetou tradici a žáci 
se na ni moc těší. Ne jinak tomu bylo i letos. Celé akci předchá-
zelo setkání na parlamentní schůzce, kde se domluvilo vhodné 
oblečení a ozdoby na valentýnský den. Den D propukl až v úterý 
18. 2. 2020, kdy se valentýnky začaly třídit podle ročníků. Ten 
den byli žáci po lyžáku (II. stupeň) i před lyžákem (I. stupeň) 
ve škole. Po velké přestávce navštívili Parlamenťáci postupně 
všechny třídy, nezapomněli ani na sborovnu a ředitelnu, kde 
měli k předání mnoho psaníček. Děkujeme všem, kteří se za-
pojili do této akce.

Parlamenťáci

Šachový turnaj 1. Vasto Tour
V sobotu 22. února se osm žáků z naší školy zúčastnilo turna-
je 1. Vasto Tour na Vsetíně. Tohoto turnaje se zúčastnilo přes 
90 mladých šachistů z celého okresu. Naši se rozhodně mezi 
ostatními hráči neztratili. Václav Baričiak vybojoval nádherné 
3. místo a Ondra Kořístka skončil hned za ním na 4. místě ve své 
kategorii. Pavel Petrovický si opět vedl skvěle a zvítězil! Velká 
gratulace! 

Nejmladší kategorie 6-9 let: 37 účastníků
Václav Baričiak 3. místo, Ondřej Kořístka 4. místo, Jan Stančík 
9. místo, Jan Pitrun 18. místo, Klára Stančíková 19. místo, Eliška 
Baričiaková 28. místo
Kategorie 10-11 let: 25 účastníků
Pavel Petrovický 1. místo, Radim Pospíšil 20. místo 

Mgr. Jiří Krupa
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Projektový den „Bezpečně v silničním provozu“ - ŠD, ŠK
Koncem února proběhl ve školní družině a klubu projektový den 

„Bezpečně v silničním provozu“. Nejprve jsme si s dětmi povída-
li a seznámili je se základními pravidly bezpečnosti v silničním 
provozu a připomněli důležité informace pro cyklistu i chodce. 
Děti si společně osvojily a získaly znalosti prostřednictvím kvízů, 
soutěží a filmů z dopravní výchovy. Také si procvičily jemnou 
motoriku při vysypávání dopravního obrázku barevným pískem 
a v poslední části jsme absolvovali procházku po blízkém oko-
lí, kde si děti všímaly dopravního značení a z bezpečné vzdále-
nosti zapisovaly množství aut či chodců u přechodů pro chodce 
v blízkosti školy. Projektový den byl pro děti poučný a skvěle se 
dle očekávání vydařil.

Lenka Karolová, vychovatelka

1. a 2. ročník v knihovně
Žáci 1. a 2. ročníku, kteří se nezúčastnili lyžařského kurzu, měli 
v rámci výuky připravenou zajímavou knihovnickou besedu 
s názvem Za pohádkou kolem světa. S pohádkami jednotlivých 
kontinentů skutečně na „létajícím“ koberci obletěli celý svět 
a přiučili se tomu, co zajímavého na jednotlivých světadílech 
roste, která zvířata tam žijí, jací jsou tam lidé nebo které zají-
mavosti se z těchto kontinentů vyvážejí do světa. Po celou dobu 
pomáhali moudré Šahrazád.

Setkání budoucích prvňáčků 25. 2.
Těší nás zájem rodičů o vzdělávání dětí v církevní škole. Na prv-
ní společné setkání budoucích školáků před zápisem do první 
třídy přišly nadšené a na vstup do školy pilně se připravující děti. 
Odpoledním programem všechny účastníky provázela sova, 
která jim svěřila, jak některé události v lese chodí. Volným po-
kračováním tohoto setkání měla být akce s názvem Na zkoušku 
prvňáčkem, která se neuskutečnila z důvodu vyhlášení nouzo-
vého stavu v ČR. Pokud toto nařízení skončí před koncem škol-
ního roku, rádi akci Na zkoušku prvňáčkem pro již zapsané ško-
láky přichystáme.

Mgr. Ludmila Černochová

I. třída v knihovně
Ve čtvrtek 27. 2. se prvňáčci znovu vydali do Městské knihovny. 
Tentokrát na knihovnickou lekci s názvem Kniha a lidé kolem ní. 
Moudrá sova jim ukázala poklady, které knihy nabízí. Také se 
seznámili s tím, jak kniha vzniká, ale hlavně, jak se ke knihám 
správně chovat. Porozhlédli se po knihovně a někteří si zapůjčili 
knížky domů s průkazkou čtenáře, kterou obdrželi již minule.

Mgr. Kateřina Janýšková
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Erasmus+ 
Naše škola plní úkoly a aktivity, které pro ni vyplývají ze zapo-
jení do projektu Erasmus+. Druhým rokem se například tvoří 
CD s nahrávkami písní v národních jazycích všech zapojených 
škol. V pátek 28. února proběhlo další nahrávání. Písně nacviči-
la a přezpívala děvčata 7. a 8. ročníku. Děkuji paní vychovatelce 
Evě Vránové za výběr a úpravy písní, přípravu textů, za nácvik 
i samotné nahrávání. Velké poděkování patří panu Petru Zavi-
čákovi za pomoc s technickou stránkou věci a za jeho čas, který 
nahrávání věnoval.

Odložení zahraničního výjezdu žáků do Anglie
Pan učitel Jiří Krupa a paní učitelka Klaudie Pružincová od za-
čátku kalendářního roku připravovali výjezd vybraných žáků 
do Anglie, který se měl uskutečnit od 9. do 15. března a kte-
rým měl být završen dvouletý projekt mezinárodní spolupráce 
mezi školami Erasmus+. A všichni účastníci plánovaného zájez-
du se začali na cestu letadlem do Anglie těšit. Možná jste to 
taky někdy zažili. Na něco se těšíte, vše máte dobře připraveno, 
zálohy jsou zaplaceny – a ejhle, všechno je jinak, akce se ruší... 
Když se během února a na začátku března začaly nekontrolo-
vaně navyšovat počty lidí nemocných nemocí COVID-19 v růz-
ných zemích světa Čínou počínaje a Českou republikou konče, 
začaly jednotlivé státy nejprve doporučovat a poté i nařizovat 
různá opatření. V době příprav zahraničního zájezdu do Anglie 
pro deset žáků a dva pedagogy se situace v ČR nezdála ještě 
tak dramatická, ale postupně se z plánovaného setkání v Anglii 
omluvila polská škola a brzy na to slovenská škola. Zůstali jsme 
my a žáci z Maďarska. Ředitel maďarské školy uspořádal ještě 
čtyři dny před plánovaným odletem poslední setkání s rodiči, 
kde zvážili celou situaci a nakonec se rozhodli taky necestovat. 
Naše škola tak zůstala sama. To by ale zcela změnilo význam 
a smysl celého projektu. Navíc by to zkomplikovalo práci i sa-
motným pořadatelům, hostitelské škole v Peterborouhg, která 
měla připravený program pro účastníky všech škol. V pátek jar-
ních prázdnin 6. března se tedy sešli ve škole rodiče vybraných 
žáků s pedagogy J. Krupou, K. Pružincovou a s vedením školy, 
aby společně došli k definitivnímu rozhodnutí. Po zvážení všech 
pro a proti se nakonec ani naše škola výjezdu do zahraničí ne-
zúčastnila. Přestože již byly vloženy finanční prostředky do ná-
kupu letenek. Po následném projednání celé záležitosti s cent-
rem administrace („Dům zahraniční spolupráce“) v Praze bylo 
oznámeno, že se bude hledat náhradní termín setkání, ideálně 
do konce školního roku, který by vyhovoval všem školám. To 
samozřejmě v případě, že se pandemie nemoci COVID-19 poda-
ří zastavit. Zpětně lze konstatovat, že rozhodnutí necestovat se 
ukázalo jako prozíravé, protože 13. 3. byly zrušeny lety i mezi ČR 

a Velkou Británií. To by znamenalo velké komplikace s cestou 
zpět domů. (Díky zrušenému letu letecká společnost Ryanair 
prostředky za palubní lístky letu z Anglie vrátila.)

Oprava částí střechy v době jarních prázdnin
Nekonečný příběh se střechou na ZŠ Salvátor pokračuje. Po ně-
kolika vydatných deštích během ledna a února se znovu na ně-
kolika místech objevilo prosakování vody do místností školy. 
Nejproblematičtější třídou je učebna VIII. třídy, ale poslední 
déšť napáchal škody i tam, kde doposud problémy nebyly. Tře-
ba ve sborovně, nebo taky na WC dívek. To, že míst, kudy nám 
do školy zatéká, přibývá, je podle sdělení odborníků i tím, že 
nedávný silný vítr uvolnil a následně posunul spojení oplecho-
vání pod střešní krytinou a potom zůstanou některá místa té-
měř obnažená. Tudy dešťová voda může lehce prosakovat přes 
sádrokarton. Ve spolupráci s Ing. Vanduchem z MěÚ, kterého 
jsme znovu o zatékání informovali, proběhla oprava poškoze-
ných míst v době jarních prázdnin. Nejzasaženější místa byla 
odkryta až po střešní krytinu, potom vyspravena a zakryta. Při 
odkrytí se navíc ukázalo, že je tato krytina na hranici své život-
nosti, protože se v ní stářím vytvářejí menší praskliny, kterými 
pak nově zatéká do střešní konstrukce.

Díky všem, kteří přiložili ruku k dílu, bylo poslední den jarních 
prázdnin vše dokončeno. Poděkování patří týmu pana Hořan-
ského, který už je u nás ve škole jako doma. Děkuji moc i panu 
školníkovi Sulovskému a paní uklízečce Vávrové, kteří taky mu-
seli pracovat nad rámec svých obvyklých povinností.

Mgr. Magda Krupová
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Moje cesta k Rybičkám
Milí čtenáři Života farností, dostala jsem nelehký úkol napsat 
něco málo o sobě a o tom, jak jsem se dostala do naší farní 
školky. Jistě si minimálně rodiče dětí, které tuto školku navště-
vují, všimli, že od ledna jim o děti pečuje nová tvář – ta moje. 
Dovolte, abych se na úvod představila. Jmenuji se Anna Pavli-
cová (mnozí spíše poznají mé příjmení za svobodna - Žilinská). 
Vyrostla jsem mezi jedenácti sourozenci, od mala jsem navště-
vovala a posléze byla vedoucí ve skautu, chodila jsem na ZŠ Sal-
vátor, vystudovala jsem pedagogické lyceum, poté jsem zkusila 
pár let na vysoké škole v Ostravě. Určitě nejen to mě formovalo 
a připravovalo na práci kolem dětí a s dětmi. Tři a půl roku jsem 
pracovala na Základní škole v Mořkově, kde jsem byla vychova-
telkou školní družiny a současně asistentkou pedagoga a školní 
asistentkou. 
O Rybičkách jsem se dozvěděla ještě dříve, než vznikly, a už 
od počátku jsem do nich byla verbována. Bylo mi nabídnuto 
v nich pracovat od začátku, ale tehdy jsem místo nepřijala. Po-
dobně, jako většina lidí z okolí, jsem k tomu přistupovala skep-
ticky. Nebylo vůbec jisté, zda se všechny přípravy stihnou, zda 
budova začne fungovat v termínu, který byl daný, a zda o tako-
vou školku vůbec bude zájem. Také jsem si nebyla jistá přístu-
pem rodičů, protože většina z nich mě zná od malička, jsem pro 
ně rodina, sestra ze společenství, dcera jejich kamarádů a po-
dobně. Nedokázala jsem si proto představit, že se ze mě stane 
učitelka jejich dětí.

INFORMACE K ZÁPISU DO 1. ROČNÍKU pro školní rok 2020/2021

Termín zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání 
stanovil ředitel ZŠ Salvátor, a to v souladu se školským záko-
nem (§ 36 odst. 4), na 1. 4. 2020. 

Pro příjem žádostí o přijetí k povinné školní docházce sta-
noví období 1. – 7. 4. 2020.

(Informace o správním řízení v souvislosti s odklady školní 
docházky a další důležité informace najdete v podrobněj-
ším přehledu na webu školy, nebo zavolejte 571611779.)

Žádost je ke stažení na webu školy www.zs-salvator.cz

Vyplněnou žádost je možné doručit následujícími způsoby:
1. do datové schránky školy: (ID: h5u2zw9)
2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (ne-

lze jen poslat prostý email!): skola@zs-salvator.cz nebo 
hynek.mikusek@zs-salvator.cz 

3. poštou: ZŠ Salvátor, Králova 380, 757 01 Valašské Me-
ziříčí

4. osobním podáním: v případě osobního podání žádosti 
zákonným zástupcem dítěte je nezbytné domluvit ter-
mín telefonicky 571611779, aby nedošlo k vyšší kon-
centraci a pohybu osob v prostorách školy.

Žádost (+ dotazník a přihlášku k povinně volitelnému 
předmětu) je nutno doplnit kopií OP zákonného zástupce 
a rodného listu dítěte.

Vedení školy

Každopádně jsem ale nad Rybičkami stále přemýšlela, i když 
jsem místo hned nepřijala. Rybičky nakonec vše stihly, začaly 
své působení hned v září, jak bylo plánované a já začala poma-
lu litovat, že jsem to místo nepřijala. Viděla jsem na Rybičkách 
od začátku, že to není jen dílo lidí, ale že si je Bůh vede svou 
cestou a že nad nimi bdí. A když se mi po roce opět dostalo 
nabídky tam pracovat, už jsem prakticky neváhala a dala v Moř-
kově výpověď. 
Od začátku ledna jsem toho s Rybičkami zažila už tolik, že se v to 
dá těžko uvěřit. Absolvovali jsme mši svatou na zahájení polo-
letí a na Popeleční středu, byli jsme se s dětmi podívat na bet-
lém i s výkladem našeho o. Pavla, každý druhý týden chodíme 
na cvičení do SVČ Domeček, navštívili jsme místní hvězdárnu, 
knihovnu, ZOO na Štěpánově, Vrtuli (klub deskových her), jeli 
jsme do solné jeskyně v Zašové, zúčastnili jsme se vystoupení 
Zvěřinec v KZ… a to vše víceméně v rámci dvou měsíců. Moc 
se mi líbí, že se v Rybičkách neustále děje něco nového, každý 
den máme v kruhu modlitbu, zpíváme písničky, máme týdenní 
témata, která s dětmi probíráme, neustále vyrábíme a tvoříme, 
hrajeme hry, děláme pokusy, chodíme na vycházky a na hřiště, 
předškoláci se připravují k zápisu a na zahájení povinné školní 
docházky. Jednou týdně za námi dochází školáci ze ZŠ Salvátor, 
kteří dětem před spaním čtou pohádky, také za námi chodí 

„tety“ které s dětmi zpívají, tančí a povídají o Pánu Bohu. 
Co dalšího musím vyzdvihnout, jsou určitě vztahy v kolektivu, 
jaké jsem na minulém pracovišti nezažila. V Rybičkách není pro-
blém se na všem domluvit, s čímkoliv se svěřit nebo se prostě 
jen vypovídat a vím, že vždy najdu pochopení, přátelské jednání 
a dobrou radu. 
Na závěr bych ještě chtěla vyzvednout působení již zesnulé 
Zdenky Bořutové, bez které by Rybičky nikdy nemohly vznik-
nout. Její optimismus a sílu, s jakou se pustila do tohoto díla, jí 
můžou všichni jen závidět. Právě ona byla tím, kdo věřil, že se 
dílo podaří, i když si okolí myslelo opak. Ona dokázala zapálit 
všechny okolo pro dobrou věc. Díky ní má farnost svou školku 
a my jí za to moc děkujeme!
V současné době, kdy po světě řádí nemoc Covid-19, máme 
školku na určitou dobu zavřenou. Nicméně na webu farnos-
ti v záložce Farní školka naleznete doplněné fotografie z akcí 
i běžného života Rybiček, na které se můžete s dětmi podívat 
a zavzpomínat. I touto cestou přes Život farností bychom se 
s vámi jednou za čas rádi podělili o to, co je u nás nového či co 
jsme s dětmi zažili. Modlete se za nás.

Anna Pavlicová
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Farní školka Rybičky
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Charita Valašské Meziříčí
Nová auta pro terénní služby

Z výtěžku Tříkrálové sbírky jsme pořídili tři 
nová auta Škoda Fabia. Dvě z nich bude vy-
užívat Pečovatelská služba Rožnov pod Rad-
hoštěm a další půjde do Osobní asistence.

V současné době má Charita Valašské Mezi-
říčí k dispozici 38 automobilů, které jsou ka-

ždodenně používány při poskytování sociálních a zdravotních 
služeb a k zajištění jejich provozu. Území, na kterém Charita 
poskytuje 17 služeb, je velmi rozsáhlé. Sahá od Horní Bečvy, 
Valašské Bystřice přes Rožnov pod Radhoštěm, Valašské Me-
ziříčí po Kelč a Hranicko. Jsou to tři mikroregiony - Valašsko-
meziříčsko – Kelečsko, Rožnovsko a Hranicko, kam Charita jezdí 
za svými klienty. Dostupnost všem klientům je jednou z priorit 
terénních služeb. Pracovnice terénních služeb však nejezdí pou-
ze po „rovných“ cestách, službu je potřeba poskytnout i lidem 
na samotách, mnohdy v nepřístupném terénu a za každého po-
časí. Proto je nezbytné, aby auta měla vyhovující vybavení, bez 
kterého by poskytování služeb bylo velmi obtížné. Nejenže by 
bylo problematické především v zimním období dojet ke klien-
tům v odlehlých částech regionu, ale také častá poruchovost 
by představovala velkou překážku v kvalitním a hlavně spolehli-
vém poskytování služby. Obměnou a doplněním vozového par-
ku předcházíme právě tomuto riziku.

Benefiční ples podpořil Danka a Dušana
Ve čtvrtek 5. 3. byl na Městském úřadě ve Valašském Meziříčí 
slavnostně předán výtěžek Benefičního plesu Charity Valašské 
Meziříčí. Z rukou zástupkyně ředitele organizace Nadi Gilarové 
a místostarostky města Zdislavy Odstrčilové převzala maminka 
sedmiletých kluků šek na částku 35 500 korun. Ty rodina použije 
na úhradu odlehčovací služby, která jim s péčí o kluky pomáhá.

„Jsme velmi rádi, že takto můžeme rodině pomoci. Péče o děti 
s hendikepem je velmi náročná“, řekla Naďa Gilarová.
Kluci Dušan a Daniel přišli na svět jako krásná a zdravá miminka. 
I když se narodili po komplikovaném porodu, nic nenasvědčo-
valo tomu, že vše bude jinak.
Kolem druhého roku nastal u kluků zvrat. Bylo poznat, že oproti 
svým vrstevníkům jsou pozadu. Jejich chování a projevy byly 
v některých směrech jiné – nemluvili, nedívali se do očí, nehráli 
si s jinými dětmi. Do toho Daniel odmítal chodit ven, nechtěl 
ujít ani pár kroků. 

Řada vyšetření, která potvrdila diagnózu – porucha autistické-
ho spektra a středně těžká mentální retardace s poruchou cho-
vání u obou chlapců. 
Nyní oba kluci navštěvují mateřskou školku pro děti se speciál-
ními potřebami. Po prvních měsících zvykání na nový režim, je 
na nich teď vidět, že se do školky těší a že jsou spokojeni. Za po-
moci odlehčovací služby se rodina dostává do kolejí „běžného“ 
života s touto diagnózou.
Péče o děti s hendikepem není jednoduchá. Rodina, s pomocí 
institucí a služeb, řeší své každodenní starosti, ale také radosti. 
Především ale žije svým životem.

Za Charitu Valašské Meziříčí
Martina Došková

Papež František udělil mimořádné požehnání Urbi et Orbi
V páteční podvečer se na prostranství před Bazilikou sv. Pet-
ra konala mimořádná pobožnost spojená s adorací Nejsvětější 
svátosti a eucharistickým požehnáním Urbi et Orbi, které ve 
streamingovém přenosu a před prázdným Svatopetrským ná-
městím předsedal Petrův nástupce.
Po přečtení Markova evangelia (4,35-41) o utišení bouře na Ge-
nezaretském jezeře Svatý otec pronesl zamyšlení:

„Téhož dne večer“ (Mk 4,35). Tak začíná evangelium, které jsme 
slyšeli. Již několik týdnů se zdá, že nastal večer. Husté temnoty 
zahalily naše náměstí, ulice a města; ovládly naše životy a vy-
plnily všechno ohlušujícím tichem a bezútěšnou prázdnotou 
ochromujícími, cokoli se namane. Je to cítit ve vzduchu, je to 
patrné na gestech a vyjadřují to pohledy. Dolehly na nás obavy 
a rozpaky. Jako učedníci z evangelia ocitli jsme se náhle v ne-
očekávané a zběsilé bouři. Uvědomili jsme si, že jsme na stej-
né lodi, všichni zranitelní a dezorientovaní, ale zároveň důležití 
a nezbytní, všichni jsme povoláni veslovat společně, všichni se 
potřebujeme navzájem těšit. Na této lodi... jsme všichni. Jako oni 
učedníci, kteří jedním hlasem a s úzkostí říkají: „Hyneme“ (v.38), 
tak i my jsme postřehli, že nemůžeme jít každý dál na vlastní 
účet, nýbrž pouze společně.
Je snadné vžít se do této příhody. Obtížné je pochopit Ježíše. Za-
tímco učedníci jsou přirozeně vylekaní a zoufalí, On byl na zádi, 
právě v té části lodi, která se potápí nejprve. A co dělá? Navzdo-
ry pozdvižení klidně spí, s důvěrou v Otce – v evangeliu vidíme 
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Ježíše spát pouze tady. Když je probuzen, utiší vichr a vody a ob-
rátí se k učedníkům vyčítavým tónem: „Proč se bojíte? Pořád 
ještě nemáte víru?“ (v.40).
Snažme se porozumět. V čem spočívá nedostatek víry učedníků, 
který je protikladem Ježíšovy důvěry? Nepřestali v Něho věřit, 
vždyť se na Něho obracejí. Podívejme se však, jakým způso-
bem: „Mistře, je ti to jedno, že hyneme?“ (v.38). Je ti to jed-
no. Mysleli, že Ježíšovi na nich nezáleží, nestará se o ně. Je to 
jedna z nejhorších věcí, slyšíme-li mezi sebou, v našich rodinách 
slova: „Nezáleží ti na mně?“. Tato věta zraňuje a rozbouří srdce. 
Otřásla také Ježíšem, protože nikomu jinému na nás nezáleží 
více než Jemu. A vskutku, jakmile je požádán, zachraňuje svoje 
malomyslné učedníky.
Bouře demaskuje naši zranitelnost a odhaluje falešné a po-
vrchní jistoty, na kterých jsme vystavěli své  programy a plány, 
zvyky a priority. Ukazuje nám, že jsme nechali usnout a opustili 
to, co živí, podporuje a posiluje náš život a naši komunitu. Bouře 
odkrývá všechny snahy o vytěsnění a opominutí toho, co oživuje 
duši našich národů, odhaluje každý pokus o umrtvení pomocí 
zdánlivě „spasitelných“ návyků, neschopných dovolávat se na-
šich kořenů a evokovat paměť našich starců, čímž se zbavujeme 
imunity nezbytné pro vyrovnání s protivenstvím.
Bouří spadly masky oněch stereotypů, jimiž jsme zastírali svoje 
„ego“ ve stálé snaze o vlastní image, a znovu byla odhalena ona 
(požehnaná) sounáležitost, od níž se nelze odtrhnout: sounále-
žitost bratří.

„Proč se bojíte? Proč ještě nemáte víru?“ Pane, tvoje Slovo nás 
dnes večer zasáhlo a dotýká se všech. V tomto našem světě, 
který miluješ více než my, jsme se hnali vpřed plnou rychlostí 
a měli dojem, že jsme mocní a schopní všeho. Chtiví zisku jsme 
se nechali pohltit věcmi a strhnout spěchem. Nezastavili jsme se 
na tvoje volání, neprocitli jsme tváří v tvář planetárním válkám 
a nespravedlnostem, neslyšeli jsme křik chudých i naší těžce ne-
mocné planety. Vyzývavě jsme pokračovali a mysleli si, že bude-
me v nemocném světě navždy zdrávi. Nyní, když jsme na rozbou-
řeném moři, tě prosíme: „Probuď se, Pane!“.

„Proč se bojíte? Proč ještě nemáte víru?“ Pane, obracíš se k nám 
výzvou, výzvou k víře. Výzvou, v níž nejde ani tak o to věřit, že 
Ty existuješ, nýbrž jít za Tebou a důvěřovat Ti. V této postní 
době zní tvoje naléhavá výzva: „Změňte smyšlení“, „obraťte se 
ke mně celým svým srdcem“ (Jl 2,12). Voláš nás, abychom se 
chopili tohoto času zkoušky jako času volby. Není to čas tvého 
soudu, ale našeho soudu: čas vybrat si mezi tím, na čem záleží, 
a tím, co pomíjí, oddělit to, co je nezbytné, od toho, co nezbytné 
není. Je to čas k opětovnému usměrnění běhu života vstříc Tobě, 
Pane, a vstříc druhým. A cestou můžeme hledět na mnohé naše 
příkladné druhy, kteří vprostřed strachu reagovali odevzdáním 
svého života. Tak působí moc Ducha, jež se vylévá a přetváří 
v odvážnou a velkodušnou odevzdanost. Život Ducha je s to vy-
koupit, docenit a ukázat, jak jsou naše životy spřádány a neseny 
obyčejnými lidmi, kteří jsou obvykle opomíjeni a nevyskytují se 
na titulních stranách novin a časopisů, ani na velkých přehlíd-
kách nejnovějších show, ale nepochybně dnes píší rozhodující 
události našich dějin: lékaři, ošetřovatelé a ošetřovatelky, za-
městnanci supermarketů, uklízečky, pečovatelky, dopravci, po-
řádkové síly, dobrovolníci, kněží, řeholnice a mnoho a mnoho 
dalších, kteří pochopili, že nikdo se nezachrání sám. Tváří v tvář 
utrpení, v němž se poměřuje opravdový rozvoj  našich národů, 
objevujeme a zakoušíme Ježíšovu velekněžskou modlitbu: „ať 
všichni jsou jedno“ (Jan 17,21). Kolik jen lidí denně prokazuje 
trpělivost a dodává naději, snaží se nerozsévat paniku, nýbrž 
sdílenou odpovědnost. Kolik otců, matek, prarodičů a učitelů 

ukazuje našim dětem nepatrnými všedními gesty, jak čelit a pře-
konat krizi novým uzpůsobením zvyklostí, pozvednutím zraku 
a podnětem k modlitbě. Kolik lidí se modlí, obětuje a přimlouvá 
za dobro všech. Modlitba a tichá služba jsou naše vítězné zbraně.

„Proč se bojíte? Proč ještě nemáte víru?“. Počátkem víry je uzná-
ní, že potřebujeme spásu. Nejsme soběstační, sami se utopíme: 
potřebujeme Pána jako kdysi mořeplavci hvězdy. Pozvěme Ježí-
še  na loďky svých životů. Odevzdejme mu svoje obavy, aby je 
přemohl. Jako učedníci zakusíme, že s Ním na palubě neztros-
kotáme. Vždyť v tom je Boží moc, že obrací v dobro všechno, co 
se stane, i to nepěkné. On vnáší klid do našich bouří, protože 
s Bohem život nikdy neumírá.
Pán nás uprostřed bouře interpeluje a vybízí, abychom vzbudi-
li a aktivovali solidaritu a naději, jež jsou s to upevnit, podpořit 
a dát smysl těmto hodinám, kdy se zdá, že všechno ztroskotá-
vá. Pán se probouzí, aby probudil a oživil naši velikonoční víru. 
Máme kotvu: v Jeho kříži jsme byli spaseni. Máme kormidlo: 
v Jeho kříži jsme byli vykoupeni. Máme naději: v Jeho kříži jsme 
znovuzrozeni a obejmuti, aby nás nic a nikdo neoddělil od Jeho 
výkupné lásky. Uprostřed izolace, v níž trpíme nedostatkem příz-
ně a setkání, zakoušíme nedostatek mnohého, slyšme ještě jed-
nou zvěst, která je naší spásou: vstal z mrtvých a žije vedle nás. 
Pán nás volá ze svého kříže, abychom opět nalezli život, který 
nás čeká, hleděli na ty, kteří se nás dovolávají, posílili, rozpoznali 
a podnítili milost, která v nás přebývá. Nezhášejme skomírající 
plamínek (Iz 42,3), který nikdy neochoří, a dejme vzplanout na-
ději.
Obejmout Jeho kříž znamená najít odvahu obejmout všechny 
rozpory nynější doby, vzdát se na chvíli svého bažení po vše-
mohoucnosti a majetku a dát prostor kreativitě, kterou může 
vzbudit jedině Duch svatý. Znamená to najít odvahu otevřít 
prostory, kde všichni pocítí, že jsou povoláni, a dopustit nové 
podoby pohostinnosti, bratrství a solidarity. V Jeho kříži jsme 
byli spaseni, abychom přijali naději, které umožníme posilovat 
a podporovat všechna možná opatření a cesty, jež nám mohou 
pomoci se opatrovat a chránit. Obejmout Pána, abychom objali 
naději: to je síla víry, která osvobozuje od strachu a dává naději.

„Proč se bojíte? Proč ještě nemáte víru?“ Drazí bratři a sestry, 
z tohoto místa, které vypráví o skálopevné Petrově víře, chtěl 
bych dnes večer svěřit vás všechny Pánu na přímluvu Mado-
ny, Spásy jeho lidu, mořské hvězdy uprostřed bouře. Z této 
kolonády, která objímá Řím a svět, ať na vás sestoupí Boží 
požehnání jako útěchyplné objetí. Pán ať žehná světu, daruje 
zdraví tělu a útěchu srdci. Žádáš nás, abychom neměli strach. 
Naše víra je však slabá a jsme bázliví. Ty však, Pane, nenechej 
nás napospas bouři. Zopakuj znovu: „Vy se nebojte“ (Mt 28,5). 
A my, spolu s Petrem, „hoďme na Něj všechnu svou starost, 
vždyť Jemu na nás záleží“ (srov. 1 Petr 5,7).

Po promluvě následovala modlitba a chvíle ztišení před mari-
ánskou ikonou Salus populi romani z baziliky Panny Marie Větší 
a Křížem z kostela sv. Marcela. Pod průčelím prostředního vcho-
du do baziliky pak byla vystavena Nejsvětější svátost k adoraci, 
kterou provázely zvláštní litanie složené k této příležitosti. Ge-
nerální vikář pro městský stát Vatikán a arcipresbyter Baziliky 
sv. Petra, kardinál Angelo Comastri, pak ohlásil požehnání Urbi 
et Orbi, spojené s plnomocnými odpustky pro každého, kdo se 
spojil s tímto momentem, byť jen duchovně, pokud se jej nemo-
hl účastnit pomocí sdělovacích prostředků, a Petrův nástupce 
udělil svátostné požehnání Eucharistií vystavenou v monstranci.

(Zdroj: Vatican News, přeložil Milan Glaser)
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Při zádušní mši svaté se závěrečného vzpomínání na Zdenčin ži-
vot ujala sestra Clemens Marie Vránová a Miloš Skýpala
Clemens: Zdenka si přála, aby dnešní loučení s ní nebylo smut-
né, ale aby bylo oslavou života. Sama si vybrala písně, které 
schola zpívala při mši svaté. Tyto písně byly její nejoblíbenější 
a pomáhaly jí v těžkých chvílích.
Miloš: Zdenka se narodila 7. ledna 1973 v Novém Hrozenko-
vě jako třetí dítě rodičů Ludmily a Pavla Kopeckých. Ještě má 
o šest let starší sestru Janu a o devět let staršího bratra Vlasťu. 
Po své mámě zdědila silnou, bojovnou, vůdčí a zároveň štědrou, 
veselou a společenskou povahu.
Clemens: Narodily jsme se se Zdenkou a ještě jedním bratran-
cem v jednom roce. Zdenka v lednu, já v srpnu a Marek v září. 
Naše maminky nám vyprávěly, že Zdenka se účastnila mých 
křtin 8. září 1973 a tak se nacpávala hruškama, že jí šťáva tekla 
po loktech dolů. Tento raný příběh z jejího života svědčí o tom, 
že Zdenka uměla žít naplno a uměla si vychutnávat život.
Miloš: Zdenka byla živé, podnikavé, veselé, mnohdy i vzteklé 
a paličaté dítě. Se svou rodinou navštěvovala pravidelně kostel 
sv. Jana Křtitele v Novém Hrozenkově. Do základní školy chodila 
v Novém Hrozenkově 3 km daleko od bytovky, ve které s rodi-
nou bydlela.
Clemens: Zvlášť krásné vzpomínky mám z letních prázdnin, kte-
ré jsme se Zdenkou každoročně prožívaly v Novém Hrozenko-
vě, byla nevyčerpatelným zdrojem fantazie, nápadů, celé dny 
jsme trávily v hrách a dětských radovánkách na louce, u potoka, 
v lese – od malička měla vášeň pro sbírání hřibů, jak se tady 
na Valašsku říká. Vstávaly jsme ve 4.30 hodin, abychom byly 
v lese jako první a mohly toho nasbírat co nejvíc. Navyváděly 
jsme spolu i spoustu lotrovin a lumpáren, za což většinou schy-
tala Zdenka, která to vždy nesla obdivuhodně statečně. Když 
nám bylo asi 12 let, po vzoru našich dětských hrdinů Vinnetoua 
a Old Shatterhanda jsme si rozřízly kůži na předloktí a spojily 
svou krev na znamení bratrství, od té doby jsme si říkaly navzá-
jem „bratře“.
Miloš: Po absolvování základní školy odešla Zdenka do Valaš-
ského Meziříčí, kde studovala zemědělské učiliště a bydlela 
u své tety – u Vránů.
Clemens: Prožívaly a sdílely jsme spolu naše první lásky, proží-
valy jsme a sdílely spolu hledání svého povolání a místa v živo-
tě, ptaly jsme se po Boží vůli. Zdenka nějakou dobu přemýšlela 
o vstupu k salesiánkám, protože ji přitahovaly děti a mládež 
a přitahoval ji apoštolát. V té době nás velmi obohacovalo spo-
lečenství mládeže ve farnosti, které posilovalo a upevňovalo 
naši víru a lásku k Bohu. Zdenka na víkendy jezdila domů do No-
vého Hrozenkova, ale na letní tábory a různé akce jezdila s námi. 
Miloš: Zdenka udělala maturitu a poté studovala Evangelickou 
akademii v Brně, obor sociálně zdravotní. Zdenka rozpoznala 
své povolání k manželství a k povolání být maminkou. V roce 
1994 s Romanem Bořutou vstoupila do manželství. Spolu měli 
postupně šest dětí – Dominika, Klárku, Samka, Maxe, Jáchy-
ma a Viktorku. Krásných 19 let byla maminkou na plný úvazek 
a sloužila svým dětem a své rodině. Postupně vyzkoušeli více 
míst k bydlení, než zakotvili ve Valašském Meziříčí a nakonec 
v Poličné. S Romanem na podzim minulého roku oslavili stříbr-
nou svatbu.
Clemens: Zdenka se s Romanem seznámila na dovolené se sku-
pinou mládeže v italských Dolomitech, kde na ni prostě zbyl, 
když přišla na poslední chvíli k autobusu a zbylo už místo jen 
vedle něho. V Dolomitech se více poznali, zamilovali do sebe 

Vzpomínky na Zdenku a začali spolu chodit. Zdenka poctivě řešila, jestli je Roman ten 
pravý, kterého ji Bůh posílá, a jestli si ho má vzít a poznala, že 
ano.
Miloš: Zdenka dostala nabídku na místo v Rodinném centru, 
kterou s nadšením přijala. V této službě nejen že mohla napl-
ňovat a používat své dary od Boha, ale také byla naplněním 
její touhy po apoštolátu a evangelizaci. Neúnavně organizova-
la kluby maminek, duchovní obnovy pro ženy, tábory pro děti 
a další různé akce, spolu s manželem Romanem vedli přípravu 
snoubenců. Naslouchala dlouho do noci těm, kdo to potřebova-
li, povzbuzovala, radila, poskytovala útěchu, obětavě pomáhala 
a nasazovala se všude, kde bylo potřeba. I dům rodiny Bořu-
tové byl vždy otevřen pro všechny, kdo přicházeli na návštěvu. 
Zdenka jako pozorná a milá hostitelka byla při setkávání s lidmi 
ve svém živlu.
Clemens: V této její činorodosti ji nejprve před dvěma lety zpo-
malila a potom úplně zastavila až její nemoc, se kterou statečně 
bojovala a kterou nakonec přijala jako sestru, která ji doprovodí 
k Pánu. I přes mnohé boje, chvíle temnoty a slzy povzbuzovala 
a těšila všechny, kteří zvlášť v poslední době přicházeli k její-
mu lůžku, a svědčila o Boží lásce a milosrdenství, které uctívala 
a kterému se odevzdávala.
Když jsme byly v červenci na charizmatické konferenci v Brně, 
vyzvali ti, kteří vedli modlitbu, aby se postavili všichni, kteří cítí 
od Boha povolání k evangelizaci. Zdenka byla mezi těmi, kteří se 
postavili. Tenkrát jsem si v duchu pomyslela: „Bože, proč dáváš 
takové charisma někomu, kdo ho nebude moct naplno využít?“ 
Ale později jsem viděla, jak velmi toto charisma využila v po-
sledních týdnech svého života a jak se Bůh úžasně oslavoval 
na její nemoci i na její smrti.
Miloš: Já bych rád v tomto místě doplnil malinké svědectví. Se 
Zdenkou jsme byli přátelé od studentských let a její rodina mi 
byla tak nějak blíž srdci. Někdy jsme se vzájemně v modlitbě 
podpírali, když to ten druhý zrovna hodně potřeboval. Bylo pro 
mě velkou ctí, když mi říkala brácho. Někdy jsem nechápal, kde 
bere Zdenča všechnu tu sílu a energii, kterou kolem sebe roz-
dávala. Měla totiž povzbuzující charisma a nešlo jí na její poža-
davek říci NE. Své o tom vědí ti, kdo s ní jakkoliv spolupracovali. 
Plně jsem tomu porozuměl, až když jsem ji viděl bezmocnou 
doma na lůžku, a její už slabé ruce i prsty ukazovaly na obrázek 
Krista. Důvěra a trpělivost se kterou nesla těžkosti posledních 
dní byla pro mě ohromující. I z tohoto místa jí chci poděkovat 
za její osobní přátelství a pomoc a za vše co pro mě, naši far-
nost i pro církev vykonala. Zdenka byla pro mě velkou inspirací 
a příkladem. 
Clemens: Zdenko, věříme, že budeš i nadále s námi, že budeš 
i nadále činná a že nám budeš pomáhat svými přímluvami 
u Boha.
Milí bratři a sestry, děkujeme vám všem za vaše modlitby i za ja-
koukoliv podporu a pomoc Zdence a její rodině.
A nyní, prosím, ještě vyslechněte řeč na rozloučenou, kterou mi 
Zdenka osobně nadiktovala před šesti týdny.

Řeč na rozloučenou
Milý Romane, moje drahé děti, celá moje milá rodino, milí přá-
telé, kamarádi, sousedé, rodiny našeho děkanátu.
Děkuji, že jste přišli oslavit mé narození pro nebe. Děkuji Pánu 
Bohu za krásný život, který mi dopřál prožít s vámi se všemi.
Moji nejbližší, děkuji vám za vaši lásku a blízkost, kterou jsem 
mohla umocněně zažívat zvláště v posledních dnech svého 
života. I přes mnohé boje, těžkosti a nepokoje vždy nakonec 
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v naší rodině zvítězilo dobro, vždy nakonec zvítězila Láska. Jsem 
za to Pánu Bohu vděčná. Děkuji i Tobě, Romane, že jsi tu byl 
vždycky pro mě.
Zvlášť bych chtěla poděkovat vám, kněží, kteří jste se snažili mě 
vést k modlitbě, k opravdovému slavení Eucharistie, k Bohu. Dě-
kuji zvláště Tobě, otče Kamile, za nasměrování na zdravou du-
chovní cestu, za Tvé doprovázení v době mé nemoci a za Tvou 
blízkost a pomoc na cestě domů.
Děkuji všem, kteří jste mi byli nablízku ve chvíli, kdy už nebyly 
síly, když jste mě navštěvovali, vnímala jsem, že ve vás ke mně 
přichází sám Kristus a bylo mi to velkým povzbuzením.
Děkuji všem, kdo jste mi pomáhali modlitbou, láskyplnou po-
mocí s úklidem, žehlením, vařením, kdo jste k nám nosili plechy 
buchet, obědy, domácí sirupy, různé léky, zvlášť děkuji za ob-
líbené vepřové výpečky se zelím a za úklid zahrady na pod-
zim. Snažili jste se, aby naší rodině nikdy nic nechybělo, a nám 
opravdu nic nechybělo. Bylo mi povzbuzením a posilou, že na to 
nejsem sama. Děkuji vám mnohým za pevné a hluboké celoži-
votní přátelství. Děkuji i za krátká přátelství již v čase mé nemo-
ci, bylo mou radostí, že mi Bůh posílal stále nové a nové přátelé. 
Děkuji za službu přinášení svatého přijímání. Bůh, dárce všeho 
dobra, ať vám všem štědře odplatí. Cítila jsem, že mě i skrze vás 
Bůh drží a že mám sílu ke všemu, co posílal.
Děkuji bratrům z Neokatechumenátní cesty za čas, který jsem 
mohla s nimi prožít. Bylo to celkem 16 let.
Děkuji i bratrům z Farních buněk. Obě cesty, obě společenství 
mi hodně dala. Děkuji, že jsem s vámi mohla kráčet po cestě 
lidské i duchovní formace. Neokatechumenát mě naučil pokoře 
a Farní buňka mě naučila chválit Boha ve všem a za všechno, co 
jsem prožívala - v životě i ve smrti. Jsem vděčná Pánu za setká-
ní s Charismatickou obnovou. V posledních letech jsem jezdila 
pravidelně na Charismatickou konferenci, kde jsem vždy načer-
pala hodně síly a povzbuzení nejen já, ale i celá moje rodina.
Děkuji za modlitby i za rodinné přijetí komunity Blahoslavenství 
v Dolanech. Děkuji o. Vojtěchovi a s. Lucii, vždy jsem se v této 
komunitě nabila a povzbudila a našla jsem tam pokoj srdce. 
Toužila jsem tam bývat častěji, než jak mi to bylo dopřáno.
Děkuji Pánu za jeho velkou důvěru, když mě po 19 letech služ-
by vlastní rodině a vlastním dětem povolal do služby pastorace 
a svěřil mi vás, milé rodiny našeho děkanátu. Stalo se to na Se-
slání Ducha svatého, kdy jsem byla poprvé oslovena pro tuto 
službu. Jsem ráda, že jsem vás mohla poznat, že jste mi byli 
větším povzbuzením než já pro vás. Věřte, že se budu i nadále 
za vás přimlouvat, že budu bušit stále na dveře Boží kanceláře 
a vyprošovat vám, aby vám Bůh požehnal krásné vztahy a vzá-
jemnou lásku ve vašich rodinách.
Děkuji spolupracovníkům z diecézního centra pro rodinu a Tobě, 
Otče Petře (Bulvasi), že jste byli pro mě příkladem služby v pas-
toraci. Hodně jsem skrze vás dostala za celý ten čas vzájemné 
spolupráce. Budu prosit, aby vás Duch svatý inspiroval a vedl 
vaši obětavou službu pro druhé. Jednou pastorační pracovník 
znamená navždy pastorační pracovník. Vždy jsem to vnímala 
jako službu a ne jako práci.
Děkuji vám, sousedé a kamarádi z Poličné za hezký, byť krátký 
čas našich srdečných a vstřícných sousedských vztahů.
Děkuji lékařům za hledání nejlepší léčby pro mě, děkuji zdravot-
nímu personálu za laskavost a vstřícnost, děkuji zvláště domácí-
mu hospici Strom života, jehož pracovníci mi pomáhali a pečlivě 
se o mě starali až k přechodu na věčnost a podporovali také 
mého manžela a děti.
Děkuji také za celou farní rodinu, do které mě Bůh přivedl 
a mohla jsem s vámi, bratři a sestry, prožívat čas hledání Pána. 

Mnozí jste mi byli dobrým a velkým příkladem. Vnímala jsem, 
že naše farnost je živá a že je v ní přítomen Duch svatý. Děkuji 
za všechno, co jsem mohla z tohoto společenství čerpat.
Prosím vás všechny o modlitbu, věřím, že jsem už v radosti 
u Pána, ale jak se říká pro jistotu.
Pamatujte modlitbou i na mé nejbližší, kteří to budou hodně 
potřebovat.
Děkuji všem svým svatým patronům a ochráncům. Panně Marii, 
jejíž jméno jsem obdržela při křtu, ale opravdový hluboký vztah 
jsem k ní získala až po smrti mé pozemské maminky před čtyřmi 
lety. Děkuji svému biřmovacímu patronu sv. Františkovi z Assisi 
za jeho příklad radikální lásky ke Kristu, kterému se celý ode-
vzdal, a nic nechtěl mít pro sebe. Děkuji, že mě svými přimlu-
vami vedl k tomuto úplnému odevzdání se Bohu. Raduji se, že 
už v této chvíli znám sv. Františka i osobně. Děkuji sv. Šarbelovi 
za přímluvu, za milosti, které mi vyprosil při mé poslední pouti 
do Libanonu, že mi ukázal, za co bylo důležité se v té době mod-
lit. Ne už tak za tělesné uzdravení, ale za duchovní uzdravení, 
za očištění srdce a za naplnění Boží vůle.
Byla jsem vždy dost ukecaná, někdy až moc, ale později na sklon-
ku mého života mi dal Bůh poznat, že není potřeba mnoho slov, 
ale že mnohdy stačí úsměv, pohled, dotek, gesto lásky.
Jsem vděčná Bohu, že mi dopřál dostatek času připravit se 
na odchod k Němu a že se mohu touto cestou rozloučit také 
s vámi.
Na závěr si chci vypůjčit výrok sv. Jana Boska, který používal při 
každém loučení:

„A kdybychom se neviděli, tak na shledanou v nebi.“ A já říkám: 
Na shledanou v nebi.

Vaše a teď už plně Boží Zdenka Marie Františka

Libanon, leden 2020 - cesta k poustevně sv. Šarbela
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Na konec své pozemské 
cesty došli 

†

Valašské Meziříčí

Petr Drábek *22. 6. 1945 †9. 2. 2020, Sokolská 1091
Jaroslava Vozáková *26. 2. 1932 †4. 2. 2020, Hrachovec 135
Oldřich Sommer *16. 10. 1947 †19. 2. 2020, Krhová, U školky 
485
Josef Konvičný *1. 3. 1936 †19. 2. 2020, Zašovská 723
Miroslav Pavelka *21. 10. 1948 †1. 3. 2020, Rožnov p. R., 
Meziříčská 1654
Miroslav Kostiha *11. 5. 1933 †29. 2. 2020, Lešná 116
Anna Koudelová *29. 11. 1952 †4. 3. 2020, Křižná 674/34
Ludmila Dobiášová *6. 4. 1943 †9. 3. 2020, Krhová, Hrádky 
415
Václav Berousek *19. 2. 1982 †6. 3. 2020, Otrokovice
Stanislav Denk *6. 7. 1940 †3. 3. 2020, Svěrákova 527
Ludmila Chudá *4. 8. 1936 †16. 3. 2020, Štěpánov 375 
Jan Kudla *13. 3. 1950 †15. 3. 2020, Smetanova 602/23
Zdenka Bořutová *7. 1. 1973 †17. 3. 2020, Poličná 518
Bedřich Konvičný *24. 11. 1936 †20. 3. 2020, Čapkova 684
Ludmila Kostihová *26. 9. 1932 †21. 3. 2020, Lešná 116

Křest přijali*

Valašské Meziříčí

Matyáš Pavel Kuchynka
Radek Jakub Škuta

Vanesa Iveta Hajdová
Tomáš Mičulka

Lešná

Josef Janda Rozálie Jandová

Svátost manželství přijali
Lešná

 Tomáš Martinát  Pavla Vodová

Lešná

Julie Manová *1. 1. 1945 †15. 2. 2020, Lešná 17
Jarmila Malíková *7. 11. 1923 †17. 2. 2020, VM, Seniorpark-
Žerotínova
Ludmila Urbanová *23. 7. 1933 †4. 3. 2020, Lhotka nad 
Bečvou 45

Eli, já, Zdenka a Jad u poustevny sv. Šarbela

Na této fotce vidíte s námi dva libanonské mladé muže, jeden 
se jmenoval Eli a druhý Jad. A můj soukromý názor je, že jsou 
to andělé, které nám Bůh poslal. Cestou z kláštera k poustev-
ně  nás přepadla sněhová bouře a my jsme šli lesem a pěšinou 
a vůbec jsme netušili, zda jdeme správně,  a počasí bylo čím dál 
horší a Zdenka už byla celá mokrá a unavená. Najednou se na té 
pěšině objevilo velké terénní auto (normálně tam auta vůbec 
nejezdí) a v něm tito dva mladí muži a krásný velký pes. Ptali 
se, co tam děláme a kam jdeme, a nakonec nás vzali do auta 
a dovezli až k poustevně a ještě nás tam provedli i s výkladem 
a úžasnými příběhy. Nakonec nás odvezli zpět do hotelu. Díky 
za toto krásné setkání. Více doufám osobně při vyprávění o naší 
pouti do Libanonu ke sv. Šarbelovi...

Nápis u maronitského kláštera a zde můj volný překlad:
„Jestliže nerozumíš mému tichu, neporozumíš ani mým slovům“

Při pohledu na tuto fotku vedle, cestou k poustevně ještě před 
sněhovou bouří, jsem si vzpomněl na slova sv. Jana od Kříže:

...Abys došel k tomu, co nevíš, máš jít, kudy nevíš...

malá vzpomínka na Zdenku a naši společnou pouť do Libanonu
Evžen Hlavica
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Litoměřice (foto o. Pavel)

Již tradičně jsem prožil na počátku doby postní duchovní obnovu pro kněze v bývalém kněžském semináři v Litoměřicích. 
Jezuita Jan Suchý s námi během přednášek důkladně probral list sv. Jakuba. Na horní fotce vidíte České středohoří z roz-
hledny na Varhošti (hora vlevo je Lovoš). Na druhé fotce je katedrála sv. Štěpána a okolní domy v Litoměřicích.

Velmi se z toho radujte, moji bratři, když se octnete ve všelijakých zkouškách. Víte, že zkouška vaší víry vede k vytrvalosti. 
S vytrvalostí ať je spojeno dílo dokonalé, abyste byli dokonalí, nic vám nescházelo a v ničem abyste nezůstávali pozadu. 
Když je někdo z vás pozadu v moudrosti, ať prosí Boha, a bude mu dána, protože Bůh všem dává štědře a bez vyčítání.

(Jak 1, 2-5)
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