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Když nestaví dům Hospodin,
marně se lopotí, kdo ho stavějí;
když nestřeží město Hospodin,

marně bdí strážce.

Marné je časně vstávat,
dlouho vysedávat u práce,

jíst chléb námahy;
neboť svým miláčkům 

dává ho ve spánku.
(Žalm 127,1-2)Valašské Meziříčí z Malé Lhoty, foto o. Pavel
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Lesy města Valašské Meziříčí v Podlesí
Fotil jsem ráno 11. června a málem jsem nestihl mši 
svatou v 8.00 hodin

Jak vzácná je tvá milost, Bože, lidé se utíkají do stínu tvých křídel. 
Sytí se hojností tvého domu, napájíš je proudem svého blaha. 
Neboť u tebe je pramen života, v tvé záři vidíme světlo.
(Žalm 36,8-10)

Jen jako stín jde člověk životem, zbytečně se vzrušuje, hromadí 
a neví, pro koho. (Žalm 39,7)

Smím prosit? Když stromy tančí! StarDance v době koronaviru. 
Aspoň v lese. 

Ať vám ze své bohaté božské slávy dá Otec to, že ve vás mocně 
zesílí skrze jeho Ducha vnitřní člověk, aby Kristus vírou přebýval 
ve vašem srdci, abyste zakořeněni a upevněni v lásce byli schop-
ni pochopit ‒ jako všichni křesťané ‒ celou tu šířku a délku, výš-
ku i hloubku, poznat Kristovu lásku přesahující všechno poznání 
a dosáhnout plné míry Božích (darů). (Efesanům 3,16-19)
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Obrácení
Co znamená obrátit se? Někdo řekne: musíme se změnit. Je to 
vůbec možné? Člověk se sám změnit nedokáže. Když prožijeme 
určité situace, dá se říct, že po nich už nebudeme stejnými lid-
mi. Je to ale změna k lepšímu? A co svět po epidemii koronavi-
ru? Člověk přece může být více ustrašený, sobecký a uzavřený 
do sebe. Ke změně k lepšímu je tedy nutná ještě jedna skuteč-
nost: pozvat Pána Ježíše do našich srdcí a situací. Vnější události 
nás připravují na to, aby Bůh mohl novým způsobem vstoupit 
do našeho života. Pak se budeme dívat do budoucnosti s novou 
odvahou a nadějí. A právě to chci popřát čtenářům Života far-
ností po tom všem, co jsme prožili.

Už by to snad stačilo, řekne někdo. Samozřejmě každý tuto sku-
tečnost můžeme vidět docela jinak. Déšť je nejen požehnáním, 
ale může být i hrozbou. Naštěstí Pán Bůh ví, co potřebujeme, 
ještě dříve, než ho o to prosíme, a modlitba není způsob jak 
přinutit Boha, aby jednal podle naší vůle. To platí, i když se 
modlíme za déšť. Z mého pohledu je stále ještě potřebný, pře-
devším pokud jde o spodní vody, které mohou být zásobárnou 
do dalších let. Věřím však, že si můžeme vyprosit i slunečné 
počasí. Daleko důležitější je, abychom byli odevzdáni do vůle 
Boží a ve všem, co nás potká, spolupracovali s Bohem k našemu 
dobru. To je asi nejpřesnější překlad věty z Písma sv., kterou 
dobře známe: „Těm, kteří milují Boha, všechno napomáhá 
k dobrému.“ (Řím 8,28) 

Modlitby za déšť

V těchto dnech si připomínám, že od mého kněžského svěcení 
uplynulo 30 let. Není to ještě zdaleka zlaté kněžské jubileum 
(50 let), a přesto mám Pánu za co děkovat. Mohu říct, že nej-
krásnějším darem od Pána Boha je kněžské svěcení Petra Botha, 
které jsme spolu s ním mohli prožít v Žilině (fotografie ze svěce-
ní na straně 18-19). Tímto chci také čtenáře Života farností po-
zvat na primiční mši svatou, kterou bude Petr sloužit v sobotu 
4. července ve 14.00 hodin v našem farním kostele. Zúčastnit se 
můžete i na dálku přes živé vysílání na YOU TUBE. Jako kazatel 
byl pozván na tuto primici Jozef Popík, řeckokatolický kněz, kte-
rý působí ve Staré Lubovni. 

Primiční mše svatá

Ani se tomu nechce věřit, že od postavení a posvěcení kaple 
v Jasenici už uplynulo 50 let. Toto jubileum si připomeneme 
v den sv. Cyrila a Metoděje, kteří jsou patrony kaple. Tato 
slavnost letos připadá na neděli 5. července. Zváni jsou i věřící 
z jiných farností. Snad nepřekročíme povolený počet účastní-
ků, který od 1. července činí 5 000 osob. Nemůžete-li z tohoto 
důvodu putovat na národní pouť na Velehrad, přijeďte aspoň 
do Jasenice. Při této příležitosti děkuji všem, kdo se o kapli sta-
rají a kdo připravují letošní slavnost.

50 let kaple 

Určitě se dá mluvit o zázraku. Víc než 100 let od stržení stojí 
jeho kopie na svém místě. Náš obdiv patří sochaři Petru Váňovi 
a všem, kteří modlitbou i finančně toto dílo podpořili. Určitě 

Mariánský sloup v Praze

Ve dnech 14. až 16. června jsem se setkal se svými spolužáky 30 
let po kněžském svěcení v našich nejvyšších horách na Erleba-
chově boudě. Můžete se podívat na některé fotky. Při této příle-
žitosti chci poděkovat majitelům za to, že Erlebachova bouda je 
jakýmsi přístavem nejen pro turisty a rekreanty, ale i pro kněze, 
kteří zde mohou spojit duchovní program s pobytem v krásné 
přírodě. Součástí areálu je totiž kaplička sv. Františka a proskle-
ná kaple v samotné hlavní budově. Věřím, že se tam ještě vrátím.

Krkonoše

Jsem opravdu vděčný, že v našem městě máme stále prodejnu 
náboženské literatury a devocionálií HOSANA. Tři měsíce byla 
prodejna zavřená, což může být pro obchod, který musí platit 
nemalý nájem, prakticky likvidační. Proto chci povzbudit farní-
ky a čtenáře Života farností, aby po delší přestávce prodejnu 
opět navštívili. Během tohoto období vyšlo několik zajímavých 
knih, např. Zázraky otce Pia, nová kniha o P. Toufarovi – Když 
není motorka, lépe chodit pěšky a v tomto časopise zmíněná 
kniha o Chiaře Amirante, zakladatelce komunity Nové horizon-
ty. Připomínám také rodičům a prarodičům při této příležitos-
ti slogan: Za dobré vysvědčení knihu. Podpořte, prosím, naše 
knihkupectví. Zakoupená kniha může být i po přečtení dobrým 
dárkem někomu, kdo ji zase předá dál.

o. Pavel

Knihkupectví Hosana

není náhoda, že se to podařilo v roce, kdy si připomínáme velmi 
důležitá výročí: 400 let od bitvy na Bílé Hoře a 350 let od úmrtí 
Jana Ámose Komenského. Někdo by mohl říct, že to všechno 
nejde moc dohromady. Zvláště když je mariánský sloup mo-
mentálně znamením odporu (Lk 2,34). Já si naopak myslím, že 
všechny tyto události nás učí především vzájemně komuniko-
vat a vést dialog i s těmi, kteří mají úplně jiné názory. Jen tak 
budeme směřovat k jednotě lidstva - ta již byla uskutečněna 
v plnosti v Ježíši Kristu, který zemřel za každého člověka, který 
kdy žil, žije a bude žít na této zemi. V Ježíšově Duchu je možný 
láskyplný dialog s každým člověkem. Osobně bych si přál, aby 
se události posvěcení mariánského sloupu 15. srpna zúčastnilo 
co nejvíce lidí a aby to byla pokojná demonstrace vzájemné lás-
ky a odpuštění. Tak si to určitě přeje i naše Matka Panna Maria. 

Drazí bratři a sestry, píšu vám o Chiaře Amirante a její první kni-
ze, která vyšla v češtině. Kniha vypráví o díle Boží prozřetelnosti 
v živote autorky, zakladatelky komunity Nové horizonty. Chiara 
se věnuje narkomanům a mladým lidem v těžkých situacích.
Chiara Amirante se narodila v roce 1966 a byla v mládí formo-
vána v Hnutí fokolare, ale po těžké nemoci byla propuštěna 
a objevila své povolání – žít naplno evangelium a ruku v ruce 
s Ježíšem „sestupovat do pekel“ zoufalých mladých lidí, přiná-
šet jim novou naději a radost ze Vzkříšeného Krista. Své poslání 
začala v devadesátých letech v Římě jako mladá neznámá dívka 
s chatrným zdravím, zcela bez prostředků. Dnes ji zná celá Itálie. 
Komunita Nové horizonty zahrnuje více než 200 center a tisí-
ce příznivců a dobrovolníků v Itálii i v zahraničí. Chiara napsala 
také řadu bestsellerů a bývá častým hostem televizních pořadů. 

Chiara Amirante
Boží průlom v římském podsvětí
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Věnuje se převážně vedení komunity a formaci. Je poradkyní 
papežských rad pro migranty a pro evangelizaci.
Já jsem se s ní dostal do kontaktu poprvé v Římě, když jsem byl 
v jedné farnosti na periferii jako kaplan v roce 2007. V té době 
přišli do naší farnosti mladí lidé z komunity Nové horizonty, aby 
po několik dní dělali misie na ulici mezi mladými. Je to charisma 
této komunity - jít na ulici mezi mladé a ohlašovat jim Krista 
a evangelium. Jsem moc rád, že v češtině vychází první kniha 
o Chiaře Amirante. Doufám, že brzy vyjde i její poslední kniha, 
která se v italštině jmenuje Dio e gioia (Bůh je radost). V knize 
je interview s papežem Františkem a jeho slova o radosti. Pa-
pež František navštívil mateřský dům komunity na podzim 2019 
ve Frosinoně v Itálii a na Youtube jsou nádherná videa se svě-
dectvími z této návštěvy (všechno je ale v italštině). 
Vřele doporučuji tuto knihu, ve které je krásně popsaná zku-
šenost Chiary Amirante a to, jak Duch svatý skutečně působí 
i v dnešních časech. Jsou to zázraky, které Bůh činí i dnes mezi 
námi. Přeji vám všem hezké čtení, z kterého můžete načerpat 
sílu i pro vlastní duchovní boj v životě.

o. Slavo, kaplan

Předmluva,
kterou napsal Andrea Bocelli ke knize Chiary Amirante:
Boží průlom v římském podsvětí.

Hrdinku tohoto strhujícího příběhu mi představili před pár lety 
na jedné dobročinné akci, kde byla spousta lidí. Už jsem zapo-
mněl, že mi o ní jeden známý vlastně vyprávěl – s takovým nad-
šením, až jsem ho nebral moc vážně. Když mi tedy někdo pošep-
tal do ucha: „Pojď, seznámím tě s Chiarou Amirante,“ chvíli mi 
trvalo, než jsem si uvědomil, o koho se jedná. Trochu lhostejně 
jsem se vydal ke stolku, u něhož seděla tato mladá žena… Netu-
šil jsem, co mě čeká. 
Zvuk jejího hlasu mě zasáhl do hloubi srdce, jako by se mě dotkl 
sám anděl: „Těší mě,“ řekla Chiara a stiskla mi ruku. Její stisk 
jsem opětoval a divil se sám sobě, že ji zdravím tak srdečně.
Přisunul jsem si k ní židli a začali jsme si povídat. Přišlo mi, jako 
bychom se znali už dávno. Nic jsem o ní nevěděl, ale z nějakého 
důvodu jsem chtěl zjistit všechno o jejím životě, o tom neuvě-
řitelném duchovním dobrodružství. Její úžasné vyprávění jako 
by se mi propalovalo do srdce, něčeho takového jsem se vůbec 
nenadál.
Když se blížilo poledne, sebral jsem odvahu a pozval ji k nám 
domů na oběd. Chtěl jsem si tento silný příběh totiž vyslech-
nout až do konce. Statečná zakladatelka komunity Nové hori-
zonty šla poslušně se mnou a ochotně odpovídala na všechny 
mé dotěrné a stále osobnější otázky.
Chiara pokračovala plynule ve svém vyprávění, které bylo stříz-
livé, radostné a plné pokoje, podobně jako na stránkách této 
knihy. Místy vás četba zanechá bez dechu, budete si připadat 
jako ve snu – ve snu až příliš krásném na to, než aby mohl být 
pravda.
Chiara mluvila a otevírala tím nové obzory mému srdci, mé 
mysli, mé budoucnosti, a dokonce i mým nejbližším. Ano, nové 
obzory se neotevřely pouze mně, ale otevřou se mnohým dal-
ším – přinejmenším těm, kdo budou mít to štěstí, že se s touto 
odvážnou ženou setkají a rozhodnou se k ní přidat, podobni 
kapkám vody, které – jak to kdysi krásně vyjádřila Matka Tereza 
z Kalkaty – spolu vytvářejí celé moře, jež zrcadlí Boží dobrotu.
Četba této knihy nám může převrátit život vzhůru nohama. Ne-
musíme se toho však bát. Poselství, jež ukrývá, má moc promě-
nit náš neklid v hluboký pokoj, naši sklíčenost v radost a naše 

pochybnosti v jistotu. Nechme se nevratně „nakazit“ radostí, 
která Chiaru všude provází. Dovolme, aby nás tato radost cele 
pronikla a vnesla světlo všude tam, kde žijeme.
Chiara se za svůj příběh nestydí. Vypráví jej bez zámlk; s otevře-
ností, aby se každý z nás mohl definitivně rozhodnout, na jakou 
stranu bitevního pole se postaví: jestli se rozhodne pro světlo 
a pro pravdu. Pro pravdu, která je životem, a to tím životem, 
díky němuž můžeme zakoušet kus nebe už zde na zemi.
Může vám to připadat až neuvěřitelné, ale svou „kořist“ jsem 
nedokázal pustit ze svých spárů po celý den – doptával jsem 
se na všechno tak důkladně, jako by šlo o soudní výslech. Chtěl 
jsem poznat i ten nejmenší detail neobyčejného příběhu, jehož 
jsme se zde dotýkali a který mi nedovoloval zůstat chladným.
Blížil se večer a já trval na tom, aby u nás Chiara zůstala i na ve-
čeři. Přišlo ještě několik jejich známých a spolupracovníků. Ne-
lze ani popsat atmosféru, která u stolu panovala. Rozhostila se 
tam radostná, sváteční a pokojná nálada. Přátelsky jsme spolu 
rozprávěli a všichni jsme si připadali blízcí, ačkoli jsme se téměř 
neznali.
S dojetím vzpomínám na to, že ke mně po večeři přišel jeden 
z členů mé rodiny a řekl mi: „Tak dobře nám spolu ještě nikdy 
nebylo, nemyslíš?“ A já s ním musel souhlasit.
Chiara Amirante, zakladatelka Nových horizontů, přišla mezi nás 
a otevřela nám všem „nové obzory“.
Její životní příběh by klidně mohl vzejít z pera nějakého geni-
álního spisovatele. Do srdcí všech, kdo se rozhodli naslouchat 
se skutečným zájmem, zasel semínka čehosi nového a bytostně 
důležitého.
Život Chiary je veliký dar, jehož blahodárné účinky na sebe ne-
nechají dlouho čekat. Stránky této knihy svým způsobem připo-
mínají Knihu života sv. Terezie z Avily. Jsou svědectvím o tom, 
jak podivuhodné věci může dokázat člověk, který se spontánně, 
radostně a bez výhrad rozhodne stát se nástrojem v rukou dob-
rého Boha.

Andrea Bocelli

„Papež František se rozhodl, že vyhoví žádostem a přání pastýřů, 
věřících laiků, jakož i sdružení věřících, a po zvážení vlivu spiri-
tuality sv. Faustyny v různých částech světa ustanovil, že jméno 
sv. Marie Faustyny (Heleny) Kowalské bude vepsáno do obec-
ného římského kalendáře a jako nezávazná památka se bude 
připomínat 5. října,“ čteme v dekretu vydaném Kongregací pro 
bohoslužbu a svátosti k 18. 5. 2020.
Sestra Faustyna byla svatořečena Janem Pavlem II. v roce 2000 
a na celém světě inspirovala Boží lid ke vzývání Božího milosr-
denství a jeho důvěryhodnému dosvědčování v životě věřících, 
vysvětluje dekret podepsaný prefektem zmíněné kongregace, 
kardinálem Robertem Sarahem, a jejím sekretářem, arcibisku-
pem Arthurem Roche.
V závěru se dodává, že památka sv. Faustyny bude nyní zanese-
na do všech kalendářů a liturgických knih. Zvláštní texty, které 
budou doprovázet, mají být přeloženy jednotlivými biskupský-
mi konferencemi a publikovány po schválení Kongregací pro 
bohoslužbu a svátosti.

podle www.vaticannews.va/cs.html

Svatá Faustyna Kowalská
zařazena do římského kalendáře
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Sakrální umění z litoměřické diecéze je k vidění v expozici 
Arcidiecézního muzea Olomouc. Výstava představuje to 
nejzajímavější z děl charakteristických pro oblast sever-
ních Čech.
Vybrané exponáty pokrývají dlouhé období od 12. do 19. stole-
tí. Návštěvníci tak uvidí třeba románskou sochu hlavy apoštola 
ze Žitenic (byla vytvořená kolem roku 1170), gotickou Madonu 
z Kopist (kolem roku 1380) nebo korpus Ukřižovaného Krista 
z Kadaně (kolem roku 1516). Novější umění reprezentují napří-
klad obrazy barokních malířů Karla Škréty a Petra Brandla nebo 
sochařů Matyáše Bernarda Brauna a Ferdinanda Maxmiliána 
Brokoffa.

Za rok si role prohodí

„Společný projekt Muzea umění Olomouc a Severočeské galerie 
výtvarného umění v Litoměřicích, jehož cílem je představení 
dvou v České republice výjimečných institucí založených v nové 
společenské situaci po listopadu 1989,“ uvádí organizátoři s tím, 
že v závěru roku si obě instituce role prohodí, a díla z Olomouce 
tak budou k vidění na severu Čech. Projekt je založen na osvěd-
čené kolegiální a odborné spolupráci výstavních institucí, a pře-
devším na víře ve smysluplnost prezentace duchovní a kulturní 
paměti našich předků, která návštěvníkům nejen nabízí silný 
umělecký zážitek, ale zprostředkovává i navázání na duchovní 
tradice a jistoty, tolik potřebné v dnešní neklidné době,“ zakon-
čují zástupci galerií.
Výstavu je možné v prostorách olomouckého Arcidiecézního 
muzea navštívit až do 18. října.

Převzato z Katolického týdeníku č. 25 – Diecézní zpravodajství

Litoměřická galerie
vystavuje v Olomouci

Slovo života na červenec 2020

1 C. Lubich, in Gen’s, 30 (2000/2), str. 42, v češtině Nové město 5-6/2008, str. 
76.

„Každý totiž, kdo plní vůli mého nebes-
kého Otce, to je můj bratr i sestra i mat-
ka.“ (Mt 12,50)

Matoušovo evangelium vypráví jed-
nu příhodu z Ježíšova života, která se 
na první pohled nemusí zdát nijak důleži-
tá: Jeho matka a příbuzní jdou do Kafar-

naa, kde se Ježíš nachází se svými učedníky, aby hlásal všem 
Otcovu lásku. Rodina pravděpodobně vážila dlouhou cestu, aby 
se s ním mohla vidět, a chtějí s ním mluvit. Nevejdou na místo, 
kde Ježíš je, ale pošlou vzkaz: „Hle, tvoje matka a tvoji příbuzní 
stojí venku a chtějí s tebou mluvit.“
Rodina byla pro izraelský národ samozřejmě velmi důležitá. 
Národ byl pokládán za Božího „syna“, za dědice jeho příslibů, 
a jeho příslušníci se považovali za „bratry“.
Ale Ježíš otvírá nečekaný pohled na věc: slavnostně pokyne 
směrem k učedníkům a řekne:

„Každý totiž, kdo plní vůli mého nebeského Otce, to je můj bra-
tr i sestra i matka.“

Ježíš odhaluje nový rozměr: kdokoli se může cítit součástí této 
rodiny, pokud se snaží poznávat a plnit vůli jediného Otce.

Kdokoli: dospělý nebo dítě, muž či žena, zdravý i nemocný, z ka-
ždé kultury i společenského postavení. Kdokoli: každý člověk 
v sobě nese obraz Boha Lásky. Dokonce každý člověk je Božím 

„ty“ a může s Bohem vstoupit do vztahu poznávání a přátelství.
Kdokoli tedy může konat Boží vůli, která je láskou k Němu 
a k bratrům. A když milujeme, Ježíš nás uznává za členy své ro-
diny: za své bratry a sestry. Je to naše největší šance, překva-
pivá šance, která nás osvobozuje od naší minulosti, od našich 
strachů, od našich schémat. Z tohoto pohledu mohou být i naše 
slabosti a omezení odrazovým můstkem k naší realizaci. Všech-
no skutečně udělá kvalitativní skok.

„Každý totiž, kdo plní vůli mého nebeského Otce, to je můj bra-
tr i sestra i matka.“ 

Můžeme být určitým způsobem dokonce Ježíšovou matkou. 
Stejně jako Maria, která se dala od chvíle zvěstování až po Kal-
várii a pak při vzniku církve k dispozici Bohu, i každý z nás v sobě 
může skrze život z evangelia nechat rodit a znovu rodit Ježíše 
a vzájemnou láskou přispívat ke zrodu Ježíše ve společenství.
Jak vyzvala Chiara Lubichová, když se obracela k lidem touží-
cím žít Boží slovo: „Buďte rodinou. Jsou mezi vámi ti, kteří trpí 
pro duchovní nebo morální zkoušky? Chápejte je jako matka, 
dokonce více než matka, darujte jim světlo slovem nebo pří-
kladem. Nedopusťte, aby jim chybělo teplo rodiny. Naopak ho 
kolem nich zintenzivňujte. Jsou mezi vámi ti, kteří trpí fyzicky? 
Ať patří mezi nejmilovanější bratry. (…) Nedávejte nikdy před-
nost žádné činnosti (…) před duchem rodiny s bratry, s nimiž 
žijete. A kamkoliv budete přinášet Kristův ideál (…), neuděláte 
nic lepšího, než když se budete s diskrétností a rozvahou, ale 
i s rozhodností snažit vytvářet ducha rodiny. Je to duch pokory, 
který chce dobro druhých, nenaparuje se… je to (…) opravdová 
láska.“1

„Každý totiž, kdo plní vůli mého nebeského Otce, to je můj bra-
tr i sestra i matka.“

Každý z nás může ve své každodennosti odhalit úkol, který mu 
Otec svěřuje při budování velké lidské rodiny.
V jedné čtvrti syrského Homsu chodí přes sto padesát větši-
nou muslimských dětí do školní družiny řecké pravoslavné círk-
ve. Ředitelka Sandra vypráví: „Pomáháme tu s týmem učitelů 
a dalších odborníků v rodinném duchu založeném na dialogu 
a ochraně hodnot. Mnoho dětí je poznamenáno traumaty a utr-
pením. Některé jsou apatické, jiné agresivní. Přejeme si v nich 
znovu vzbudit důvěru v sebe sama i v ostatní. Zatímco mnoho 
rodin je kvůli válce rozdělených, zde znovu nacházejí chuť a na-
ději k novému začátku.“

Letizia Magri

Max Kašparů: Deset kroků k radosti 

Hned v úvodu této knihy autor uvádí, že nad vchodem jedné 
venkovské kampeličky četl nápis: „Šetřit se dá i z mála, jen začni 
a vytrvej.“ Toto dobré ponaučení přeformuloval do věty: „K ra-
dosti dojdeš i po malých krůčcích - jen vykroč a pokračuj.“

Nová kniha za pouhých 89 Kč
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Slovo života na srpen 2020
„Kdo by nás mohl odloučit od lásky Kris-
tovy?“ (Řím 8,35)

List, který píše apoštol Pavel křesťanům 
v Římě, je text podivuhodně bohatý 
svým obsahem. Vyjadřuje moc evangelia 
v životě každého člověka, který ho při-
jme, revoluci, kterou toto hlásání přináší: 

Boží láska nás osvobozuje!
Pavel to zažil a chce o tom svědčit slovem i příkladem. Tato jeho 
věrnost Božímu volání ho přivede právě do Říma, kde bude 
moci za Pána položit život.

„Kdo by nás mohl odloučit od lásky Kristovy?“ 

Krátce předtím Pavel tvrdil: „Bůh je s námi.“1 Pro něj představu-
je Boží láska k nám lásku věrného ženicha, který by nikdy neo-
pustil nevěstu, s níž se dobrovolně svázal nerozlučným poutem 
za cenu vlastní krve.
Bůh tedy není soudcem, ale tím, kdo na sebe bere naši obha-
jobu.
Proto nás od Něj nemůže nic odloučit díky našemu setkání s Je-
žíšem, jeho milovaným Synem.
Žádná malá ani velká těžkost, s níž se můžeme setkat v sobě 
i kolem sebe, není pro Boží lásku nepřekonatelnou překážkou. 
Naopak, jak říká Pavel, právě v těchto situacích se ten, kdo dů-
věřuje Bohu a spoléhá se na Něj, stává „supervítězem“!2

V této naší době plné superhrdinů a superlidí, kteří se snaží vítě-
zit arogancí a mocí, evangelium navrhuje konstruktivní mírnost 
a otevřenost k názorům druhého.

„Kdo by nás mohl odloučit od lásky Kristovy?“ 

K pochopení a lepšímu prožívání tohoto Slova nám může pomo-
ci rada Chiary Lubichové: „My jistě věříme, nebo alespoň říká-
me, že chceme věřit, v Boží lásku. Mnohdy však (…) není naše 
víra tak odvážná, jak by měla být (…) ve chvílích zkoušek, jako 
třeba v nemoci nebo v pokušení. Je velice snadné propadnout 
pochybám: ,Opravdu mě Bůh miluje?’ Ne, my nesmíme pochy-
bovat. Musíme se s důvěrou a beze zbytku odevzdat Otcově lás-
ce. Temnotu a prázdnotu, které můžeme zažívat, musíme pře-
konat tím, že dobře obejmeme kříž. A pak se pustíme milovat 
Boha konáním jeho vůle a milovat bližního. Když tohle uděláme, 
zakusíme spolu s Ježíšem sílu a radost vzkříšení. Dotkneme se 
rukou toho, jak pravdivé je, že se pro toho, kdo věří a odevzdá 
se jeho lásce, všechno změní: z negativního se stane pozitivní, 
smrt se stane pramenem života a z temnoty uvidíme vycházet 
nádherné světlo.“3

„Kdo by nás mohl odloučit od lásky Kristovy?“ 

I v ponuré tragédii války ten, kdo nepřestává věřit v Boží lásku, 
zapaluje jiskérky lidství: „Naše země na Balkáně se ocitla v ab-
surdní válce. Do mé jednotky se dostávali i vojáci z první fronto-
vé linie s mnoha vnitřními traumaty, protože viděli, jak jim před 
očima umírají příbuzní a přátelé. Nemohl jsem dělat nic jiného 
než je každého mít rád, jak jsem nejlépe uměl. V ojedinělých 
chvílích oddechu jsem se s nimi snažil mluvit o mnoha věcech, 
které má v takových chvílích muž na srdci, ale dostali jsme se 
až k hovorům o Bohu, protože mnozí z nich v něj nevěřili. V jed-

nom takovém okamžiku naslouchání jsem navrhl, že zavolám 
kněze, aby sloužil mši. Všichni souhlasili a někteří šli po dvaceti 
letech ke zpovědi. Mohu říci, že Bůh tam byl s námi.“

Letizia Magri

1 Srov. Řím 8,31.
2 Srov. Řím 8,37.
3 Ch. Lubichová, Slovo života na srpen 1987, taktéž in Parole di Vita, a cura di 
Fabio Ciardi (Opere di Chiara Lubich 5; Città Nuova, Roma 2017), str. 393.

zŠ salvátor
Vzpomínáme na pana ředitele Pánka
V květnu nás zasáhla smutná zpráva, že nás na věčnost předešel 
emeritní ředitel základní školy Salvátor Mgr. Jiří Pánek. I když 
jsem již delší dobu věděl, že je vážně nemocen, a mé občasné 
návštěvy u něj doma v Bystřici pod Hostýnem nenaznačovaly, 
že by se jeho zdravotní stav příliš lepšil, přesto mě tato zpráva 
zaskočila, vždyť většina z těch, kdo jsme ho znali, si ho pama-
tovala jako činorodého člověka, jehož velkým koníčkem byla 
turistika, jazz a četba knížek.
Poprvé jsem se s Jiřím potkal na faře ve Valašském Meziříčí, 
kde se společně s dalšími uchazeči účastnil výběrového řízení 
na místo ředitele ZŠ Salvátor po PhDr. Vojtěchu Křížkovi z Prahy, 
který naši církevní školu řídil dva roky a odcházel do důchodu. 
Už tehdy mi padl do oka pro svůj lidský přístup a osobitý způsob 
komunikace s druhými.
Jako ředitel pak nastoupil do ZŠ Salvátor v září 1996 v době, kdy 
během letních prázdnin byla dokončena stavba půdní vestav-
by nad pavilonem družin ZŠ Vyhlídka a naše církevní škola se 
do ní přestěhovala z Křižné. Tehdy měla jen šest tříd (druhou až 
sedmou) a 93 žáků celkem. Pro právě rozvíjející se církevní ško-
lu byly nesmírně důležité a přínosné jeho profesní zkušenosti, 
které načerpal jako vrchní školní inspektor v předcházejícím za-
městnání. Nejen, že dobře věděl, na co se zaměřit, na co si dát 
pozor při kontrolách, jak má správně vypadat pedagogická do-
kumentace, ale především velmi rychle dokázal odhalit chyby 
v pedagogické praxi nás, mladých učitelů, při hospitacích. Měl 
jsem to štěstí, že jsem s ním občas mohl na hospitace chodit 
a učit se od něj, co sledovat, na co si dát pozor a jak následně 
vést s učiteli hospitační rozhovory. Velmi cenné byly také jeho 
kontakty s nejrůznějšími lidmi z pedagogického prostředí, díky 
nimž dokázal škole pomoci v mnohých složitých a komplikova-
ných situacích, které se občas při rozvoji školy objevovaly.
Přínosnou etapou jeho profesního života byla práce s mladist-
vými ve výchovném ústavu (pasťáku). Protože se zde setkával 
s nejrůznějšími dětskými delikventy a průšviháři, naučil se 
bravurně řešit a vyšetřovat jejich časté prohřešky. Tuto jeho 
dovednost jsem měl možnost obdivovat při jeho práci výchov-
ného poradce na naší škole, díky níž velmi rychle, jednoduše 
a přesně odhalil viníka a zjednal nápravu.
Velmi rád také vzpomínám na výšlap z Valašského Meziříčí 
do Rajnochovic, který jsme společně se zaměstnanci školy zor-
ganizovali pod jeho vedením. Bylo to jednoho krásného pod-
zimního dne, kdy jsme se přes Lázy postupně dostali až k rajno-
chovickému kostelu, od nějž jsme následně došli až k restauraci 
Polom, kde jsme se za svůj turistický výkon odměnili výborným 
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obědem. Protože měl okolí Rajnochovic dobře zmapované, čas-
to nás během chůze upozorňoval na nejrůznější regionální zají-
mavosti nejen historické, ale i přírodovědné. 
Jsem Bohu moc vděčný za to, že jsem měl možnost s ním jako 
jeho zástupce strávit devět let na škole, že jsem se od něj mohl 
učit mnohým pedagogickým dovednostem a že pomohl vybu-
dovat ZŠ Salvátor do plnohodnotné školy se všemi devíti roč-
níky, školy, která se stala konkurenceschopnou mezi ostatními 
základními školami v našem městě. Věřím, že má ZŠ Salvátor 
v Jiřím Pánkovi dalšího mocného přímluvce v nebi.

Ing. Hynek Mikušek, ředitel školy

S panem ředitelem Jiřím Pánkem jsem se poprvé setkala dáv-
no, ještě za svobodna, když jsem se ve škole byla informovat 
na místo učitelky I. stupně. Tehdy nebyla poptávka po nových 
učitelích, tak mi pan ředitel jen řekl, že kdyby se náhodou něco 
uvolnilo, ozve se mi. Potom mě ale životní cesta vedla jinými 
školami, až jsem se s panem ředitelem Pánkem nakonec po le-
tech potkala již jako učitelka ZŠ Salvátor, když on, co by spokoje-
ný důchodce, přišel na plánovanou či náhodnou návštěvu školy 
projížděje městem. Vždy se pozdravil nejen s panem ředitelem 
Hynkem Mikuškem, ale se všemi zaměstnanci. Vždy galantní, 
šaramantní, vtipný, společenský. Tak si jej pamatuju.

Mgr. Magda Krupová

S panem ředitelem Pánkem jsem se poprvé setkal někdy v roce 
1997, kdy jsem se šel zeptat na místo na nedlouho fungující 
škole Salvátor. Ten den se mi stala nepříjemná věc. V telefonní 
budce u pošty jsem si zapomněl peněženku a pak, když jsem 
to na poště zjistil a rychle vyběhl ven, peněženka už byla pryč. 
A tak po skončeném příjemném pohovoru s panem ředitelem 
Pánkem ohledně pracovního místa na ZŠ Salvátor jsem mu ješ-
tě vylíčil, co se mi přihodilo u pošty, že jsem bez prostředků 
a poprosil ho, zdali by mi nepůjčil peníze na zpáteční autobus 
do Zubří. Bez váhání sáhnul po své peněžence a patřičnou část-
ku mi ihned dal. V té chvíli jsem ještě nevěděl, že mi peníze 
půjčuje (věnuje) můj budoucí ředitel. Byl mým šéfem tři roky. 
V průběhu toho jsem poznával jeho smysl pro humor, který 
neztrácel ani v některých těžkých situacích. A taky dokázal být 
dobrým psychologem a s žáky promlouvat tak, jak si to vyža-
dovaly okolnosti. Dokázal být i přísný, ale zároveň spravedlivý. 
I my učitelé jsme před ním měli respekt, protože se neobával 
nám říct, pokud měl nějakou připomínku k naší práci. Zároveň 
jsme však cítili jeho podporu i před inspekcí. Často jsem ho taky 
potkával na Hostýně, kam on moc rád chodíval.
A v málo okamžicích volného času ve škole nás uměl vždy roze-
smát něčím zábavným. A o to víc, když jsme měli posezení pro 
celý pedagogický sbor, nikdy nezkazil zábavu, naopak, svými 
vtipnými poznámkami nebo historkami přispíval k dobré atmo-
sféře.
Ještě mám na něho památku v podobě vizitek, které si rád 
po čase obměňoval. A když mi jednou chtěl dát zase novou, tak 
jsem řekl, že na něho kontakt mám a vytáhl jsem z baťohu čty-
ři předešlé. On mi věnoval pátou se slovy, že jsem nejvěrnější 
sběratel jeho vizitek…
A tak ještě skončím jedním zážitkem. Jednou jsme jeli, celý 
pedagogický sbor, někam společně vlakem. Bylo to před kon-
cem školního roku v parném letním dni. Ve vlaku bylo dusno 
a mnohé z nás trápila žízeň. Tu vlak zastavil v Holešově a měl 
10minutovou pauzu. Najednou pan ředitel Pánek beze slova vy-
stoupil z vlaku a zanedlouho se objevil s plnou taškou plechovek 
chlazeného nápoje. Toto překvapení nám pak rozdával se slovy: 

„V které jiné firmě nebo škole by ředitel vystoupil z vlaku a kou-
pil občerstvující pití pro své žízní umírající učitele.“

Mgr. Jiří Krupa

Naprosto jasná vize směřování školy, vytváření vynikající, pre-
cizní, a přesto pohodové pracovní atmosféry, komunikativnost, 
humor a vtip. Zamilovaný do krajiny rajnochovické, především 
o Fons Theodori nejen pedagogům při osvěžujících turistických 
vycházkách Rajnochovicemi rád vyprávěl. Miloval knihy, zvláš-
tě filosofické, skvělá slovní zásoba, schopnost argumentace 
i osobní pokora, akcenty na záležitosti podstatné, umění jed-
nat s lidmi s úctou a zároveň schopnost porozumět, co chce 
člověk přicházející říci a kam míří, přičemž ostražitost nenechat 
se obelhat i moudrost prověřit, jak dotyčný danou věc zamýš-
lí. Hudba, jazyky, poznávání kultur i lidí. Ve třídě s žáky zásady 
i přátelství současně. V neposlední řadě vzpomínám na přesně 
daný návod na vaření kávy, zda-liž pak voda může, nebo nesmí 
býti „převřelka“ včetně toho, kde bude lžička, když kávu zalévá-
me, a které místo má poté zaujmout, pokud již kávu podáváme. 
Milý Jirko, děkuji za všechno!

Mgr. Ludmila Černochová



8

Z dění ve škole

Výtvarné úspěchy Terezy Pospíšilové, žákyně 9. ročníku
Terezčin pobyt na ZŠ Salvátor je již na konci a 26. 6. si převez-
me po slavnostní mši svaté v kostele své poslední vysvědčení… 
Bude nám určitě chybět! A jedním z důvodů je její neutuchající 
záliba ve výtvarných činnostech. Vždyť Terezka se zapojovala 
i v době mimořádných opatření do různých výtvarných sou-
těží, nebo do soutěží vyhlášených těsně před uzavřením škol. 
A zpravidla obsazuje první příčky. Jedna z těch soutěží se jme-
nuje V srdci paní Zdislavy. Pospíšilovi obvykle odesílají obrázky 
do soutěží sami, a tak se stane, že se o nich ve škole dozvíme, 
až přijde informace o umístění. Emailem nám přišla zpráva, že 
Terezka ve své kategorii VYHRÁLA.

Z výsledkové listiny: 
1. místo v kategorii 13-15 let
Tereza Pospíšilová, 15 let, Valašské Meziříčí

Výtvarná soutěž Veselý stroj…. „Zachraňuje přírodu“
O této soutěži jsem si od organizátora soutěže zjistila následu-
jící: „ Soutěž Veselý stroj zaznamenala v letošním roce enormní 
zájem, protože se sešlo rekordních více než tisíc sto prací pořa-
datelům této kreativní soutěže. Pořádají ji liberecká iQLANDIE 
a Nadační fond GAGO. Letos měla podtitul „… Zachraňuje pří-
rodu“. Soutěž začala už před koncem minulého roku, kdy měli 
její tvořiví příznivci možnost „dotahovat“ dle vlastní fantazie 
jednoduché torrenty. Předkreslené tvary byly prezentovány 
na facebooku a především v časopisech Mateřídouška a ABC, 
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kde zaznamenaly obrovský zájem hlavně po vypuknutí pande-
mie, kdy musely děti zůstat najednou doma a vymyslet si nějaký 
smysluplný program. Původní termín vyhlášení výsledků bohu-
žel zhatila koronavirová situace,“ posteskla si zakladatelka sou-
těže Lidie Vajnerová. Stalo se tak až první možný termín – první 
den otevření iQPARKU. Ne všichni vítězové se z různých důvodů 
mohli předání cen zúčastnit, proto jim budou zaslány poštou. 
Ve výsledkové listině figurují vám už dobře známá jména žáků 
naší školy:

Vítezství v kategorii 12 – 15 let získává: Tereza Pospíšilová 
(15 let). Terezka vyhrála tablet.
Její bratr Radim (V. třída) získal deskovou hru. 
Velká gratulace a poděkování za reprezentaci školy!

Výtvarná soutěž Kouzlo jara
Na konci května jsem dostala email, ve kterém přišly výsledky 
výtvarné soutěže „Kouzlo jara“, do které se zapojila děvčata Po-
spíšilova během nouzového stavu. Z informací pořadatele sou-
těže – Lesy Praha – vím, že se v soutěži, která trvala do konce 
dubna, sešlo neuvěřitelných 475 obrázků! Největší konkurence 
byla v kategorii školáků z prvního stupně ZŠ - poslali dohroma-
dy 300 děl. Druhou nejpočetnější skupinou byli malí výtvarníci 
z mateřských škol, kterých se zapojilo 70. Třetí nejsilnější za-
stoupení měli školáci z druhého stupně ZŠ, kteří poslali 51 ob-
rázků. (Pro zajímavost - do malování se ale pustilo i 17 starších 
studentů, kteří už studují 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 ob-
rázek „Čápi s mláďaty v hnízdě“ rovněž 3. místo!
Jsou to šikulky!

Výtvarná soutěž Požární ochrana očima dětí
Vyhlašovatel soutěže – Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slez-
ska – vyzval žáky, aby v rámci školní či mimoškolní činnosti 
zpracovali téma požární ochrany. Soutěž má tři části, soutěží se 
v několika kategoriích a lze postoupit až do republikového kola. 
V letošním ročníku docházelo průběžně k posunování termínů, 
takže zatím známe jen pořadí v okresním kole. A s potěšením 
oznamuji, že vítezství ve výtvarné části soutěže v kategorii 3. – 
5. ročník získal Radim Pospíšil z V. třídy! Gratuluji!

Prezentace ročníkových prací ve III. třídě
Jak se stalo tradicí na naší škole, i letošní třeťáci dostali za úkol 
vypracovat ročníkovou práci, jejímž prostřednictvím by na kon-
ci roku své rodiče a spolužáky seznámili se svým koníčkem nebo 
oblíbeným zvířátkem. Jenže přišel koronavirus a všechno to na-
konec dopadlo úplně jinak, než jsme si naplánovali. Domácí vý-
uka byla pro děti i rodiče tak náročná, že se někteří ozývali, že 
na ročníkovou práci jim už nezbývají síly ani čas. Co se dá dělat, 
je přece výjimečná situace. Domluvili jsme se, že kdo nestih-
ne, nemusí tedy letos ročníkovou práci odevzdat – beztrestně, 
a že ji dokončí příští školní rok. Bylo pro mě velice milým pře-
kvapením, že ročníkovou práci nakonec přinesli úplně všichni! 
Prezentace před rodiči sice být nemohla, ale ti, kteří se vrátili 
do školních lavic, představili své práce alespoň svým spolužá-
kům ve třídě. Ostatní děti práci poslaly k nahlédnutí. A témata 
byla letos opět pestrá! Dozvěděli jsme se spoustu zajímavého 
o chovu některých domácích mazlíčků, navštívili jsme Chorvat-
sko či Egypt, naučili se, jak pěstovat kaktusy, jak hrát na počítači 
Minecraft nebo na hřišti fotbal, setkali jsme se s dinosaury, vy-
zkoušeli hru na bicí i na kytaru a ještě mnoho dalšího. Některé 
práce nebyly sice napsané úplně bez chybičky a vzorovým kra-
sopisem, ale všichni bez výjimky dokázali mluvit o svém zvole-
ném tématu s takovým nadšením, že to rázem všechny ostatní 
nedostatky zastínilo.
Srdečný dík všem rodičům, že pomohli i v té nelehké době prá-
ce s dětmi dokončit, a moje veliká pochvala všem dětem!

Mgr. Petra Mikešová
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Ročníkové práce v 5. ročníku
Mezi plánovanými akcemi, které byly zrušeny v důsledku uza-
vření škol kvůli pandemii koronaviru, byly i prezentace ročníko-
vých prací našich páťáků. Po návratu třinácti žáků do školních 
lavic 25. května jsem jako třídní učitelka V. třídy rozhodla, že 
si prezentace svých prací ve třídě vyzkouší alespoň tyto děti. 
Ve dnech 18. a 19. června tedy vystoupily před svými spolužáky 
a některými pedagogickými pracovníky a své práce jim předsta-
vily. Témata ročníkových prací byla různorodá: Balet, Disco dan-
ce, Lego city, Irsko, Dánsko, Polsko, Juventus Turín, FC Barce-
lona, Delfíni, Skauting, Ptáci v okolí Bečvy, The Beatles a Ptáci. 
Vždy je pěkné vidět, jak originálně děti vybraná témata zpracují. 
Našim páťákům děkuji.

Mgr. Hana Havranová

Ve čtvrtek 18. června složili svou „maturitu“ někteří žáci V. třídy. 
Završili tím učení na I. stupni a v ročníkové práci prokázali splně-
ní všech klíčových kompetencí. Žáci měli připraveny prezentace 
na interaktivní tabuli i písemně vypracovanou verzi. Jako divák 
jsem měla možnost zhlédnout práce Marie Hellerové, Jáchy-
ma Bořuty a Štěpána Dřímala. Všechny byly na vysoké úrovni. 
Zvlášť bych pochválila Marušku za krásnou báseň a zpěv písně. 

Mgr. Magda Krupová

Dopravní výchova – příprava na Průkaz cyklisty
Každý rok žáci IV. třídy skládají testy z dopravní výchovy a prak-
tickou zkoušku z jízdy na kole podle pravidel silničního provozu. 
Musí prokázat tyto dovednosti, aby získali svůj první „řidičák“, 
svůj Průkaz cyklisty, a pak vyrazit i SAMI na kole třeba na vý-
let po cyklostezce. Během školního roku se na zkoušky obvyk-
le připravují na dopravním hřišti. Dva termíny nám propadly 
v době nouzového stavu a uzavření škol, první možný – v pon-
dělí 8. června – nám počasí nepřálo. Proto pan instruktor při-
šel za námi do školy, a jízdu na kole si musíme nechat na jindy. 
A pokud bude pěkně, máme přislíbeno, že by to mohlo být ještě 
do konce školního roku! To by bylo prima!

Mgr. V. Masopustová

Třeťáci na návštěvě u Anežky
„Paní učitelko, my máme malé králíčky. Nechcete se přijít podí-
vat?“ zaznělo po návratu do školy pozvání od Anežky. Pozvání 
na návštěvu je pro děti vždy příliš lákavé, než aby se dalo odmít-
nout. A tak jsme se ve čtvrtek 11. června vydali k Dřímalovým 
prohlédnout si jejich králíčky. Počasí nám přálo a po večerním 
lijáku se z ranní mlhy vyklubalo sluníčko. V cíli na děti nečekali 
pouze malí roztomilí králíčci, ale také občerstvení, houpačky 
a trampolína. A „hledačka“, kterou Anežka spolužákům připra-
vila ve formě ukrytých lístečků. Kluci si zahráli fotbal a holky se 
proměnily v maminky a pečovaly o Anežčinu malou sestřičku, 
kterou by si nejraději odvedly s sebou. Dopoledne uteklo jako 
voda a dětem se vůbec nechtělo odejít. Na zpáteční cestě jsme 
se ještě stavili v Oboře, smlsnout si na lesních jahodách a než 
jsme došli zpět do školy, někteří už sotva pletli nohama . Moc 
děkujeme Anežce a její mamince za krásně strávené dopoledne.

Mgr. Petra Mikešová

Ukončení sběru pomerančové kůry
Z důvodu uzavření školy jsme odevzdávání sušené pomeran-
čové nebo citronové kůry prodloužili z 30. dubna až do nástu-
pu žáků do školy, resp. do 5. června. K tomuto dni se nashro-
máždilo 52 kg pomerančové kůry! Veškerá kůra byla zabalena 
do pytlů a odvezena. Děkuji všem, kteří se zapojili! Každé deko 
se počítá! 

Poděkování
Na začátku června dostal pan učitel Jiří Krupa, tř. uč. VII. třídy, 
která se rozhodla věnovat část výtěžku z předvánočního jar-
marku na Mary ś Meals, tento email:
Milý pane Krupo,
jsme rádi, že patříte do široké rodiny Mary's Meals. Srdečně 
vás zdravíme z české pobočky a také vás srdečně zdraví děti, 
kterým společně pomáháme. Jak jistě víte, kvůli šíření nemo-
ci COVID-19 se muselo u nás, ale i v jiných zemích světa, toho 
mnoho dočasně zavřít. Nejen různá obchodní a sportovní zaří-
zení, ale i školy. Zavření škol se bohužel dotklo i programových 
zemí Mary's Meals. Děti, které dostávaly každý školní den jedno 
vydatné jídlo ve škole, byly najednou bez jídla. Místní dobro-
volníci a zaměstnanci Mary’s Meals začali okamžitě po uzavře-
ní škol usilovně pracovat na náhradním zajištění jídel pro tyto 
děti. Ve spolupráci s úřady jednotlivých vlád, kde Mary's Meals 
funguje, regionální správou a dobrovolníky v programových ze-
mích můžeme s radostí říci, že opět poskytujeme jídlo dětem, 
a to v místě jejich bydliště. Dobrovolníci doručují bezpečnými 
cestami potraviny do míst, kde děti žijí a kde se pak jídlo uvaří. 
Například v Malawi, ve více než 1000 vesnicích, je zprostřed-
kováváno předání jídla místními dobrovolníky, kteří zvou rodi-
če, aby si vyzvedli kukuřičnou směs, ze které pak mohou svým 
dětem doma připravit kaši. V Indii jsou nyní rozváženy balíčky 
pšeničné mouky pro přípravu placek Roti do chudých komunit 
v okolí měst Delí a Noida. Ani na Haiti již nemusí děti hladovět! 
Nově zde s pomocí místní organizace Hands Together dáváme 
potravinové balíčky rodičům dětí, které by se normálně mohly 
najíst ve škole. 
Děkujeme, že díky vám je toto možné a že při nás stojíte i v těž-
kých časech plných nesnadných úkolů. Věříme, že okolnosti, pro 
které byly školy ve většině zemí světa uzavřeny, brzy pominou, 
a my se budeme moci vrátit k tradičnímu zajišťování školního 
stravování v těch nejchudších částech světa. 
Srdečně vás zdravíme, 

za celý tým Mary’s Meals ČR
Dita Arabo. 
PS: Mary’s Meals dnes zajišťuje jídlo pro více než 1.667.067 dětí 
a její činnost se stále rozrůstá. 
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Projekt „Reklama“ v 5. ročníku
V hodině slohu vytvářeli naši páťáci vlastní reklamu na tradiční 
produkty. Myslím, že si s tím poradili na výbornou a nejeden 
zákazník by se ke koupi jejich výrobků nechal přesvědčit. 

Mgr. Hana Havranová

Druháčci sbírali léčivé sedmikrásky
Naši milí druháci dostali také letos na jaře možnost zapojit se 
do sběru sedmikrásek, doma je nasušit a připravit pro sběrnu 
léčivých rostlin Rosa canina, což jak víme, znamená růže šípko-
vá. V naší třídě se konal již druhý ročník, a letos se z důvodu ko-
ronaviru zapojila jen čtvrtina třídy. Přesto jsou jejich výsledky 
velmi pěkné, celkem děti na vlastních zahradách a pozemcích 

nasbíraly téměř 0,5 kg sušených sedmikrásek, což je opravdu 
hodně květů. Jako odměnu sběrači obdrželi míchaný čaj, který 
právě sedmikrásku obsahuje, dále pak další dobroty z oblasti 
léčivých bylin a sladkostí. 1. místo náleží Beátce Zbružové, která 
v sušené podobě přinesla 158 g, 2. místo obsadil Vašík Baričiak 
s 80 g a 3. místo patří Klárce Stančíkové, která nasušila 67 g. Při-
ložená fotografie zobrazuje jen ty děti, které po koronavirové 
karanténě navštěvovaly školní výuku, ostatním jsme ceny za-
slali domů.

Mgr. Ludmila Černochová

Ohlédnutí za školním rokem 2019-2020
Letošní školní rok je již minulostí, dozněly tóny a slova písně 

„Na cestu s námi vyjdi, Pane“, kterou jsme zpívali na závěr dě-
kovné mše svaté, letošní absolventi byli slavnostně vyřazeni 
a byla rozdána vysvědčení, i když jsme do poslední chvíle netu-
šili, jestli nám hygienická opatření v důsledku pandemie dovolí 
účast úplně všech dětí ve škole. Ohlédneme-li se nazpět, přes-
tože chceme hodnotit všech deset měsíců školního roku, stejně 
se naše pozornost nejvíce soustředí na období, kdy byla škola 
uzavřena. 
S výukou na dálku jsme dosud neměli téměř žádné zkušenosti 
ani my, učitelé, ale ani žáci a rodiče. Byli jsme „hozeni do vody 
výuky na dálku“, na kterou naše školství nebylo nastaveno. Uči-
li jsme se za pochodu a z nepřeberného množství výukových 
možností, které začaly nabízet mnohé instituce, jsme se snažili 
vybírat ty, které by zvládli všichni a které by také odpovídaly 
rozdílným vzdělávacím i softwarovým možnostem v rodinách. 
Všem patří můj velký dík i obdiv, že jste tímto složitým obdo-
bím prošli se ctí, i když s odstupem času bychom některé věci 
dnes dělali jinak. Velké díky patří zejména rodičům, kteří museli 
svým dětem pomáhat s výukou, s vypracováváním domácích 
úkolů a nejvíc asi s prací na počítači. Pravděpodobně nejsloži-
tější to měly děti v početných rodinách, když se musely střídat 
třeba jen u jednoho rodinného počítače, nebo když selhávalo 
dálkové připojení přes internet. Díky také všem učitelům, kteří 
museli přizpůsobit výukový čas žákům, nehledě na to, že byla 
příprava nového dálkového způsobu výuky časově náročněj-
ší něž klasická výuka ve škole. V době, kdy část žáků už byla 
ve škole a část doma, učili na „dvě směny“, nejprve dopoledne 
ve třídě, potom ještě odpoledne dálkově z domova. Ani celkové 
hodnocení žáků na vysvědčení nebylo stoprocentně objektivní. 
Jeho základní zásady jsme se snažili nastavit na základě vyhláš-
ky, kterou vydalo ministerstvo školství, a hned nám bylo jasné, 
že kdybychom měli všechny potřebné informace dříve, byli by-
chom podle toho nastavili způsob dálkové výuky trochu jinak, 
a také žáci by pravděpodobně k mnohým úkolům přistupovali 
zodpovědněji.
Hodnocení přínosu pandemie z pohledu celého vzdělávání urči-
tě ukáže až čas, a jsem přesvědčen, že ministerstvo z celé situ-
ace nějaké důsledky do budoucna vyvodí. Nicméně podstatný 
přínos vidím především v oblasti výchovy, protože žáky vede 
více k samostatnosti, když si musí více informací sami vyhledat 
a zpracovat. Vede také k zodpovědnosti, protože učí žáky na-
kládat se svou osobní svobodou, když musí kolikrát odolat vá-
bení nejrůznějších nabídek, jako sledování televizních pořadů, 
filmů, hraní počítačových her, utrácení svého času na sociálních 
sítích, místo toho, aby si sedli ke školním povinnostem a k učení. 
Určitě také učí žáky dodržovat řád, hospodařit s časem, umět 
si zorganizovat své činnosti tak, aby zadané úkoly vypracova-
li a odevzdali ve stanoveném termínu. Nebylo to tedy ani tak 
o vědomostech, jako spíše o kompetencích, které jsou už delší 
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dobu součástí školních vzdělávacích programů. Ale i zde se ob-
jevují trhliny, zejména ve správném nastavení komunikace mezi 
školou a zákonnými zástupci, abychom do budoucna – pokud 
by se situace dálkové výuky opakovala, dokázali společně vtáh-
nout do vzdělávání i takové žáky, kteří v době uzavření školy 
spíše odpočívali. Děkuji také všem rodičům, kteří nám poslali 
vyplněný dotazník na dálkovou výuku. Jejich odpovědi nám po-
mohou nastavit v budoucnu tento způsob výuky lépe a účinněji. 
Rád bych na závěr ještě jednou všem upřímně poděkoval 
za obětavou a náročnou práci, kterou během celého školního 
roku odvedli. Nebylo to vždy snadné, ale velmi mne těší, že jsme 
se dokázali v těchto nesnadných chvílích semknout, vytvořit je-
den tým lidí, kteří si navzájem pomáhají. Velké díky patří i všem 
rodičům a příznivcům školy, kteří neúnavně a obětavě připravu-

Charita Valašské Meziříčí

„Revitalizace“ Zastávky

V tomto období jsme měli slavit kulaté výročí 
založení našeho Nízkoprahu. Plánovali jsme 
velkolepé oslavy, vždyť 10 let máme jen jed-
nou. Vše bylo ale jinak. Z nařízení vlády jsme 
museli Zastávku na nějaký čas zavřít. Přesto 
jsme nezaháleli. Tento čas jsme využili k „re-
vitalizaci“ prostor.

Co to znamená? Nejenže jsme celý klub vymalovali, ale také 
jsme ručně na stěny kreslili obrázky, které, jak pevně věříme, by 
naše klienty mohly zaujmout. Obohatili jsme i náš ekokoutek, 
do kterého jsme přidali tapetu a nálepku zeměkoule. Jednodu-
še řečeno jsme Zastávku trošku obměnili.
I negativní doba má svá pozitiva. Což se v našem nízkoprahu 
potvrdilo. Těžko bychom při běžném provozu hledali prostor 
na tuto modernizaci. A kdy by se ze sociálních pracovníků 
na čas stali malíři a uklízeči?
Nyní je již opět Zastávka otevřena mladistvým. Ti si změnu po-
chvalují.

jí prostory v budově bývalého Stavebního učiliště, kam bychom 
se, dá-li Pán, mohli v budoucnu přestěhovat. Tím by se uzavřelo 
naše patnáctileté hledání místa v našem městě, kde bychom 
mohli lépe a důstojněji naplňovat cíle, které jsme si v oblasti vý-
chovy a vzdělávání žáků stanovili. Mám naději, že v těchto no-
vých prostorách se snadněji může naplňovat představa církevní 
školy jako komunitního centra, kde se mohou scházet a spolu-
pracovat tři pilíře – farnost, škola Salvátor a Rybičky. 
Přeji všem nádherné prázdniny, mnoho nevšedních zážitků, 
Boží ochranu a dostatek odpočinku pro načerpání nových sil, 
kterých bude jistě v novém školním roce tolik potřeba.

Ať vám Pán žehná
Ing. Hynek Mikušek, ředitel školy

Jak je vidět na klientech i nás pracovnících, změna byla prospěš-
ná. Přejeme si, abychom se všichni v Zastávce cítili co nejlépe.

Za Charitu Valašské Meziříčí
Martina Došková
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Šance pro naše děti z. s.
Vážení čtenáři Života farnosti, v po-
sledním čase jste již na těchto strán-
kách zaregistrovali různé informace 
ohledně koupě budovy, která by 
sloužila jak pro ZŠ Salvátor, tak zá-
roveň pro místní farní obec, protože 
tato budova bude majetkem farnosti. 
A právě do tohoto zapadá i přeměna 
již existujícího spolku pro podporu 
ZŠ Salvátor, s původním názvem Ško-
la pro naše děti o.s. Ve středu 17. 6. 
2020 proběhla Valná hromada spol-
ku, kde byly schváleny nové stano-

vy a zvoleni noví členové do Rady. Před tím, než se dostanu 
ke konkrétním lidem, tak bych rád vysvětlil, proč vůbec něja-
ký spolek. Možná již více napoví účel spolku, který je uveden 
ve stanovách: „Cílem spolku je materiální, finanční, morální 
i fyzická podpora aktivit pořádaných Farností Valašské Meziříčí 
zvláště vůči předškolním dětem a skupinám provozovaných far-
ností, mládeži, ale také podpora subjektu Farnost Valašské Me-
ziříčí, dále podpora aktivit pořádaných Základní školou Salvátor 
pro své žáky a také přímou podporou subjektu ZŠ Salvátor pro 
zajištění základního vzdělání žáků 1. - 9. tříd.“ 
Jde nám o to, aby se spojilo co nejvíce ochotných lidi ve farnos-
ti, ale nejen z farnosti, kterým leží na srdci nejen budoucnost 
našich dětí a vnoučat, ale také možná do budoucna i vlastní bu-
doucnost farnosti, proto se zaměření spolku netýká jen školy, 
ale v prvé řadě farnosti, protože škola je součástí farnosti, niko-
liv naopak. Každý, kdo bude ochoten se stát členem spolku, tím 
říká, že je připraven pomáhat finančně, materiálně, morálně, 
a možná dojde i na klasickou ruční práci v rámci rekonstrukce 
a určitě se najdou další oblasti, kde bude možné využít schop-
ností těch, kteří se stanou členy. V první fázi půjde samozřej-
mě o přípravu nové farní budovy, aby začala co nejdříve sloužit 
účelům jak vzdělávacím, tak i dalším, které by pomohly finan-
covat její další rozvoj. Ale máme představy i o dalších aktivitách, 
které bychom chtěli realizovat s farností pro farnost a možná 
i s přesahem, který by církev měla mít, a to i pro obyvatele 
města. Uvidíme, co se v čase podaří a zda se také najdou čle-
nové, kteří budou ochotni věnovat svůj čas pro ostatní. Zvlášť 
také chceme oslovit absolventy ZŠ Salvátor, kteří již dnes mnozí 
stojí na vlastních nohou a mohli by se svým mladickým entuzi-

asmem a získanými zkušenostmi zapojit do díla, které možná 
stálo na začátku jejich kariéry. Členem spolku se může stát ka-
ždý bezúhonný člověk nebo i firma, která se ztotožňuje s cílem 
spolku. Přispět samozřejmě může i kdokoliv, kdo není členem, 
ale chce přispět na dobré účely. Samozřejmostí je vystavení da-
rovacích smluv jak pro jednotlivce, tak pro firmy. Zde je také 
prostor pro mnohé z nás, abychom dokázali oslovit své známé 
a přesvědčit je, aby podpořili daný projekt ať už pravidelně, což 
je náš cíl, získat co nejvíce pravidelných přispěvatelů, tak i jed-
norázových příspěvků. A toto je další důvod, proč si myslíme, že 
spolek může být užitečný, protože z našich zkušeností a mož-
ná je to i zkušenost některých z vás čtenářů, že se najdou lidé, 
kteří do farnosti nepatří, ale jsou ochotni pomoci dobré věci 
a bylo by škoda nevyužít této chuti pomáhat, protože křesťan 
je křtem povolán k tomu, aby se Boží přikázání „Milovat“ pro-
jevovalo právě v pomoci druhým. Dalo by se napsat asi i více, 
ale o činnosti spolku vás budeme chtít pravidelně informovat 
v Životě farností, takže bych vám ještě představil Radu spolku, 
která bude zodpovědná za činnost. Jejími členy jsou O. Pavel 
Stefan jako zástupce farnosti, Hynek Mikušek jako zástup-
ce ZŠ Salvátor, tito členové nejsou voleni Valnou hromadou, 
ale jmenováni farností a ZŠ Salvátor. Další zvolení členové jsou:
Hynek Vančura (předseda - 602 564 188),
Ladislav Denk (místopředseda - 737 277 977),
Jiří Lev (pokladník 774 233 504)
Evžen Hlavica (605 212 441) a Michal Perutka (731 437 719)
E-mailový kontakt – spolek@farnost-valmez.cz
Budeme také rádi, pokud využijete přiložené kontakty pro vaše 
dotazy nebo přihlášky. Znění stanov i přihláška je rovněž ke sta-
žení na stránkách www.farnost-valmez.cz
číslo bankovního účtu: 107-1381530287/0100
Variabilní symbol pro DAR – 7777777777
Variabilní symbol pro Členský příspěvek - 1111111111

Za Radu spolku Hynek Vančura

Nová farní budova

Rád bych navázal na svůj článek v předchozím čísle ŽF a také 
na to, co v předchozím článku napsal Hynek. Události jdou ně-
kdy rychleji, než jak člověk předpokládá, a s ohledem na to, co 
je před námi, jsme se rozhodli urychlit transformaci dřívějšího 
spolku do nové podoby a urychlit tak celý proces i s ohledem 
na získávání nových členů a získávání finančních prostředků 
na koupi nové budovy. Rád bych na tomto místě ubezpečil, 
že to vše děláme zcela dobrovolně a zdarma a vidíme v tom 
opravdu šanci pro tuto farnost, pro školu, pro naše děti a vnuky. 
A když píšu naše, mám na mysli všechny lidi dobré vůle z naší 
farnosti a nejen z ní, i z našeho města a nejen z něho. Bez Boží 
pomoci se neobejdeme, ale také se neobejdeme bez pomoci 
Vaší i mnohých dalších, kteří se, jak věříme, do tohoto projektu 
zapojí nebo jej alepoň podpoří - a nejde jen o ty peníze, můžete 
přispět také konkrétní pomocí, radou, modlitbou. Byli bychom 
opravdu moc rádi, kdybyste se už nyní hlásili (mailem, telefo-
nicky, osobně) vy všichni, kdo můžete nabídnout svou pomoc. 
V této fázi se již rozběhla studie proveditelnosti, tzn. je potřeba 
dát do souladu požadavky školy a farnosti a technické možnosti 
především s ohledem na požární bezpečnost, požadavky hygie-
nických norem a ostatních technických požadavků a finančních 
předpokladů a možností. I když se nacházíme nyní především 
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ve fázi, kdy dáváme dohromady peníze na koupi budovy, za-
jišťujeme již finance pro předpokládanou rekonstrukci. Obsa-
hem této rekonstrukce by měly být především stavební práce 
z hlediska změn některých dispozic jednotlivých místností, re-
konstrukce - dobudování sociálních zařízení, výměna elektro-
instalace včetně osvětlení, EPS, slaboproudých rozvodů včetně 
počítačových sítí, ležatých a páteřových rozvodů topné sousta-
vy včetně vyregulování jednotlivých větví, kanalizace dešťové 
i splaškové, nové krytiny podlah a výmalba. Rekonstrukce - vý-
měna oken jsou prozatím s otazníkem, i tak nepatří mezi práce, 
které by nebylo možné dělat například během prázdnin po jed-
notlivých etapách. Nepochybně bude potřeba mnohé věci řešit 
odbornými firmami dodavatelsky, ale mnohé věci si budeme 
moci udělat sami.
Nyní Vám nabídnu několik fotografií stávajícího stavu, ale před-
pokládáme, že po dořešení záležitostí koupě a převodu bychom 
byli rádi, kdyby již na začátku září proběhla například plenár-
ní schůze, ale i jakýsi den otevřených dveří pro celou farnost 
s možností prohlídky celého objektu.

detail příhradové konstrukce střechy nástavby

střecha je ve slušném stavu

jedna z místností bytu školníka 

chodba v nástavbě

schodiště do nástavby

tělocvična

Některé části budou vyžadovat větší zásahy, jiné tolik ne. Stře-
cha až na nějaké detaily je v pořádku, stará budova má také roz-
sáhlé sklepní prostory, i když jsou jen pod poměrně malou částí 
dvou největších místností. Důkladně jsme již několikrát prošli 
celou budovu a bude tam opravdu hodně práce, ale na druhou 
stranu musíme říct, že některá místa jsme očekávali horší, než 
ve skutečnosti jsou. Je nám ale naprosto jasné, že mnohé se 
teprve objeví. Možná nebude špatné si připomenout dvě foto-
grafie nedávné historie...



15

Rybičky... věřili byste, že je to pohled na stejnou zeď?

půdorysný pohled na průnik obarveným mračnem bodů

JV iso pohled na obarvené mračno bodů

Již nyní se snažíme dávat dohromady finance nejen pro koupi, 
ale i pro rekonstrukci I. fáze obnovy. V pondělí 15. června se 
sešli v Olomouci naši biskupové s ekonomem arcibiskupství 
a s biskupským delegátem o. Petrem Bulvasem a měli v rukou 
materiál, který jsme jim zaslali ohledně toho všeho, co se po-
dařilo z naší strany již připravit. Tento materiál sloužil k jejich 
rozhodování, zda nám bude či nebude poskytnuta finanční pod-
pora. Můžeme potvrdit, že dar pro tuto naši akci byl schválen 
a bude postupně vyplácen, ale zbytek si už musíme zajistit sami. 
Jak jste možná zaznamenali, tak 17. června byla schůze Sněmov-
ny, která schválila zrušení daně z převodu nemovitosti, což v na-
šem případě znamená velkou úsporu. Vše děláme ve shodě a se 
souhlasem arcibiskupství. Farář žádné farnosti nemůže žádným 
způsobem jen tak něco prodat apod. Částky nad 100 000 Kč 
musí schvalovat v Olomouci. Také znění smluv je konzultováno 
a korigováno, musí být na všech převodech nemovitostí také 
podpis Technického administrátora děkanátu (pan Josef Kun-
drát z Loučky) atd.
Stručné informace ze zprávy, kterou jsme zaslali na arcibiskup-
ství, jsem již částečně popsal v minulém čísle ŽF a opět mnohé 
je již napsáno zde. Doplním jen, že každý z nás v našem týmu 
má na starosti nějakou oblast, vzájemně se doplňujeme a i když 
máme různé pohledy, táhneme za jeden provaz a cítíme, že jde-
me kupředu v jednotě. Láďa Denk zajišťuje hodně komunika-
ci s úřady a institucemi, Miloš Skýpala komunikaci s bankami 
a projekčními firmami, dotace, Hynek Vančura dal dohromady 
všechny materiály týkající se spolku, Jirka Lev připravuje farní 
nemovitosti k prodeji. Zde se zastavím. Prodej nemovitostí by 
také nebyl možný jednak bez souhlasu arcibiskupství, ale ani 
by nám to nebylo nikdy umožněno, kdybychom tím chtěli řešit 
např. nějaké opravy apod. Prodej majetku je možný jen za úče-
lem nákupu majetku jiného. Jde o to „neprojíst“ to málo, co 
v majetku farnosti je. Michal Perutka má na starosti propagaci 
a já se pohybuji také v oblasti projekční přípravy (zajištění kom-
pletní pasportizace celého objektu - již se začíná pracovat na 3D 
modelu, půdorysech, řezech jako podklad pro další projekční 
činnost), ale i v oblasti propagace, dotací ad. Vše samozřejmě 
s o. Pavlem, Hynkem Mikuškem a Eliškou Štefkovou, protože 
vše se dotýká i Rybiček. Všichni se podílíme také na činnos-
ti spolku. To je velmi důležité i s ohledem na zajištění úvěru 
od banky. Proto bychom rádi vtáhli do této činnosti co nejvíce 
lidí, neboť i to, jaký počet členů má spolek (s ohledem na výši 
ročního příspěvku), hraje podstatnou roli garance splácení 
úvěru - je to solidní zajištěný příjem. Samozřejmě může kdo-
koliv přispět formou daru a nemusí být nutně členem spolku, 
ale varianta s členstvím je s ohledem na to, co jsem psal výše, 
vhodnější. Chceme do toho také vtáhnout mladší generaci. Je 
zde celá řada mladých rodin (mladších, než je naše generace) 
a bude dobře, když se také zapojí a až nám dojdou síly, převez-
mou otěže oni. Blíží se doba, kdy se budeme muset o vše v naší 
farnosti postarat sami, podobně jako to děláme v našich rodi-
nách, a jaké si to uděláme, takové to budeme mít.
Sponzorsky se také již podařilo zajistit vybavení kuchyně - vý-
dejny v nerezovém provedení v hodnotě 80 000 Kč.
Nyní nás čeká ještě schválení prodeje Zastupitelstvem Zlínské-
ho kraje, které bude probíhat 29. června a kterého se zúčastní 
také zástupci naší farnosti i arcibiskupství. Věříme, že prodej 
bude schválen a do konce prázdin bude podepsána smlou-
va a budova převedena na farnost. Prosíme o Vaši podporu 
a modlitbu a budeme Vás nadále pravidelně informovat o všem 
dění a nejlépe již osobně v září a v naší nové farní budově.

Evžen Hlavica
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Z Ekonomické rady farnosti

V návaznosti na vše, co již bylo napsáno v předchozích článcích, 
jen doplním, že dění kolem koupě nové budovy není jedinou, 
byť velkou akcí naší farnosti. Zde patří velké poděkování také 
technickému administrátoru děkanátu panu Josefu Kundrá-
tovi, který po smrti svého kolegy z Rožnova (zemřel loni) má 
na starosti všechno, co nějak souvisí s majetkem a opravami 
v celém děkanátu Valašské Meziříčí (15 farností). Byly zahájeny 
práce na opravách Getsemanské zahrady. V tuto chvíli je celý 
prostor zakryt a probíhají přípravné práce. Restaurátorské prá-
ce na Getsemanské zahradě budou ve výši 571 550 Kč. Dota-
ce z Ministerstva kultury bude výši 120 000 Kč a je třeba také 
poděkovat našemu městu, které se bude podílet dotací ve výši 
58 000 Kč. Velký dík patří také dárci, který na tuto akci poskyt-
nul příspěvek ve výši 80 000 Kč. To znamená, že musíme zajistit 
ještě přibližně 300 000 Kč.
Dále se i během nouzového stavu podařilo zajistit nový restau-
rátorský záměr na opravu našich kostelních lavic. Záměr byl 
zpracován dle požadavků památkářů a v současné době čeká-
me, jak všechno dopadne a máme velkou naději, že nám bude 
poskytnuta dotace z Ministerstva kultury (MK). Předpokádaná 
cena za restaurátorské práce bude kolem 2,5 mil. Kč a dotace 
MK by měla být ve výši 90 %, takže podíl naší farnosti by měl 
být cca 250 tis. Kč. Pokud by vše dopadlo dobře, byly by zaháje-
ny restaurátorské práce v příštím roce po jednotlivých etapách, 
po jednotlivých souborech (blocích) lavic.
Rekonstrukce obrazu je připravena, jen ji spustit, uvidíme, jak 
se bude vyvíjet finanční situace v příštím roce, máme naději, že 
by se po dokončení Getsemanské zahrady mohlo začít nejen 
s lavicemi, ale i s obrazem. Restauratorské práce na obraze jsou 
také v předpokládané výši kolem 500 tis. Kč.
Uvidíme, jaká bude situace i s dotačními tituly po pandemické 
situaci, je zde ještě možnost řešit také opravu portálů vjezdu 
do dvora a zadního vstupu do kostela.
Poslední, co chci nyní ještě napsat je to, že jak jsem psal v před-
chozích článcích, je zde záměr prodat některé nemovistosti pat-
řící farnosti, výnos z nich ale nesmí být použit na žádné z těchto 
prací a zbývá nám ještě uhradit zbytek půjčky od arcibiskupství 
na rekonstrukci Rybiček ve výši 200 000 Kč do 31. 12. 2020.
Případný výnos z prodeje nemovitostí bude také nutno ponížit 
o daň z příjmu ve výši 19 %.
Není toho úplně málo, ale zatím se nám daří snižovat výdaje 
a díky Vaší štědrosti také zvyšovat pomalu příjmy. Jak jsem psal 
v loňském roce, pokud by se nám podařilo zvýšit přůměrný vý-
nos ze sbírek na částku 150-200 Kč za osobu a za měsíc, zvlád-
neme všechny naše závazky, nutné výdaje i plány do budoucna 
ufinancovat bez větších problémů. Všem Vám, kteří darujete 
i ze svého nedostatku, ať Pán stonásobně odplatí.

za Ekonomickou radu farnosti Evžen Hlavica

Centrum pro rodinu Valašské Meziříčí
V pondělí 15. června proběhla v Zašové mimořádná členská 
schůze Centra pro rodinu Valašské Meziříčí z.s. (CPR). Tato schů-
ze musela být v důsledku pandemické situace a vyhlášení nou-
zového stavu odložena až do této doby, kdy již došlo k uvolnění 
některých opatření. Bylo potřeba dořešit situaci, která nastala 
po úmrtí Zdenky Bořutové a provést novou volbu statutárního 
orgánu spolku, neboť také současná místopředsedkyně spolku 

Iva Hrubá již s ohledem na své další povinnosti nechtěla po-
kračovat v této funkci. Ivě patří velký dík za všechno, co pro 
Centrum v celém svém funkčním období vykonala. Všichni jsme 
samozřejmě vzpomínali také na Zdenku a o. Jiří Polášek také 
vedl vstupní modlitbu v duchu prosby za spásu její duše. Kro-
mě přítomných aktivních členů CPR byl na této schůzi jako host 
také o. děkan Pavel Hofírek. Volbou byla jako předsedkyně CPR 
zvolena současná vedoucí Renata Hlavicová a místopředsedou 
byl zvolen její manžel Evžen Hlavica. Členy Revizní komise byli 
zvoleni paní Ludmila Oravová (předsedkyně), Mgr. Jana Komo-
ňová a Mgr. Veronika Masopustová.
Po ukončení nouzového stavu se opět rozběhly přípravy pro 
snoubence a kluby maminek v Rožnově, Valašském Meziříčí 
a v Choryni. Jsou také připraveny příměstské tábory v Zašové 
a v Zubří. Původně jsme chtěli uskutečnit také příměstský tábor 
pro ty nejmenší ve Valašském Meziříčí, ale letos k tomu již ne-
dojde. V důsledku pandemické situace byl také zrušen Den pro 
rodiny v Zašové.
V nejbližší době nás čeká Zašovská pouť, kde bychom měli zajis-
tit jedno stanoviště, na kterém budou moci děti hrát nějaké hry, 
kreslit si apod. Sháníme dobrovolníky, kteří by byli ochotni vzít 
si toto stanoviště na starost. Zároveň Vás tímto srdečně zveme 
na tradiční Zašovskou pouť. Bližší info na straně 21.
Na konci prázdnin 29. srpna 2020 bude arcidiecézní pouť rodin 
na Hostýně, kde by naše děkanátní CPR mělo mít také jedno 
stanoviště v podobném duchu, jak jsme popsali výše o Zašové. 
I na tuto akci Vás a Vaše rodiny srdečně zveme a také prosíme 
o dobrovolníky, kteří by byli ochotni pomoci s organizací tohoto 
setkání.
CPR je pro celý děkanát, chtěli bychom poprosit tedy Vás všech-
ny farníky od Kelče až po Horní Bečvu o pomoc a dobrovolnou 
činnost a také náměty pro další práci. Mnohdy je těch akcí tolik, 
že není v lidských silách být všude a ani to není potřeba. Ale 
pomáhat i konkrétním rodinám a manželům je možné stále. 
Možná znáte i ve svém okolí rodiny, kteří nemají jednoduchou 
situaci, ale netroufnou si požádat o konkrétní pomoc (např. ne-
jsou schopni plně financovat tábory pro děti, tak je raději ne-
chají doma apod.). Dejte nám vhodnou formou vědět a my se 
pokusíme zařídit zbytek. Budeme rádi za Vaše názory a náměty 
a i za zpětnou vazbu. Samozřejmě budeme radi i za jakoukoliv 
pomoc, i finanční. Na provoz a všechny aktivity si musí CPR se-
hnat peníze samo. Díky podpoře ze strany obce Zašová, ze stra-
ny děkanátu i od soukromých či firemních dárců se daří mnohé 
věci uskutečnit. Rádi bychom také poděkovali a vyzdvihli nezišt-
nou práci lektorů pro snoubence. V této situaci jsme uvažovali 
i o online kurzech, ale všichni mi asi daji za pravdu, že důležitěj-
ší, než množství informací, je osobní kontakt a osobní svědec-
tví. Tímto bychom chtěli pozvat ke spolupráci i další manžele z 
našeho děkanátu ochotné sloužit tímto způsobem jako lektoři 
snoubenců. V současné době takto pomáhá v děkanátu devět 
manželských párů. Bylo by krásné, kdyby v každé z patnácti far-
ností v děkanátu, byl takto k dispozici alespoň jeden manželský 
pár. Možnosti příspěvků a všechny další potřebné informace se 
snažíme pravidelně aktualizovat také na našem webu (viz níže).
http://www.valmez.dcpr.cz/
Možností jak se podílet na spolupráci a pastorační činnosti 
je nejen dobrovolně se podílet na různých akcích, obnovách 
a seminářích, ale také jako lektoři snoubenců, jak je popsá-
no výše a při doprovázení rodin. Jedna z forem je popsána 
v následujícím článku a rádi bychom Vás k této spolupráci 
pozvali.

za CPR Valašské Meziříčí Renata a Evžen Hlavicovi
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3. ročník 2020/2022 

Proč Animaro? 

Vzdělávací cyklus Animaro vznikl na přání otce arcibiskupa Jana 
Graubnera, který si přeje, aby v diecézi působily manželské páry, 
které budou pomáhat kněžím v pastoraci ve formaci a vzdělá-
vání rodin.

Název Animaro je složen ze dvou slov: „animátor“ a „rodina“. 
Slovo „anima“ v latině znamená duše. Cílem kurzu je tedy při-
pravit manželské páry, aby v přeneseném slova smyslu mohly 
pomáhat k “oživování duší” rodin. 

Komu je kurz určen: 
Kurz je určen manželským párům, 
které chtějí sloužit ostatním rodi-
nám a pomáhat jim (nejen) na cestě 
k Bohu. Službou rodinám se myslí 
pomoc při zakládání společenství 
a jejich vedení, pořádání aktivit pro 
rodiny, doprovázení rodin ve spolu-
práci s děkanem a příslušným kně-
zem.. 

Rozsah kurzu: 
6 víkendů a jedno letní soustře-
dění 

Cena: 
1000 Kč / osobu / víkend (ubyto-
vání a strava na Sv. Hostýně) 

Termíny: 
Víkendy prvního ročníku: 
23.-25. 10. 2020 / 4.-6. 12. 2020 / 
5.-7. 2. 2021 /(Poutní domy na Sv. 
Hostýně) 

Letní soustředění: 
8. – 11. 7. 2021 (Rekreační chata 
Brněnka, Velké Losiny) 

Víkendy druhého ročníku: 
15.-17. 10. 2021 / 12.-14.1. 2021 / 
6. 2. 2022 (Poutní domy na Sv. 
Hostýně) 1 / 4.

Obsah: 
- přednášky odborníků a manžel-
ských párů 

- diskuze a práce ve skupinách 
i v páru 

- interaktivní práce s tématy 
Požadavky na absolvování kurzu: 

- účast na kurzu (max. absence 1 ví-
kendu) 

- vstupní a závěrečný pohovor v páru 
- příprava a realizace konkrétní akti-
vity pro rodiny ve farnosti 

Výstup z kurzu: 
- osvědčení o absolvování s pověřením ke službě rodinám v círk-
vi 

Kontakt na pořadatele: 
Centrum pro rodinný život - pastorační centrum Olomouc-
kého arcibiskupství 
Biskupské nám. 2, 779 00 Olomouc 

Kontaktní osoba: 
Bc. Marcela Řezníčková, tel. 605 274 915,
reznickova.marcela@ado.cz 
P. Petr Bulvas, tel. 731 621 207, bulvas.petr@ado.cz
Závaznou přihlášku, kterou získáte na Centru pro rodinný život, 
je nutné odevzdat potvrzenou knězem z vaší farnosti na výše 
uvedených kontaktech. 

Kurz Animaro
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Petr Both - kněžské svěcení 13. června 2020 Žilina - kostel Sedmibolestné Panny Marie
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letošní oslava Dne slovanských věrozvěstů sv. Cyrila a Metodě-
je bude vrcholit v neděli 5. července v 10.30 hodin mší svatou 
za národ. Podtitulem je „poděkování všem z první linie“, tedy 
zdravotníkům, hasičům, policistům, armádě, dobrovolníkům 
a dalším. Každoročně se v podvečer 4. července ve velehradské 
bazilice modlí otec arcibiskup Jan Graubner modlitbu za vlast. 
Tuto modlitbu z roku 2019 platnou i pro dnešní dobu vám nyní 
přinášíme, abychom se mohli i my ostatní na dálku skrze mod-
litbu s Velehradem propojit.

Ladislav Denk

Nebeský Otče,
na přímluvu svatých Cyrila a Metoděje, 

kteří stáli u základů naší státnosti, 
přijmi naše poděkování za mír 

a blahobyt v naší vlasti.
Ukaž své milosrdenství všem,
kteří přišli o život ve válkách, 

nebo se stali obětí totalit,
odměň lásku a statečnost těch, 

kteří se obětovali pro druhé,
a nám pomoz žít tak, 

abychom nezavinili ztrátu míru, 
který je tvým darem,

zodpovědně budovali společenství národů
a dovedli se velkoryse dělit s chudými.

Pokorně tě prosíme za ty, 
kteří nám vládnou: 

dej jim ducha moudrosti a spravedlnosti; 
ať respektují Tvůj spravedlivý řád, 

hájí lidskou důstojnost a život člověka 
od početí až do přirozené smrti, 

podporují zdravou rodinu 
založenou na celoživotním 

věrném svazku muže a ženy; 
ať vedou k lásce, která slouží 

a žije pro další generace, 
uskromňuje se, vychovává děti 

a dočká se na nich radosti.
Nás občany pak, Bože, 

veď k svědomitosti a poctivosti, 
abychom svorně usilovali 

o šťastnou budoucnost 
a zodpovědně rozhodovali 

při každých volbách.
Bože, žehnej naší vlasti.

Mariánský sloup na Staroměstském náměstí v Praze

Modlitba za vlast – Velehrad 2019
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Na konec své pozemské 
cesty došli 

†

Valašské Meziříčí
Jan Žižka *4. 4. 1948 ††21. 5. 2020, Na Šištotě 721
Olga Marečková *1. 8. 1938 †30. 5. 2020, Křižná 681
Františka Luxová *3. 3. 1933 †31. 5. 2020, Švabinského 652
Václava Pavlicová *28. 9. 1933 †4. 6. 2020, Krhová 328

Svátost manželství přijali
Valašské Meziříčí

 Miroslav Adámek  Patricie Valová

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

BOHOSLUŽBY VE FARNÍM KOSTELE VE VALAŠSKÉM MEZIŘÍ-
ČÍ V ČERVENCI A SRPNU:
Pondělí – mše svatá v 6.30 hodin
Úterý – mše svatá v 18.30 hodin
Středa – mše svatá v 6.30 hodin, od 17.00 hodin večeřadlo Fa-
timského apoštolátu
Čtvrtek – mše svatá v 6.30 hodin, od 18.00 do 19.00 hodin ado-
race se svatým přijímáním
Pátek – mše svatá v 6.30 a v 18.30 hodin 
Sobota – mše svatá 6.30, v Krásně v 17.30 hodin 
Neděle – mše svaté v 6.30, 8.00, 9.30 a 18.30 hodin

ÚŘEDNÍ HODINY O PRÁZDNINÁCH VE FARNÍ KANCELÁŘI 
VE VALAŠSKÉM MEZIŘÍČÍ budou pouze v pondělí od 8.00 
do 10.00 hodin. V ostatních dnech lze setkání domluvit osobně 
nebo telefonicky. 

SLAVNOST SVATÝCH PETRA A PAVLA – pondělí 29. června. 
Mše svaté ve Valašském Meziříčí budou v 6.30, v 8.00 hodin 
a v 18.30 hodin. V Lešné v 17.15 hodin.
PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI – 3. července. Výstav Nejsvětější svá-
tosti po celý den, společná adorace v 19.45 hodin, celonoční 
tichá adorace. 
PRVNÍ SOBOTA V MĚSÍCI – 4. července. Příležitost ke svátosti 
smíření bude ráno od 6.00 hodin a od 7.15 do 8.00 hodin, večer 
od 17.00 hodin v kostele sv. Jakuba v Krásně. 
PRIMIČNÍ MŠE SVATÁ PETRA BOTHA – sobota 4. července 
v 14.00 hodin.
SLAVNOST SV. CYRILA A METODĚJE - neděle 5. července. 
V Jasenici poutní mše svatá v 10.00 hodin.
ZAŠOVSKÁ POUŤ - neděle 5. července. Mše svaté v 7.00, 8.15 
a v 10.30 hodin. Sobota 4. července ve 20.00 hodin – Stračka 

– koncert Slávka Klecandra.
MŠE SVATÁ KE CTI DUCHA SVATÉHO - pátek 10. července 
v 18.30 hodin. 
SLAVNOST NANEBEVZETÍ PANNY MARIE – sobota 15. srpna. 
Mše svaté ve Valašském Meziříčí v 6.30, v 8.00 a v 17.30 hodin 
v Krásně. V Lešné bude mše svatá v 8.30 hodin. Kaple Hracho-
vec – čas bude upřesněn v ohláškách.
POUTNÍ MŠE SVATÁ V POLIČNÉ NA KOTLINĚ - neděle 16. srp-
na v 11.00 hodin.
POUTNÍ SLAVNOST NANEBEVZETÍ PANNY MARIE – farnost 
Val. Meziříčí - neděle 16. srpna. Mše svaté jako každou neděli.
ADORAČNÍ DEN A DEN MODLITEB ZA BOHOSLOVCE ve Va-
lašském Meziříčí – pondělí 24. srpna. Výstav Nejsvětější svátosti 
oltářní bude po ranní mši svaté v 7.15 hodin. Společná část ado-
race bude od 18.00 hodin zakončena svátostným požehnáním.
SLAVNOST BIŘMOVÁNÍ VE VALAŠSKÉM MEZIŘÍČÍ – sobota 
19. září v 10.00 hodin.

INFORMACE
Křest přijali*

Valašské Meziříčí

Viola Tereza Cedidlová
Michaela Ševečková
Áron Kuběja
Šimon Michael Petrovický
Jáchym Jan Černý

Kevin Marek Pisklák
Šimon Petr Kutálek
Tomáš Hajtr
Milan Antonín Korytář 
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Resort sv. František – Hotel Erlebachova bouda v Krkonoších. Setkání spolužáků 
z Cyrilometodějské teologické fakulty v Litoměřicích 30 let po kněžském svěcení

vpředu zleva: Ladislav Hubáček (salesián), Ivo Valášek (Nový Rychnov), Anton Rusnák (Ostrava Vítkovice), Ondrej Bakoň (Slovensko), 
Petr Vrbacký (spirituál kněžského semináře v Olomouci), Jaroslav Polách (Březová), Pavel Stefan (také na fotce vpravo dole)
vzadu zleva: Petr Piler (salesián), Antonín Kocůrek (New York - USA), Jaroslav Gajdošík (Semily), Josef Klinkovský (salesián ve Fryštáku), 
Daniel Kolář (Velká Losenice), Jan Plaček (farář v katedrále v Ostravě), Václav Groh (paulán v e Vranově u Brna), Pavel Adamec (Ha-
vlíčkův Brod), Jaroslav Kučera (Kladno), Bohuslav Novák (Stará Bělá), Dan Žurek (salesián ve Zlíně), Jindřich Šrajer (salesián v Českých 
Budějovicích), Vojtěch Eliáš (Praha), Marek Výleta (Hroznová Lhota), Marek Hlávka (Veverská Bítýška)
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