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Neboť Hospodin, Bůh, je slunce a štít:
Hospodin popřává milost a slávu,

neodepře štěstí těm,
kteří žijí v nevinnosti.

Hospodine zástupů,
blaze tomu, kdo v tebe doufá.

(Žalm 84,12-13)

Západ slunce z Malé Lhoty, foto o.Pavel
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Pohled z Malé Lhoty (foto o. Pavel)

Šťastný je lid, který dovede oslavovat,
chodí, Hospodine, v záři tvé tváře.

V tvém jménu jásají ustavičně

a honosí se tvou spravedlností.
Neboť ty jsi leskem jejich moci

a tvou přízní roste naše síla. (Žalm 89,16-18)
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Pokoj vám zanechávám…
Už skoro tři měsíce prožíváme pandemii koronaviru. Jak tomu 
často bývá, když přijde nečekaná pohroma, v první fázi probudí 
vlnu solidarity a sounáležitosti. Když už to ale trvá déle, zvidi-
telňují se a prohlubují negativní skutečnosti. Kdysi se mě ně-
kdo ptal: Jaký se má člověk vrátit z poutě? Odpověď byla: Horší, 
než když se na ni vydal. Neznamená to, že by byl ve skutečnosti 
horším člověkem, ale díky tomu, že byl delší dobu se stejnými 
lidmi vystaven různým těžkostem, poznal daleko lépe sám sebe. 
V současné bychom měli děkovat Pánu Bohu, že nám ukazuje 
pravdu o nás samých a že lépe vidíme, jak na tom ve skutečnos-
ti jsme. V této situaci nesmíme malomyslnět. Vždycky si musí-
me připomínat, že nás Bůh má rád takové, jací jsme. Výhodu 
má člověk, který se upřímně vidí horší než ostatní. Pak ty druhé 
nesoudí a má s nimi soucit. Jediným úskalím v tomto případě 
může být zoufalství nad sebou. Pokud něco podobného proží-
váš, pamatuj si: Nikdy, nikdy nepochybuj o Boží lásce. A když jsi 
milosrdný a shovívavý k těm druhým, Bůh bude určitě milosrd-
ný k tobě.
Bůh tedy ví, jak na tom jsme, a má nás rád. Než Pán Ježíš odešel 
k Otci, zanechal nám všechno, co potřebujeme, abychom mohli 
v jakýchkoliv podmínkách vydávat svědectví o Boží lásce. Život 
křesťana má být podobný třem mládencům v ohnivé peci, kteří 
i uprostřed plamenů velebili a chválili Boha. Připomeňme si po-
stupně, co všechno nám Ježíš zanechal a přijměme to jako lék 
na všechny naše rány.

Šalom
Toto hebrejské slovo v překladu neznamená jenom pokoj, ale 
také radost, dobro, štěstí, zdraví, zkrátka Boží požehnání. Při 
poslední večeři Ježíš říká: „Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj 
vám dávám“. Když se zjeví po vzkříšení, několikrát říká: Pokoj 
vám. A když předtím poslal apoštoly evangelizovat, přikazuje 
jim, aby přáli všem lidem pokoj. Někdo řekne, to je hezké, ale 
kde mám ten pokoj vzít? Všechno se jeví špatné, zkažené, zko-
rumpované, beznadějné. Už teď je jasné, že náš svět nebude ta-
kový, jaký byl, a takový jaký podle nás má být. Jediný, kdo nám 
může dát pokoj, je Ježíš Kristus. A On chce být a žít ve tvém srd-
ci. Apoštol Pavel říká: On je náš pokoj (Ef 2,14). Znovu a znovu 
ho zvěme do svých srdcí, znovu a znovu se dívejme na obraz mi-
losrdného Ježíše. V každé situaci můžeme říct: Ježíši, důvěřuji Ti.

Nové přikázání vám dávám
Pán Ježíš je s apoštoly už tři roky a najednou dává nové přikázá-
ní. Když začínal učit, říkal také něco úplně nového: Milujte své 
nepřátele (Mt 5,44). Na konci své pozemské cesty říká: Nové 
přikázání vám dávám. Milujte se navzájem, jako jsem já miloval 
vás (Jan 13,34). Co je těžší? Milovat nepřátele, nebo milovat ty 
nejbližší? Neměl to říct Pán Ježíš naopak? Nejdříve, abychom 
se měli navzájem rádi, a pak na konci jako nejnáročnější lek-
ci vysoké školy lásky - lásku k nepřátelům? Kdo zná sám sebe 
a přemýšlí pozorně o těchto přikázáních, musí říct, že ani jedno 
z nich není možné vyplnit pouhou snahou a dobrou vůlí. Tato 
přikázání nás musí nejdříve usvědčit a odhalit, že nejsme schop-
ni opravdové lásky, a to ani k těm nejbližším. Na druhé straně 
je třeba je přijmout a nosit ve svém srdci jako veliký dar. Pán 
Ježíš tato přikázání vkládá do našich srdcí i s Duchem svatým, 
který je láska sama. On miluje každého člověka. On miluje celé 
stvoření. On má rád upřímně i ty, které my „nemusíme“. Sva-
tý Silván, mnich z hory Athos, napsal: „Duše nemůže mít pokoj, 
nebude-li se modlit za nepřátele. Duše, která se z milosti Boží 

naučila modlit, miluje každého tvora a soucítí s ním, zvláště 
s člověkem, protože za něho trpěl Pán na kříži.“ Jinde napsal: 

„Blažená duše, která miluje svého bratra, neboť náš bratr je na-
ším vlastním životem.“ Zvláště tuto poslední větu je dobré pro-
myslet do hloubky.

Toto je vaše Matka
Evangelium svatého Jana je úžasné veledílo duchovní literatury. 
Je docela jiné než evangelia Matouše, Marka a Lukáše a přes-
to k nim bytostně patří. Všechna tři synoptická evangelia kon-
čí scénou Ježíšova nanebevstoupení. V Janově evangeliu Ježíš 
mluví o svém oslavení a povýšení: „Otče, oslav svého Syna! 
Oslavil jsem a ještě oslavím! (Jan 12,28)“ Jinde říká: „Až budu 
ze země povýšen, přitáhnu všechny lidi k sobě (Jan 12,32).“ 
Dalo by se říct, že mluví o svém nanebevstoupení neboli vstupu 
do slávy. Svatý Jan však tato slova vztahuje na Ježíšovo ukři-
žování. Tady byl přece ze země vyvýšen na kříž. Tady se zjevila 
Otcova sláva. Co je touto Otcovou slávou? Nekonečná Boží lás-
ka. Když tedy Pán Ježíš vstupuje po vzkříšení do nebe, můžeme 
mu klidně vložit do úst slova, která řekl na kříži u sv. Jana: Hle 
syn tvůj, hle, matka tvá! (Jan 19,26-27) Ježíš Kristu je Pán. Je mu 
dána veškerá moc na nebi i na zemi. Vystupuje k svému Otci 
a k našemu Otci. A nám říká: Nechávám vám tady na zemi svou 
matku, ona vás připraví na seslání Ducha svatého. Maria vám 
pomůže, abyste mi byli stále podobnějšími. Skrze ni jsem se stal 
člověkem, spolu s ní jsem vás vykoupil. 
V tomto čase jako bychom začínali úplně znovu. A to jak v kos-
tele, ve společenstvích, v práci… Někdo se ptá, jak nejlépe začít? 
Navrhuji nejlepší RESTART s Pannou Marií: Znovu anebo poprvé 
se pokusit prožít devět prvních sobot. V tomto čísle jsou opět 
zveřejněny podmínky a přísliby této pobožnosti. 

Pas beránky mé, pas mé ovce
Na chvíli se ještě vrátím k závěru Janova evangelia. Nekončí 
scénou Ježíšova nanebevstoupení, ale Petrovým primátem. 
Na břehu Genezaretského jezera po vzkříšení říká Ježíš Petrovi: 
Pas mé beránky, pas moje ovce. Říká to jednomu a skrze toho-
to jednoho to říká i všem apoštolům. A to proto, aby zdůraznil 
jednotu. V době kdy žil svatý Jan jako poslední apoštol, vzniklo 
v církvi určité dilema. Kdo má větší autoritu? Očitý svědek Je-
žíšova života a vzkříšení – milovaný Ježíšův učedník, nebo sou-
časný nástupce apoštola Petra – biskup Říma? Svatý Jan, evan-
gelista a apoštol nám říká: Jenom Petrovi řekl Ježíš: Pas mé be-
ránky, pas moje ovce. Pouze v jednotě s ním můžeme vykonávat 
pastorační službu, i kdybychom měli lásku a životní zkušenosti 
Ježíšova nejmilejšího učedníka. 
Nedávno se mi dostal do ruky list Medžugorské ozvěny. Již dříve 
mi některé názory pana dr. Mráčka připadaly zvláštní. Tento-
krát mě ale doslova šokoval protipapežský tón některých člán-
ků. Papež František je zde souzen a jsou mu podsouvány věty, 
které prý někde řekl. Nechci se pustit do polemiky s autorem 
tohoto listu. Ptám se však: Kdo jsem já, abych posuzoval po-
hnutky jednání Kristova náměstka? Jestliže žijeme ve světě, kde 
každý kritizuje nejrůznější politiky, v církvi by mělo být úplně 
jiné klima. Za sebe mohu říct, že jsem v oficiálních dokumen-
tech, které papež František vydal, nenašel nic, co by bylo v roz-
poru s evangeliem. A pokud něčemu nerozumím (ani v minulos-
ti jsem nechápal všechny výroky a gesta papežů sv. Jana Pavla II. 
a Benedikta XVI.), jsem asi poslední, kdo by měl tyto věci kriti-
zovat, analyzovat a publikovat. Osobně si myslím, že Medžugor-
ské listy z tohoto pohledu jsou velmi špatnou službou poutnímu 
místu Medžugorje. Několikrát jsem tam byl a mezi františkány, 
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kteří se o poutníky starají, jsem nikdy ani v náznaku nevycítil 
neúctu k nástupci svatého Petra a k jeho případným instrukcím. 
Toto je moje Tělo – Eucharistie
Připomněli jsme si, co všechno nám Ježíš zanechal, abychom 
dobře žili na zemi: svůj pokoj, přikázání lásky, svoji Matku, Pet-
rův úřad. To nejdůležitější jsem si nechal na konec. Největší dar 
lásky Ježíšova Srdce – Chléb života – Eucharistii. K těm nejpozi-
tivnějších skutečnostem pandemie v našich podmínkách patří 
bezesporu otevřený kostel a možnost tiché adorace před Nej-
světější svátostí oltářní. Za to chci poděkovat Václavu Chládkovi. 
Bylo by krásné, kdyby kostel mohl být i nadále otevřený aspoň 
v určité hodiny. Přečtěte si, co mi k tomu někdo napsal:

Dobrý den,
chtěl bych reagovat touto cestou a poděkovat místní farnosti 
za možnost využití otevřeného kostela k rozjímání a ztišení bě-
hem dne.
Nejsem sice praktikující katolík a do kostela zajdu jen občas, ale 
mám rád ty chvíle, kdy mohu strávit čas v prostředí, kde vnímám 
tu zvláštní duchovní atmosféru, mohu se zastavit a zklidnit svou 
mysl.
Kolem našeho kostela chodím vlastně celý život a skoro každý 
den, ale takovou příležitost přes den nemám, abych mohl vstou-
pit, protože kostel bývá většinou zavřený.
Tak chci ještě jednou poděkovat za tuto příležitost s přáním, že 
by to takto mohlo zůstat i nadále, celý rok.
Nakonec chci ještě pochválit krásnou výzdobu a osvětlení, což 
skvěle doplňuje celkovou atmosféru.

S pozdravem
Petr Marek
Valašské Meziříčí

Nyní se pomalu vracíme k slavení eucharistie. Dá se říct, že 
svaté přijímání je pramenem a vrcholem našeho života. Pro ty, 
kteří začali přijímat během pandemie na ruku a tak trochu si 
s tím neví rady, připojuji názorný návod s několika fotografiemi. 
Také si můžete přečíst některé pokyny, které před lety zveřejni-
la Česká biskupská konference, když žádala o povolení přijímat 
v našich zemích tímto způsobem. Moc bych si přál, aby v nás 
rostla touha co nejčastěji po dobré přípravě s čistým srdcem 
přijímat eucharistii. Eucharistický by však měl být celý náš život. 
Velmi mě zaujal výklad modlitby Otčenáš od pravoslavného te-
ologa Oliviera Clémenta (kniha Tři modlitby). Z této knihy připo-
juji několik řádků:

„Přijímejme tedy každý den jako milost. Ale to ještě není všech-
no. O svou výživu, o svůj chléb, dnes prosíme jako o „chléb, kte-
rý přichází“, čili jako o chléb Božího království. Avšak chlebem 
Božího království je eucharistie. Boha tedy prosíme, abychom 
dnes všechen chléb, všechen pokrm přijímali, jako by to byla 
eucharistie, tedy spojení s jeho tělem, s jeho přítomností. Podle 
židovské mystiky naše zaslepenost vyhostila Boží přítomnost, 
šekínu, do skrytosti v lidech a věcech. Každodenním úkolem 
věřícího je nacházet její jiskérky a vysvobozovat je, aby se na-
vrátily do svého ohně – ne však tak, že hmotu opustí, ale že ji 
promění. Ve Dvacáté páté hodině Virgila Gheorgiu se setkává-
me s rumunským venkovanem, který jí s takovou vážností, po-
zorností a vděčností, jako by přijímal eucharistii. Když je jídlo 
zároveň svátkem, setkáním, jeho eucharistický ráz se zvětšuje. 

„Ve všem konejte eucharistii,“ říká svatý Pavel. Je jistý eucharis-
tický způsob, jak se umývat, oblékat, jak se sytit pokrmem nebo 

krásou, jistý eucharistický způsob přijímání druhého. A myslím, 
že eucharisticky lze konat i své jednotvárné denní úkoly (konec-
konců text Otčenáše mluví o chlebu, ne o víně, a chléb evokuje 
věci nutné): stačí se jen poněkud odpoutat a hlavně nezapo-
mínat na Boha, i když mu dokážeme odevzdat jen svou únavu, 
svou vyčerpanost, ba jen svou neschopnost odevzdávat. Dej, 
ať dokážeme v lidech, věcech, v situacích tohoto dne nacházet 
tvář a slovo přicházejícího Ježíše Krista.“

o. Pavel

Desatero pro život za zavřenými
dveřmi

V souvislosti s přísným omezením společenských a osobních 
svobod kvůli prevenci před šířením nemoci Covid-19 sepsala 
sestra Maria Cristina Daguati z umbrijského kláštera augustini-
ánských mnišek sv. Kláry z Montefalco následující desatero:

1. Vstaň! Nebe na tebe čeká, pohleď k němu a poděkuj za tento 
nový den života! Děkuj!
2. Udělej něco krásného a usměj se! Úsměv prodlužuje život. 
Směj se!
3. Věnuj trochu času rozjímání. Rozjímání uzdravuje srdce. Roz-
jímej!
4. Unikej nudě a všímej si všech malých věcí, které můžeš dělat. 
A dělej je s láskou. Taková gesta zachraňují svět. Buď činný!
5. Všimni si koho máš vedle sebe a miluj ho dnes více než včera. 
Miluj!
6. Zkontaktuj způsobem sobě vlastním člověka, který je potřeb-
ný. Zatelefonuj mu, buď v kontaktu!
7. Dej se do studia něčeho moudrého. Moudrost občerstvuje 
ducha. Studuj!
8. Všimni si, že jsi na světě proto, abys žil, nikoli přežíval. Žij!
9. Dej prostor tichu. Dům bez ticha je jako komín s jedovatým 
dýmem, nedovoluje dýchat. „Dýchej!“
10. Pamatuješ na modlitbu, než večer usneš? Zkus to. Modlitba 
pomáhá myšlenkám setrvat v dobrém. Modli se!

zdroj Vatican News

List k neděli modliteb
za pronásledované křesťany

6. neděle velikonoční 17. května byla v katolické církvi věno-
vána modlitbám za pronásledované křesťany.

Křesťané jsou nadále nejpronásledovanější náboženskou skupi-
nou a útlak stále roste. Ze zemí vedených marxistickou ideolo-
gií přicházejí špatné zprávy. Ve více než miliardové Číně jsou 
podle pozorovatelů represe nejhorší od doby „kulturní revolu-
ce“. Hlavním zdrojem současného útlaku je ale náboženský fun-
damentalismus, především islámský. Počet útoků na křesťany 
roste také v hinduistické Indii a budhistické Barmě nebo na Srí 
Lance. 
Zvláště tragická je situace křesťanů v zemích Středního výcho-
du. S velkou starostí sledujeme osud křesťanů v oblastech, kde 
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křesťanství vzniklo a kde starobylým křesťanským církvím hrozí 
zánik. Charakter genocidy má pak protikřesťanský teror v Nigé-
rii, kde se křesťané stali lovnou zvěří pro muslimské fulbské pas-
tevce a džihádisty z teroristické organizace Boko Haram. 

Nejdůležitější lidské právo
Křesťané považují náboženskou svobodu za nejdůležitější ze 
všech lidských práv, protože přímo souvisí s věčným osudem 
člověka, se smyslem života v čase a věčnosti. Náboženská svo-
boda znamená, že každý člověk může svobodně vykonávat, hlá-
sat a také měnit svou víru, aniž by mu v tom bránila společ-
nost a stát. Toto právo je vlastní každému člověku ve smyslu 
přirozeného práva, a je tedy založené na přirozené důstojnosti 
každého jednotlivce. Náboženská svoboda není závislá na ná-
zorech a rozhodnutí druhých, ani na mínění většiny, státu nebo 
většinového náboženství. Tento velkorysý koncept náboženské 
svobody nám poskytuje měřítko pro posuzování diskriminace 
a pronásledování křesťanů nejen v muslimských zemích, ale bo-
hužel stále více i v buddhistických a hinduistických systémech. 
Situace menšin, jako jsou Židé a křesťané, je v různých muslim-
ských zemích velmi různá. Je ale možné učinit obecné prohláše-
ní: téměř v žádné zemi s muslimskou většinou není náboženská 
svoboda plně zaručena a realizována. Pod tlak se dostávají křes-
ťané i na Západě. Jejich názory a postoje překáží stále silnější 
sekularizaci i islamizaci. 

Nezájem veřejného mínění
Je příznačné pro sekularizovaného „ducha doby“, že utrpení 
a svědectví křesťanů, jakkoliv velké a zřetelné, není v centru 
pozornosti veřejnosti. V době, která se považuje za moderní, 
osvícenou a progresivní, máme povinnost být na straně lidí, 
kteří jsou za svou víru šikanováni, biti, mučeni a vražděni. So-
lidarita s pronásledovanými má biblický základ v prvním listu 
apoštola Pavla Korintským – „Trpí-li jedna část, trpí s ní části 
všechny“ (12, 26). V praktické rovině jsou křesťané často jediní, 
kdo mohou pomoci. Buďme proto s pronásledovanými křesťa-
ny v modlitbách alespoň o 6. neděli velikonoční! 

Monika Kahancová
výkonná ředitelka Křesťanské mezinárodní solidarity ČS z.s.

https://csi-cr.cz

1. Když je modrá obloha bez jediného mráčku, vzpomenu 
si na Abraháma, který doufal i tam, kde už nebylo naděje 
(Řím 4,18) a už dopředu děkuji Bohu, že nám brzy dá déšť v hoj-
nosti.
2. Když se na nebi objeví mraky, děkuji, že z nich bude pršet. 
Když ne u nás, tak tam, kde to ještě více potřebují.
3. Když se nebe zatáhne a neprší, děkuji Bohu za to, že na vy-
prahlou krajinu aspoň nepraží slunce. O kolik méně vody se v tu 
chvíli vypařuje z našich polí, lesů a luk!
4. Když prší velice málo, říkám: Pane, kolik kapek spadne na zem, 
tolikrát ti chci říct, že tě miluji, tolikrát chci vyslovit: Ježíši, Ma-
ria, miluji vás, zachraňte duše!
5. Když prší a brzy přestane, vzpomenu si na židovskou píseň 
Dajénu. V ní se zpívá: „Toto by nám bylo stačilo, bylo by stačilo! 
Kdyby nás Bůh vyvedl z Egypta a neotevřel by nám moře, nám 

Jak se modlím za déšť

by to bylo stačilo! Kdyby nám otevřel moře a nepřevedl by nás 
pouští, nám by to bylo stačilo! Kdyby nás převedl pouští a neu-
vedl by nás do Zaslíbené země, nám by to bylo stačilo…
6. Když dlouho vydatně prší, jenom opakuji: Přijď, Duchu svatý! 
Přijď, Pane Ježíši! Dals nám, Pane, vodu, teď nám dej to, co po-
třebujeme daleko více: Živou vodu Ducha svatého!
7. Když zmoknu a vůbec se mi to nehodí, přesto se raduji, že 
prší. Aspoň někdy dokáži trochu žít podle slov apoštola Pavla: 
Při všem svém soužení překypuji radostí! (2 Kor 7,4)
Někde jsem četl, že je největší sucho za 500 let. Že sucho v Čes-
ku je vidět už i na snímcích z družice. Je náhoda, že je to v době, 
kdy jsme zažili největší duchovní sucho v dějinách: bohoslužby 
bez lidí, vyschlé kropenky? Neztrácejme naději! Pán Bůh dává 
svítit svému slunci na dobré i zlé a svůj déšť posílá spravedli-
vým i nespravedlivým (M7 5,45). Často se považujeme za dobré 
a spravedlivé lidi a ostatní soudíme, že oni ti zlí a nespravedliví 
mohou za to, že neprší. Co kdybychom si to vyměnili? Ty dru-
hé považujme za dobré a sami se zařaďme mezi nespravedlivé 
a zlé. I Pán Ježíš nám to říká: I vy, třebaže jste zlí, dáváte svým 
dětem dobré dary! (Lk 11,13) Pane, absolutně si nezasloužíme 
ani déšť ani sluneční teplo, dovoláváme se však tvého nekoneč-
ného milosrdenství, které je pramenem všech divů a zázraků.

o. Pavel

Mnozí asi znáte přísliby devíti prvních pátků a pěti prvních so-
bot. Existuje také 33 příslibů Ježíše Krista, které oznámil světu 
skrze řeholní sestru Konsolátu Betrone. Myslím si, že není špat-
né se s nimi seznámit a pouvažovat, zda se o to nepokusit. Není 
bez zajímavosti, že uvedený text byl zveřejněn v Aktech kurie 
olomouckého arcibiskupství v 80. letech minulého století. 

o. Pavel

Jaké podmínky je tedy třeba splnit, abychom získali všechny 
ty nádherné přísliby?

1. Úmysl smíru za ty, kteří zraňují Mariino Neposkvrněné Srdce, 
a to jak hříchy, tak i svojí nedůvěrou. Nejlepší smír v tomto pří-
padě je důvěra v přímluvu naší Matky, která se raduje z lásky 
svých dětí.

2. Svatá zpověď buď přímo první sobotu v měsíci, a nebo který-
koliv den v týdnu před sobotou.

3. Svaté přijímání po devět měsíců každou první sobotu v mě-
síci.

4. Tutéž sobotu je třeba se pomodlit růženec, tj. 5 desátků. Není 
důležité, zda je to radostný, bolestný nebo slavný růženec.

5. Opět tutéž sobotu 15 minut rozjímat o tajemstvích svatého 
růžence. Můžeme např. projít všech 20 tajemství a u každého 
se zdržet minutu. Můžeme však rozjímat celých 15 minut např. 
o tajemstvích bolestného růžence. Je také možné přečíst si 
z Písma Svatého místa, která se vztahují k některým tajemstvím 
(např. vzkříšení), číst pomalu, přemýšlet o tom, co čteme, a tu 
a tam připojit nějakou prosbu nebo dík. Pokud někdo neumí 
rozjímat a výše zmíněný způsob by mu dělal těžkosti, je možné 
se pomodlit ještě jeden růženec (opět 5 desátků).

První soboty v měsíci
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Nakonec chci připomenout větu, kterou řekla Panna Maria ses-
tře Lucii, vizionářce z Fatimy: „Moje Neposkvrněné Srdce bude 
tvojí cestou.“

o. Pavel

1. Všechno, co od mého Srdce vyprošují skrze Srdce mé Matky, 
jim udělím ještě během novény, když o to prosí s důvěrou.

2. Ve všech životních okolnostech pocítí podporu a požehnání 
mé Matky.

3. Mír, porozumění a láska zavládne v duších a rodinách.

4. V rodinách nebude svárů, zklamání a nespravedlnosti.

5. Manželé se nebudou rozvádět a rozvedení se zase vrátí 
k sobě.

6. Rodiny si budou rozumět a až do konce vytrvají v pravé víře.

7. Matky v požehnaném stavu zakusí zvláštní ochranu mé Mat-
ky a dosáhnou všeho, co pro sebe a své dítě vyprošují.

8. Chudým se dostane příbytku a chleba.

9. Duše získají zálibu v modlitbě a utrpení a naučí se milovat 
Boha, bližního i nepřítele.

10. Hříšníci se obrátí bez zvláštních překážek, i když je pro ně 
novéna konána jinou osobou.

11. Hříšníci neupadnou znovu do svých dřívějších hříchů a do-
sáhnou nejen odpuštění hříchů, ale dokonalou lítostí a láskou 
získají znovu křestní nevinnost.

12. Kdo tuto novénu vykoná v křestní nevinnosti, ani potom 
nebude mé Srdce urážet žádným těžkým hříchem až do smrti. 
(Platí zvláště pro děti.)

13. Duše, která se upřímně obrátí k Bohu, ujde nejenom věčné 
záhubě, ale i očistci.

14. Vlažné duše zanechají své vlažnosti, vytrvají v horlivosti 
a v krátké době dosáhnou nejvyšší dokonalosti a svatosti.

15. Když rodiče nebo některý člen rodiny vykoná tuto novénu, 
nebude žádné dítě ani nikdo jiný z rodiny zavržen.

16. Z mládeže obdrží mnozí povolání k duchovnímu stavu.

17. Nevěřící obdrží milost víry a bloudící se zase vrátí k pravé 
církvi.

18. Duchovní a řeholníci zůstanou věrni svému povolání. Ti, kteří 
se zpronevěřili svému povolání, obdrží milost pokání a návratu. 

Ježíšova zaslíbení pro novénu prvních 
sobot devíti po sobě jdoucích měsíců 
ke cti Neposkvrněného Srdce Mariina

19. Rodiče a představení obdrží pomoc nejen v duchovních, ale 
i v hmotných starostech.

20. Duše se lehce vyprostí z pokušení těla, světa a ďábla.

21. Pyšní se v krátké době stanou pokornými, nenávistní se na-
plní láskou.

22. Horlivé duše zakusí lahodu modlitby a oběti, neklid, strach 
nebo zoufalství je nebude trápit.

23. Umírající budou z tohoto světa odcházet bez smrtelného 
zápasu a bez útoků ďábla. Náhlá a nenadálá smrt je nepřekvapí. 

24. Umírající dostanou tak velkou touhu po věčném životě, že 
se odevzdají do mé vůle a klidně zesnou v náručí mé Matky.

25. Při soudu zakusí zvláštní ochranu mé Matky.

26. Duše obdrží milost, aby nad mým utrpením a bolestmi mé 
Matky pocítily vnitřní soucit a lásku.

27. Ti, kteří touží po dokonalosti, obdrží jako vyznamenání hlav-
ní ctnosti mé Matky: pokoru, čistotu, lásku.

28. Bude je provázet uklidnění, vnitřní a vnější radost ve zdraví 
a v nemoci.

29. Duchovní osoby obdrží milost, aby neustále prožívaly pří-
tomnost mé Matky, jakož i mou přítomnost bez zvláštních ob-
tíží.

30. Duše, které pokročily ve sjednocení se mnou, obdrží milost, 
že pocítí, že nežijí ony, ale já v nich - to znamená: miluji jejich 
srdcem, modlím se jejich duší, mluvím jejich jazykem, sloužím 
celou jejich bytostí. Ony poznají, že vše dobré, krásné, svaté, 
pokorné, mírné, poslušné, štěstí a divotvornost v jejich nitru 
jsem já sám. Já Všemohoucí, Nekonečný, Samovládce, jediný 
Bůh, jediná Láska.

31. Duše, které vykonají tuto novénu, budou po celou věčnost 
zářit jako lilie kolem Neposkvrněného Srdce mé Matky.

32. Já, Boží Beránek, s Otcem i Duchem svatým se budu věčně 
radovat z těchto duší, které září na Neposkvrněném Srdci mé 
Matky jako lilie a skrze mé Nejsvětější Srdce dojdou věčné slávy. 

33. Duchovní osoby budou v úkonech víry a ctnostném životě 
snadno postupovat. K těmto zaslíbením Spasitelovým se při-
pojuje ještě zaslíbení Nejblahoslavenější Panny, a to její „velké 
zaslíbení“: „Každou první sobotu se uzavírají brány pekla: nikdo 
nebude zavržen. Brány očistce se otevírají. Mnoho duší přijde 
do nebe. To je dílo milosrdné lásky mého Syna, kterou odměňu-
je ty duše, které uctívají mé Neposkvrněné Srdce!“ 
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Farnost kupuje budovu
v centru města

V posledním čísle Života farností v roce 2019 jsem se snažil po-
drobněji informovat o záměrech náší farnosti zakoupit pro cír-
kevní základní školu Salvátor, pro farnost a její aktivity a snad 
také pro další účely budovu bývalého Středního odborného 
učiliště stavebního na ulici Komenského v centru Valašského 
Meziříčí v těsné blízkosti Městského úřadu, náměstí, Základní 
umělecké školy, zámku Žerotínů, ale především v blízkosti naše-
ho farního kostela Nanebevzetí Panny Marie. Takto zpřesněný 
popis píši především pro ty, kdo nejsou místní, ale mají vztah 
k naší farnosti, k naší škole i k našemu městu a dostane se jim 
do rukou toto číslo ŽF.

Po celou tuto dobu jsme se v naší pracovní skupině pravidelně 
scházeli anebo v období nouzového stavu přes Skype jsme měli 
pravidelná setkání a průběžně jsme řešili i ve spolupráci s ve-
dením ZŠ Salvátor všechny záležitosti, které se týkaly záměru 
odkoupení této budovy a její rekonstrukce i způsobu využívání. 
Zlínský kraj nakonec vyhlásil záměr prodeje této budovy za část-
ku 9 mil. Kč a do této Výzvy se přihlásila také naše farnost. Bylo 
potřeba složit kauci ve výši 150.000 Kč. Nakonec se nikdo jiný 
nepřihlásil, takže naše farnost byla jediným zájemcem, který  
také musel splňovat další kritéria (především závazek po dobu 
15 let provozovat tuto budovu primárně jako školské zařízení).
V tuto chvíli se připravuje návrh smlouvy o prodeji, který musí 
projít Radou Zlínského kraje a následně Zastupitelstvem, a po-
kud nenastanou žádné komplikace, mělo by potom dojít k pod-
pisu smlouvy a objekt by měl být převeden do vlastnictví far-
nosti (předpoklad je přelom 3. a 4. kvartálu letošního roku).
Po celý ten čas, ale především nyní, kdy je jasné, že budova bude 
ve vlastnictví farnosti, řešíme všechny věci, o kterých jsme vás 
informovali na všech setkáních, která proběhla v loňském roce 
i ve všech článcích zde v ŽF.
Není možné zde všechno vyjmenovat, ale je toho opravdu mno-
ho, co se řeší a co se také již dává do pohybu. Rád bych zmínil 
především ekonomické záležitosti. Měli jsme připraven finanč-
ní plán, který v sobě zahrnoval koupi budovy a 1. etapu její re-
konstrukce tak, aby zde mohla škola začít fungovat ideálně již 
ve školním roce 2021/2022, nejpozději však v roce 2022/2023. 
Tento plán byl postaven na předpokládaném vícezdrojovém fi-
nancování, ale zahrnoval také úvěr na 1. část rekonstrukce. Se 
vším vás budeme postupně seznamovat, zatím jsme ve fázi indi-
kativních nabídek od oslovených bankovních domů. Je potřeba 

říci, že pandemie zasáhla i do těchto sfér, takže i banky jsou 
opatrnější a také my jsme náš finanční plán, především na stra-
ně příjmů, přepočítali koeficientem Covid-19, neboť je jasné, že 
i mnoho firem má finanční problémy a tím pádem i mnoho lidí, 
ať už jsou to majitelé těchto firem nebo jejich zaměstnanci. My 
ale pevně věříme, že tento projekt má a bude mít Boží požeh-
nání (a vše, co se událo během posledního roku, nás v tom utvr-
zuje) a také vaši konkrétní podporu.
Zároveň se připravují nové stanovy a vůbec fungování spolku, 
který by byl podpůrnou částí nejen tohoto projektu, ale i aktivit 
školy a farnosti. Určitě budeme rádi za každou pomoc, kterou 
jste ochotni pro farnost, pro školu, pro celou tuto akci nabíd-
nout. Věřím, že je mezi našimi farníky velké množství šikovných 
a pracovitých lidí ochotných pomoci. Počítáme s tím, že jedním 
ze zdrojů příjmů může být právě účast v tomto spolku (ať už 
aktivní či jen přispěvatelská). Základní částka by byla 1 000 Kč 
za rok. Detaily budou rozpracovány a předneseny na ustavující 
členské schůzi, jejíž termín i místo konání budou včas upřesně-
ny.
Dále bych chtěl všechny povzbudit ke štědrosti při nedělních 
sbírkách, jak jsem psal v předchozích článcích. Nyní je i díky pan-
demické situaci možné, že se životní situace mnohých zhoršila, 
přesto věřím, že se nám podaří všechny potřebné peníze vy-
brat. Arcibiskupství potvrdilo svůj příspěvek ve výši pěti milionů 
na koupi budovy a zbytek již budeme muset hradit z vlastních 
zdrojů, především z prodeje stávajícího majetku. Tyto prodeje, 
stejně jako obsah smlouvy o koupi budovy byly také schváleny 
arcibiskupstvím.
V současné době probíhá mimo jiné již také předprojektová 
a projektová příprava a je zadána studie proveditelnosti, pře-
devším s ohledem na požadavky požární bezpečnosti a hygie-
ny tak, abychom mohli začít konkrétně koordinovat požadavky 
školy a možnosti technického řešení a také finanční náročnost. 
V rámci této přípravy bylo provedeno kompletní zaměření stá-
vajícího stavu budovy od střechy až po sklepy tak, aby byl pod-
klad reálný a především digitální (projektová dokumentace pře-
devším staré budovy je jen v papírové podobě a není aktuální). 
Z tohoto zaměření nám vyjde kvalitní podklad pro další projekč-
ní práce i propagační činnost. Zaměření budovy metodou 3D 
skenování s tvorbou přesných mračen bodů, včetně zpracování 
ve speciálním software, reálně v hodnotě mnoha desítek tisíc 
korun, bylo realizováno sponzorsky, a tedy farnost nebude mu-
set platit nic. Věříme, že podobných štědrých donátorů bude 
v rámci celé akce přibývat ve všech etapách.

Za koordinační skupinu a ekonomickou radu farnosti
Evžen Hlavica
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Apoštolát modlitby

DENNÍ MODLITBA APOŠTOLÁTU

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

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

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

jména na úmysly Svatého otce a našich biskupů:

ČERVEN
Evangelizační úmysl: Cesta srdce

Modleme se, aby ti, kdo trpí, skrze pronikavý 
dotek Ježíšova Srdce nalezli životní východisko.

Národní úmysl
Za dar moudrosti pro studenty – ať pod ochranou 

bl. Hroznaty mladí nacházejí pravý smysl 
života a nechají se vést Duchem Svatým.

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

Nové priority
Papežská akademie sociálních věd1 dne 5. února 2020 uspořá-
dala jednodenní setkání s názvem Nové formy solidarity vedou-
cí k bratrství, inkluzi, integraci a inovaci, které uvedl její před-
seda, italský ekonom prof. Stefano Zamagni, známý také u nás.

Setkání se zúčastnil nositel Nobelovy ceny za ekonomii Josef 
Stiglitz, Rob Johnson z Institutu pro nové ekonomické myšlení 
hovořil o výchově nových generací ekonomů. Na setkání vy-
stoupil též papež František a generální ředitelka Mezinárodního 
měnového fondu Kristalina Georgievová.

TROCHU HISTORIE
V roce 2012 prof. S. Zarnagni obdržel čestný doktorát na Karlo-
vě univerzitě. V rámci jeho pobytu v Praze bylo možné se s ním 
setkat i v Centru Mariapoli, kde hovořil o jemu velmi blízkém 

„Kdo vás přijímá, mne přijímá, a kdo 
mne přijímá, přijímá toho, který mě po-
slal.“ (Mt 10,40)

Matoušovo evangelium v této kapitole 
vypráví o tom, jak si Ježíš vybral svých 
dvanáct a jak je poslal kázat svoje posel-
ství.

Jsou jmenováni jeden po druhém na znamení osobního vztahu 
s Mistrem, kterého následovali už od počátku jeho poslání. Po-
znali jeho styl, tvořený hlavně blízkostí k nemocným, hříšným 
a těm, kdo byli pokládáni za posedlé ďáblem; prostě ke všem 
zavrženým a odsuzovaným, od nichž je lepší se držet dál. Teprve 
po těchto konkrétních znameních lásky ke svému lidu začíná 
Ježíš hlásat, že Boží království je blízko.
Apoštolové jsou tedy vysláni v Ježíšově jménu jako jeho „vy-
slanci“ a je to On, kdo má být skrze ně přijat.
Bůh sám často navštěvuje velké osobnosti Bible, které s otevře-
ným srdcem vítají nečekaného a neplánovaného hosta.
I dnes, hlavně v kulturách, které si uchovaly silného komunitní-
ho ducha, je host posvátný, i když je to někdo neznámý, a chys-
tá se pro něj to nejlepší místo.

„Kdo vás přijímá, mne přijímá, a kdo mne přijímá, přijímá toho, 
který mě poslal.“

Slovo života na červen 2020

Ježíš poučuje svých dvanáct: mají se vydat na cestu naboso 
a nalehko – jednu lehkou mošnu, jen jednu tuniku… Mají se ne-
chat vítat jako hosté, být připraveni přijímat pokorně pozornost 
druhých; mají nezištně nabízet péči a blízkost chudým a všem 
předávat dar pokoje. Jako Ježíš mají být trpěliví v nedorozumě-
ních a pronásledování a být si jisti Otcovou pomocí a láskou.
A kdo bude mít to štěstí a potká někoho z nich, bude moci sku-
tečně zakusit Boží něhu.

„Kdo vás přijímá, mne přijímá, a kdo mne přijímá, přijímá toho, 
který mě poslal.“

Všichni křesťané mají poslání jako učedníci: svědčit s pokorou, 
nejprve svým životem a pak také slovem, o lásce Boha, s kterou 
se sami setkali, aby se stala pro mnohé, pro všechny, radostnou 
skutečností. A poněvadž nalezli u Boha přijetí i se svými křeh-
kostmi, prvním svědectvím je právě ohleduplné přijetí bratra.
Ve společnosti mnohdy poznamenané honbou za úspěchem 
a egoistickou autonomií jsou křesťané povoláni k tomu, aby 
ukazovali krásu bratrství, které uznává, že se navzájem potře-
bujeme, a vede ke vzájemnosti.

„Kdo vás přijímá, mne přijímá, a kdo mne přijímá, přijímá toho, 
který mě poslal.“

Chiara Lubichová napsala o evangelním přijetí toto: „(…) Ježíš 
byl projevem lásky, s níž nebeský Otec plně přijímá každého 
z nás, a lásky, kterou bychom tedy my měli mít k sobě navzá-
jem. (…) Budeme se tedy snažit žít toto Slovo života především 
ve svých rodinách, sdruženích, společenstvích, pracovních sku-
pinách tím, že se budeme varovat posuzování, diskriminace, 
předsudků, nevole, nesnášenlivosti k tomu či onomu bližnímu, 
která se tak snadno a často dostavuje, a tím ochlazuje a ohro-
žuje lidské vztahy a jako rez brání vzájemné lásce. (…) Přijímat 
druhého, který je jiný než my, je základem křesťanské lásky. Je 
východiskem, prvním stupněm k budování té civilizace lásky, té 
kultury společenství, k níž nás Ježíš volá zvláště dnes.“1

Letizia Magri

1 Srov. Ch. Lubichová, Slovo života na prosinec 1992, též in Parole di Vita, 
a cura di Fabio Ciardi (Opere di Chiara Lubich 5; Città Nuova, Roma 2017), str. 
513-514.
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1 Účelem akademie je podpora studia a pokroku společenských věd. Mezi hlav-
ní oblasti zájmu patří právo, ekonomika, politické vědy, sociologie a historie.
2 Když peníze jsou pro člověka vším a zaujímají místo Boha.
3 Když se zlo institucionalizuje, například skrze špatné zákony.
4 Obecné dobro - souhrn všeho, co si člověk nedokáže obstarat sám a nezbyt-
ně k tomu potřebuje spolupráci druhých, rodiny, státu, například obrana proti 
epidemii. Je to zvlášť důležitá parketa pro politiky.

projektu ekonomiky společenství, který se zrodil díky intuici 
Chiary Lubichové.
Ona nebyla ekonomka, ale pochopila, že existuje ekonomika 
občanská, uplatňovaná například jako ekonomika sociálně-trž-
ní, a tržní ekonomika takzvaně „bez přívlastků“, která směřuje 
k různým podobám „divokého kapitalismu“ (kritizovaného již 
encyklikou Jana Pavla II. Centesimus Annus pod pojmem „ne-
spoutaný kapitalismus“).
Občanská ekonomika vede ke spojení trhu a vzájemnosti a tak 
polidšťuje nejen ekononické, ale i společenské vztahy. Naopak 
všeobecně rozšířený zmíněný typ kapitalismu je určován indi-
vidualismem, podněcuje na jedné straně konsumismus a prak-
tický materialismus a na straně druhé napomáhá zbídačování 
většinové populace a devastaci životního prostředí.

NOVÉ PRIORITY
„Je třeba si stanovit nové priority, abychom tyto společensko-
-hospodářské mechanismy polidštili,“ řekl na sympoziu papež 
František, ktery ve svém obsáhlém projevu vyjmenoval hlavní 
problémy dnešního světa.

STÁLE ROSTOUCÍ SOCIÁLNÍ NEROVNOST
Znamená to, že globální kapitál se stále více koncentruje v ru-
kou malé skupiny lidí na úkor většinové populace. Údajně 50 
nejbohatších lidí naší planety vlastní majetek ve výši 2,2 bilionu 
dolarů.

SPEKULATIVNÍ PENĚŽNICTVÍ
Tuto sociáIní nerovnost působí idolatrie2 peněz, chtivost a spe-
kulace, k níž se dnes druží vyvinutá technologie, rychlost trans-
akcí a tím možnost obrovských zisků, zcela odtržených od reáI-
né ekonomiky, jak vysvětlil papež František.
Už Aristoteles (+322 před Kr.) takové jednání odsuzoval a nazý-
val je lichvou, protože peníze přece byly vynalezeny k usnadně-
ní směny a výroby a ne ke spekulacím. Také daňová zvýhodnění 
pro nejbohatší lidi a daňové ráje vedou k obrovským ziskům 
a brání důstojnému rozvoji jednotlivců i společnosti.

ZBROJNÍ PRÚMYSI
„Je třeba prohlásit, že největší strukturou hříchu3 je zbrojní prů-
mysl, který dává peníze a čas do služeb konfliktů a smrti,“ prone-
sl dáIe papež. Poukázal také na závazky jednotlivých států, kte-
ré jsou obsaženy ve známé Všeobecné deklaraci lidských práv 
OSN z roku 1948.

Letohrádek Pia IV. - sídlo Papežské akademie sociálních věd

NOVÁ FINANČNÍ ARCHITEKTURA
„Nová etika předpokládá, že si uvědomíme nutnost uzavření da-
ňových rájů, zabráníme daňovým úníkům recyklací peněz, o kte-
ré je společnost okrádána, a vyzveme důležíté státy, aby hájily 
spravedlnost a obecné dobro4 více než zájmy nejmocnějších 
nadnárodních firem.“
Svou řeč ukončil tím, že „současná doba vyžaduje, abychom 
přešli od logíky izolovanosti a nepřátelství (...) k logice schopné 
podporovat provázanost a kulturu setkávání, kde by se nově vy-
stavěly solidní základy nové mezinárodní finanční architektury.“

MEZINÁRODNÍ SUMMIT MLADÝCH EKONOMŮI
Na konec března 2020 svolal František summit mladých ekono-
mů a podnikatelů, na ktery se přihlásilo více než 2000 účastníků 
ze 115 zemí. Kvůli koronaviru byl přeložen na listopad 2020.
A proto byla na sobotu 28. března naplánována mezinárodní in-
ternetová konference, během níž by se organizační výbor chys-
taného summitu spojil s přihlášenými účastníky.

Miloslav Kněz, časopis Nové město 2/2020
(Zpracováno podle vatikánského rozhlasu)

Nebe dalo déšť a země přinesla úrodu (Jak 5,18)
kostel v Lešné
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zŠ salvátor
Je to už více než dva měsíce, co se výuka na naší církevní škole 
uskutečňuje přes techniku na dálku, a třetí číslo ŽF, do kterého 
přispíváme za mimořádných opatření v souvislosti s onemoc-
něním Covid-19. Pravidelně vás, čtenáře ŽF, informujeme o ak-
tivitách, které ve škole děláme, ale už víte všechno z dozvuků 
výuky v březnu, v dubnu jste se mohli dočíst o tom, jak který 
učitel aktivizuje žáky formou emailů či komentů a jaké úkoly 
zadává. Květen se přehoupl do druhé poloviny a asi všichni si 
posteskneme, jak to letí... Možná je to tím, že děláme každý den 
stejné rutinní činnosti: úkoly, emaily, učení, vaření... a zase zno-
vu dokola... a už pomalu nevíme, co je za den a co jsme vlastně 
dělali včera... Především ale znovu děkujeme rodičům za další 
hodiny strávené výukou! Vážíme si této jedinečné spolupráce, 
a těší nás také zaslané fotografie splněných domácích úkolů 
dětí i fotografie z volnočasových aktivit.

Dnes začneme zprávy ze školy slovy pana ředitele Ing. Hynka 
Mikuška k personálním změnám mezi provozními zaměstnan-
ci. (Možná jste totiž zachytili dvakrát během posledních několi-
ka měsíců inzerát, že ZŠ Salvátor hledá uklízečku.)

Do konce školního roku zbývá přibližně měsíc, a protože 
do prázdnin vyjde jen pár čísel Života farností, rád bych se zmí-
nil o personálních změnách, které ve škole nastaly.

První změnou byl odchod do důchodu naší dlouholeté paní 
uklízečky Lidky Žnivové. Do školy nastoupila v listopadu 1996. 
Se všemi novými povinnostmi se seznámila velmi rychle a vždy 
pracovala spolehlivě a zodpovědně. Protože je to ale práce dost 
fyzicky náročná, občas jí vypomáhali někteří členové její rodiny. 
Zejména její manžel Josef, u kterého jsem obdivoval to, že když 
se do úklidu pustil, téměř neodpočíval a přestávku si udělal, až 
když bylo hotovo. A tak bylo radost pohledět, jak se s Lidkou při 
práci doplňovali a vzájemně si pomáhali. Když bylo potřeba, za-
skočili při úklidu nejen její dcery Martina a Jana, ale i vnoučata 
Jirka s Honzou. I když už dávno měla důchodový věk, v práci vy-
držela až do konce prosince 2019, kdy definitivně místo úklidu 
převzala roli obětavé babičky. Na její místo pak do školy nastou-
pila paní Petra Vávrová. Rád bych Lidce touto cestou poděkoval 
za všechna ta léta, která na ZŠ Salvátor strávila, za její obětavou 
práci a já osobně také za mnoho duchovních rozhovorů, které 
jsme občas vedli a kterými jsme se vzájemně povzbuzovali. 

Druhou personální změnou je odchod druhé paní uklízečky 
Mirky Matyskové. Ta do školy nastoupila v říjnu 2014. Také ona 
se velmi rychle zapracovala a s Lidkou Žnivovou vytvořily „úder-
nou dvojici“, před kterou se třásla i ta nejmenší špinka ve škole. 
Vždycky před začátkem školního roku dokázaly vyleštit podlahy 
ve třídách tak, že se leskly jako vodní hladina a já se bál, že si 
namočím nohy... Mirka se vrací do rodinné firmy. 

Také jí moc děkuji za její obětavou a precizní práci. Zvlášť bych 
chtěl ocenit to, že kdykoliv jsme ve škole potřebovali mimořád-
ně uklidit po neplánované opravě střechy, vždycky byla ochot-
ná pomoci, i když to bylo třeba v sobotu nebo v neděli.

Oběma přeji pevné zdraví, spokojenost, radost z vnoučků a dětí, 
dary Ducha Svatého a Boží požehnání.“

Hynek Mikušek

Žáci IX. třídy znovu ve škole!
Od 11. května je povolena školní příprava žáků 9. ročníků 
na červnové přijímací zkoušky. Také my jsme žákům přípravu 
ve škole umožnili a za dodržení bezpečnostních opatření jsme 
je rádi po dlouhé době potkali ve škole! Ve třídě sedí každý sám, 
po dohodě s učitelkou řeší použití roušky. Opakují si matema-
tiku a český jazyk, ale na doplnění si přibrali ještě angličtinu. 
Z celkového počtu 18 žáků jich přišlo první den 15. Což je ma-
ximálně povolený počet na jednu skupinu. (Někteří vědí, že při-
jímací zkoušky dělat nebudou, tak na přípravu chodit nemusí.) 
Počet se nakonec ustálil na 14. Přistupují k přípravě zodpověd-
ně, za což je chválíme, a přejeme, aby se jim 8. června u přijíma-
cích zkoušek dařilo. Rovněž myslíme na pět žáků VII. třídy, kteří 
budou dělat přijímací zkoušky na víceleté gymnázium 9. června. 

Výsledky zápisu do budoucí I. třídy
Do konce dubna proběhly na školách zápisy do I. tříd. Naše bu-
doucí I. třída bude mít 16 žáků, z toho 12 děvčat a 4 chlapce. 
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Moc se na děti těšíme, uvidíme se společně v září. Mrzí nás, 
že jsme nemohli uspořádat setkání „Na zkoušku prvňáčkem“. 
A současný stav – přestože postupně dochází k rozvolňování 
přísných opatření – stále nedovoluje, abychom děti pozva-
li do školy a ukázali jim běžný provoz, a tak jim umožnili vy-
zkoušet si být školákem, což jsme od akce očekávali. Děti by se 
nemohly setkat s kamarády a se spolužáky svých sourozenců. 
Děkujeme tímto rodičům za pochopení.

8. květen – Památka Panny Marie, Prostřednice všech mi-
lostí
8. května obvykle vyrážíme s rodinou na Svatý Hostýn (a mys-
lím, že tak činí i některé rodiny našich žáků), abychom na chví-
li spočinuli v náručí Panny Marie. V období mší svatých bez 
poutníků jsme se ale rozhodli navštívit jiné, méně známé pout-
ní místo. Nedaleko Kozlovic (na trase mezi Frenštátem pod 
Radhoštěm a Frýdkem-Místkem) se nachází vesnice Palkovice 
s místní částí Myslík. Pokud byste jeli autobusem, vystoupíte 
na zastávce Myslík, je na kopci nad vesnicí, přímo u kaple Pan-
ny Marie Sedmibolestné. Odtud se vydáte pěšky po značené 
zpevněné cestě až k lesu, kde najdete skryté tzv. Myslíkovské 
Lurdy. (Musíte sledovat značení, jedině tak neminete odbočku 
z lesní cesty na nenápadnou strmou pěšinku, která vás dovede 

až k cíli.) K místu se váže příběh. Ke konci druhé světové války 
se rodina Jana Bělunka z Ostravy úpěnlivě modlila, aby přežila 
jeden z těžkých náletů na město. A jejich prosby byly vyslyšeny. 
Se svou vděčností se pan Bělunek svěřil faráři Stanislavu Dubi-
novi. A ten mu vnukl myšlenku, aby postavil kapličku k uctění 
Panny Marie. A rovnou doporučil i vhodné místo. Nad Palkovi-
cemi, v části Myslík, v lesích u Mankovy skály. Skálu bylo ovšem 
potřeba „trochu dobudovat“, aby v ní vznikla kamenná kaplička. 
Vysvěcena byla 12. září 1946. A v květnu do ní byly dodány dvě 
sochy. Panna Maria a u jejích nohou klečící svatá Bernadeta. 
Lidé si toto místo oblíbili a začali mu říkat Lurdy. A aby se to 
nepletlo s těmi pravými ve Francii, vžilo se pojmenování Myslí-
kovské Lurdy. V roce 1948 přibyla na vrcholek přetvořené Man-
kovy skály dřevěná zvonička. Každý rok od vzniku kapličky se 
zde konaly poutě, vždy druhou květnovou neděli k uctění všech 
matek. V době totality byly samozřejmě zakázány. Poutníci ale 
do Myslíkovských Lurd přesto přicházeli k tajným bohoslužbám. 
Po roce 1989 byla tradice poutí opět oficiálně obnovena. Poutní 
místo Myslíkovské Lurdy je přístupné po celý rok.

Děkuji za fotografie z výletů Baričiakům, kteří navštívili mj. nám 
bližší Petřkovické Lurdy.
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Den Země
Den Země 22. dubna si na naší škole každoročně připomínáme 
a podnikáme různé projekty a aktivity k tomu zaměřené. Le-
tos jsme je z pochopitelných důvodů nemohli uskutečnit, proto 
jsme alespoň prostřednictvím webových stránek vyzvali žáky 
k tomu, aby si den Země doma s rodiči připomněli. A někteří 
nám pak do školy zaslali krásné obrázky. Tak díky moc!

Dopis pro radost
Další aktivitou, kterou jsme našim žákům prostřednictvím in-
ternetových stránek školy nabídli, byla možnost zapojení do vý-
zvy „Dopis pro radost“. Tento projekt Diakonie cílil na senio-

K nim se váže legenda, že když roku 1887 navštívil novojičínský 
měšťan pan Stüber poutní místo Lurdy v jižní Francii, rozhodl 
se po návratu z Lurd rozšířit tuto zvěst o zjevení i u nás. K za-
ložení poutního místa vybral opuštěný pískovcový lom poblíž 
Petřkovic a požádal o pomoc starostu a obecní radu. Prostran-
ství před lomem, obklopeném lesy, skalami a stráněmi roku 
1888 obyvatelé obce vyklidili, upravili jeskyni a postavili schody 
z louky. Socha Panny Marie byla vytesána z kamene vylome-
ného ve zdejším lomu. Později byla vybudována křížová cesta 
a vztyčen kříž. V roce 1958 zde byl umístěn nový kříž, který se 
předtím nacházel v kapli zemské věznice ve Valašském Meziříčí, 
dřívějším zámku hraběte Kinského. Mimo konání každoročních 
poutí se mší svatou druhou srpnovou neděli je toto místo hojně 
navštěvováno nejen věřícími, ale i turisty a obyvateli okolních 
vesnic pro svůj půvab a zvláštní atmosféru.

Naučná stezka Poličná
Rodiny našich žáků jsou podnikavé a aktivní a občas zašlou 
i do školy tip na zajímavá místa či akce pro informování ostat-
ních. Obdrželi jsme např. fotografie z Naučné stezky v Poličné, 
kde si děti mohou nejen zadovádět a zasportovat, ale kde se zá-
roveň dozví (a naučí) mnoho zajímavého ze života v přírodě. Po-
kud jste tam ještě nebyli, dostanete se tam tak, že za mostem 
přes řeku Bečvu směrem do Poličné odbočíte doprava a podél 
řeky jdete dál.
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ry a měl jim pomoci překonat dlouhé dny a trochu je potěšit 
v době, kdy byli doslova izolováni od okolního světa z důvodu 
zákazu návštěv v domovech pro seniory v souvislosti s nemo-
cí Covid-19. Děti měly psát dopisy nebo vzkazy a malovat ob-
rázky. Zapojení dětí bylo vítané, ale zcela dobrovolné. A naši 
žáci na to skvěle reagovali! Zapojili se žáci I. i II. stupně. Paní 
učitelce Hříbkové, která nás o projektu informovala, se začaly 
scházet dopisy i obrázky, které potom zasílala dál. „Do domovů 
pro seniory tak zamířily stovky dopisů pro radost. Některé psa-
li dospělí, další děti, které je doplnily i kresbami. Senioři čtou 
psaní i víckrát za sebou a některým u takového dárku tečou 
slzy dojetím.“ (https://www.irozhlas.cz/zivotni-styl/spolecnost/
domov-pro-seniory-duchodcu-koronavirus-vztazy-dopisy-dia-
konie_2005040933_jgr) Projekt byl ukončen k 25. 5., kdy byly 
v další vlně rozvolňování opatření opět v zařízeních pro seniory 
umožněny návštěvy.

A snaha našich žáků nezůstala bez odezvy. Paní učitelka Hříbko-
vá dostala poděkování nejen z Diakonie ve Valašském Meziříčí, 
ale všem zapojeným dětem napsala děkovný dopis i koordiná-
torka celého projektu. Oba zveřejňujeme zde stejně jako něko-
lik obrázků či textů žáků. Nejraději bychom vám ukázali všechny 
práce, ale zabraly by mnoho stran. Byly opravdu velice pěkné!
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Dobrý den, paní Hříbková,
moc děkujeme za krásné obrázky od Vašich žáků, které jsme 
rádi předali našim klientům. Měli radost, ale trošku je mrzelo, že 
jim to nedávají přímo děti... Už se jim moc stýská po návštěvách. 
Tak snad se situace už brzy dostane do normálu a budeme moci 
zase uspořádat nějaký drobný koncertík vašich žáků pro naše 
babičky a dědečky.
Těším se na to stejně jako naši klienti. 

S přáním hezkého dne 
Mgr. Zuzana Venturová
fundraiser a referent PR 
Diakonie Valašské Meziříčí
Žerotínova 1421, 757 01 Valašské Meziříčí

Milí dobrovolníci,
jsme rádi, že vlna solidarity, která v souvislosti s koronavirovou 
krizí hýbala Českem, přinesla radost seniorům a dalším obyva-
telům pobytových zařízení sociálních služeb. Přes 350 z vás se 
do iniciativy „Dopisy pro radost“ zapojilo. Dospělí psali dopisy, 
děti kreslily obrázky a psaly krásné vzkazy, zapojily se i celé třídy 
ze základních škol a my v Diakonii si této pomoci moc vážíme. 
Díky vám mohli svůj čas radostněji trávit senioři v domovech 
v Písku, Krabčicích, Dvoře Králové nad Labem, Myslibořicích, Rý-
mařově, Vsetíně a nově i v Doběticích, Havlíčkově Brodě, Třebíči, 
Tovačově, Krnově či Mirošově. Karanténní opatření v domovech 
pro seniory se pozvolna uvolňují. Od 25. května budou moci 
navštěvovat seniory opět jejich rodiny a přátelé. Proto i naše 
iniciativa je u konce, neboť přímý kontakt seniorů s jejich blízký-
mi je nenahraditelný. Patří vám naše velké poděkování, že jste 
seniorům i dalším obyvatelům pobytových zařízení pomohli tuto 
nelehkou dobu překonat. Podívejte se do naší Galerie dobrých 
zpráv a přečtěte si, jak Diakonie společně s vámi přinesla radost 
nejen seniorům, ale i dalším lidem zasaženým pandemií.
 
S přáním krásných dní,
Kamila Šimková
Koordinátorka
Diakonie ČCE – Středisko humanitární a rozvojové spolupráce
120 00 Praha 2
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Výtvarná soutěž Matice svatohostýnské
Jsme rádi, že se nám ve škole sešly taky obrázky a slohové prá-
ce do soutěže s názvem „Rodinná pohoda není náhoda“, která 
byla vyhlášena v době nouzového stavu. Byly odeslány ve stře-
du 27. 5. na Svatý Hostýn. Budeme se těšit, že některá práce 
zaujme a že se třeba v příštím čísle ŽF pochlubíme úspěchem. 
Myslím si ale, že všechny děti, které něco sepsaly, ať už dob-
rovolně nebo v rámci DÚ do ČJ, nebo namalovaly, si zaslouží 
poděkování a pochvalu! 

VKV ON-SEMI
Co je „VKV JUNIOR – S AUSTINEM NA VRCHOL!“? Je to cykli-
stická akce pro všechny žáky mateřských, základních a střed-
ních škol a členy sportovních klubů (do 18 let). Cílem je zdolat 
na kole (sám, s kamarády, s rodiči, se školou) ve stanoveném 
termínu (25. 4. – 30. 11. 2020) co nejvíce z předepsaných 50 
vrcholů. Na jednotlivých vrcholech je nutno pořídit svoji fot-
ku („selfie“) tak, aby bylo patrné, že byla pořízena na daném 
vrcholu, a tu následně zaslat na junior@vkv-bike.cz. Fotogra-
fie v této kategorii, na rozdíl od hlavní kategorie, účastníci za-
sílají průběžně, tedy co nejdříve po jejich zdolání. Nyní citace 
textu z Facebooku soutěže: „Výraznou stopu zanechává v ON 
Semiconductor VKV rodinný klan Masařů z Valašského Me-
ziříčí. Honza zakončil letošní ročník těsně za Top 10 a nyní jej 
následují bratr Lukáš a otec Petr Masař. Zatímco Lukáš je mezi 
držiteli hlavní kategorie debutantem, Petr je prvním véčkařem 
historie, který zapsal účast ve všech osmi ročnících. Letos ro-
dinnému tandemu patří dělené 28. - 29. místo. Gratulujeme!“ 
#jezdimvkv #veckariproamalku 
Ke gratulaci pořadatelů se připojujeme taky od nás ze školy 
a přejeme dobré zdraví, které k takovým výkonům určitě potře-
bujete, a taky přejeme ještě hodně najetých kilometrů na kole, 
jakož i zdolání dalších horských vrcholů. Jste borci! (Pozn. Hon-
za je náš bývalý žák, Lukáš je nyní žákem VII. třídy.)

Juniorský VKV:
8. místo Lukáš Masař
23. místo Baričiaková Eliška
24. místo Baričiak Václav
Vrcholy ještě zdolávají Jolana a Jindřich Gajdošovi.
Naše škola je zatím na průběžném 6. místě.
Tato parta sportovců hledá ještě další, aby mohli vylepšit svůj 
týmový výsledek!!

Výtvarná soutěž Kouzlo jara
Ve čtvrtek 21. května jsem dostala email od Pospíšilů, ve kte-
rém mě informovali o výsledcích výtvarné soutěže „Kouzlo 
jara“, do které se jejich děvčata během nouzového stavu při-
hlásila. Z informací pořadatele soutěže – Lesy Praha – víme, 
že se v soutěži, která trvala do konce dubna, sešlo neuvěřitel-
ných 475 obrázků! Největší konkurence byla v kategorii školá-
ků z prvního stupně ZŠ - poslali dohromady 300 děl. Druhou 
nejpočetnější skupinou byli malí výtvarníci z mateřských škol, 
kterých se zapojilo 70. Třetí nejsilnější zastoupení měli školáci 
z druhého stupně ZŠ, kteří poslali 51 obrázků. (Pro zajímavost 

- do malování se ale pustilo i 17 starších studentů, kteří už studu-
jí na středních školách a 37 dospělých, mezi nimiž bylo dokonce 
5 seniorů.) 
Nyní ale k tomu nejdůležitějšímu: 
v kategorii školáků 1. stupně ZŠ získala Veronika Pospíšilová 
za obrázek „Na jaře u vody“ 3. místo!
v kategorii školáků 2. stupně ZŠ získala Tereza Pospíšilová 
za obrázek „Čápi s mláďaty v hnízdě“ rovněž 3. místo!
Velká gratulace! 

Na závěr jedna smutná zpráva. Ve věku 76 let zemřel po dlou-
hé a těžké nemoci pan Mgr. Jiří Pánek, bývalý ředitel ZŠ Sal-
vátor. Rádi bychom mu v příštím čísle ŽF věnovali vzpomínku.

Magda Krupová

Charita Valašské Meziříčí
Charita v časech koronaviru

Když se začala v Čině objevovat nová zvláštní 
nemoc, nikdo z nás tomu zpočátku nepřiklá-
dal nijak zvláštní význam. Je to přece jen dale-
ko, netopýry u nás není zvykem jíst, no zkrát-
ka nás se to až tak netýká. Jak moc jsme se ale 
mýlili. Nakonec, a dnes se ukazuje, že velmi 
rychle, se ta zvláštní nemoc začala šířit po Ev-
ropě a v únoru už bylo dost jasné, že zasáhne 

i nás. To už se začala šířit panika a s ní spojená nákupní horečka. 
Kupovalo se všechno, od trvanlivých potravin přes desinfek-
ce až k nejrůznějším zdravotnickým pomůckám, vitamínům…, 
a najednou nebylo na trhu nic. A téměř žádné vybavení jsme 
neměli ani v našich službách.
Letošní březen, duben a květen v této podobě, troufám si říct, 
nikdo z nás nezažil. Je to zvláštní doba, plná obav, útlumu, soli-
darity a činorodosti, přemýšlení o tom co bude dál. Všichni se 
musíme novým podmínkám nějak přizpůsobit.
Ne jinak je tomu i v naší Charitě. Situace se dotkla všech – pra-
covníků i klientů. Všichni jsme museli pružně zareagovat na na-
řízení vlády a respektovat vydaná rozhodnutí. Ta se mimo jiné 
dotkla fungování několika našich služeb. 

10. března vláda nařídila zákaz návštěv v domovech pro seniory, 
my jsme ale stejný zákaz prozíravě vydali o týden dřív. To byl ale 
teprve začátek. 13. března jsme museli uzavřít služby Denního 
stacionáře Radost, který se věnuje seniorům a lidem se zdra-
votním postižením. Vzápětí poté, 16. března, přišly na řadu níz-
koprahová zařízení pro děti a mládež - Zastávka ve Valašském 
Meziříčí a Triumf Klub v Rožnově a sociálně aktivizační služba 
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pro rodiny s dětmi SASanky. Bylo potřeba zajistit náhradní práci 
pro jejich personál. Část zaměstnanců se musela postarat o své 
děti kvůli uzavření škol, část, pokud to jejich pracovní náplň do-
volila, pracovala z domu, někdo nastoupil na OČR. Zaměstnanci 
stacionáře Radost a později i Triumf klubu se zapojili do no-
vých činností města Rožnova, kde zpočátku situace vypadala 
vážně. Děvčata se zapojila do roznášky potravinových balíčků 
pro místní seniory. Ostatní pomáhaly se šitím látkových roušek. 
Těch bylo potřeba jen pro naše služby asi 1000. Ochranných 
zdravotnických pomůcek byl kritický nedostatek, doobjednat je 
byl hlavně zpočátku velký problém, slibované dodávky ze stra-
ny státu nepřicházely ve stanovených termínech. Do šití se tedy 
zapojil každý, kdo jen mohl. Někdo pral, jiný žehlil, další stříhal 
a někdo šil. Nebyli jsme ale na to všechno sami. Pomoc nabíze-
li dobrovolníci 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 uzavřená nebo omezená. Za pomoci všech přes Charitu Va-
lašské Meziříčí „přešlo“ už 9 000 kusů látkových roušek různých 
typů, barev, velikostí. V první řadě jsme pokryli potřebu roušek 
u našich zaměstnanců a klientů služeb. Další jsme pak darovali 
především seniorům z řad veřejnosti, pracovníkům a klientům 
Nemocnice ve Valašském Meziříčí, Baťovy nemocnice ve Zlíně, 
pracovníkům České pošty, obchodů apod. Velké množství rou-
šek jsme posílali do olomoucké Charity a do Arcidiecézní cha-
rity. 1960 kusů roušek zamířilo do italské Lombardie, která je 
nákazou velmi silně postižena. Další šly do ČČK, odkud se dis-
tribuovaly dál. 400 kusů jsme poslali i do Řecka pro uprchlické 
tábory. Všechno jsme to mohli zvládnout díky pomoci a oběta-
vosti pracovníků Charity a dobrovolníků z řad široké veřejnosti. 
Velké díky všem, kteří se do šití roušek zapojili.
Pracovníci pozastavených služeb ale na měnící se situaci reago-
vali nejen nákupy pro seniory a šitím roušek. Triumf v Rožnově 
a SASanky ve Valmezu začali nabízet online doučování a telefo-
nické konzultace. Pracovníci Zastávky přešli na denní centrum 
pro lidi bez domova, kde pomáhají zvládnout vyšší nápor no-
vých klientů a zvýšené hygienické požadavky služby. Děvčata ze 
stacionáře se zapojila do práce v odlehčovací a v pečovatelské 
službě v Rožnově. 
Charita ale nepozastavila poskytování všech svých služeb. Kro-
mě již výše zmiňovaných, které jsme kvůli nařízení vlády museli 
uzavřít, další fungovaly bez omezení dál, přestože i jejich pra-
covníci se museli nějakým způsobem srovnat s vlastními obava-
mi z možného nakažení sebe, členů svých rodin nebo i klientů. 
Všem patří obrovský dík, že se dokázali s novou situací poprat, 
ve službách vytrvali i přes různá rizika a omezení. 
Všechny služby musely přijmout přísná hygienická opatření. 
U několika z nich došlo ke snížení počtu klientů z důvodů jejich 
obavy z nákazy, nebo poskytnutí dočasné péče ze strany rodiny. 
Každá z nich měla situaci ale jinak obtížnou.
Pobytové služby, jako je Domov pokojného stáří ve Valašské 
Bystřici a Azylový dům pro matky s dětmi ve Valašském Meziříčí, 
se musely připravit na nově vzniklou situaci detailně a co nejví-
ce snižovat riziko nákazy jak u klientů, tak i u pracovníků. Obě 
musely vytvořit tzv. krizový plán provozu, pro případ karantény 
nebo potvrzení nákazy, kdy by případně došlo k hermetickému 
uzavření celého objektu. Ten obsahuje nejen vyčlenění poko-
jů pro nemocné, ale také seznam personálu, který by po celou 
dobu izolace pečoval o klienty, zajištění stravy pro zaměst-
nance i klienty atd. Bylo potřeba obě zařízení uzavřít také pro 
návštěvy zvenčí a minimalizovat pohyb klientů ve společných 
prostorách.

Na vzniklou situaci ale musely zareagovat také služby pro lidi 
bez domova. Bylo potřeba ochránit klienty, ale i občany naše-
ho města, pokud by někdo z klientů onemocněl a nákazu šířil 
na ulici. A tak bylo prioritou pracovníků vybavit lidi bez přístře-
ší rouškami, dbát nejen na dodržování hygienických zásad, ale 
především na povinnost roušky nosit a pravidelně je desinfi-
kovat, dodržovat omezení počtu lidí bez domova ve skupině 
a omezit jejich pobyt na veřejnosti. Což je u této skupiny osob 
velmi obtížné, navíc sociální služba není nápravným zařízením, 
ale pracuje pouze s motivací každého člověka a vnímáním jeho 
odpovědnosti. Pracovníci neznají diagnózy jednotlivých klientů, 
jejich zdravotní stav má i v běžném období některé z příznaků, 
kterými se vyznačuje koronavirus. A tak došlo k upravení pro-
vozní doby denního centra, aby se tu lidé bez domova mohli 
zdržovat denně od 7:30 až do 18 hodin. V 19 hodin začínal pro-
voz noclehárny. V minimálním čase uzavření služeb docházelo 
k hloubkovému úklidu a k dezinfikování prostor.
Těžké to měly také všechny terénní služby. Pracovníci se v nich 
dostávají do velmi blízkého kontaktu se svými klienty při prová-
dění pomoci s hygienou, podáváním stravy a další péčí. V jiných 
typech služeb je doprovázejí při nejrůznějších činnostech nebo 
jim při nich asistují. Při poskytování služby hlavně zpočátku vů-
bec nevěděli, zda nepracují s nakaženými klienty, popř. zda oni 
sami nemohou být zdrojem nákazy.
A v neposlední řadě je potřeba ocenit i naše sestřičky, které 
poskytují domácí péči formou zdravotnických úkonů. Když se 
mluví o zdravotnících v první linii, vidím za nimi právě je. Zatím-
co praktičtí lékaři „ordinovali“ často po telefonu, ony několikrát 
denně vyjížděly přímo do domácností nemocných bez informa-
cí o tom, zda tam není někdo nakažený nebo v karanténě nebo 
zda nákazu nemohou přinést právě ony. 
Jsme si dobře vědomi, že aktuální situace je pro všechny fyzicky 
a hlavně psychicky velmi náročná. Pracovníci se s ní musí vyrov-
nat sami, zvládnout ji ve svých rodinách a k tomu plně fungovat 
ve službách tak, aby na klienty nepřenášeli své obavy a nervo-
zitu. Naopak je musí uklidňovat, celou situaci vysvětlovat a při-
tom dbát na dodržování všech nových opatření. A to vyžaduje 
velké úsilí a spoustu energie.
Dnes, po více než dvou měsících, se dá říct, že se život poma-
ličku vrací do normálu. Od pondělí 27. dubna se znovu spouští 
v omezené podobě nízkoprahy i sociálně aktivizační služby pro 
rodiny s dětmi, pomalu začínají spolupracovat klienti Osobní 
asistence i Sociální rehabilitace Amika. Největší obavy přešly, 
i když nemoc je tu pořád s námi a pravděpodobně ještě dlouho 
s námi zůstane. Před námi jsou ale nové úkoly a výzvy. Čeká 
nás bezesporu nelehké období. Vynořují se otázky, zda bude-
me mít dostatek klientů, jak naplníme ukazatele služeb, jak to 
všechno zaplatíme. Věřím ale, že všechny tyhle otázky jsou řeši-
telné. Naše Charita v této nelehké situaci obstála se ctí, ukázali 
jsme světu, že jsme silná, úspěšná a soudržná organizace. A tak 
bych chtěla vyjádřit poděkování všem zaměstnancům, kteří 
v této pro všechny těžké době jeli naplno a pečovali o klienty, 
i když sami mají doma rodiny, děti, manžely, stárnoucí rodiče. 
Zatímco o lékařích a sestrách se mluvilo všude, pracovníci v so-
ciálních službách zůstávali stranou zájmu médií, politiků i široké 
veřejnosti, přestože při své práci nepodstupovali mnohdy o nic 
menší riziko nákazy. Podotýkám, že na počátku téměř zcela bez 
ochranných pomůcek. Věřte tedy, že také oni si právem zaslou-
ží poděkování nás všech, protože díky jejich odvaze a obětavos-
ti nejen že nedošlo k dalšímu šíření koronaviru, ale klientům 
služeb a jejich rodinám bylo i v tomto období poskytováno vše, 
co pro svůj život nutně potřebují. Proto jsou pro nás také naši 
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zaměstnanci dalšími, i když ne tak zviditelňovanými, hrdiny této 
pandemie. 

Za Charitu Valašské Meziříčí
Naďa Gilarová – zástupkyně ředitele

MIMOŘÁDNÁ POMOC V MIMOŘÁDNÉ DOBĚ
Současná koronovirová situace, která přinesla mnoho nového 
a dosud námi neprožitého a nepoznaného, vznesla v naší spo-
lečnosti také velkou vlnu solidarity. Ať už to jsou jednotlivci, 
kteří přispívají finančně či vlastní pomocí, různé občanské inici-
ativy, které iniciují podporu ohroženým skupinám obyvatelstva 
např. donáškou nákupů do domu, firmy, které věnují nemalé 
finanční či hmotné prostředky na podporu zdravotních a soci-
álních služeb… 
Také mnohé nadace reagují na nouzový stav v naší republice vy-
hlášením mimořádných grantových řízení. Většina těchto výzev 
se týká podpory služeb, které pomáhají seniorům ohroženým 
současnou krizí související s pandemií koronaviru. 
Naší Charitě se podařilo v době nouzového stavu prostřednic-
tvím nadačních výzev získat potřebné dovybavení pro naše za-
řízení a také prostředky na pokrytí výpadků příjmů organizace 
z důvodů nařízeného uzavření sociálních služeb.
Díky podpoře Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a Na-
daci ADRA jsme pořídili ochranné pomůcky a dezinfekci pro 
pečovatelské služby a pro odlehčovací službu. Oxygenerátor 
a odsávačku pro Domov pokojného stáří ve Valašské Bystřici 
finančně podpořila Nadace ČEZ a antidekubitní matrace jsme 
pro domov pořídili díky podpoře Siemens Fondu pomoci. Nada-
ce TESCO podpořila pořízení haptické stěny pro Denní stacionář 
Radost.
Více informací o těchto i dalších projektech naleznete na webo-
vých stránkách Charity Valašské Meziříčí http://www.valmez.
charita.cz/projekty. 
Všem dárcům děkujme!

Martina Cahlíková
Charita Valašské Meziříčí, fundraising 

Nová posila v pečovatelské službě
V těchto dnech jsme přijali novou posilu do Pečovatelské služby 
v Rožnově pod Radhoštěm. Je jí nová Škoda Fabia, která „omla-
dí“ vozový park zařízení. 
Na pořízení Fabie se podíleli všichni. Široká veřejnost koupi 
auta podpořila prostřednictvím portálu Darujme.cz. Další část 
financí jsme získali z výtěžku adventních akcí minulého roku, 
na kterých jsme nabízeli drobné výrobky klientů našich služeb, 
dobrovolníků a zaměstnanců naší Charity. Výtěžek se blížil 
k částce sto tisíc korun. Velkou měrou pomohl anonymní dárce 
věnováním několika desítek tisíc. V obálce s penězi byl pouze 
kousek papíru s přáním použít peníze na pořízení auta. Tomuto 
přání jsme velmi ochotně vyhověli . Úmysl podpořili také dal-
ší dárci z řad jednotlivců a firem. 
Koruna ke koruně a najednou z nich byla částka, za kterou jsme 
mohli pořídit nové auto, které zvýší bezpečnost na cestách 
ke klientům pečovatelské služby.
Všem, kteří jste nákup Škody Fabie podpořili, velmi děkujeme 
a jsme za vaši podporu nesmírně vděčni.

Za Charitu Valašské Meziříčí
Martina Došková

Vy jste světlo světa (Mt 5,14)

Zůstaňte v mé lásce (Jan 15,9)
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Na konec své pozemské 
cesty došli 

†

Valašské Meziříčí
Vladimír Vaculík *21. 7. 1929 †23. 4. 2020, U Vodojemu 1220
Jaromíra Bártková *17. 1. 1932 †28. 4. 2020, Sklářská 191
Ludmila Šimčíková *19. 3. 1931 †2. 5. 2020, Jarcová 28
Jarmila Sadílková *16. 1. 1953 †9. 5. 2020, Jičínská 719
Josef Pobořil *16. 12. 1940 †10. 5. 2020, Jasenice 79

Lešná

Antonie Hrušková *10. 6. 1943 †5. 5. 2020, Lešná, Vysoká 33

Svátost manželství přijali
Valašské Meziříčí

 Mário Homola  Magda Zemánková

Hledám pracovníka / pracovnici na pomoc do kan-
týny s prodejem zboží a výdejem oběda. Zkušenosti 
z vaření v domácnosti jsou výhodou. Jedná se ve-
směs o ranní směny od 5 hodin.
Na typu úvazku se domluvíme osobně s ohledem 
na pandemii.

Jan Peroutka GastroProdukt
Tel: 603 384 731

Protože časopisy „Zprávy z Medžugorje“ a „Regina“ vydávané 
dr. Mráčkem v nakladatelství Vérité uvádějí nepravdivé a zavá-
dějící informace o životě církve, její nauce, papeži a jeho jednání 
a rozhodnutích, a tím poškozují pravou víru, dobré mravy a jed-
notu církve, my, biskupové ČBK, tyto tiskoviny ve smyslu  kán. 
823 CIC odmítáme. Zároveň podle kán. 827 §4 CIC zakazujeme 
tyto tiskoviny vystavovat, prodávat nebo rozdávat v kostelích, 
kaplích a na farách ve všech diecézích na území České republiky.

(převzato z ACO 2020/05)

Rozhodnutí České biskupské konference
o časopisech Zprávy z Medžugorje
a Regina, vydávaných dr. Mráčkem

v nakladatelství Vérité

Římskokatolický kostel Nanebevzetí Panny Marie

Noc kostelů proběhne v pátek 12. června v našem farním kos-
tele. Po večerní mši svaté bude zahájen výstav Nejsvětější svá-
tosti oltářní, který bude trvat do 22.30 hodin. 
20.00 - 21.00 hodin budou Chvály – hudba a modlitby (man-
želé Juránkovi a další hudebníci).
21.30 - 22.15 hodin zazní varhanní hudba. Uslyšíme impro-
vizace Bohumíra Kratochvíla na melodie známých písní z Kan-
cionálu.
22.30 – modlitba před spaním a svátostné požehnání

Evangelický kostel v parku Botanika

18.30 Cesta poutníka – komponovaný pořad z díla J. A. Ko-
menského s hudbou jeho života

(Světlana Šamanová – umělecký přednes, Václav Návrat – 
barokní housle)

21.00 vystoupení komorního pěveckého sboru z Nového 
Jičína

Program Noci kostelů

Nedělní kázání se nekonečně vleklo. Kněz dramaticky pravil: 
„Co ještě mohu říci?“ Z lavice se tiše ozvalo: „Amen?“

„Mami, dáš mi 20 korun pro jednoho starého pána?“ – „Ale jistě, 
je hezké, že pomáháš starým lidem. A kde je?“ „Stojí před ško-
lou a prodává zmrzlinu.“

„Víš, co vznikne, když paní katechetku přejede parní válec?“ 
„Svatý obrázek.“

Pan farář potká Pepíčka: „Pepíčku, víš, kde je tady pošta?“ „Vím, 
ale neřeknu.“ „Ale pak se nedostaneš do nebe.“ „A vy na poštu!“ 

„Víš, jaký je rozdíl mezi modlitbou v kostele a ve škole?“ „Ve ško-
le to myslíš opravdu vážně.“

(Převzato z časopisu DUHA)

Vtipy pro pobavení
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Jak přijímat eucharistii na ruku

1. Obě ruce slož do tvaru jakéhosi kříže. Připravíš tím trůn pro Ježíše Krále. Ruce měj ve výši srdce. Pokud jsi pravák, 
pravá ruka je dole, u leváků je to naopak.
2. Když ti podávající řekne „Tělo Kristovo“, odpovíš „Amen“ a přijmeš svatou hostii na ruku.
3. Teprve potom uchopíš hostii mezi palec a ukazováček pravé ruky (pokud jsi levák, tak do levé).
4. Zatímco držíš hostii v pravé ruce, levou rukou si stáhneš nebo nadzvedneš roušku a hostii si položíš na jazyk.
5. Pozorně se podíváš na ruku, zda na ní nezůstal nějaký drobeček. I ten je třeba přijmout.

Další upozornění: 
S hostií neodchází přijímající dál do kostela (jinak ho podávající právem zadrží), nad hostií nekoná žádnou soukromou adoraci, je 
mu podána v tu chvíli proto, aby ji přijal. Také není možné dávat si hostii z dlaně přímo do úst (jako když dětem nasypeme na dlaň 
malé bonbóny). Nemá-li přijímající druhou ruku volnou (drží na ní třeba dítě), přijme prostě do úst.

Časté chyby: přijímající neudělá jednoznačné gesto, drží spojené ruce nízko a není jasné, zda je to modlitební postoj nebo zda chce 
podat na ruku. Nebo přijímající dá dlaně položené na sebe pozdě, ve chvíli, kdy už kněz míří s hostií k jeho ústům.
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Radhošť a Santov z Krásné samoty nad Vidčí, foto o.Pavel

Neboť Hospodin, tvůj Bůh, tě přivádí do země dobré a prostor-
né, do země potoků, pramenů a zřídel, která vyvěrají v údolích 
i na horách. Budeš jíst dosyta a velebit Hospodina, svého Boha, 

za tu dobrou zemi, kterou ti daroval. Dej si však pozor, abys ne-
zapomněl na Hospodina, svého Boha.

(5. Mojžíšova 8,7.10-11)


