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Ježíš řekl: Věřte, že všechno, oč v modlitbě prosíte, jste už dostali, a budete to mít.
A kdykoli se postavíte k modlitbě, odpouštějte, máte-li co proti komu, aby i vám odpustil váš 
nebeský Otec vaše poklesky.

(Mk 11,24-25) Dušná, foto o.Pavel



2

Lesy v okolí Rajnochovic (foto o. Pavel)

„Slyšte, nebesa, chci mluvit; ať naslouchá země slovům mých úst!
Ať jako déšť kane má nauka, ať jako rosa stéká můj výrok, jako kapky na rostliny, jako krůpěje na trávu.
Hospodinovo jméno chci vzývat, vzdejte čest našemu Bohu!“

(Deuteronomium 32,1-3)
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Dopis arcibiskupa

Dopis otce Pavla č. 3

  Všem farnostem
  Arcidiecéze olomoucké

Drazí bratři,

současná epidemie nejen ochromila náš život a působení, ale 
i upoutala naši pozornost tak, že si téměř nevšímáme mimořád-
ného sucha, které je horší než v předchozích letech, a kromě 
jiného hrozí mimořádná neúroda.

Naši předkové slavívali jarní prosebné dny (suché dny) před 
svátkem svatého Marka s posty a procesím do polí, kdy prosili 
za příhodný déšť a požehnanou úrodu.

I když nemůžeme konat prosebná procesí, vyjděte si, prosím, 
do polí sami na procházku a modlete se cestou. K podobným 
soukromým vycházkám s modlitbou vyzvěte i své farníky.

Lze použít Benedikcionál či Pastorační pomůcku pro veřejné 
pobožnosti a vzít s sebou svěcenou vodu. Ve vhodný liturgický 
den lze použít i zvláštní mešní formulář. Také připomínám bro-
žurku modliteb a písní za déšť. Ty by bylo dobré používat často 
v kostele, i když nás tam může být jen málo.

S vděčností za vaše osobní zapojení do těchto proseb i získání 
farníků pro tento úmysl všem ze srdce žehná

Jan Graubner
Olomouc, 20. 4. 2020

Suché dny
V tomto čísle zveřejňujeme dopis otce arcibiskupa Jana Graub-
nera, ve které nás vyzývá k procházkám do přírody, které mají 
být spojeny s modlitbami za déšť. Díky tomu jsem si uvědomil, 
co znamenal termín suché dny ve starých modlitebních kníž-
kách. Je vidět, že i naši předkové v tomto ročním období poci-
ťovali nedostatek vláhy a jak bylo tenkrát zvykem, v procesích 
se chodili na pole modlit za vyprošení deště. Je jasné, že v tom-
to čase nejsou možná procesí, proto jsme zváni, abychom se 
na naše louky, pole a lesy vypravili soukromě. Osobně bych se 
moc přimlouval, abychom se na těchto místech modlili Korunku 
Božího milosrdenství, vždyť sama sestra Faustýna se tuto mod-
litbu několikrát úspěšně modlila právě za změnu počasí. Proč 
může být Korunka tak účinná? Nejdřív si musíme uvědomit, jak 
jsme byli obdarováni skrze vtělení Božího Syna: Tak Bůh milo-
val svět, že nám poslal svého jediného Syna (Jan 3,16). Pak nám 
musí dojít, za jakou cenu jsme byli vykoupeni: „Drahocennou 
krví našeho Pána, Ježíše Krista, který obětoval své tělo a krev 
za naši spásu!“ (srov. 1 Petr 1,18-19). Může se totiž stát, že voda 
bude mít cenu zlata! Pokud si uvědomujeme velikost Božího 
obdarování, jsme schopni se modlit Korunku Božího milosr-
denství v duchu slov apoštola Pavla: „Když Bůh neušetřil svého 

Syna, ale vydal ho za nás za všechny, jak by nám s ním nedaroval 
také všechno ostatní!“ (Řím 8,32). Představme si, jak Ježíšova 
krev stéká, nejen na vyprahlou půdu našich polí, ale přede-
vším našich srdcí a když skrze modlitbu bude stoupat krvavý 
déšť od země k nebi, můžeme s důvěrou očekávat, že nám Bůh 
Otec pošle vzácnou vláhu. Přiznám se, že momentálně do pří-
rody moc nechodím. Těžko se mi dívá na vysušené louky, pole 
a lesy. O to upřímnější ale může být modlitba, která vychází ze 
srdce, které bylo zavlaženo a oživeno Kristovou krví. A právě 
při Korunce Božího milosrdenství si toto všechno daleko lépe 
uvědomíme.

o. Pavel

Vteřina, minuta, deset minut a jeden den

Když se ptali malé Arabky - svaté Miriam od Ježíše Ukřižova-
ného, proč si vybírá ty nejtěžší práce v klášteře, odpovídala 
s úsměvem: „Protože mám čas.“ Už z tohoto pohledu se dá říct, 
že byla výjimečným člověkem. My daleko častěji slyšíme nebo 
říkáme: „Nemám čas.“ Pán Bůh má pro to pochopení, a tak nám 
nabídl pro 21. století duchovní cestu, která na čas není náročná 
a může nás přivést k osobní svatosti. Možná jste už poznali, že 
chci mluvit o Božím milosrdenství a svaté Faustýně. 

Vteřina
Přesně tolik času potřebujete, abyste se podívali na obraz mi-
losrdného Ježíše a v duchu si řekli: „Ježíši, důvěřuji ti.“ Tento 
okamžik může změnit váš život, anebo rozhodne o tom, jak pro-
žijete nový den. V duchovním životě je totiž nejdůležitější, jak 
prožíváme přítomný okamžik. 
Pán Ježíš svaté Faustýně řekl: „Prostřednictvím tohoto obrazu 
budu duším udílet mnoho milostí. Proto ať je všem přístupný. 
Slibuji, že duše, která bude tento obraz uctívat, nezahyne. Sli-
buji také už zde na zemi vítězství nad nepřáteli (spásy – tělo, 
svět, ďábel, pozn. o. Pavel) a obzvlášť v hodině smrti.“ Někdo 
by se mohl ptát, jak můžeme uctívat tento obraz? Svoji úctu 
můžeme vyjádřit pohledem plným důvěry i krátkou modlitbou 
Ježíši, důvěřuji ti. 
Ještě jeden způsob mě napadá. Četl jsem svědectví mladého, 
velmi pohledného muže, který se na svém pracovišti dostával 
do velkých problémů ohledně čistoty. Jeho kolegyně mu doslo-
va nadbíhaly a všemožně ho pokoušely. A on v tomto boji s po-
kušením prohrával. Protože byl věřící, zúčastnil se nejrůznějších 
poutí i duchovních cvičení pod vedením zkušených a vzděla-
ných kněží. Znovu a znovu však padal do stejných hříchů. Jedno-
ho dne mu zpovědník uložil zvláštní pokání: „Budeš nosit u sebe 
malý obrázek milosrdného Ježíše, a když budeš sám, např. 
ve výtahu, obrázek políbíš.“ Mladý muž se nejdříve skoro urazil. 
Tolik času věnoval nejrůznějším duchovním aktivitám a teď mu 
měl pomoci tak dětinský způsob zbožnosti? Nicméně poslechl 
a byl velmi překvapený, jak rychle nastala změna a jaká vítězství 
s pomocí Boží vybojoval.
 
Minuta
Přesně tolik stačí k tomu, abychom využili další „vodovod“, kte-
rým nám Pán Ježíš chce darovat proudy nových milostí. On sám 
svaté Faustýně řekl: „Kdykoliv uslyšíš, jak hodiny odbíjejí třetí, 
celá se ponoř do mého milosrdenství, veleb je a oslavuj; svolá-
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vej jeho všemohoucnost na celý svět, zvláště na ubohé hříšníky, 
vždyť v té chvíli bylo pro všechny duše otevřeno dokořán. Je to 
hodina velikého milosrdenství pro celý svět. Ve tři hodiny se po-
noř do modlitby tam, kde jsi, alespoň na okamžik.“ Skoro každý 
máme mobil, na kterém si můžeme nastavit budík na patnác-
tou hodinu. Také můžeme vyzkoušet, že Ježíš je živý a že nám 
sám třetí hodinu přesně připomene. Když jsem byl na vojně, ří-
kal jsem si, že bych měl třetí hodinu pravidelně prožívat. Druhý 
den jsem měl ve výstrojním skladu otevřené okno a slyším, jak 
hlasité rádio oznamuje čas. Dívám se na hodinky, je 15.00 ho-
din. Další den se mně někdo zeptal: „Kolik je, prosím tě, hodin?“ 
Odpovídám: „Jsou přesně tři!“ A do třetice jsem se zběžně při 
práci podíval na hodinky a k velkému překvapení vidím, že třetí 
hodina právě odbíjí. 
Když k třetí hodině připojíme Korunku k Božímu milosrdenství, 
chyba to není. Je však třeba znovu a znovu lidem připomínat, že 
se Korunku ve tři hodiny modlit nemusí, i když se to stalo zvy-
kem. Je tady malý rozdíl: ve tři hodiny se máme obrátit aspoň 
na minutu k Pánu Ježíši, Božímu Synu. Během Korunky se modlí-
me k Bohu Otci. Pokud se tedy někdo modlí Korunku ve tři hodi-
ny, ať před tím aspoň minutu prosí Pána Ježíše o milosrdenství 
pro sebe a pro další velké hříšníky. Minuta není moc, co říkáte?

Deset minut
Teď bude řeč o Korunce k Božímu milosrdenství. Tuto modlitbu 
Pán Ježíš osobně nadiktoval svaté Faustýně. Sám jí pak vysvětlil 
její hodnotu a sdělil přísliby s ní spojené. Mimo jiné řekl, že se 
touto modlitbou dá vyprosit všechno, bude-li to shodné s jeho 
vůlí. Také slíbil milost nekonečného Božího milosrdenství pro 
toho, kdo se jen jednou tuto modlitbu pomodlí, i kdyby to byl 
hříšník sebevíc zatvrzelý. 
Podle mne je možné tento příslib chápat dvojím způsobem. 
Nejdříve si představte hříšníka, který právě umírá a už léta ne-
byl u zpovědi. Kněz není nablízku a někdo z příbuzných se s ním 
Korunku pomodlí. Věřím, že Pán tomuto člověku daruje spásu, 
i když se nedožije příchodu kněze. Slovo ‚jednou‘ je však mož-
né chápat i jako ‚pokaždé‘. Můžeme tedy říct, že modlitba Ko-
runky, je-li pronášená s lítostí nad hříchy, s pokorou a s touhou 
přijmout, jakmile to bude možné, svátost smíření, je vlastně 
úkonem dokonalé lítosti a tento úkon stačí k odpuštění i smr-
telných hříchů ve chvíli, kdy není možné jít ke zpovědi. To jsme 
slyšeli nebo četli i v tomto čase epidemie. Proto je velmi užiteč-
né Korunku se modlit. Trvá to jen deset minut, a kdo chce tento 
čas Pánu Bohu věnovat každý den, určitě stihne i ostatní práce 
a povinnosti.

Jeden den
Ti, kdo začnou uctívat Boží milosrdenství jednu vteřinu (obraz), 
minutu (třetí hodina) a deset minut denně (Korunka), budou 
pravděpodobně výjimečným způsobem prožívat jeden den 
v roce, a to je Neděle Božího milosrdenství. 
Nejdřív chci napsat, že schválení svátku Božího milosrdenství 
podle Deníčku svaté Faustýny bylo největším problémem. Za-
tímco Korunka a třetí hodina se týkají soukromých pobožností 
věřících, ustanovení neděle Božího milosrdenství je liturgickou 
normou, která zavazuje církev na celém světě. Proto papež Jan 
Pavel II. ustanovil tento svátek pro církev teprve současně se 
svatořečením sestry Faustýny 30. dubna roku 2000. Jako vel-
ký problém se může zdát prožívání neděle Božího milosrden-
ství v tomto roce. V minulosti jsme si totiž mysleli, že získání 
úplného odpuštění hříchů a trestů za hříchy, jak to Pán Ježíš 
slibuje sv. Faustýně, je vázáno jen na svaté přijímání a předcho-

zí svátost smíření. Co však dělat v situaci epidemie, kdy je pro 
někoho velmi obtížné přijmout tyto svátosti? Jsem přesvědčen, 
že Pán Ježíš je ochoten udělit tuto milost i těm, kteří vzbudí do-
konalou lítost nad hříchy a prožijí tzv. duchovní svaté přijímání, 
např. při pohledu na obraz milosrdného Ježíše. Dále bych chtěl 
napsat, že získání velkých milostí v neděli Božího milosrdenství 
není nutné vázat jen na okamžik přijetí svátostí. Pán Ježíš sva-
té Faustýně mimo jiné řekl: „Toužím, aby svátek milosrdenství 
byl útočištěm a úkrytem pro všechny duše a zvláště pro ubo-
hé hříšníky. V tento den je otevřeno nitro mého milosrdenství; 
celé moře milosti vylévám do duší, které se ke zdroji mého mi-
losrdenství přiblíží. Duše, která přijme svátost smíření a svaté 
přijímání, dosáhne úplného odpuštění vin a trestů; v tento den 
jsou otevřena všechna stavidla Boží, skrze něž proudí milosti; ať 
se žádná duše nebojí ke mně přiblížit, i kdyby její hříchy byly jak 
šarlat.“ Z těchto slov jednoznačně vyplývá, jak velikou milostí 
je celý tento den. Ctitelé Božího milosrdenství udělají všechno 
proto, aby se co nejvíce otevřeli všem Božím darům a milos-
tem, které nám Pán Ježíš chce udělit, a to nejen skrze svatou 
zpověď a svaté přijímání, případně dokonalou lítost a duchovní 
svaté přijímání. Jedná se i o osobní modlitbu, čtení písma sva-
tého. Navíc si Pán Ježíš přeje, aby tento den každý z nás vyko-
nal skutek milosrdenství. To je takový čin, který uděláme pro 
bližní z lásky k Ježíši Kristu. Pokud jsou naše možnosti i v tomto 
omezeny, je dobré si připomenout, že skutkem milosrdenství 
je i modlitba za živé nebo zemřelé. Přeji tedy všem farníkům, 
aby neděli Božího milosrdenství v letošních mimořádných pod-
mínkách prožili jedinečným a mimořádným způsobem tím, že 
se odevzdají Boží milosrdné lásce a tak se nejlépe otevřou pro 
všechny Boží dary.

Námitky:
1. Jenom vteřina, jenom minuta, řekne někdo. Je jasné, že v naší 
farnosti je mnoho lidí, kteří jsou zvyklí modlit se dlouho a mod-
litba je pro ně radostí. Na druhé straně jsou lidé, kteří přijdou 
na nedělní mši, tam to nějak vydrží, ale tím pro ně jakýkoliv 
duchovní život končí. Problémem není, že se modlí málo, ale 
že nezakusili živý vztah k Bohu. A právě obraz Božího milosr-
denství může být pro tyto lidi prostředkem prvního setkání. 
V článku nepíšu o tom, že náš pohled na obraz má trvat nejvýše 
jednu vteřinu, ale aspoň jednu vteřinu. Když se člověk cítí oslo-
ven, rád se dívá i déle. Z tohoto pohledu bych chtěl doporučit 
na internetových stránkách: www.faustyna.pl možnost detail-
ního pohledu na obraz v gigapixelové velikosti (Cudowny obraz  
Jezusa Miłosiernego - Pokaż - Zobacz obraz). Jedná se o 3 mili-
ardy pixelů, 12 hodin focení a 6 měsíců práce, než vznikla tato 
největší a první reprodukce svého druhu v Polsku. Je dobré si 
také uvědomit, že zjevení Pána Ježíše svaté Faustyně je jediný 
případ v dějinách, kdy si sám Kristus přál, aby byl namalován 
obraz a s tímto obrazem spojil opravdu neskutečné přísliby. Je 
škoda, že tento nástroj spásy používáme poměrně málo, zvláště 
v této době, když nemůžeme přistupovat ke svátostem obvyk-
lým způsobem.
2. Proč píšu v Životě farností o neděli Božího milosrdenství, když 
už je po ní? Původně jsem nechtěl tuto část dopisu zveřejňovat 
v našem časopisu, ale proto, že jsem tento den opět překvapivě 
prožil výjimečným způsobem, rozhodl jsem se, že toto povídání 
zveřejním už s ohledem na příští svátek v roce 2021, pokud se 
ho dožijeme. Ten, kdo se na neděli Božího milosrdenství těší 
a pak ji krásně prožije, je vděčný, že obraz, Korunku i třetí ho-
dinu máme k dispozici po celý rok a touto praxí se daleko lépe 
připraví na zmíněný svátek.

o. Pavel
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Dívat se na svět skrze Kristův kříž
Při procházce kolem zříceniny hradu Orlík u Humpolce se mi 
před Květnou nedělí „díky“ kůrovcem sežranému kusu lesa na-
skytl pohled na hrad v pozadí Kristova kříže. A jak tam tak stojím, 
dívám se skrze Krista nejen na tu lesní kalamitu, ale i na součas-
nou pandemii koronaviru a zaniklé slávy předešlých věků roz-
padlých hradů a našich novodobých jistot jinýma očima. 
Tak nějak víc začínám chápat, že zatímco se všechno mění, 
v Kristu je skutečná jistota, která nikdy nepomine - v životě 
ani ve smrti, v čase hojnosti i v nedostatku. A že budeme-li se 
na vše dívat skrze Kristův kříž a vzkříšení, promění se i to zlé 
v něco dobré, jako třeba ten pohled na hrad, který byl schován 
v lese a najednou je vidět. 
A tak děkuji Pánu Bohu, že nám občas i něco bere a mění, proto-
že teprve díky tomu začínáme opravdu vidět něco nového, a to 
co je podstatné.
Požehnané Velikonoce uprostřed vašich rodin a blízkých, proto-
že rodina je přece malá církev.

Petr Trefil - trvalý jáhen Havlíčkův Brod

Modlitba za ukončení epidemie
Všemohoucí a věčný Pane Bože,
chválím Tě za Tvoji velikou lásku k nám, za Tvou nekonečnou 
moudrost i za velkou trpělivost, jakou máš s námi, hříšnými 
lidmi. Obracím se na Tebe s prosbou: za sebe, za své blízké, 
za naše město, za náš národ i za celý svět! Prosím, Pane, odpusť 
nám, protože jsme se provinili. Tvé Slovo nectíme, na Tvá přiká-

zání zapomínáme a Tvé oběti na kříži si nevážíme. Odpusť nám, 
věřícím křesťanům, Tvým dětem, to, že Ti málo důvěřujeme, že 
Tvé evangelium nešíříme tak, jak bychom měli. Odpusť nám, že 
neustále hřešíme a pomalu si na své hříchy zvykáme a stávají se 
nám každodenní realitou. Odpusť, že si je ve svých myšlenkách 
ospravedlňujeme a pokoušíme tak Tebe, Velkého a Svatého 
Boha, do jehož blízkosti se nic hříšného nedostane!

Pane, obracím se na Tebe s prosbou o pomoc. Světem se šíří 
nemoc, která ochromuje země, zastavuje nás v naší práci, bere 
nám zdraví a mnohým i život. Je úplně nová a my si s ní nevíme 
rady. Prosím, Pane, zastav toto neštěstí, které se už přiblížilo 
i k prahům našich domovů. Pane, Ty jsi nejvyšší lékař, Ty umíš 
uzdravit z jakékoliv nemoci. Prosím, dej, aby se lidé uzdravili, 
aby se nákaza dále nešířila a aby si všichni mohli vydechnout 
a nemuseli se bát.

Drahý Pane, Ty věčná Moudrosti, dej, aby si vlády zemí počí-
naly moudře a rozumně, aby jim šlo opravdu o dobro obyvatel. 
Ty, Pane, jsi nám dal moudrost, dej, aby se lidé chovali moud-
ře, zodpovědně, aby se nebáli, nešířili zbytečný strach, ale aby 
ve svém jednání nemysleli jen na sebe, ale i na ostatní. Dej, aby-
chom si dokázali v těchto časech pomáhat, abychom byli ohle-
duplní a disciplinovaní. Prosím, Bože, stůj při nás a pomoz nám 
zvládnout tuto zkoušku, která na nás přišla.

Milý Pane Ježíši, prosím Tě, buď naším ochráncem, přítelem, 
pomocníkem a Spasitelem. Čekáme na Tvoji pomoc a do Tvých 
rukou svěřujeme sebe, své blízké, náš národ i celý svět.
Amen.

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:

KVĚTEN
Evangelizační úmysl: Jáhni

Modleme se, aby jáhni, věrní službě Slova a chudým, 
byli pro celou církev živým znamením.

Národní úmysl
Za kněze, řeholníky a řeholnice – ať na přímluvu sv. 

Radima je dostatek Božích služebníků i dalších lidí, kteří 
rádi nasazují svůj život pro Krista a službu druhým.

SVATÝ FRANTIŠKU XAVERSKÝ, ORODUJ ZA NÁS!
SVATÁ TEREZIE OD DÍTĚTE JEŽÍŠE, ORODUJ ZA NÁS!
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Přikryj, Pane, nebe oblaky
Přikryj, Pane, nebe oblaky

a obdaruj zemi deštěm.
Aby vydala trávu na lukách

a plodiny k potřebě lidí.
Zavlaž zemi svojí spravedlností

a tvojí milostí bude země nasycena.
Pane, vyslyš modlitbu mou

a volání mé ať k Tobě přijde.
(Kancionál arcidiecéze olomoucké z roku 1906)

Bože, v Tobě žijeme!
Bože, v Tobě žijeme, pohybujeme se a jsme!

Dej nám přiměřeného deště, abychom byli dostatečně 
obdařeni tvými pozemskými plody a s důvěrou očekávali slávu 
věčnou.

Uděl nám, prosíme, všemohoucí Bože, abychom spoléhali 
ve svých úzkostech na tvou lásku a od veškerých protivenství 
byli Tebou chráněni.

Pane, dej nám, prosíme, úrodný déšť a vyprahlou půdu za-
vlaž dostatečně svou nebeskou rosou.
Amen

(Kancionál arcidiecéze olomoucké z roku 1906)

Hospodine, Stvořiteli vesmíru!
Hospodine, Stvořiteli celého vesmíru!

Všem hvězdám jsi určil své místo a hvězdě slunci jsi dal 
úkol sloužit zemi, kterou jsi nám dal jako náš dočasný, ale sku-
tečný domov.

Ty, který znovu a znovu tvoříš mraky a naplňuješ je životo-
dárnou vodou, pošli je nad naše pole, louky a lesy a spusť déšť 
kapek na vyprahlou zem, aby vydala plody k našemu užitku.

Naplň potoky a řeky proudem svého požehnání. Rybníky, 
přehrady a podzemní prostory naplň vodou až po okraj. Zvláště 
tam, kde je vláhy nejvíce potřeba.

Někdy s darem přírody zacházíme sobecky a nejsme vděč-
ní za její plody, které pokládáme za samozřejmé. Milosrdný 
Bože, odpusť nám naše sobectví a nevděčnost.

S velkou důvěrou se dovoláváme tvé všemohoucnosti, 
ukaž nám svou dobrotu a daruj nám opět tolik potřebný déšť.
Děkujeme Ti. Amen

Prosba o déšť
Dej nám, prosíme, Pane, zúrodňující déšť a milostivě zavlaž 
povrch země nebeskou rosou. Ve své úzkosti se spoléháme 
na tvou dobrotivost. Dopřej nám ochranu ve všech našich pro-
tivenstvích. Amen

 (Boží cesta)

Bože Abrahámův
Bože Abrahámův, všemohoucí věčný Bože!

Ty, který pokrýváš nebe oblaky, otvíráš průduchy nebeské, 
dáváš zemi déšť a občerstvuješ ji tak svým požehnáním, zavlaž 
půdu svým tichým deštěm, jako jsi to učinil za času proroka Eli-
áše.

Pro tvé nekonečné milosrdenství a pro zásluhy tvého Syna, 
učiň, aby země byla pokryta dostatečnou a potřebnou vláhou, 
a tak nám i zvířatům vydala úrodu, abychom Ti vzdávali chválu, 
konali dobro a varovali se hříchu. Amen

(Poloviční nebeklíč - modlitební kniha - LP 1842)

Milosrdný a spravedlivý Bože!
Popřej nám svou milost, abychom zaopatřeni v časných 

potřebách, tím horlivěji vyhledávali dobra věčná.
Nejmocnější, veškeré chvály a slávy hodný Bože! Tebe 

svými hříchy urážíme, dopustil jsi, že nebe nad námi je zavřené 
a země je vyprahlá. Stojíme před tvou spravedlností, svých ne-
pravostí srdečně litujeme a s velkou pokorou Tě prosíme o mi-
lost. Neboť ty se slitováváš pro své velké milosrdenství.

Pane Bože náš, studnice vody živé! Ty pokrýváš nebe ob-
laky a déšť sesíláš na spravedlivé i hříšníky. Prosíme, otevři po-
kladnici nebe a dostatečným deštěm zavlaž zemi. Vždyť nebesa 
nemohou dát vodu, pokud se nad námi nesmiluješ.

Tvé dobroty se dovoláváme skrze Krista Ježíše, našeho 
Pána. Amen

(Poloviční nebeklíč - modlitební kniha - LP 1842)

Prosba o déšť
Dobrotivý Bože! Milostivě nám uděl potřebný déšť, aby se ob-
čerstvila vyprahlá půda, vydala svou úrodu a my, posíleni plody 
země, sloužili Tobě, Bože, v Kristu Ježíši, našem Pánu. Amen

Litanie v čase sucha
Pane, smiluj se,   Pane, smiluj se,
Kriste, smiluj se,   Kriste, smiluj se,
Pane, smiluj se.   Pane, smiluj se.

Bože, náš nebeský Otče,  smiluj se nad námi.
Bože, Synu, Vykupiteli světa,
Bože, Duchu svatý,
Bože, v Trojici jediný,

Bože, Pane nebe i země,  smiluj se nad námi.
Bože, v němž žijeme,
Bože, jenž prameny naplňuješ,
Bože, jenž řekám cestu určuješ,
Bože, jenž hranice moří stanovuješ,
Bože, jenž nebe oblaky pokrýváš,
Bože, jenž rosu a déšť ve své moci máš,
Bože, jenž vláhu sesíláš a odnímáš,
Bože, jenž jediný vznik a vzrůst dáváš,
Bože, jenž potřeby naše dobře znáš,
Bože, jenž o blaho naše dobrotivě dbáš,
Bože, jehož slitovnost je nevýslovná,
Bože, jehož o pomoc pokorně vzýváme,
Bože Otče náš,

Ode všeho zlého   vysvoboď nás, Pane.
Od každého hříchu
Od nepříznivého počasí
Od palčivého vedra
Od záhubného sucha
Od neúrody a hladu
Od reptání proti Tvé prozřetelnosti
Od rouhání a zoufalství
Od věčné smrti

My hříšníci   prosíme Tě, vyslyš nás.
Abys nám odpustil
Aby ses nad námi smiloval
Abys naši důvěru v Tebe upevnil
Abys pokryl nebe mraky
Abys svlažil pole a louky

PROSBY ZA DÉŠŤ
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Abys občerstvil vinice a sady
Abys napojil žíznivou zemi
Abys naplnil prameny a řeky
Abys dal, zachoval a požehnal úrodu

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa,
    smiluj se nad námi. 3x
 
Modleme se:

Bože, který býváš hříchem rozhněván, ale pokáním usmi-
řován, shlédni milostivě na naše prosby a vzdal od nás tresty 
svého hněvu, které jsme si zasloužili svojí hříšností.

Bože, jenž jsi vyvedl izraelskému lidu vodu ze skály, smiluj 
se také nad námi a sešli nám dostatečný déšť.

Bože, jehož moc a láska se nemění, vyslyš naše pokorné 
prosby, jako jsi vyslyšel Eliáše. Svlaž žíznící zemi, pole, louky, 
sady a vinice vydatným deštěm, abychom mohli, zbaveni úzkos-
tí, s vděčným srdcem velebit Tvoji dobrotu.

V Tebe doufáme, neboť tvé milosrdenství je nezměrné 
a tvá dobrotivost jako nevyčerpatelný poklad.
Amen

List Svatého otce všem věřícím
k měsíci květnu

Drazí bratři a sestry, blíží se měsíc květen, ve kterém Boží lid in-
tenzivněji vyjadřuje svoji lásku a úctu k Panně Marii. Je tradice 
modlit se v tomto měsíci růženec doma, v rodině. Pandemické 
restrikce nás „přinutily“ docenit tuto domácí dimenzi také z du-
chovního hlediska.

Proto mne napadlo vybídnout v měsíci máj všechny ke znovu 
objevení krásy domácí modlitby růžence. Je možné činit tak 
společně anebo individuálně. Vyberte si podle situace a doceň-
te obě možnosti. V každém případě k tomu však poslouží jedno 
tajemství: jednoduchost; je snadné nalézt i na internetu vhod-
né návody, kterých se držet.

Kromě toho vám nabízím texty dvou modliteb k Madoně, které 
můžete recitovat na závěr růžence, jak to budu v tomto měsíci 

Foto G. Khanna https://unsplash.com

činit i já, duchovně spojen s vámi. Obě připojuji k tomuto listu, 
aby byly všem k dispozici.

Drazí bratři a sestry, kontemplace Kristovy tváře srdcem naší 
Matky, Marie, nás ještě více sjednotí jako duchovní rodinu a po-
může nám překonat tuto zkoušku. Budu se modlit spolu s vámi, 
zvláště za nejvíce trpící, a vy se, prosím, modlete za mne. Děkuji 
vám a ze srdce žehnám.

V Římě u sv. Jana na Lateránu, 25. dubna 2020, na svátek 
sv. Marka evangelisty.

První modlitba

Maria,
Ty záříš vždycky na naší cestě
jako znamení spásy a naděje.
Svěřujeme se Tobě, Uzdravení nemocných,
jež jsi u kříže byla připojena k bolesti Ježíšově
a zachovala svoji víru pevnou.

Ty, Záchrano římského lidu,
víš čeho nám zapotřebí,
a jsme si jisti, že se postaráš,
aby se, jako v Káni Galilejské,
mohla navrátit radost a veselí
po této chvíli zkoušky.

Pomož nám, Matko Božské lásky,
abychom se připodobnili vůli Otce
a dělali to, co nám řekne Ježíš,
který vzal na sebe naše utrpení
a obtížil se našimi bolestmi,
aby nás – skrze kříž – přivedl
k radosti vzkříšení. Amen.

Pod ochranu Tvou se utíkáme,
svatá Boží Rodičko.
Neodmítej naše prosby v našich potřebách,
ale ode všeho nebezpečí vysvoboď nás vždycky,
Panno slavná a požehnaná.

Druhá modlitba

„Pod ochranu Tvou se utíkáme, svatá Boží Rodičko.“

V nynější dramatické situaci, obtížené utrpeními a úzkostmi, jež 
dopadly na celý svět, utíkáme se k Tobě, Matko Boží a Matko 
naše, a hledáme útočiště pod Tvou ochranou.

Panno Maria, obrať k nám své milosrdné oči v této koronaviro-
vé pandemii, potěš malomyslné a ty, kdo oplakávají svoje dra-
hé zesnulé, pohřbené někdy způsobem, který zanechává rány 
v duši. Buď oporou těm, kdo mají úzkost o nemocné, jimž ne-
mohou být kvůli nákaze nablízku. Vlej důvěru tomu, kdo se trá-
pí nejistou budoucností a důsledky na poli ekonomiky a práce.

Matko Boží a Matko naše, pros za nás Boha, milosrdného Otce, 
aby tato tvrdá zkouška skončila a vrátil se obzor naděje a poko-
je. Jako v Káni se přimluv u svého božského Syna, aby potěšil 
rodiny nemocných a obětí a otevřel jejich srdce důvěře.
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Ochraňuj lékaře, ošetřovatele, zdravotnický personál, dobro-
volníky, kteří jsou v tomto kritickém období v první linii a dávají 
svůj život v nebezpečí, aby zachraňovali životy druhých. Prová-
zej jejich hrdinskou námahu a daruj jim sílu, dobrotu a zdraví.

Buď po boku těm, kdo dnem i nocí asistují nemocným a kněžím, 
kteří se snaží s pastoračním vypětím a evangelním nasazením 
pomáhat a podporovat všechny.

Svatá Panno, osvěť mysli mužů i žen vědy, aby našli správná 
řešení přemáhající tento virus.

Pomáhej představitelům národů, ať jednají moudře, pečlivě 
a velkodušně, pomáhají těm, kterým se nedostává nezbytných 
prostředků k životu, a prozíravě a v duchu solidarity plánují so-
ciální a ekonomická řešení.

Nejsvětější Maria, pohni svědomími, aby obrovské částky, vy-
nakládané na zbrojení a zdokonalování zbraní, byly namísto 
toho určeny na podporu bádání s cílem předcházet podobným 
katastrofám v budoucnosti.

Milovaná Matko, dej, aby se ve světě rozrůstal smysl pro přiná-
ležitost k velké rodině a vědomí, že jsme všichni spojeni, aby-
chom v bratrském a solidárním duchu přicházeli na pomoc toli-
keré nouzi a bídě. Upevňuj ve víře, vytrvalost ve službě a stálost 
v modlitbě.

Maria, Těšitelko zarmoucených, obejmi všechny svoje sužova-
né děti a dosáhni toho, aby nás Bůh svojí mocnou rukou vysvo-
bodil z této hrozné epidemie a mohl tak být obnoven klidný 
život ve svém normálním běhu.

Svěřujeme se Tobě, která záříš na naší cestě jako znamení spá-
sy a naděje, ó milostivá, ó přívětivá, ó přesladká Panno Maria. 
Amen.

Zdroj: Vatican News

odpověď: „Buď veleben.“

Duchu svatý, 
- sestup z trůnu svojí velebnosti a vybuduj si stánek v srdci svého 
služebníka; 

- který jsi s Otcem i Synem uctívaný, nauč mě žít ve stálé přítom-
nosti Boží; 

- který jsi s Otcem i Synem uctívaný, nauč mě žít podle vůle Nej-
vyššího; 

- který přebýváš v srdci Syna Božího, nauč mě tebe poznávat 
a upřímně milovat; 

- který oživuješ slávu Boha Otce, nauč mě žít v odevzdanosti 
a úplné důvěře v Boha;

- znamením ohnivých jazyků zapal v mém srdci oheň své lásky; 
- tajemná holubice, nauč mě chápat Písmo svaté; 
- který nemáš tvář ani jméno, nauč mě správně se modlit; 
- který mluvíš ústy proroků, nauč mě žít v pokoji a v jednotě du-
cha a duše;

- hořící ohni lásky, nauč mě žít moudře a trpělivě; 

Liatnie k Duchu svatému

- dárce všech darů, nauč mě žít v pokoře a skromnosti; 
- přetékající pokladnice milosti, nauč mě chápat cenu utrpení; 
- bezedná pokladnice milostí, nauč mě správně využívat draho-
cenný čas; 

- z jehož pokladnice neubývá, chraň mě od každé nelásky a pý-
chy; 

- jehož bohatství nikdo nespočítá, nauč mě čelit zbytečným před-
stavám a myšlenkám; 

- dárce přemnohých darů, nauč mě vyhýbat se neužitečným čin-
nostem a řečem; 

- z jehož plnosti jsme všichni přijali, nauč mě mlčet i mluvit v pra-
vý čas; 

- věčná lásko, nauč mě dávat dobrý příklad jiným; 
- nekonečná dobroto, dej mi vytrvalost v dobrém; 
- nejlepší učiteli, nauč mě správně zacházet s lidmi; 
- milý příteli duší, nauč mě nikoho nesoudit a na křivdy nevzpo-
mínat; 

- obšťastňující světlo duše, nauč mě vidět potřeby jiných a neza-
nedbávat dobré skutky; 

- Otče ubohých, dej mi poznat moje chyby; 
- který konáš v duších zázraky, veď mě bdělostí k dokonalosti; 
- před kterým nic není utajené, nauč mě unikat nástrahám ďáb-
lovým; 

- který znáš budoucnost vesmíru, pomoz mi vymanit se z područí 
těla, světa i ďábla; 

- který znáš i moji budoucnost, svěřuji do tvé ochrany i svoji rodi-
nu, přátele, dobrodince a všechny lidi; 

- s tvojí božskou pomocí mě nauč žít ke cti a chvále Boží, ke spáse 
duše a k radosti Matky Boží, abych mohl z tohoto světa odejít 
jako služebník užitečný. 

Vzývání Ducha svatého:
Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich 
oheň své lásky.
Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno – a obnovíš tvář 
země.
Bože, ty nám sesíláš svého Ducha, aby nás osvěcoval světlem 
pravdy; dej, ať nám, našim blízkým, naší farnosti ani naší zemi 
tato jeho pomoc nikdy nechybí, abychom se dobře rozhodovali 
a správně jednali. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Počítáme ztráty. Nejen v ekonomice, ale také v církvi! A to ne-
jen ztráty finanční! O kolik nedělních sbírek jsme ve farnosti 
přišli! Kolik našich dobrodinců a sponzorů teď bude mít váž-
né ekonomické problémy! Kolik starších lidí nebude mít ještě 
dlouho odvahu přijít do kostela! Kolik mladých i dospělých si 
s leností sobě vlastní na chození do kostela odvyklo! Jak dlou-
ho bude trvat, než se život církve vrátí, a jestli se vůbec vrátí, 
do normálních poměrů. Tak uvažují pesimisté. Mě však daleko 
více těší vidět a hledat zisky! Nejsem sám, kdo se o to v církvi 
a ve společnosti pokouší. Ještě se k tomu v příštím čísle Života 
farností vrátím. Teď se zaměřím jen na jednu skutečnost a tou 
je duchovní svaté přijímání. Doufám, že mnoho věřících obje-
vilo a ještě objeví tento zdroj božského života. Nemohli jsme 
a někteří ještě nemohou přistupovat ke stolu Páně. Tu a tam 
slyším výraz: jenom duchovní svaté přijímání. Vždycky při tom 
pocítím bolest v srdci. Svátostné a duchovní svaté přijímání 

Ztráty a zisky
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přece patří neoddělitelně k sobě! Jedno bez druhého je nedo-
statečné. Pokud člověk přistoupí ke svatému přijímání v kostele 
a pak v něm nepokračuje víceméně častým duchovním svatým 
přijímáním, je velmi pravděpodobné, že brzy upadne do hříchu. 
Duchovní svaté přijímání by mělo být součástí ranní i večerní 
modlitby, k němu by měla směřovat četba písma svatého i du-
chovní literatury. Když jsme teď mohli častěji sledovat mši sva-
tou v televizi, v rozhlase a na internetu, věřím, že jsme obdrželi 
skrze duchovní svaté přijímání velké Boží milosti a že v této pra-
xi budeme pokračovat. Jako pomůcku uvádím úryvek z knihy 
Josepha Langforda Skrytý oheň Matky Terezy. Kolikrát pozveš 
Ježíše do svého srdce, než tyto řádky dočteš do konce? Jak čas-
to se k tomuto textu vrátíš? Bude ti to to velmi pomáhat.

o. Pavel

Ježíš po nás žízní právě teď… Slyšíme Ho, jak nám říká: Žízním 
po tvé lásce?... Opravdu Ho slyšíme?... Říká to právě teď.

Matka Tereza

Hle, stojím přede dveřmi a tluču… (Zj 3,20)

Je to pravda. Ve dne v noci stojím přede dveřmi tvého srdce. 
Jsem tam dokonce, i když neposloucháš, i když pochybuješ 
o tom, že bych to mohl být já. Čekám na sebemenší odezvu, 
i na nejnepatrnější náznak pozvání, které by mi umožnilo vstou-
pit.

Chci, abys věděl, že přijdu, kdykoli mě pozveš. Pokaždé, bez vý-
jimky. Přijdu mlčky a neviděn, ale s nekonečnou mocí a láskou, 
a přinesu mnoho Otcových darů. Přijdu se svým milosrden-
stvím, se svou touhou odpustit a uzdravit tě i s láskou k tobě, 
jež přesahuje veškeré chápání. S láskou stejně velkou, jako je 
láska, kterou jsem dostal od svého Otce. „Jako si Otec zamiloval 
mne, tak jsem si já zamiloval vás“ (Jan 15,9). Přicházím, protože 
tě toužím utěšit a dát ti sílu, pozvednout tě a ovázat ti rány. 
Přináším ti své světlo, aby rozehnalo tvoji temnotu a rozptýlilo 
všechny tvé pochybnosti. Přicházím se svou mocí. Mihu nést 
tebe i všechna tvá břemena. Mohu se svou milostí dotknout 
tvého srdce a proměnit tvůj život. A přináším pokoj, abych 
uklidnil tvoji duši.

Znám tě skrz na skrz. Vím o tobě všechno. Mám spočítané i vla-
sy na tvé hlavě. Nic z tvého života pro mě není bezvýznamné. 
Sledoval jsem tě v průběhu let a vždycky jsem tě miloval. I když 
jsi bloudil. Znám každý tvůj problém. Znám tvé potřeby, tvé 
obavy a starosti. Slyším vždy každou modlitbu, kterou zašep-
táš. I když se ti zdá, že mlčím, neustále působím ve tvém životě. 
Žehnám ti a chráním tě.

Sleduji každé hnutí tvého srdce a každou tvou myšlenku. Znám 
každou tvou bolest, tvé boje i zkoušky, tvá selhání i bolest tvé-
ho srdce. Ano, znám také všechny tvé hříchy. Ale znovu ti říkám, 
že tě miluji. Ne pro to, co jsi udělal nebo neudělal. Mám tě rád 
pro tebe samotného. Miluji tě, protože jsi. Miluji tě pro krásu 
a důstojnost, kterou ti dal můj Otec, jenž tě stvořil k svému ob-
razu. Je to důstojnost, kterou jsi zapomněl, krása, kterou jsi po-
špinil svým sobectvím a hříchem. Avšak já tě mám rád takové-
ho, jaký jsi. Miluji tě nekonečnou, dokonalou láskou bez výhrad. 

„Toužím po tobě“!

Prolil jsem svou krev, abych tě získal nazpět. Jestliže mě o to 
s vírou požádáš, moje milost se dotkne všeho ve tvém životě, 
co potřebuje být změněno, a dám ti sílu osvobodit se od hříchu 
a od všeho, co tě svazuje a tíží, i od všeho, co tě ode mě odvádí…

(z knihy Josepha Langforda Skrytý oheň.
Setkání, které změnilo život Matky Terezy)



10

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

„Vy jste už čistí tím slovem, které jsem 
k vám mluvil.“ (Jan 15,3)

Po poslední večeři s apoštoly vyjde Ježíš 
z večeřadla a vydá se na Olivovou horu. 
Je s ním jeho jedenáct, Jidáš Iškariotský 
už odešel a zanedlouho ho zradí.

Je to dramatický a slavnostní okamžik. Ježíš pronáší dlouhou 
řeč na rozloučenou, chce svým učedníkům sdělit něco důležité-
ho, svěřit slova, která nemají zapomenout.
Jeho apoštolové jsou Židé, kteří znají Písmo, takže jim připo-
míná důvěrně známý obraz: vinnou révu, která ve svatých pís-
mech představuje židovský národ, předmět péče Boha, který je 
jeho pozorným a zkušeným pěstitelem. Teď mluví Ježíš o sobě1 

jako o vinném kmeni, který předává životodárnou mízu Otcovy 
lásky svým učedníkům. Oni se tedy musí postarat především 
o to, aby s Ním zůstali spojeni.

„Vy jste už čistí tím slovem, které jsem k vám mluvil.“

Jednou z cest, jak zůstat s Ježíšem spojeni, je přijmout jeho Slo-
vo. Slovo dovoluje Bohu vstoupit do našeho srdce a učinit ho 

„čistým“, oprostit je od sobectví, aby mohlo nést hojné a dobré 
ovoce.
Otec nás miluje a ví lépe než my sami, co nás odlehčí a osvobodí, 
abychom kráčeli bez zbytečné zátěže našich vazeb, negativních 
soudů, horečného hledání prospěchu, iluzí, že máme všechno 
a všechny pod kontrolou. V našem srdci jsou také pozitivní tou-
hy a plány, které by ale mohly zabrat místo samotného Boha 
a my bychom ztratili velkorysé nadšení pro život podle evange-
lia. Proto zasahuje do našeho života skrze okolnosti a dopouští 
i bolestné zkušenosti, za nimiž je vždy jeho milující pohled.
Chutným ovocem, které evangelium slibuje tomu, kdo se nechá 
prostoupit Boží láskou, je plnost radosti.2 Zvláštní radost, která 
kvete i v slzách, tryská přímo ze srdce a zavlažuje okolní zemi. Je 
to malá předzvěst vzkříšení.

„Vy jste už čistí tím slovem, které jsem k vám mluvil.“

Žité Slovo nás vyvádí ze sebe, abychom se s láskou setkávali 
s bratry, počínaje těmi nejbližšími: v našich městech, v rodině, 
v každém životním prostoru. Je to přátelství, které vytváří síť 
pozitivních vztahů, zaměřenou na uskutečňování přikázání vzá-
jemné lásky, která tvoří bratrství.
Když o této větě z Janova evangelia rozjímala Chiara Lubichová, 
napsala: „Jak tedy žít a zasloužit si, aby se Ježíšova chvála vzta-
hovala i na nás? Tím, že budeme uskutečňovat každé Boží slovo, 
že se jím budeme živit okamžik za okamžikem, že se budeme 
přičiňovat o to, aby celý náš život byl dílem neustálé obnovy 
skrze evangelium. A to vše proto, abychom smýšleli jako Ježíš 
a on skrze nás mohl znovu žít ve světě, abychom ukázali spo-
lečnosti, často vězící v nečistotě zla a hříchu, božskou čistotu, 
průzračnost, kterou dává evangelium. 
A tak se snažme během tohoto měsíce dle možnosti (tj. mají-

-li i druzí stejný úmysl jako my) prakticky uskutečňovat zvlášť 
intenzivně to slovo, které vyjadřuje přikázání vzájemné lásky. 
V pojetí evangelisty Jana (…) je totiž vzájemná souvislost mezi 
Kristovým slovem a novým přikázáním. Podle něho totiž právě 
skrze vzájemnou lásku opravdu žijeme slovo s jeho účinky očiš-
tění, svatosti, bezhříšnosti, plodnosti, blízkosti Boží. Osamoce-

Slovo života na květen 2020

1 Srov. Jan 15,1-2.
2 Srov. Jan 15,11.
3 Ch. Lubichová, Slovo života na květen 1982, in Parole di Vita, a cura di Fabio 
Ciardi (Opere di Chiara Lubich 5; Città Nuova, Roma 2017), p. 237.

ný jedinec není schopen dlouho odolávat svodům světa, zatím-
co ve vzájemné lásce nachází zdravé prostředí, které je schopno 
poskytnout ochranu pro jeho opravdový křesťanský život.“3

Letizia Magri

zŠ salvátor
Budeme ještě v tomto školním roce chodit do školy?

Když jsme na konci ledna ukončili první pololetí tohoto školního 
roku a žáci přinesli rodičům ukázat výsledky své práce, to, co se 
povedlo, i to, v čem by se mohli v dalším období ještě zlepšit, 
vůbec nikdo netušil, jak málo času k tomu budou mít. Je jasné, 
že únor je – co se týká výuky, „slabší měsíc“, vzhledem k tomu, 
že začíná pololetními prázdninami. Často v něm bývají i týdenní 
jarní prázdniny nebo lyžařské kurzy, a ještě patří mezi nejkratší 
měsíce v roce. Proto, pokud jsou žáci ve škole, se více probírá 
nová látka, málo se zkouší a píší písemky. V březnu už je pak 
výuka zase v plném proudu. 
Jenže letos v březnu to byla díky koronavirovým opatřením po-
řádná „čára přes rozpočet“. Výuku ze dne na den zrušili a byla 
zavedena online výuka. Něco pro všechny nové, nevyzkoušené, 
způsob, který se začali učit nejen učitelé, ale i žáci a rodiče. A že 
to nebylo zrovna jednoduché, nemusím asi nikomu vykládat. 
Zejména rodiče toho mají opravdu hodně. Přes den jsou větši-
nou v práci a odpoledne pomáhají dětem s úkoly...
Ještě že jsme celkem „veselý národ“. A tak se poměrně brzy za-
čaly objevovat vtipy typu: 
„Pokud budou ještě dlouho zavřené školy, najdou rodiče vakcínu 
proti koronaviru dřív než vědci.“

„Domácí výuka – den dvanáctý: V Brně kdosi nacpal do babybo-
xu dvě osmiletá dvojčata. Bohužel si pamatují, kde bydlí!“

Po Velikonocích se však začaly objevovat povzbudivé informa-
ce, že máme u nás šíření koronaviru vcelku pod kontrolou. Mi-
nisterstvo školství ve spolupráci s ministerstvem zdravotnictví 
a epidemiology proto postupně připravují scénáře ohledně 
uvolňování mimořádných opatření. Návrat do škol v omeze-
ném režimu se pravděpodobně bude týkat zejména těch, kteří 
budou v letošním roce skládat státní, bakalářskou, maturitní, 
závěrečnou zkoušku či absolutorium. Do škol se pak budou 
moci na dobrovolné bázi vrátit také žáci prvních stupňů základ-
ních škol. Pro ostatní, včetně žáků některých speciálních škol, 
zůstanou školy do konce tohoto školního roku v převážném roz-
sahu uzavřeny. 
Až budete číst tento text, patrně už bude zveřejněn manuál, 
v němž budou upřesněny hygienické a další podmínky v souvis-
losti s postupným otevíráním škol. Dále budou také upřesňová-
ny informace týkající se třeba letních táborů a kroužků.
Zatím platí:
Od 25. května budou moci nastoupit žáci prvního stupně, ale 
formou školních skupin. Účast žáků však nebude povinná. 
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Roušky
Paní učitelka Černochová kromě výuky na dálku velmi aktivně 
pomáhá šít roušky. Šila pro Diakonii, Nemocnici VM, Charitu 
Brno a pro starší sousedky v paneláku. Nespočítala, kolik jich 
už bylo, ale minimálně 100ks roušek se poslalo do Brna. Teď 
dále šije pro paní asistentku Katku Kubjátovou. Ta šije roušky 
v Zubří převážnou část dne, ale také se podílí na rozdělování, 

ZŠ Salvátor v době vládou vyhlášeného nouzového stavu 
aneb výuka na dálku
Chci se s vámi, milí čtenáři ŽF, podělit o další zkušenostmi 
s výukou na dálku na ZŠ Salvátor. Ani ve snu by nás v polovině 
března nenapadlo, že školy nakonec budou zavřené déle než 
dva měsíce! Ale takové vládní opatření má beze sporu opod-
statnění. A musíme být trpěliví, vše dodržet, aby to nakonec 
účel splnilo. Doba jakoby letních prázdnin tak přišla nečekaně 
ještě před nástupem jara. Byl to pro učitele šok. Zvyklí na školní 
režim, plnění vzdělávacích plánů, na organizování akcí, výletů, 
na přípravu deváťáků na přijímací zkoušky… teď museli zcela 
změnit styl práce. Tráví hodiny u počítačů, hledají, vytvářejí 
nebo přepracovávají nejrůznější materiály tak, aby děti moh-
ly plnit úkoly a alespoň částečně postupovat v učivu kupředu. 
Přemýšlejí nad tím, jak komunikovat s žáky, jak získávat zpět-
nou vazbu, jak hodnotit snahu žáků a jaké stanovisko zaujmout 
k těm, co se neozvali ještě ani jednou… Stejně tak bylo zavření 
škol šokem pro mnohé, ne-li pro všechny, rodiny. Přeorganizo-
vat chod v domácnostech, nastavit čas na výuku, mnozí s tím, 
že dál normálně chodí do práce… Všichni mají můj obdiv! Paní 
učitelka Černochová, tř. uč. II. třídy, říká: „Velká pochvala a ob-
div patří všem rodičům, kteří v těchto nelehkých podmínkách 
zvládají dle svých možností domácí výuku na výbornou. A hned 
za ní je pochvala pro děti, protože i když někdo bývá během 
školního roku déle nemocný, nezůstává doma tak dlouho. Mno-
ho rodičů napsalo, jak velice už se druháci do školy těší! Děkuji 
všem, kdo poslali fotografie dětí z domácích činností na web 
školy, inspirující!“

V rámci ochrany rizikových skupin pedagogických i nepedago-
gických pracovníků, ale stejně tak žáků a jejich rodinných pří-
slušníků, bude i nadále pokračovat výuka na dálku. 
• Doporučený počet žáků ve školní skupině bude 15 a bude 

možné jej dle místních podmínek navýšit, musí však být 
splněna podmínka jedno dítě v lavici. 

• Složení skupin bude neměnné a dítě tedy nebude moci sku-
piny měnit. Vzájemný kontakt skupin bude omezený. 

• Školní družiny, školní kluby ani zájmové kroužky nad rámec 
jedné skupiny povoleny nebudou. 

• Tělesná výuka bude zakázána. 
• Co se týče jídelen, jejich otevření bude podmíněno aktuál-

ní epidemiologické situaci a místních podmínek, zejména 
pak možnosti oddělení jednotlivých skupin. 

• V průběhu vyučování bude sice doporučeno nošení roušky, 
nicméně vyučující bude moci o jejím nošení rozhodnout 
dle potřeby. Při skupinové práci a aktivitách ve vzájemné 
blízkosti, ale stejně tak mimo třídu a ve společných prosto-
rách školy budou roušky povinné. 

V červnu se budou realizovat samotné maturitní a závěrečné 
zkoušky. Pokud to epidemiologická situace dovolí, počítá se 
také s možností konzultací či občasných vzdělávacích aktivit 
pro žáky 2. stupně ZŠ a středních škol. Předpokládá se také 
realizace přijímacích zkoušek na střední školy. 
Vzhledem k tomu, že tento navržený scénář bude ministerstvo 
školství dále upřesňovat, prosím rodiče, aby častěji sledova-
li webové stránky ZŠ Salvátor, tedy www.zs-salvator.cz, kde 
vás budeme včas informovat o konkrétní podobě vzdělávání 
na naší škole.

Ing. Hynek Mikušek
ředitel školy
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Když nemůžeme slavit jmeniny žáků…
Máme u nás ve škole takový zvyk: vždycky v pondělí ráno 
po společné modlitbě připomínáme důležité informace pro 
daný týden a oceňujeme mimořádné činy a úspěchy žáků 
za uplynulé období. Při tom si taky říkáme, kdo v daném týdnu 
slaví svátek. A po první vyučovací hodině hrajeme oslavencům 
písničku školním rozhlasem. Už jsme dost dlouho doma, ale 
vždycky v pondělí mě napadne, kterého žáka bych dnes vy-
hlašovala na chodbě… A protože doba výuky na dálku se pro-
tahuje, tak bych vás, děti, které jste oslavily a ještě budete 
oslavovat svůj svátek, chtěla za učitele a učitelky pozdravit 
a popřát vám všechno nejlepší! Dodatečně přeji těm, co sla-

kam které nashromážděné roušky poputují. Jak už bylo zmí-
něno, roušky šije taky paní učitelka Janýšková, paní učitelka 
Komoňová a v menší míře i další. O rouškách mi pověděla taky 
paní učitelka Hříbková, která je z Hošťálkové: „Protože neumím 
šít, tak jsem uvažovala, jak se zapojit do nějaké aktivity v době 
karantény. Nečinnost na obecné změně v takovém období ne-
mám ráda. Proto jsem se zeptala u nás na OÚ Hošťálková, jestli 
nepotřebují s něčím pomoct. Další den, než jsem se stihla vů-
bec vzpamatovat, jsem měla doma tašku materiálu na stříhání 
roušek, později další... Kuchyň se po večerech měnila na stříha-
cí dílnu. Jedni koordinovali, další prali a žehlili, sháněli materiál, 
jiní stříhali, šili a rozdávali. Ze začátku bylo vše dost hektické. 
Do celého procesu se postupně zapojilo asi 40 rozličných dob-
rovolníků. Cílem bylo, aby v obci, která má přes 2200 obyvatel 
měl každý minimálně dvě roušky. K dnešnímu dni je jich dobro-
volníky ušito více než 4200. Byly a jsou k dispozici u lékařů, v ob-
chodech, na obecním úřadě, většina byla rozdána občanům. 
400 roušek obdržela také nemocnice Zlín. Další už se budou 
zajišťovat z objednávek od firem. Vše se mohlo takto rozběh-
nout díky rychlé a vstřícné záštitě obecního úřadu a díky ocho-
tě, píli a solidaritě lidí, kteří se k mé radosti dokáží spojit, když 
jde do tuhého. Vím, že podobných příběhů je v dnešní době 
k slyšení hodně, tohle je pouze ten, kterého jsem měla to štěstí 
být součástí.“ Opravdu velký obdiv patří rodinám, kde se roušky 
šily a možná stále šijí. Ať jsou to Olejníkovi, Baričiakovi nebo Pe-
rutkovi z Hrádek a mnozí další. Díky moc za to. A některé děti si 
už dokážou také ušít roušku! A jsou třeba teprve z 1. stupně ZŠ.
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Paní učitelka Havranová dodává: „Co můžu napsat o výuce 
„na dálku“? V prvé řadě to, že se ze mě stala administrativní 
pracovnice na plný úvazek. Taky to, že vědomosti a dovednosti 
týkající se informačních technologií jsou v této nezvyklé situaci 
nezbytné. Děkuji všem dětem, jejich starším sourozencům, ro-
dičům a prarodičům za úžasnou spolupráci na dálku. Jednodu-
ché to není pro nikoho z nás. Po této zkušenosti si uvědomuji 
ještě více než jindy důležitost zpětné vazby od žáků, práce dětí 
v kolektivu a vůbec přítomnosti dětí mezi svými vrstevníky. My-
slím, že i ti největší „odpůrci“ školy se do ní z různých důvodů 
budou těšit.

Paní učitelka Masopustová zařadila pro žáky IV. třídy téma vý-
uky bez školy do slohové práce: „Můj školní den doma.“ Někte-
ré z nich si můžete přečíst zde: 
Alena Chudá:
Vždycky ráno vstanu, nasnídám se a hurá do práce. Vezmu si 
sešity na úkoly. Sice se mi moc nechce, ale musím. Vždy začí-
nám v 9 hodin, nějak tak. Někdy je to nuda, ale jsem ráda, že 
i když nejsem ve škole, tak se můžu učit doma. Jsem smutná, že 
nemůžu chodit do školy, protože ve škole se učí líp. Ale není to 
tak zlé. Nejvíce se těším, až zase otevřou školy, protože doma už 
se nudím a nevím, co mám dělat. A ještě se těším na kamarády.
Daniel Juránek:
Ráno vstanu, převleču se, jdu si umýt obličej. Nasnídám se, 
po snídani se s Maťou díváme na UčíTelka. Nejraději mám An-
gličtinu s Hurvínkem a Lovce záhad. Dopoledne dělám úkoly 
a před obědem máme tělocvik (cvičíme podle videa, které nám 

vili v dubnu: Vendula, Ruben, Bernadeta, Ema, Aleš, Vojtěch, 
Marek, Jaroslav, zaměstnanci: Miroslava, Jiří. V květnu budou 
slavit: Žofie, Monika, Jana, Filip, Vilém, Maxim, zaměstnanci: 
Jana, Klaudie. Všem přeji Boží požehnání! 
A jak to se jmeninami vlastně je? Ve Wikipedii jsem našla např. 
tyto informace:
Jmeniny nebo také (jmenný) svátek je zvyk oslavovat den zasvě-
cený svatému nebo blahoslavenému z církevního kalendáře 
nebo den, k němuž je připsáno oslavencovo jméno. Tento zvyk 
žije v Evropě a Latinské Americe, zejména v katolických a pravo-
slavných zemích. Svátek může mít i větší význam než narozeni-
ny, např. v některých regionech Polska. Vychází z katolické pra-
xe uctívání svatých, kde každý světec (blahoslavený, ctihodný) 
je připomínán v jeden den v roce, ve většině případů se jedná 
o den jeho smrti. Na druhé straně každý věřící dostává při křtu 
jméno (odtud „křestní jméno“), které nejen označuje, jak se má 

„jmenovat“, ale je současně i volbou jeho osobního patrona, 
průvodce a životního vzoru tohoto jména. Proto, když církev 
slaví památku daného svatého, slaví jej i ti, kdo nesou jeho jmé-
no, neboť je to den jejich patrona. (Někdo dostane při křtu 
jmen i víc.) Při oslavách svátků je zvykem nositelům jména po-
přát a případně je i obdarovat. Vzhledem k množství světců je 
mnoho křestních jmen příslušných k více dnům a naopak, k jed-
notlivým dnům připadá řada svatých. Český občanský kalendář 
původně sice vycházel z církevního kalendáře, ale v průběhu 
času doznal mnoha změn. Do pádu komunismu tyto změny pro-
váděla Komise pro kalendárium v Obchodních tiskárnách Kolín. 
Po roce 1989 (s nástupem svobody slova) jmenné kalendárium 
již nikdo nekoordinuje a záleží na vůli vydavatele. Proto v někte-
rých kalendářích např. jméno Tobiáš je, v některých (ještě) ne. 
Některá jména byla vyškrtnuta, jiná dodána, další přesunuta, 
byly zrušeny duplicity, kdy v kalendáři bylo například původně 
několikrát uvedeno jméno Karel (podle různých světců toho 
jména - svátek Karla 4. listopadu odpovídá svátku sv. Karla Bo-
romejského). Některá jména našich žáků v kalendáři nejsou: 
Bernadeta, Ráchel, Ruben, Rafaela, Loreta, Simeon (slaví jako 
Šimon), Damián, Timotej - a snad jsem nyní na někoho nezapo-
mněla . 
Zároveň gratulujeme všem žákům, kteří v době od 11. března 
do 25. května (než nastoupíme do školy) oslavovali nebo budou 
oslavovat narozeniny!

Za učitele a učitelky Magda Krupová

Na tomto místě byste se dočetli o školních a mimoškolních ak-
cích nebo o úspěších našich žáků v soutěžích. Přestože to teď 
zažívat nemůžeme, je tato doba také „velkou školou“. Děti ne-
pochybně získávají mnoho cenných zkušeností, učí se pořádku, 
trpělivosti, pomáhají v domácnosti, chodí do přírody, mají čas 
na hudební nástroje… A přitom se snaží plnit všechny domácí 
úkoly, které jim paní učitelky zadávají. Přečtěte si některé po-
střehy z výuky na dálku od vyučujících:

Paní učitelka Janýšková z I. třídy říká: „Úkoly dostávají rodiče 
našich nejmenších žáčků e-mailem zároveň s různými odkazy 
na internetové stránky, videa nebo pracovní listy. Chtěla bych 
touto cestou poděkovat rodičům za každodenní pravidelnou 
přípravu a trpělivost, kterou věnují svým dětem. Pro děti je to 
nesmírně důležité, vždyť I. třída je základ dalšího učení. Nejvíc 
chvály ale zaslouží děti! Jsou moc šikovné. Setkáváme se stále 
ve skupinkách na Skype. Je to prima, vidíme se, můžeme si po-
povídat, a děti mohou také ukázat, co nového se naučily nebo 
vytvořily.
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poslal trenér). Po obědě si ještě dodělám úkoly, které mi zbyly. 
Když už je mám dodělané, tak jdeme ven. Většinou trávíme čas 
na domečku. Hrajeme fotbal, skáčeme na trampolíně a pomá-
háme na zahradě. Potom jedeme domů. Doma si umyjeme ruce, 
pohrajeme na flétnu a potom je večeře. Až se navečeříme, tak 
se dívám na fotbal.
Dominik Peroutka:
Každé ráno po snídani zapnu Bakaláře a začnu s učením. Vět-
šinou mi úkoly trvají do oběda. Domácí škola je pro mě někdy 
těžká. Po učení musím jít ještě na chvíli procvičovat např. vzo-
ry, a to mi moc nejde. Máma mě musí k tomu přemlouvat. Je 
na mě někdy přísná a někdy zase hodná! Mám rád, když děláme 
úkoly zábavně, ale vždycky to nejde. Těším se, až skončí korona-
virus, že budu zase chodit za kamarádem.
Marek Vaculín:
Maminka a tatínek jsou většinou v práci, a proto mě a sestru 
učí sousedka Anička – budoucí paní učitelka. Přichází v devět 
hodin ráno a jde s námi dělat úkoly. Je to dobré, protože umí 
dobře angličtinu a dějepis. Úkoly s ní mě moc baví, protože je 
hodná a pořád se směje a nekřičí. Možná bude učit druhý stu-
peň na Salvátoru. Úkoly děláme asi dvě hodiny a pak jdu ven. Až 
se vše vrátí do normálu, pojedu na návštěvu k babičce a pozvu 
si kamarády na narozeninovou oslavu.
Mikuláš Perutka:
Ráno vstanu z postele, vyčistím si zuby a jdu posnídat. Po snída-
ni se jdu převléct a chvilku si hraji. V 10 hodin jdeme dělat úko-
ly a děláme je do oběda. Odpoledne jsem většinou venku. Hra-
jeme si s novým králíčkem Venuší, hrajeme ringo, hoňku a růz-
né hry. V lese jsme si udělali cestičky a často si tam hrajeme. 
Večer rádi grilujeme, a když se setmí, hrajeme schovku nebo 
sardinky. Karanténu si užíváme, když po nás maminka zrovna 
nic nechce! 

A paní učitelka Mikešová z III. třídy vystihla svou snahu zvládat 
výuku na dálku s humorem sobě vlastním. 
Mám neustálé výčitky, že dávám úkolů buď málo, nebo naopak 
moc
On-line jsem v kontaktu s kolegy a rodiči sice jen na dálku, ale 
daleko víc a častěji než při běžném provozu školy
Já + počítač, to nejde vůbec dobře dohromady = oboustranné 
každodenní utrpení
Elektřinu když nám vypnou, z výuky není rázem nic

Videohovorům se mi daří zatím vyhýbat
Ý/Y ve vyjmenovaných slovech by se lépe trénovalo psaním dik-
tátů, než „na dálku“
U PC trávím nezdravě mnoho času
Kakao a něco dobrého na zakousnutí si můžu vzít klidně s sebou 

„do hodiny“
Ani výuka v županu a s hlavou omotanou ručníkem nikomu ne-
vadí

Nikdo nevyrušuje, ale taky se neptá, nesměje, nebrečí a ani nic 
nekomentuje
Akademie, projekty, plavání, výlety,… to všechno bohužel on-

-line nejde

Domácí úkoly všechny děti svědomitě plní – alespoň se tomu 
snažím věřit
Ámos Komenský nade mnou tam nahoře jistě jen nevěřícně 
kroutí hlavou
Lituji se každé ráno, že nemohu jít opět do školy

Když se mi během dne nikdo neozve na WhatsApp, Email ani 
na Komens, přemýšlím, kde se stala chyba
UŽ SE MI PO TOBĚ MOC STÝSKÁ, ŠKOLO!!

Paní učitelka Pružincová se chce s vámi podělit o některé prá-
ce žáků V. třídy z předmětu vlastivěda. Žáci měli vyhledat, na-
studovat, roztřídit, vybrat a zapsat informace o nějaké barokní 
památce.

SVATÝ HOSTÝN - BAZILIKA NANEBEVZETÍ PANNY MARIE (Zpra-
coval Jeroným Š.)
Ve 13. a 17. století ohrožovali náš kraj Tataři (Mongolové a Tur-
ci). Podle pověsti vytryskl pod horou pramen, když lidé prosili 
Pannu Marii v horkém létě po těžkých bojích o pomoc. Tato 
voda zázračně uzdravuje poutníky dodnes. Tato bazilika byla 
postavena v barokní době – v 18. století. Chrám je vysoký skoro 
24 m. Na přední straně je velký obraz – mozaika Panny Marie. 
Nad ním je nápis: VÍTĚZNÁ OCHRANO MORAVY BUĎ ZDRÁVA. 
V chrámu je nad oltářem upevněna socha hostýnské Madony 
s Ježíškem a pod ním je výjev zázračné o pokoření Tatarů.

KOSTEL JMÉNA PANNY MARIE - KŘTINY (Zpracovala Lucie O.)
Barokní poutní kostel ve Křtinách, okres Blansko, byl vybudo-
ván během 1. poloviny 18. století podle návrhu architekta Jana 
Blažeje Santiniho – Aichela. Jde o největší Santiniho stavbu 
na půdorysu řeckého kříže. Celý areál je tvořen chrámem, am-
bity a kaplí sv. Anny. Zajímavá je také zvonkohra na nádvoří kos-
tela, která dovede zahrát stovky melodií. Skládá se z 27 zvonů 
a patří k největším ve stření Evropě. Výstavba chrámu začala 
roku 1718, dokončena byla roku 1750. Poté byl kostel nákladně 
zdoben freskami a sochami. Kompletně dokončen a slavnostně 
vysvěcen byl 21. dubna 1771. Celý poutní areál byl roku 2008 
vyhlášen národní kulturní památkou České republiky. U počát-
ku poutní tradice ve středověku stála gotická socha Madony, 
dnes umístěná na hlavním oltáři. Kostel Jména Panny Marie 
ve Křtinách je nazýván „Perla Moravy“ a je jedním z nejnavště-
vovanějších poutních míst na Moravě.

KOSTEL SV. JANA NEPOMUCKÉHO – ZELENÁ HORA (Zpracoval 
Radim P.)
Poutní kostel na Zelené Hoře je unikátním uměleckým dílem 
architekta Santiniho. Stavba byla zahájena v roce 1719, kdy byl 
Jan Nepomucký prohlášen za svatého Benediktem XIII. Dokon-
čen byl ale až o desítky let později. Při otevření hrobu sv. Jana 
Nepomuckého byl nalezen zázračně nepoškozený jazyk. Ten je 
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Paní učitelka Zgabajová se pochvalně vyjadřuje o aktivitě žáků 
IX. třídy. Jsou snaživí, plní úkoly, a jak jsme byli zvyklí, že od dub-
na po přijímacích zkouškách deváťáci „vypínají“, nyní pracují 
svědomitě, a budou až do konce školního roku.

Pan učitel Krupa zadal páťákům projekt na téma: Můj volný čas.

tady dodnes zachován. Tato stavba se vymyká všem umělec-
kým normám a představám. Dne 16. 7. 1784 zde vzplanul po-
žár a zcela zničil střechu tohoto kostela. Ta byla ale obnovena. 
V roce 1994 byl tento vrcholný Sanitiniho výtvor zapsán na svě-
tové dědictví UNESCO.

Učitelé žáků II. stupně zadávají různé projekty např. v OSV, D, AJ. 
Pan učitel Holiš vyzval žáky k zamyšlení nad tím, co nám dává 
škola a zda nám chybí nebo nechybí. (Protože nemáme souhlas 
se zveřejněním, uvádíme příklady beze jmen.)
• Škola je pro mne místo, kde se učím spoustě věcí, ale také 

poznávání nových lidí. Ve škole mám hodně kamarádů a až 
teď si uvědomuju, jak je škola vzácná. Už se těším, jak se 
všichni potkáme ve škole, a nastane normální režim.

• Už od první stupně jsem měla strašně ráda školu. Dokon-
ce jsem neměla ráda prázdniny, protože jsem nemohla být 
ve škole. Myslím, že ta zkušenost je ještě u mě. Možná už 
není tak silná, ale je tam. Vždy jsem chodila do školy za uče-
ním. Poslední roky jsem tam ráda chodila i za spolužáky 
a zážitky. Ale postupně se krátí základka a mně to zas tak 
nevadí. Škola pro mě znamená vzdělání, seznamování se 
s lidmi. Nedokážu si představit, kdyby nebyla. Je to jedi-
nečná šance, jak nabrat vědomosti, které mi pomůžou v ži-
votě. Je to komunita, která se dělí do věkových kategorií, 
ale přesto se baví i mladší se staršími. Ukazuje, jaké to je, 
když chceme něčeho dosáhnout, musíme si jít za tím. Je to 
životní zkušenost. A zkouška…

• Do školy chodím rád kvůli tomu, že se tam dozvím nové 
věci, které bych se doma nenaučil. Je to také místo, kde se 
setkávám s kamarády. Škola pro mě znamená taky učení, 
a někdy i nudu. Většinou mě ale škola baví, a proto mě mrzí, 
že do školy nyní chodit nemůžu.

• Škola pro mě znamená setkání se s mými kamarády, na kte-
ré se vždy po dnech volna moc těším. Škola pro mne zna-
mená, že se musím učit, abych v životě dosáhl svých cílů. 
Abych se naučil být samostatný. A už se hodně těším na tě-
locvik, až si zase zahrajeme fotbal.

• Dobrý den pane učiteli, škola doma pro mne znamená něco 
úplně nového, a doufám, že to už nikdy nezažiji. Nelíbí se 
mi, že mi byla odebrána možnost chodit do školy, kterou 
velice nutně potřebuji, jelikož se chystám úspěšně složit 
přijímací zkoušku, bohužel asi pouze v jednom termínu. 
A tak každým dnem plně očekávám navrácení původního 
blaha. Nicméně karanténa mi přináší i značné výhody, tedy 
více času s rodinou, více času pro Boha a pro sebe samou. 
A jak karanténu snášíte vy?

• Škola je pro mne místem setkávání s kamarády, a s učiteli, 
kteří se nás snaží naučit to, co budeme potřebovat pro svůj 
budoucí život a svoje povolání. 

• Škola je budova, kde se učíme. Dá se v ní hodně naučit, ale 
musí se chtít! Je to místo setkávání s kamarády, vznikají zde 
trvalá či chvilková přátelství, někdy zanikají. Máme zde své 
učitele, kteří se snaží nás naučit to nejlepší a připravit nás 
na budoucí povolání a život.

• Ve škole se toho mnoho naučím nejen pro známky ale i pro 
budoucnost. Díky vzdělání mohu být, čím chci. Teď, když je 
škola zavřená, si uvědomuju, jak je dobré se učit ve třídě 
v rámci hodin, protože se mohu na cokoliv zeptat a může 
probíhat diskuse. I když i samostudium má spoustu výhod. 
Vzdělání má velkou hodnotu, a je super, že můžu do školy 
chodit. Získám tam mnoho zkušeností a taky mnoho dob-
rých přátel.

Paní učitelka Komoňová uložila žákům IX. třídy v rámci chemie 
na dálku tento úkol:

Karamelové lízátko
Nejprve si připravte formičku na lízátko – tukem lehce vytře-
nou nerezovou lžíci, kovovou vánoční formičku nebo kovové 
vykrajovátko položené na namaštěném alobalu. Do malého 
kastrůlku dejte cca 2 lžíce krupicového cukru. Za neustálého mí-
chání zahřívejte, až se cukr roztaví a začne hnědnout – karame-
lizovat. Dávejte pozor, aby se cukr nezačal připalovat. Lízátko by 
bylo nahořklé! Světle hnědou taveninu rychle vlijte do připra-
vené formičky a vložte do ní špejli. Až karamel ztuhne a zchlad-
ne, můžete mlsat. Ale ještě před tím ho nezapomeňte vyfotit 
a poslat mi výsledek vašeho snažení. 

Některé výsledky na fotografiích:
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Charita Valašské Meziříčí
Charita v časech koronaviru

Je to zvláštní doba, kterou nikdo z nás neza-
žil. Všichni se ale musíme jejím požadavkům 
přizpůsobit.

Ne jinak je tomu i v naší Charitě. Situace se 
dotkla všech – pracovníků i klientů. Všichni 
jsme museli pružně zareagovat na nařízení 
vlády a respektovat vydaná rozhodnutí. Ta se 

mimo jiné týkala také fungování několika našich služeb. Nejpr-
ve jsme museli uzavřít služby Denního stacionáře Radost, který 
se věnuje seniorům a lidem se zdravotním postižením, poté při-

Nevím, jak to mají ostatní kolegové, ale za sebe musím říct, že 
díky každodenní komunikaci s rodiči vnímám daleko intenzivně-
ji vzájemnou soudržnost. (Dostávám denně mnoho emailů se 
zpětnou vazbou, s hotovými úkoly, s fotkami…) Přestože jsme 
si dál, tak jsme si v něčem blíž a jsme jakoby takovou velkou 
rodinou, kde nám společně jde o stejné děti, pro které chceme 
to nejlepší. 
Kéž všichni přečkáme tohle zvláštní období pokud možno zdraví 
a před koncem školního roku se ještě setkáme ve škole. Já se 
na to moc těším!
A na závěr přání všem maminkám ke květnovému Dni matek: 
Hodně zdraví, radosti a pohody. Ať vás provází pomoc a ochra-
na Panny Marie.

Magda Krupová

Paní Stančíková nám poslala fotografie dětí s obřími bublina-
mi. Jelikož si je zvládli vyrobit doma, poprosila jsem ji o recept. 
Napsala: „Bubliny jsou super zábava a zpestření všedních dní. 
Recept je jednoduchý: ve kbelíku smíchat 8 litrů vody, půl litru 
Jaru, 1 kypřící prášek do pečiva a 4 lžičky guarové gumy (kupu-
jeme v prodejnách se zdravou výživou). Hůlky s provázky jsme 
koupili už vloni v prodejně Wiky hračky.“

Kdo byste to chtěli zkusit, zde je odkaz:
https://www.wikyhracky.cz/bublifuk-na-velke-bubliny-500-ml.
html

Příspěvky rodičů:
Folvarční: „Dovolujeme si poslat fotky s našimi velikonočními 
kuřátky, která se nám po třech týdnech, o víkendu, v umělé líh-
ni, vylíhla. Jsme z nich moc nadšení a máme z toho radost, že se 
nám vůbec nějaká vyklubala, bylo to vážně napínavé, a vůbec, 
zajímavé. A tak jsme vlastně „v přímém přenosu“ zvládli prak-
tickou výuku předmětů Člověk a jeho svět i Přírodopisu. Děti 
pak budou vyprávět, mají veliký zážitek.“ 
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Svědectví o uzdravení
Zapomínat na Boží milosrdenství by nebylo správné. K posílení 
víry v Ježíše Krista pro ty, kdo hledají pravdu, odpuštění, kdo 
věří v zázraky a také pro ty, kdo Krista neznají. Moje svědectví 
o uzdravení nemocných ledvin, jater a ekzému, díky Kristově 
milosrdenství a modlitby o. Jamese Manjackala.

Od dvou let jsem měl ekzémy na rukou. V horších stavech byly 
popraskané až do krve. Bylo mi řečeno, že ekzémy jsou kvůli 
špatně fungujícím nebo nemocným ledvinám. V pozdějším 
věku se funkčnost ledvin zhoršila tak, že jsem musel chodit 
na pravidelnou kontrolu do nemocnice na nefrologii. Věděl 
jsem, že můj zdravotní stav je hodně špatný a zhoršující se. Ek-
zémy se rozlézaly až na polovině cesty k loktům a objevovaly se 

šla na řadu Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež a Sociálně 
aktivizační služba pro rodiny s dětmi. Z toho vyplynula potřeba 
zajistit náhradní práci pro jejich personál. Část zaměstnanců se 
musela postarat o své děti kvůli uzavření škol, část, pokud to je-
jich pracovní náplň dovolila, pracovala z domu, někdo se zapojil 
do nových činností měst, která musela vzniknout jako reakce 
na aktuální situaci, aby pomohla svým občanům třeba s roznáš-
kou potravinových balíčků. Ostatní se zapojili do šití látkových 
roušek. Těch bylo potřeba, protože ochranných zdravotnických 
pomůcek byl nedostatek, doobjednat je byl docela problém 
a slibované dodávky ze strany státu nepřicházely ve stanove-
ných termínech. Do šití se zapojil každý, kdo jen mohl. Někdo 
pral, jiný žehlil, další stříhal a někdo šil. 

Nebyli jsme ale na to všechno sami. Pomoc nabízeli dobrovol-
níci z veřejnosti, ze skautských oddílů... Po vyřešení aktuální 
situace ve svých provozovnách, nás kontaktovali a svoji pomoc 
nabízeli také zaměstnanci jiných firem, jejichž činnost byla uza-
vřená nebo omezená. Za pomoci všech přes Charitu Valašské 
Meziříčí „přešlo“ 8 800 kusů látkových roušek různých typů, ba-
rev, velikostí. V první řadě jsme pokryli jejich potřebu u našich 
zaměstnanců a klientů služeb. Další jsme pak darovali zájem-
cům z veřejnosti, pracovníkům a klientům Nemocnice ve Va-
lašském Meziříčí, Baťovy nemocnice ve Zlíně. Velké množství 
roušek jsme posílali do olomoucké Charity, do Arcidiecézní cha-
rity a do Českého červeného kříže v Praze. Zásilka 1 960 kusů 
roušek mířila do italské Lombardie, která je nákazou velmi silně 
postižena. Díky všem, kteří se do šití roušek zapojili a stále se, 
byť v menší míře, zapojují.

Charita ale nezavřela všechny služby. Kromě již výše zmiňova-
ných, ostatní služby fungují dál. Všechna ale musela přijmout 
přísná hygienická opatření. U několika z nich došlo ke snížení 
počtu klientů z důvodů jejich obavy z nákazy, nebo možnosti 
poskytnutí dočasné péče ze strany rodiny.
Charita provozuje také pobytové služby, a to Domov pokojné-
ho stáří ve Valašské Bystřici a Azylový dům pro matky s dětmi 
ve Valašském Meziříčí. Obě tato zařízení se musela připravit 
na nově vzniklou situaci a co nejvíce snižovat riziko nákazy jak 
u klientů, tak i u pracovníků. Musela si vytvořit tzv. krizový plán 
provozu, pro případ karantény nebo potvrzení nákazy, kdy by 
došlo k uzavření celého objektu. Ten obsahuje nejen vyčleně-
ní pokojů pro nemocné, ale také seznam personálu, který by 
po celou dobu izolace pečoval o klienty, zajištění stravy pro za-
městnance i klienty atd. 
Na vzniklou situaci musely zareagovat také služby pro lidi bez 
domova. U této cílové skupiny je v současné době prioritou 
pracovníků dbát nejen na dodržování hygienických zásad, ale 
především na povinnost nosit roušky, dodržovat omezení po-
čtu lidí ve skupině a omezení pohybu lidí na veřejnosti. Což je 
právě u této skupiny osob velmi obtížné. Proto došlo k uprave-
ní provozní doby denního centra, kde se lidé bez domova mají 
možnost zdržovat denně od 7:30 do 18 hodin. V 19 hodin začíná 
provoz noclehárny. V minimálním čase uzavření služeb dochází 
k úklidu a k dezinfikování prostor.
Ale nejsme v tom sami. Pomoc nám nabízejí jednotlivci i firmy. 
Spousta lidí, firem a škol nám pomohla se zajištěním roušek – 
dodala látky, nitě, pomohla se šitím. Jiní darovali nedostatkové 
respirátory, ochranné štíty, dezinfekci. Místní restaurace zdar-
ma uvařila 100 obědů pro naše pracovníky v první linii. Jiní da-
rovali jídlo pro klienty. Všem velmi děkujeme za jejich pomoc 
a podporu.
Aktuální situace je pro všechny fyzicky a hlavně psychicky vel-
mi náročná. Pracovníci se s ní musí vyrovnat sami, zvládnout ji 
ve svých rodinách a k tomu plně fungovat ve službách tak, aby 
na klienty nepřenášeli své obavy a nervozitu. Naopak je musí 
uklidňovat, celou situaci vysvětlovat a přitom dbát na dodržo-
vání všech nových opatření. A to vyžaduje velké úsilí a spoustu 
energie.

Za Charitu Valašské Meziříčí
Martina Došková
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Na konec své pozemské 
cesty došli 

†

Valašské Meziříčí
Marie Aujezdská *12. 10. 1937 †15. 3. 2020, J. K. Tyla 1412
Božena Tobolová *13. 10. 1936 †30. 3. 2020, Fryčovice 112
Jan Pitrun *19. 8. 1933 †4. 4. 2020, U Apolla 692
Miroslava Mikulenková *20. 1. 1953 †8. 4. 2020, Zahradní 
1002
Karel Maléř *22. 12. 1947 †12. 4. 2020, Zahradní 1004
Vladislav Martinek *3. 6. 1945 †10. 4. 2020, Mštěnovice 51
Štěpánka Foltová *24. 12. 1920 †13. 4. 2020, U Kasáren 1013
Bohumila Pavlicová *27. 2. 1938 †11. 4. 2020, Krhová, Hrádky 
432
Ludmila Janíčková *23. 2. 1922 †16. 4. 2020, Jarcová 125

i jinde. Taky jsem měl dost poškozená játra. Uvědomoval jsem 
si, že mě doktoři asi neuzdraví. Začal jsem doufat v záchranu 
v Ježíši Kristu. Jel jsem na exercicie s o. Anthonym S. a tam jsem 
pochopil, že Bůh chce, abych na něj spoléhal, vytvořil si k němu 
vztah a měl víru. A pak mě uzdraví. Vyhledával jsem a četl v Bib-
li o všech uzdraveních a snažil se je prožít osobně, jako by se mě 
to týkalo. Připoutával jsem se ke Kristu. Modlitby, svátosti, čte-
ní z Bible každý den, půst, almužny atd. Potom jsem se zúčastnil 
jednodenního setkání s o. Jamesem Manjackalem v Koclířově. 
Bylo to první sobotu v červnu 2011. Když po mši sv. probíhalo 
uzdravování, jmenoval většinou ženská jména. Přemýšlel jsem 
nad tím. Potom řekl, „jsou uzdravování lidé z nemocných jater 
a ledvin. Čtyři Jany jsou uzdravovány.“ A já jsem si v duchu řekl, 

„zase ženské.“ O. James na to do mikrofonu: „I ty, Jane, jsi uzdra-
vován.“ V duchu jsem si řekl, že „proč bych to měl být já? Vždyť 
kolik je tu Janů?“ A o. James opět do mikrofonu: „Věř, Jane! Ty 
jsi uzdravován. Věř.“ Od té chvíle jsem nepochyboval. Vnímal 
jsem, že mě Ježíš miluje a že to On takto promluvil skrze o. 
Jamese M. Byl jsem dojatý, chválil Boha a děkoval mu. Žádnou 
změnu jsem nepociťoval. Ale věřil jsem. Další týden jsem se ob-
jednal na nefrologii. Vzali mě přibližně až za dva a půl měsíce. 
To už jsem měl ekzém jen na pravé ruce. Levá byla už úplně 
zdravá. Doktoři se divili, když vzorky z moči a krve vyšly výbor-
ně. Říkali, že jsem zdravý, a proč tady chodím. Pátrali, kde se 
stala chyba, a že musím jít za 3/4 roku ještě jednou na celkovou 
kontrolu i se sonografií. Tak jsem je nechal pátrat a svědectví 
odložil na příště. Za tu dobu se ekzémy téměř zcela vyhojily. Jen 
na třech prstech pravé ruky se občas objeví nepatrné suché 
mapky. Kdo ví proč. Možná abych nezapomněl. Když jsem přišel 
na druhou kontrolu, tak zjistili, že ta malá ledvina je zvětšená 
do normálu na 11,6 cm a ta nemocná s hraniční velikostí je 
zmenšená na 11,3cm. A vzorky z moči a krve vyšly opět výbor-
ně. Doktoři si nevěděli rady a začali zpochybňovat přístroje 
a práci svých kolegů atd. Tak jsem jim vysvětlil, jak se věci mají, 
a že nemusí nic a nikoho práci zpochybňovat. Přijali tuto skuteč-
nost, a že se přijdou podívat na exercicie s o. Jamesem M. 
A taky si přečtou něco z Bible. Pak mě vyřadili z evidence paci-
entů. Jsem zdráv. Chvála patří Kristu Králi. Děkují Ti, Ježíši! 

Je dobré říci, co předcházelo tomuto uzdravení. 
Od roku 2004 až do roku 2008 jsem pracoval v betonárce v Ir-
sku. Pracovali tam různí lidé po osobnostní stránce, ale i s ne-
veselou životní minulostí. Někteří z nich byli i kriminálníci jako 
vrazi, zloději, násilníci, drogoví dealeři atd. Po krátké době zjis-
tili, že jsem křesťan. Pak se mě na to i zeptali. A já jsem jim to 
potvrdil. Do té doby se se mnou kamarádili a brali mě do party. 
Lichotili mi atd. Věděl jsem, že se vztahy změní, ale Krista jsem 
v žádném případě nechtěl zradit. Nebudu dopodrobna rozebí-
rat, co vše se dělo, co mi říkali a dělali. Ale, jen něco. Dali mi 
nabídku, jestli chci být s nimi, ale obnáší to nějakou prácičku, 
třeba i protizákonnou. Odmítl jsem. Nabízeli mi nádherné osla-
vy opojné a s mnoha ženami. Že se budu mít dobře a že si mám 
užít života, který je jen jeden. Odmítl jsem. Řekl, že mi dává šan-
ci a ještě jednou se mě zeptá zítra ráno. Měl jsem jasno, a když 
se mě ráno zeptal, opět jsem odmítl. Odpověděl, že kdo není 
s námi, je proti nám. Jak tedy chci. Chápal jsem, že to nebude 
jen tak, ale svůj život jsem už v té době odevzdával do Božích 
rukou. Proto jsem se nad tím moc nezamýšlel. Staral jsem se 
o práci. Říkali, že mi pomůžou a osvobodí mě od té mé víry. Pro-
tože jsem jim vydával svědectví svým životem, a když se mne 
ptali, tak i slovem. Měl jsem i dlouhé proslovy. A nelíbilo se jim, 
že někdo takový může existovat. Nebudu vše vypisovat, co se 

dělo, ale jen toto, že mi tajně dávali drogy do jídla, pití a kokain 
i do ventilátoru, který jsem měl v pokoji. Měli jsme společnou 
kuchyň a lednici pro osm pokojů. Většinou měl každý svůj pokoj. 
Ale i v práci mi to dávali a v kantýně. Měli na to různé fígle. Poz-
ději jsem to odhaloval. Asi po dvou letech jsem si byl téměř jistý, 
že mi dávají drogy. Měl jsem i viditelné důkazy a někteří kama-
rádi mi to tajně prozradili. Do té doby jsem si myslel, že jsem 
nemocný a dal jsem si na to acylpyrin, brufen, paralen, vitamíny, 
čaj s citronem atd. Chodil jsem po doktorech a na nic nepři-
šli. Když už jsem si byl jistý a měl jsem potvrzené od kamarádů, 
že mi dávají kokain, pervitin, LSD, krek, extázi a nevím co ještě, 
mluvili i něco o 30% heroinu, tak jsem si řekl, že si budu dávat 
pozor a vyhnu se tomu. Jídlo jsem si hlídal a měl jsem ho jen 
v pokoji. Ještě později jsem zjistil, že mají druhý klíč od mého 
pokoje. Získal a dal mi ho jeden kamarád. Byl jsem už tolik ovliv-
něný, mozek, srdce, ledviny, játra že jsem nevěděl, který je den, 
neuměl jsem normálně mluvit, neuměl pomalu ani chodit, měl 
jsem ovlivněný zrak, sluch, čich, hmat, chuť. Př. třeba mě tajně 
stříhali do prstu, ale nic jsem necítil, až když byla všude krev, tak 
jsem zjistil, že mi teče z ruky. Věděl jsem, že musím práci ukon-
čit, ale byla to práce, kterou jsem měl rád, a byla dobře place-
ná. V Česku by mě nikdo v takovém stavu nezaměstnal. Říkal 
jsem o tom i doktorům a známým. K policii jsem neměl důvěru, 
protože jsem měl obavy, že by postihli mě, protože svědci by 
byli z posluhovačů a tvrdili by, že jsem sám fetoval. Neměl jsem 
žádný důkaz. Neuměl jsem nic vysvětlit. Proto tuhle situaci 
oznámila na policii důvěryhodná osoba. Zbytek doby, co jsem 
v Irsku byl, hledali policisté něco podezřelého, i se samopaly, 
číhali v noci na drogové dilery v ulicích. Jedna zbožná irská žena, 
kterou jsem znal z kostela, mi na ulici řekla, že musím skončit 
a jet domů, jinak tu zemřu. Stále mi to důrazně opakovala, a že 
vím, kolikrát mě Bůh zázračně zachránil, že nemůžu hazardovat 
s Božím milosrdenstvím, protože to už bude pokoušení Boha. 
Že k ní promluvil Ježíš a měl bych poslechnout. Udělal jsem tak 
a do druhého měsíce odjel. 
Nebudu, dál vše vypisoval, ale přidal jsem to jedno svědectví 
o uzdravení výše. Bůh tak pokořil mé pronásledovatele a tak mě 
vysvobodil a uzdravil z mnoho nemocí. Chvála patří Kristu Králi.

Jan Branich
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Protože jsem měl možnost v tomto čase více číst, chtěl bych 
vám doporučit některé knihy, tím spíše, že knihkupectví Hosa-
na je už otevřeno (pondělí - pátek od 9 do 13 hodin). Novinkou 
také je e-shop tohoto knihkupectví - www.hosanavm.cz

První kniha je Apoštolská exhortace papeže Františka Christus 
Vivit. Dokument je určen především mládeži, a proto je napsán 
velmi čtivě a srozumitelně. Mládež by s ním měla pracovat pře-
devším ve skupinkách nebo společenstvích. Já bych ho však vře-
le doporučil dospělým i starším čtenářům.
16. dubna jsme si připomněli desáté výročí úmrtí pana kardiná-
la Špidlíka. Při této příležitosti chci doporučit dvě knihy. První 
je velice srozumitelný a hluboký výklad modlitby Otčenáš. Je to 
text duchovních cvičení, které měl Tomáš Špidlík pro skupinu 
věřících. Druhou knihu napsal jako vzpomínky na pana kardiná-

Doporučené knihy la jeho dlouholetý žák a spolupracovník Richard Čemus. Kniha 
se jmenuje Život není čas, ale setkání.
V jižních Čechách působí kněz Josef Prokeš, který studoval pas-
torální teologii v Římě. Před časem mě zaujala jeho přednáška, 
kterou měl na kněžském dnu na Velehradě. Nyní nakladatelství 
Portál vydalo soubor jeho úvah pod názvem Pán se stará. 
Pro ty, kteří jsou zvyklí číst i teologické knihy, vyšla studie Ctira-
da Václava Pospíšila Božská Sláva Ukřižovaného. Jedná se o vý-
klad hymnu Filipanům 2,6-11. Je to náročnější četba, která ob-
jasňuje, proč má teologie velký význam pro náš praktický život 
a správnou představu o Bohu.
Jako poslední knihu chci doporučit především skautům a milov-
níkům přírody duchovní odkaz zakladatele skautingu Ernesta 
Thompsona Setona pod názvem Evangelium lesní moudrosti. 
Napsal ji Pavel Hošek, který již dříve vydal podobnou knihu 
o Jaroslavu Foglarovi.

o. Pavel
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Na Oznici (foto o. Pavel)             Sešli, Pane, svého Ducha a obnov tvář země!


