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Korouhve královské jdou vpřed,
kříž září ohněm tajemství:

ten, který stvořil tělo, svět,
svým tělem, přibit, na něm tkví.

(hymnus Vexilla regis)
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Vysoké Tatry (foto o. Pavel)
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Úvodník
Znamení kříže
Tímto znamením začíná katolík každou modlitbu a možná i prá-
ci. Jsem rád, že na titulní stránce prvního čísla tohoto školního 
roku může toto znamení být. Krátce vám popíši, jak vznikly fot-
ky na 1. a 2. straně. Jako dárek k 30. výročí kněžského svěcení 
jsem dostal týdenní pobyt ve Vysokých Tatrách. Dá se říci, že 
to bylo moje první setkání s těmito velehorami. Hned první 
den jsem vyrazil na krátkou okružní jízdu. Chtěl jsem zmapovat 
terén a podívat se, odkud bude vycházet a kam bude zapadat 
v nejbližších dnech slunce. To vše samozřejmě především kvůli 
případnému focení. Při této cestě jsem tedy pozoroval Vysoké 
Tatry z jistého odstupu. Lomnický štít byl každou chvíli zahalený 
mraky. Tato scenérie mne zaujala. Na druhé straně ji můžete 
vidět na první fotografii. Když jsem tyto mraky viděl, v duchu 
jsem se rozloučil, že uvidím západ slunce. Když jsem už pokra-
čoval v cestě autem, stala se zvláštní věc. Zapadající sluníčko 
se trefilo přesně do jediné díry v mracích v okolí tatranských 
štítů. Blížil jsem se k obci, která se jmenuje Spišská Bela. Věděl 
jsem, že je třeba co nejdříve bezpečně zaparkovat auto a najít 
místo, které pro případnou fotku bude alespoň trochu atraktiv-
ní. A najednou odbočka z hlavní silnice, u této odbočky kamen-
ný kříž a kousek dál možnost zaparkovat. Nejdříve jsem vyfotil 
zapadající slunce schované za křížem (fotka č. 3). Když slunce 
zapadlo, vrátil jsem se k autu a začal balit stativ i fotoaparát. 
Najednou se však ona díra v mracích začala červeně zbarvovat. 
Blízko auta stál veliký strom a tak jsem spěšně tuto scenérii vy-
fotil na mobil. Pak jsem opět vybalil fotoaparát, objektiv i stativ 
a spěchal ke kříži. Výsledek vidíte na titulní straně. Když jsem 
se vracel na hotel v Tatranské Lesné, děkoval jsem Pánu Bohu 
za to, že mi tento pobyt tak krásně a nečekaně začal. Kéž je tato 
skutečnost povzbuzením k tomu, abychom všechno začínali 
znamením kříže.

Žijeme ve světě, který se rychle a nečekaně mění. Až budete 
mít tento časopis v ruce, může být už všechno úplně jinak. Pro-
to v této chvíli nechci současné události komentovat a na něco 
upozorňovat. Spíše chci všechny čtenáře i farníky povzbudit 
k tomu, abychom byli bdělí, pokorní, trpěliví a odvážní. To jsou 
vlastnosti, které se v životě vždycky hodí a člověk se jim může 
učit v každé situaci. Tím spíše to platí o přítomné době. Každo-
pádně chci všechny povzbudit k modlitbě. Velmi užitečná může 
být Korunka Božího milosrdenství. Pán Ježíš slíbil, že touto 
modlitbou můžeme vyprosit všechno, co není v rozporu s vůlí 
Boží.
Připojuji také známou modlitbu sv. Bernarda. Četl jsem v živo-
topise Matky Terezy z Kalkaty, že se ji za uzdravení jisté sestry 
během devíti dnů pomodlila 20 000 krát. Buďme tedy v modlit-
bě vytrvalí a plni důvěry.

Pamatuj, láskyplná Panno Maria,
že nikdy nebylo slýcháno, abys opustila toho,

kdo se utíkal pod tvou ochranu, kdo vzýval tvou moc,
kdo prosil o tvou přímluvu.

V této důvěře se také já k tobě utíkám,
Panno panen a Matko.

K tobě přicházím,
před tebou stojím já, kající hříšník.

Dobrá Matko Slova,

Covid a co dále

Podařilo se. Můžeme Pánu Bohu děkovat, že budova bývalé-
ho stavebního učiliště již patří naší farnosti. Děkuji také všem, 
kdo přitom jakkoliv pomáhali a finančně přispívali. Přečtěte si 
v tomto čísle Života farností článek Evžena Hlavici, ve kterém 
nás seznamuje s ekonomickou situací a dalšími plány. Hynek 
Vančura zase napsal nové informace o spolku Šance pro naše 
děti.

Máme novou budovu pro školu

neodvracej se od mých slov,
ale slyš je a vyslyš. Amen.

(modlitba sv. Bernarda)

Výuka náboženství

Kalendář – prosba
Už se mě tu a tam někdo ptal, jestli bude nový kalendář našeho 
krásného Valašska. Stejně jako v uplynulých letech chci popro-
sit o modlitbu. Pán Bůh chce, aby to bylo především jeho dílo, 
a to se bez modlitby nezdaří. Ti, kteří mi budou v modlitbě po-
máhat, se mohou považovat za spoluautory kalendáře. Připo-
mínám, že modlitba má předcházet, provázet i dovršovat každé 
dobré dílo. Předem moc děkuji.

Biřmování
V sobotu 19. září jsme prožili s olomouckým světícím biskupem 
Antonínem Baslerem krásnou slavnost biřmování. Přestože bě-
hem přípravy došlo kvůli coronaviru ke značným komplikacím, 
naši biřmovanci se dobře připravili a myslím si, že na ně může-
me být hrdi. Před námi je ale veliký úkol. Vypátrat další zájem-
ce o biřmování a to nejen mezi mladými. Jsem přesvědčen, že 
jich je v naší blízkosti víc než dost. Mladí od 13 do 18 let si mo-
hou zvolit ze dvou způsobů přípravy. V pátek večer to bude tzv. 
Postcresima, které začalo jako nová zkušenost v naší farnosti 
před rokem. Druhá možnost je klasická příprava každé pondělí 
po večerní mši svaté na faře. Těchto setkání se mohou zúčast-
ňovat i starší biřmovanci, případně ti, kteří se budou připravo-
vat na křest nebo 1. sv. přijímání, a to od 13 let výše. Někdo 
se možná ptá, proč dělat přípravy každý rok. Nestačilo by biř-
movat jednou za dva roky? Na to dám jednoduchou odpověď. 
Když bude biřmování každý rok, může být biřmovanců např. 30 
a za dva roky je to dohromady 60. Pokud bude biřmování každý 
druhý rok, jsem přesvědčen, že biřmovanců nebude ani 50. Čím 
častěji se některé věci v pastoraci opakují, tím větší počet lidí 
se do nich zapojí.

o. Pavel

Už je to skoro tradice, když na začátku školního roku znovu 
a znovu zaznívá v ohláškách, že do náboženství na faru přišlo 
prozatím málo dětí. Nakonec se ztracené ovečky najdou a vý-
uka může začít. Je třeba, abychom byli vděční za naši církev-
ní školu Salvátor, kde do náboženství až do deváté třídy chodí 
všichni žáci. Náboženství učíme také v Základní škole v Lešné. 
Letos je to celkem pět skupin dětí, dohromady asi padesát žáků. 
Velkou radost mám z letošní první třídy. Na škole jsou popr-
vé po dlouhé době třídy dvě: 1. A a 1. B. Dohromady 30 dětí. 
Velkým překvapením pro mě bylo, když se do náboženství už 
na začátku školního roku přihlásilo 18 žáků. Dá se říct, že to jsou 
skoro dvě třetiny. Nevím, kdy se stalo něco takového naposledy, 
snad před dvaceti lety. Pochválit musím také šesťáky, těch při-
šlo na první hodinu deset. Chci moc poděkovat všem, kdo v naší 
farnosti náboženství učí, i těm, kdo děti k výuce náboženství 
povzbuzují, případně je na faru vodí.
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Postcresima po roce
Vážení čtenáři Života farnosti, před rokem jste mohli zazna-
menat informaci, že se v naší farnosti začíná nová věc v rámci 
přípravy na biřmování, která je zároveň pomocí pro vedení mla-
dých i po biřmování. Jedním z důvodů, proč duchovní správa 
k tomu přistoupila, že mnozí mladí, kteří přistoupili ke svátosti 
biřmování, se po udělení této svátosti vytratili a pokud nebyli 
součástí nějaké skupiny nebo společenství ve farnosti, tak se 
často vytratili i ze života farnosti. Než vymýšlet nové věci, na-
bízelo se začít něco, co je vyzkoušené v rámci církve a co dobře 
funguje po celém světě. Je to zkušenost Neokatechumenátní 
cesty s vedením mladých lidí v čase po přijetí prvního svatého 
přijímání a před přijetím svátosti biřmování. Není to příprava 
mladých pro vstup do Neokatechumenátního společenství, jak 
by si možná někdo mohl myslet, ale je to snaha pomoci všem 
mladým lidem ve farnosti, kteří projeví zájem o takovýto způ-
sob přípravy na přijetí svátosti biřmování. Je to pouze na svo-
bodném rozhodnutí těchto mladých, zda si vyberou tuto va-
riantu přípravy nebo zvolí možnost, kterou standardně nabízí 
farnost.
V čem tedy spočívá rozdíl? V tom, že pozváni na toto Postcresi-
ma dostávají již mladí ve věku 13 a více let a toto vedení pak 
končí dosažením občanské plnoletosti, tedy 18 let. Na první 
setkání v kostele jsou zváni všichni, kteří se chtějí připravovat 
na přijetí svátosti biřmování. Pokud se svobodně rozhodnout 
pro tuto přípravu, jsou rozděleni do skupin cca po 6 – 10 mla-
dých. Každou takou skupinu má na starosti manželský pár (tzv. 
kmotři). Setkávání pak probíhá každý pátek během roku a má 
cyklický 4týdenní průběh. Na prvním setkání se skupina sezná-
mí s určeným tématem (např. 4. přikázání), toto téma předsta-
ví kmotři s využitím hlavně Katechismu katolické církve, popř. 

další církevní literatury a Bible. Na tomto setkání pak mladí 
mohou sdílet s ostatními svou osobní zkušenost s daným té-
matem. Na druhém setkání pak mladí pracují s Biblí a učí se tzv. 
skrutovat Boží slovo, jinými slovy hledat v Písmu odpověď Boha 
na svou konkrétní situaci, kterou prožívají. Třetí setkání pak 
probíhá za účasti všech skupinek v kostele, kde můžou mladí 
přistoupit ke svátosti smíření a poslouchat katechezi k danému 
tématu od kněze. Na posledním čtvrtém setkání, kterému se 
říká „Večeře smlouvy“ se nejdříve společně posdílíme o zkuše-
nosti z probíraného tématu a pak následuje slavnostní večeře. 
Setkání v domácnostech trvají cca 1,5 hodiny. Mladí mají vždy 
zajištěn odvoz od fary do jednotlivých rodin a po skončení je pak 
kmotři rozvážejí až domů. Příprava takto probíhá po celý rok 
mimo prázdnin a státních svátků. Do setkání skupiny se může 
i v průběhu roku zapojit další, pokud ho pozve někdo z mladých. 
Zkušenosti ze světa hovořily o tom, že časem přijdou i mladí, 
kteří s církví nemají žádnou zkušenost. Po naší roční zkušenosti 
můžeme potvrdit, že tato zkušenost je pravdivá. Začínali jsme 
s 24 mladými a tento ročník jsme skončili s počtem 35. Mezi 
nově příchozími bych i chlapec, pozvaný spolužáky, který kro-
mě křtu v dětském věku neměl žádnou zkušenost s církví, začal 
s námi tuto přípravu a během letního tábora, který je také sou-
částí této přípravy, přijal první svaté přijímání a věříme, že bude 
dále pokračovat.
Součástí tohoto Postcresima je také návštěva nemocnice, ne-
mocných, kterou jsme ale v průběhu roku nemohli realizovat, 
vzhledem k pandemii Covid-19. Věříme však, že v budoucnu do-
jde i na tuto zkušenost.
Jak jsem psal výše, celý první ročník byl uzavřen společným 5den-
ním táborem, který se uskutečnil na Tesáku v měsíci srpnu, kde 
jsme společně prožili krásné dny plné her, katechezí, osobních 
zkušeností, nočního pochodu s modlitbou růžence a s eucharistií ( 
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Poutní místo Ladce – hora Butkov
Ráda bych vám představila nejmladší poutní místo na Sloven-
sku, navštívili jsme ho o letošních prázdninách. Leží ve Strážov-
ských vrších na Slovensku, nedaleko místa, kde jsme trávili do-
volenou. Je umístěno zcela netradičně na vrcholku obrovského 
vápencového lomu, který je vidět z velké dálky.
Na horu Butkov jsme se vydali navečer. Po náročnějším výstupu 
jsme asi po 500 metrech prošli kamennou bránou, za kterou za-
čínala křížová cesta. Jednotlivá zastavení jsou vybudována z ob-
rovských bloků kamene, u každého je uvedeno kratičké zamy-
šlení. Bylo nás tam společně více rodin, jedna maminka našla 
v mobilu křížovou cestu a navrhla, že se ji pomodlíme společně. 

mší svatou) při svítání, včetně táborového ohně. Pro mnohé 
z mladých to byla jediná možnost, jak prožít prázdniny jinde než 
doma. Proto jsme rádi, že se tábor vydařil.
Po biřmování v měsíci září budeme zahajovat druhý ročník Po-
stcresima, doufáme, že ke stávajícím mladým přibude mnoho 
těch, kteří se již nyní začnou připravovat na biřmování a dou-
fáme, že mladí z prvního ročníku budou pokračovat dále v ob-
jevování Boha, aby jednou mohli říci – setkal jsem se s Bohem 
tváří v tvář.

Hynek Vančura

Já jsem sice měla pocit, že je škoda přebíjet místní křížovou ces-
tu něčím jiným, ale nechala jsem to tak. U druhého zastavení, 
kde byla na tabulce vytesána slova: „Neboj se utrpení, já jsem 
s tebou“, jsem se začala opožďovat za naší skupinkou, neboť mě 
tato slova velmi oslovila a potřebovala jsem o nich přemýšlet. 
U třetího zastavení mě tabulka se slovy „Příčina tvých pádů je 
v tom, že se příliš spoléháš sama na sebe a málo se spoléháš 
na mně“ natolik zasáhla, že jsem se rozhodla z naší skupinky 
oddělit a modlit se místní křížovou cestu sama.
Na konci křížové cesty nás čekal velký areál - skalní sanktuárium 
Božího milosrdenství, který se stále ještě dobudovává. Nejvíc 
mě upoutal ohromný bílý 12metrový kříž, který byl na tomto 
místě postaven na doporučení P. Eliase Velly, exorcisty z Mal-
ty v roce 2013, a jehož postavením vše začalo. Kromě něj je 
zde památník sv. Jana Pavla II. a Mariánský areál, jemuž vévodí 
obrovská socha Panny Marie. Nachází se zde také památník sv. 
sestry Faustýny a kaple Božího milosrdenství, kde mě při mod-
litbě velmi zaujal obraz - reliéf Panny Marie s anděly. Až poz-
ději jsem se dočetla, že je to reliéf Matky Boží, rozvazující uzly. 
Kromě toho jsou v celém sanktuáriu rozmístěné relikvie světců, 
tabulky, které vše poutníkům i turistům vysvětlují. Celé poutní 
místo je totiž výjímečné nejen tím, že je na území kamenolomu, 
ale výhledem na celé Pováží a hraniční hřeben Javorníků.
Poutní místo mě natolik zaujalo, že ihned po návratu na cha-
tu jsem si začala dohledávat všechny informace, abych věděla, 
kde jsme to vlastně byli. Další překvapení jsem zažila druhý den 
ráno, kdy jsem se probudila s myšlenkou na Boha a ihned jsem 
se začala s úplnou samozřejmostí modlit. Cítila jsem velkou Boží 
blízkost. Teprve po chvíli jsem si uvědomila, že to bude asi ná-
sledek včerejší návštěvy poutního místa. Vůbec jsem netušila, 
jak moc mě toto místo zasáhlo. Po návratu domů jsem o tomto 
místě mluvila s několika sousedkami, které nechodí do kostela, 
tak nadšeně, že jedna říkala, že až tam znovu pojedu, ať dám 
vědět, že by se tam ráda vydala také :o).
Uvědomila jsem si, že pokud mě Bůh na tomto místě tak zasá-
hl, není pro něho problém dotknout se kohokoliv dalšího, ať už 
na tomto místě, nebo kdekoliv a kdykoliv jinde. Bůh je tím, kdo 
je schopný měnit naše životy, jen mu to musíme dovolit. On 
sám ví, kdy je ta správná chvíle, jen potřebuje naše svolení, náš 
souhlas.

Vlaďka Slowioczková

Postcresima jsem brala hlavně jako přípravu na biřmování 
a také jako možnost poslouchat Boží slovo nějak jinak. Po celou 
dobu jsem se cítila moc dobře. Na každou schůzku jsem se těšila, 
jak kvůli dobrému kolektivu, tak i kvůli příjemnému prostředí. 
Naši kmotři nám vždycky nechali prostor na to, abychom řekli 
svůj názor, ale taky jsme se od nich dozvěděli mnoho nových 
věcí. Cítila jsem se tam vždy jako doma. I Poscresima tábor byl 
moc prima. Moc se mi líbil program i katecheze našich kmotrů. 
Odbivuji, jak i přes problémy v jejich životě to dotáhli až sem. 
Určitě bych chtěla i dále pokračovat.

Veronika

Na Postcresima jsem začala chodit zhruba od začátku října. Už 
od začátku mi tam bylo moc příjemně. Byli tam lidi, které jsem 
znala, ale i lidi, které jsem díky Postcresima poznala. Byli jsme 
tam skvělá parta a vládla tam uvolněná atmosféra a pohoda, 
do které jsem se každý pátek ráda vracela. Moc se mi líbilo, že 
tam bylo všechno ve svobodě. Když chtěl někdo mluvit, mluvil 
a ostatní poslouchali, když chtěl někdo mlčet, mlčel. Nikoho 
z nás do ničeho nenutili. Postcresima se dělilo na 4 etapy/4 pát-
ky. Po celé týdny se probíralo jedno čtení, které se zaměřovalo 
na jedno z deseti přikázání. 1. pátek se četlo a každý mohl říci, 
co si o daném čtení myslí, jak působí v jeho životě. 2. pátek se 
ze čtení skrutovalo a na konci se každý mohl podělit, co ho při 
tom oslovilo a zaujalo. 3. pátek se konala bohoslužba slova, kde 
se setkaly všechny skupinky. 4. pátek byl asi nejlepší , protože 
to bylo závěrečné slavnostní zakončení tématu, kde jsme si ka-
ždý řekli, v čem nám dané téma pomohlo či jak bychom ho chtě-
li uplatnit v životě. Na závěr byla slavnostní výborná večeře, kde 
si všichni sedli ke stolu a bylo tam opravdu veselo. Celkově mi 
Postcresima pomohlo si častěji číst v Bibli a naslouchat Božímu 
Slovu.

Vendula

Postcresima - svědectví
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1 Lk 6,17-18. 
2 Ch. Lubichová, Slovo života na červen 1978, in Parole di Vita, a cura di Fabio 
Ciardi (Opere di Chiara Lubich 5; Città Nuova, Roma 2017), str. 108-110., vl. 
překl.
3 www.edc-online.org

zŠ salvátor
Nový školní rok 2020/2021
Od zahájení školního roku už uplynulo pár dnů, prázdniny jsou 
definitivně jen součástí našich krásných vzpomínek a celý vý-
chovně vzdělávací proces je již v plném proudu. Aby taky ne, 
vždyť ze všech médií na nás neúprosně doléhají zprávy o tom, 
jak je koronavirus opět na vzestupu, že denní počet nově naka-
žených láme rekordy, že přibývá škol, které jsou uzavřeny kvůli 
karanténě a že naši přední politici a hygienici vymýšlejí nejrůz-
nější strategie a opatření, které by šíření viru omezily. Než však 
čekat, až nás virus dostihne nebo až budeme v karanténě, chce-
me co nejvíce učit, protože času tak může být málo a kromě 
letošní látky se musíme vrátit i k učivu, které jsme v minulém 
školním roce učili distančně. Doufám tedy, že „normální“ režim 
na naší škole vydrží co nejdéle. 
Jsem velmi rád, že nám všem O. Pavel na mši svaté na začát-
ku školního roku oznámil skvělou a pozitivní zprávu, že hned 
po skončení mše půjde na Katastrální úřad ve Valašském Me-
ziříčí podat žádost o převod budovy bývalého SOU na Komen-
ského ulici do rukou naší farnosti. Tím bude dán základ dalšímu 
úsilí – tuto budovu opravit tak, aby ji mohly využívat nejen Ry-
bičky, ale i ZŠ Salvátor a celá naše farnost. Poprvé po 26 letech 
budeme moci se žáky chodit do „naší tělocvičny“, budeme 
využívat i některé další učebny pro výuku dílen, pracovních 
činností a výtvarné výchovy! První neděli v září mohli zájemci 
tuto budovu osobně navštívit a prohlédnout si ji. Myslím, že 
ve většině z nás, kteří jsme tam byli, se mísil pocit radosti, že 
se první velký krok pro zlepšení prostor církevní školy podařil, 
ale i s pocitem marnosti, když jsme viděli, kolik oprav a financí 
bude třeba, aby tato budova mohla sloužit co nejlépe a nejdéle. 
Pevně věřím, že společně vše zdárně zvládneme ruku v ruce se 
Spolkem Šance pro naše děti, který na začátku prázdnin obno-
vil svou činnost, aby pomohl řídit a organizovat tento nemalý 
a nelehký úkol. Věřím také, že tomuto dílu bude náš dobrý Bůh 
stále žehnat. 
Letos si připomínáme 350. výročí úmrtí Jana Amose Komenské-
ho. Ten o škole řekl: „Škola je dílna lidskosti, kdež lidé mladí a su-
roví bývají ku přijetí pevných a pravých obrysů vzděláváni, aby 
nezůstali pařezy, nýbrž aby se stali živými obrazy Boha, tvory 
Tvůrci nejpodobnějšími.“ Bůh, ve své dobrotě dává lidem mož-
nost nahlédnout do jeho moudrosti tím, že můžeme poznávat 

Slovo života na září 2020
„Dávejte, a dostanete: míru dobrou, na-
tlačenou, natřesenou a vrchovatou vám 
dají do klína.“ (Lk 6,38)

„A s ním velký zástup jeho učedníků a vel-
ké množství lidu z celého Judska, z Jeru-
zaléma i z tyrského a sidónského pobře-
ží. Přišli, aby ho uslyšeli…“1 Takto uvádí 

evangelista Lukáš dlouhé Ježíšovo kázání. V něm se postupně 
hovoří o blahoslavenstvích, o požadavcích Božího království, 
o zaslíbeních Otce svým dětem.
Ježíš svobodně hlásá svoje poselství lidem z různých národů 
a kultur, kteří jej přišli poslouchat. Je to poselství univerzální, 
adresované všem, poselství, které mohou přijmout všichni 
a tak se realizovat jako lidé, stvoření Bohem Láskou k jeho ob-
razu.

„Dávejte, a dostanete: míru dobrou, natlačenou, natřesenou 
a vrchovatou vám dají do klína.“ 

Ježíš ukazuje, co je na evangeliu tak nové - Otec osobně miluje 
každé své dítě „vrchovatou“ láskou a dává mu schopnost rozši-
řovat stále velkoryseji své srdce směrem k bližním. Jsou to na-
léhavá a náročná slova - dávat ze svého; nejen hmotný majetek, 
ale také přijetí, milosrdenství, odpuštění, a to velkoryse, podle 
Božího vzoru.
Obraz bohaté odměny nasypané do klína nám ukazuje, že Boží 
láska k nám nezná míru a že její přísliby překonávají naše oče-
kávání. Osvobozuje nás od úzkostí z našich propočtů a plánů, 
od zklamání, že nedostáváme od druhých podle našich před-
stav.

„Dávejte, a dostanete: míru dobrou, natlačenou, natřesenou 
a vrchovatou vám dají do klína.“ 

K této Ježíšově výzvě napsala Chiara Lubichová: „Stalo se ti ně-
kdy, že jsi dostal od přítele nějaký dar a cítil jsi, že mu to musíš 
oplatit? (…) Jestli se tohle stává tobě, představ si Boha, který je 
Láska. On vždy oplácí každý dar, který my dáváme svým bližním 
v jeho jménu (…). Bůh se tak nechová proto, že by nás chtěl 
obohacovat. Dělá to proto, (…) že čím víc máme, tím více může-
me dát, abychom – jako skuteční správci Božího majetku – ne-
chávali všechno kolovat ve společenství, které nás obklopuje 
(…). Ježíš měl jistě na mysli především odměnu, kterou budeme 
mít v ráji, ale to, co se děje zde na zemi, je už její předzvěstí 
a zárukou.“2

„Dávejte, a dostanete: míru dobrou, natlačenou, natřesenou 
a vrchovatou vám dají do klína.“ 

Co by se však mohlo stát, kdybychom se takto snažili jednat 
společně, s mnoha dalšími lidmi? Nepochybně by to mohlo být 
zárodkem nové sociální revoluce.
Jesús ze Španělska vypráví: „Já a moje žena pracujeme v oblas-
ti poradenství a vzdělávání. Nadchli jsme se pro principy eko-
nomiky společenství3 a chtěli jsme se naučit přistupovat jinak 
k zaměstnancům, k zhodnocení jejich platů, hledat alternativy 
k výpovědím, k dodavatelům s respektem k cenám, k úhradám 
a k dlouhodobým vztahům, ke konkurenci se společnými pro-
gramy a nabídkou našeho know-how, ke klientům i s takovými 

radami, které nás mohou znevýhodnit. Vybudovaná důvěra nás 
pak zachránila během krize v roce 2008.
Později jsme se skrze neziskovku „Levántate y Anda“ (Vstaň 
a choď) setkali s jedním učitelem španělštiny na Pobřeží slo-
noviny. Chtěl zlepšit životní podmínky ve své vesnici vybudo-
váním porodního sálu. Prostudovali jsme jeho projekt a nabídli 
potřebnou částku. Nevěřil nám. Musel jsem mu vysvětlit, že jde 
o výnosy našeho podniku. Porodní sál „Bratrství“, který společ-
ně vybudovali muslimové a křesťané, je dnes symbolem jejich 
soužití. Zisky naší firmy jsou v posledních letech desetkrát vyšší.“

Letizia Magri
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to, co On stvořil. Protože jsme stvořeni k Jeho obrazu, máme 
usilovat také o to, abychom co nejvíce z Jeho moudrosti načer-
pali. Proto se máme celý život vzdělávat. A k tomu je škola vel-
mi vhodným pomocníkem právě pro žáky a mládež, kteří jsou 
ještě jako surové železo neopracováni tak, aby měli vlastnosti 
jako pevná a ušlechtilá ocel. To může být naším cílem v tomto 
školním roce – snažit se vzdělávat tak, abychom co nejvíce 
načerpali z nekonečné Boží moudrosti a tím se našemu Tvůrci 
co nejvíce podobali. 
Přeji všem vytrvalost, odhodlání a trpělivost při překonávání 
překážek a těžkostí, které vzdělávání občas doprovázejí, kaž-
dodenní pomoc Ducha Svatého, našim prvňáčkům – ať se jim 
ve škole líbí, mají spoustu kamarádů, deváťákům moudrost při 
volbě střední školy, povedené přijímačky a všem pevné zdraví 
a úspěšný školní rok.

Hynek Mikušek, ředitel školy
První školní den
Po období mimořádných opatření spojených s uzavřením škol 
v březnu, dubnu a květnu, po dobrovolné docházce do školy 
v červnu a po dvou měsících letních prázdnin přišlo datum 1. 
9. 2020. Tolik očekávaný den! Jeho příprava přinášela téměř 
každodenně nějaké změny v návrzích vlády a ministerstva zdra-
votnictví a školství na opatření ohledně hygieny a organizace 
kvůli neslábnoucímu působení koronaviru a stoupajícímu počtu 
nakažených v ČR. Naše škola má zatím to štěstí, že nikdo nemá 
žádné potíže ani karanténu a je skoro zázrak, že jsme mohli spo-
lečně začít. (I když jsme si v kostele museli nasadit roušky.) Při 
mši svaté v 8:00 jsme v prosbách prosili Ducha Svatého za dary 
potřebné pro práci během celého školního roku. Po mši jsme 
měli prostor přivítat naše milé nové prvňáčky. Letos nastoupilo 

do I. třídy 16 dětí a všechny budou mít po celý školní rok opo-
ru ve starších spolužácích z VI. třídy, kteří jim budou dělat pat-
ronát. A protože prvňáčků je méně, mají někteří tu výsadu, že 
mají patrony hned dva. Ti jim budou pomáhat, radit, budou jim 
oporou a kamarády. Prvňáčci dostali pro vzpomínku na tento 
výjimečný den několik dárků a stejně jako šesťáci budou nosit 
vizitku se jménem svým a jménem svého patrona. Ve třídě si 
potom všichni našli svá místečka a seznámili se s programem 
na další den. Pan ředitel obešel také ostatní třídy, aby přivítal 
i všechny další školáky a popřál jim úspěšný školní rok. Deváťá-
kům připomněl, aby byli v tomto posledním roce základní do-
cházky zodpovědní, brali vzdělávání vážně, a popřál jim štěstí 
při volbě dalšího studia. Počasí nám ten den moc nepřálo, ale 
nevzalo nám nadšení a radost ze setkání!

Pozdrav paní učitelky Pružincové
Paní učitelka Pružincová nemohla z vážných zdravotních důvo-
dů nastoupit do nového školního roku a zahájit jej s námi. Je jí 
to moc líto, na žáky se těšila a plánovala, co všechno společně 
prožijí. Nedá se nic dělat, budeme paní učitelce držet palce 
a modlit se za to, aby co nejdříve mohla zase učit. Byla jsem ji 
dvakrát navštívit, a prosila mě, abych všem vyřídila pozdrav, že 
se jí moc stýská a že se na všechny těší. Měli jsme na druhou 
stranu štěstí, že se nám podařilo rychle najít zastupující sílu. Je 
to naše absolventka Anička Lukášová, která ještě stále studuje, 
a právě AJ a historii, a v rámci praxe u nás paní učitelku Pružin-
covou zastupuje. Je šikovná, snaživá, a takovou zkušenost – učit 
rovnou téměř celý úvazek zcela samostatně – jistě nebudou její 
spolužáci na vysoké škole mít . Možná to bude dobrý vklad 
do její budoucí praxe.
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O poklad strýca Juráša
Ve čtvrtek 10. září proběhlo ve Vsetíně vyhlášení výsledků 
okresního kola soutěže „O poklad strýca Juráša“. 
Soutěž bývá zahájena každoročně na podzim a žáci se mohou 
tvořivě projevit jak v literární, tak výtvarné oblasti. V zimě bývá 
vyhodnoceno městské kolo a na jaře kolo okresní. Vyhlášení 
okresního kola bylo z důvodu mimořádných opatření kvůli šíře-
ní koronaviru na jaře odvoláno a přesunuto na září. Z naší školy 

Výtvarná soutěž Matice svatohostýnské „Rodinná pohoda 
není náhoda“ - vyhodnocení
Z. Jančíková: „Po vyhlášení tématu letošní soutěže, v níž jsme 
se tentokrát spojili i s arcidiecézním Centrem pro rodinný život 
a časopisem Rodinný život, jsme očekávali, že práce ani nepři-
jdou, protože nepatrný vir dokázal mocně změnit naše životy. 
Rodiny i školy měly hodně jiných starostí. Nechtěně se téma 
trefilo: vždyť k nepohodě jsme měli všichni blízko: při karanté-
ně, strachu o zdraví a zejména v obavách, jak se situace vyvine. 
Nakonec došlo 72 velmi pěkných prací, každá bude odměněna 
drobnou věcnou cenou. Téměř všechny byly vystaveny v bazili-
ce. Vítězové kategorií obdrží víkendový poukaz pro svoji rodi-
nu na ubytování na Svatém Hostýně“. 
Nás zaujalo, že mezi oceněnými je nemálo žáků naší školy! V I. 
kategorii jsme se neumístili, ale v II. kategorii obsadili naši žáci 
skvělá místa na stupních vítězů! 

1. místo: Kristýna Kolajová, nyní VIII. tř. (Kromě cen získává 
Poukázku pro vítěze na víkendové ubytování na Svatém Hos-
týně v r. 2020 v poutním domě Matice svatohostýnské pro 
celou rodinu)

Dělené 2. místo: Matouš Vaculín, nyní IX. tř.

3. místo: Markéta Kubjátová, nyní VIII. tř., Tobiáš Zgabaj, nyní 
VII. tř., a Tereza Pospíšilová (nyní již studentka 1. ročníku GF-
PVM)

Zvláštní ceny – čestná uznání + mnoho věcných cen – za naši 
školu získali: Matěj Komenda, Martin Hoffman, Žofie Petrovic-
ká, Eva Škrlová (všichni VIII. tř.) a Adéla Denková (IX. tř.)

Další ceny získali: Barbora Magdaléna Mervartová (nyní VIII. 
tř.), Vendula Janíková (nyní studentka 1. ročníku šestiletého 
programu GFPVM) a děti z I. stupně: Markéta Marušáková, 
Klára a Jan Stančíkovi a Eliška a Václav Baričiakovi. 
Všem žákům přejeme radost z úspěchu a gratulujeme! 
Všechny hodnotné ceny přivezla PaedDr. Z. Jančíková, Ph.D 
osobně dětem do školy, a byly jim předány po pondělní ranní 
modlitbě. 

Knižní šifra – knihovnická soutěž během letních prázdnin
Na děti, které si přišly o prázdninách zahrát Knižní šifru, čekalo 
21 karet s obrázky a otázkami, kde si ověřily znalosti dětských 
knížek a zkusily si vyhledat správné odpovědi v katalogu. Za 15 
správných odpovědí dostaly děti malou odměnu přímo na mís-
tě, ale všechny děti chtěly postoupit do losování o další cenu 
a splnily a správně vyluštily všechny otázky. Lístky na divadelní 
představení vyhrála Hana Hlavicová. Moc gratulujeme a pře-
jeme hezký kulturní zážitek. (Informace převzaty ze stránek 
knihovny)

Republikové finále OVOV 2020
Republikové finále OVOV se letos uskutečnilo na základě ta-
bulkových výsledků jednotlivých žáků. Za naši školu do finále 
postoupil žák IX. třídy Jakub Fojtík. Kuba v nejsilnější katego-
rii chlapců ročníku 2006, kde startovalo 100 chlapců, obsadil 
skvělé 13. místo!! Gratulujeme k parádnímu výsledku a přeje-
me mnoho dalších atletických úspěchů.

v okresním kole uspěly (a pro ceny si do Vsetína jely) Miriam 
Dřímalová z V. třídy – získala 3. místo ve své kategorii a Klára 
Stančíková z III. třídy – obsadila 2. místo. Děvčatům gratuluje-
me a děkujeme za reprezentaci školy!
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Preventivní programy 
V pátek 11. září prošli žáci VI. a IX. třídy preventivními programy 
na téma „Závislost na ICT“ a starší si pověděli i o „Pravdě a lži 
na internetu“ neboli o nebezpečí tzv. Fake news. 

Zpívání při páteční mši svaté 
Vždy druhý pátek v měsíci se při mši svaté k uctívání Ducha 
Svatého budeme modlit také za naši školu. Mohou přijít zpí-
vat i děti, které třeba nejsou přihlášené do pěveckého kroužku 
nebo letos nebudou do kroužku chodit. V pátek 11. září byla 
mše s prosbou za školu poprvé, děti zpívaly z kůru a na nástro-
je hráli Honza Štěpán, Eva a Jindřich Vránovi a poprvé tatínek 
Aničky a Sáry. Velké díky! Děkuji také paní učitelce Mikešové. 
Pochvalu o. Pavla za pěkný zpěv si všichni zcela jistě zasloužili.

Turistika
V sobotu 12. září podnikl první túru školní turistický kroužek 
a zahájil tak šestý rok své činnosti. Někteří žáci se do kroužku 
přihlásili po několikáté, jiní měli svou premiéru. Musím pochvá-
lit zejména ty mladší turisty, kteří statečně šlapali do kopce 
i z kopce a zvládli celých 14 km trasy. Cílem našeho prvního 
výletu byl Kelčský Javorník a zúčastnilo se ho 21 dětí. Vlakem 
jsme jeli do stanice Rajnochovice, odtud jsme šli pěšky do Pod-
hradní Lhoty a potom už jsme stoupali k rozhledně na vrcholu 
Kelčského Javorníku. (Když jsme byli před třemi lety naposled 
na stejné túře, byla to ještě úplně jiná cesta – cesta lesem. V so-
botu jsme na vlastní oči viděli, jak mnoho stromů na kopcích 
nad Podhradní Lhotou kvůli kůrovci chybí!) Výlet se nám vydařil, 
i počasí bylo na jedničku!

Medový den
Naši milí prvňáčci se již 11. září vydali za poznáním mimo školní 
lavice. Na náměstí se konal Medový den, který připravují pilní 
včelaři, s nimiž obdivujeme jejich pilné včely. Děti se mohly po-
učnou i zábavnou formou dovědět mnoho informací ze života 
včel, ochutnat více druhů medu nebo si prohlédnout výrobky 
z medu či jiných včelích produktů. Našim nejmladším žáčkům se 
akce líbila, na závěr si odnesli i nafukovací balonky.

Ludmila Černochová

(Zveřejnění výsledků spolu s ukázkami některých prací nalezne-
te v posledním čísle Listů svatohostýnských)

Magda Krupová
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Prázdninová příloha o. Pavla
Život není čas, ale setkání. Tak nazval svoje vzpomínky na To-
máše kardinála Špidlíka jezuita Richard Čemus. Chceme-li 
tedy něco pěkného zažít a uchovat si to v paměti, je třeba vzít 
v úvahu tato slova. A to určitě platí i o prázdninových zážitcích. 
Můžeme být na krásném místě, vidět nezvyklé věci, pokud ale 
nedojde k setkání s lidmi nebo s Bohem, velmi brzy na všechno 
zapomeneme, přestože jsme si to vyfotili, natočili atd. Na násle-
dujících stránkách bych vám chtěl přiblížit, co jsem zažil v před-
posledním prázdninovém týdnu v Jižních Čechách, které mě 
vždycky přitahovaly. Nejprve chci tedy poděkovat za možnost 
bydlet v českobudějovickém kněžském semináři Redemptoris 
Mater a za setkání s jeho rektorem Zdeňkem Gibiecem.

Setkání č. 1 – Trhové Sviny
Toto setkání začalo již dávno. Na pohřeb pana Mana v Lešné 
přijel jeho bratr s rodinou z Trhových Svin. Na hostině po po-
hřbu jsme si povídali a já jsem slíbil, že je někdy navštívím. Od té 
doby jsme se setkali již několikrát. Na této rodině mě zaujalo, 
s jakou láskou se starají o poutní kostel Nejsvětější Trojice neda-
leko Trhových Svin. V tomto kostele se slaví mše svatá jen dva-
krát za rok, a to na poutní slavnost a na svátek Božího Těla. Je 
podivuhodné, co všechno se tam podařilo opravit v posledních 
letech. Má na tom velkou zásluhu právě tato rodina. A nejde jen 
o opravy. Vnučky pana Mana, především Anežka, se obětavě 
od jara do podzimu věnují všem turistům, cyklistům a dalším, 
kteří ve stále hojnějším počtu tento kostel navštěvují. Anežka 
umí hrát na varhany, a tak ochotně nejen sděluje informace 
o stáří kostela, ale také něco zahraje. Díky tomu návštěvníci 
štědřeji přispívají na další opravy. 
Již několikrát jsem přemýšlel, že bychom mohli s farníky z Leš-
né pana Mana a jeho rodinu navštívit. Přitom bychom mohli 
slavit mši svatou v kostele Nejsvětější Trojice. Prozatím se tento 
zájezd neuskutečnil. Jsem rád, že mohu alespoň touto cestou 
rodině Manové za všechno poděkovat. Čtenáři se zase mohou 
podívat na dvě fotografie v této prázdninové příloze našeho ča-
sopisu, který pravidelně do Trhových Svin posíláme.

Setkání č. 2 – Křížová Hora, Český Krumlov
Nikdy v životě jsem nebyl v Českém Krumlově. Když už jsou Čes-
ké Budějovice tak blízko, rozhodl jsem se využít situace a taj-
ně jsem doufal, že tento historický klenot nebude tak zapla-
ven turisty jako v dobách před koronavirem. Nedokáži to úpl-
ně porovnat, ale zdá se, že cizince z Koreje, Japonska a jiných 
zemí vystřídali v plném počtu Češi, kteří měli stejný nápad jako 
já. Mohu ale říct, že jsem nebyl zklamán a toto město jsem si 
v rámci možností užil. Na mapě jsem zahlédl také vyhlídkové 
místo blízko Českého Krumlova a po krátké procházce příro-
dou jsem se ocitl u kaple Panny Marie Bolestné obklopené za-
střešenými ambity. Už na první pohled bylo vidět, že se o tuto 
barokní stavbu někdo stará a že jsme spolu s dalšími turisty 
vítáni. Místo samo i výhled na Český Krumlov na mne udělaly 
dojem. Kaple Panny Marie mě doslova zvala k modlitbě růžen-
ce. To nejzajímavější ale teprve přišlo. Po modlitbě mě přivítal 
pán, který svojí aktivitou způsobil, že toto místo je přístupné 
veřejnosti. Během rozhovoru jsem se dověděl například, že díky 
nadšencům a veřejné sbírce v loňském roce byl pro věž kap-
le pořízen nový zvon. Když jsme tak spolu mluvili, dostal jsem 
očekávanou otázku: „Odkud, pane faráři, jste?“ „Z Valašského 
Meziříčí“. „Opravdu? To není možné! Já jsem rodák z Valašské-
ho Meziříčí. Bydlel jsem tam až do svých dvaceti let. Pak jsem 

Den církevních škol
16. září si připomínáme Den církevních škol. Letos jsme z orga-
nizačních důvodů nemohli tento den ve škole oslavit a přesunu-
li jsme školní pouť na čtvrtek 17. září. Každoročně podnikáme 
pouť na nějaké pěkné místo v okolí, kde v kostele slavíme mši 
svatou a modlíme se za naši školu. A jak už to bývá – navštívi-
li jsme kostely nedaleké i vzdálenější, ale v kostele sv. Jakuba 
v Krásně jsme společně ještě nebyli! A tak jsme se letos vypra-
vili právě tam. A protože to není daleko, nezabralo nám to ani 
celé dopoledne. Děkujeme o. Slavovi, který sloužil mši svatou, 
za pěkná slova v kázání o touze po odpuštění hříchů a lásce Ježí-
še Krista k nám. Všechny mešní zpěvy obstaraly děti za kytaro-
vého doprovodu E. Vránové a pana ředitele H. Mikuška. Prosby, 
které připravil pan učitel Krupa, přednesli žáci – vždy za každou 
třídu jeden – od 2. po 9. ročník. Jsme rádi, že s námi mši svatou 
prožily také děti z Rybiček se svými vychovatelkami.

Magda Krupová
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Prázdninová příloha: Setkání č. 1 – Trhové Sviny
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Setkání č. 2 – Český Krumlov, Křížová Hora
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Setkání č. 3 – Černice
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Setkání č. 4 – Vyšší Brod
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odešel na vysokou školu do Brna a do Valašského Meziříčí jsem 
se už nikdy nevrátil. Nemám tam žádné příbuzné.“ To bylo pře-
kvapení. Dost dlouho jsme si s panem Ing. Daliborem Uhlířem 
povídali a nakonec se spolu nechali vyfotit. Kromě pana Uhlíře 
se o toto místo ještě stará paní Věra Petrovičová. Děkuji Pánu 
Bohu za takové nadšence a za nevšední setkání. Co dokáže pár 
lidí, když se pro něco nadchnou a když je Bůh vede. Je docela 
možné, že někdo z našich farníků pana Uhlíře pozná. Mohou 
mezi námi žít jeho kamarádi z dětství a spolužáci ze základní 
nebo střední školy. Ozvěte se redakci Života farností, případ-
ně dejte o sobě vědět. Potřebné kontakty najdete na interne-
tových stránkách www.krizak.ckrumlov.cz nebo na stránkách 
ČESKÝ KRUMLOV TOURISM (www.ckrumlov.info). Tam dokonce 
najdete tel. číslo na pana Uhlíře. Kdyby někdo chtěl poštovní 
adresu, ať se přihlásí přímo u mne. Můžete mu poslat třeba po-
hlednici z Valašského Meziříčí. Určitě ho to potěší.

Setkání č. 3 – Černice
Když je to jen trochu možné, snažím se i na dovolené každý den 
sloužit mši svatou. Pokud možno se v nějakém kostele zapojuji 
jako koncelebrant. Je to vždycky příležitost poznat nové mís-
to a další zajímavé lidi. Na druhé straně je třeba říct, že není 
vždycky jednoduché ve všední den takový kostel najít. Přede-
vším, když se jedná o jižní Čechy. Když jsem si na mapě prohlížel 
okolí Českého Krumlova, všiml jsem si malé vesničky Černice. 
Dověděl jsem se, že je v ní gotický kostel sv. Maří Magdaleny 
a v něm každou středu v 15.30 mše svatá. A to i o prázdninách. 
Předpokládal jsem, že při mši svaté budu já, místní kněz a dva 
až tři farníci. Byl jsem ale překvapen. Kromě mne a faráře Petra 
Hovorky, který sem přijíždí z farnosti Křemže, bylo v kostele cel-
kem 26 lidí. To jsem opravdu nečekal. Po návratu do Valašského 
Meziříčí jsem vyhledal, kolik má tato vesnička obyvatel. Celkem 
je to 39! Ano, čtete dobře – slovy: třicet devět. Vesnice má 35 
popisných čísel a menší hotel s možností ubytování a parková-
ní. Lidé v kostele byli evidentně místní. Někteří však mohli při-
jet auty z jiných farností, které kněz spravoval. Ať je to tak, či 
onak, je tento počet opravdu úctyhodný. Když jsem po návratu 
sloužil ve všední den mši svatou a napočítal ve farním kostele 
ve Valašském Meziříčí asi 40 lidí, dost jsem se styděl, když jsem 
porovnal počet obyvatel obce Černice s dvaceti sedmi tisíci ob-
čany města Valašské Meziříčí a přilehlých obcí, které tvoří naši 
farnost. Někdo by mohl namítnout, že je u nás mše svatá každý 
den a když se sečtou lidé, kteří jdou na mši, na bohoslužbu slo-
va ve společenství či na jiné setkání aspoň jednou týdně, dosta-
neme samozřejmě větší číslo než zmíněných 40 farníků na mši 
svaté v pondělí večer. I kdyby toto číslo bylo, nevím jak velké, 
nikdy nedosáhneme 75 % všech obyvatel naší farnosti. Kéž by 
tento článek a moje setkání s účastníky mše svaté v Černicích 
probudily alespoň u některých farníků povolání a charizma cho-
dit aspoň jednou týdně, kromě neděle, ve všední den na mši 
svatou! Věřící v Černicích pozdravuji a posílám jim s úctou toto 
číslo Života farností. Myslím, že si zaslouží, aby o nich věděla 
celá republika.

Setkání č. 4 - Vyšší Brod
V závěru týdne jsem řešil jedno dilema. Prožiji poslední dva dny 
na mém oblíbeném Staňkovském rybníku, anebo ještě navští-
vím některé kulturní památky v okolí Českých Budějovic? Při 
podobných rozhodováních jsem vždycky dal přednost pobytu 
v přírodě. Tentokrát jsem ale chtěl strávit více času při modlitbě. 
A tak jsem dal přednost klášterům a kostelům. Miluji především 
ty gotické. A těch je v jižních Čechách opravdu dost. Nabízela se 

mi jedinečná příležitost na svátek sv. Bernarda navštívit cister-
ciácký klášter ve Vyšším Brodu. V tomto případě se nejednalo 
jen o úžasnou historickou památku, ale o místo, kde již něko-
lik let žije komunita cisterciáckých mnichů v čele s převorem 
otcem Justinem Berkou. Tito mniši navázali na starou tradici 
a snaží se obnovit klášter a okolí v duchu cisterciáckých tradic 
podle hesla sv. Benedikta Ora et labora (Modli se a pracuj). Je-
jich specialitou je sloužení staré liturgie podle misálu papeže 
Jana XXIII. Protože jsem na žadné takové mši sv. nebyl, využil 
jsem možnosti zúčastnit se slavnostní mše ke cti sv. Bernarda, 
který patří mezi nejvýznamnější osobnosti cisterciáckého řádu. 
V jistém smyslu je ho možné považovat za zakladatele. Prožil 
jsem dlouhou slavností bohoslužbu, při které se střídaly mohut-
né zvuky varhan a velmi působivý zpěv gregoriánského chorálu. 
Mše byla v latině (jak jinak). Byl to pro mě výjimečný zážitek. Při 
vší úctě k tradicím však mohu říct, že jsem Pánu Bohu celým 
srdcem děkoval za liturgickou obnovu II. vatikánského konci-
lu, která nám umožnila prožívat mši svatou v národním jazy-
ce, do které se věřící daleko aktivněji zapojují, než tomu bylo 
za starých časů. Díky této reformě je možné slavit mši svatou 
při svatbě, pohřbu a jiných příležitostech. Dříve tomu tak zpra-
vidla nebylo. 
Hlavně však chci napsat, že jsem prožil v tomto živém klášteře 
hluboké setkání s Bohem. Kromě zmíněné bohoslužby to byla 
ještě modlitba před obrazem Vyšebrodské Madony a před Zá-
višovým křížem. Je to relikviář nedozírné historické ceny, který 
ukrývá částečku Kristova kříže. Také jsem si mohl prohlédnout 
a vyfotit křížovou chodbu včetně historické kapitulní síně. Mni-
chům cisterciákům přeji hojnost povolání a také finančních pro-
středků na dokončení obnovy tohoto historického a duchovní-
ho skvostu.

o. Pavel

Charita Valašské Meziříčí

„Cena Ď patří skautům

Cena Ď je česká cena určená mecenášům 
a dobrodincům v oblasti kultury, charity, vědy, 
vzdělávání a morálních hodnot v České repub-
lice. Na začátku září byla v Gotickém sále His-
torické radnice v Jihlavě slavnostně vyhlášena. 
Jsme moc rádi, že toto ocenění za Zlínský kraj 
získal námi nominovaný Skautský 1. oddíl Na-
děje. GRATULUJEME A DĚKUJEME ZA SKVĚ-

LOU SPOLUPRÁCI! Velké poděkování patří také námi navrhova-
né Markétě Dřímalové, která patřila a pořád ještě patří k cha-
ritním stálicím. Je to naše dlouholetá a spolehlivá pracovnice, 
která se v posledním roce přerodila v dobrovolnici. 

A jak vznikla spolupráce se Skauty?
Začnu pěkně od začátku. Charita Valašské Meziříčí, kromě po-
skytování sociálních a jiných služeb, organizuje celou řadu růz-
norodých akcí. Jejich realizaci většinou zabezpečuje prostřed-
nictvím svých zaměstnanců. Jsou ale i takové akce, při kterých 
se bez pomoci dobrovolníků neobejdeme. Je to například Tří-
králová sbírka, Benefiční ples a jiné.
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Azyláku už je dvacet !

Ač se to zdá neuvěřitelné, náš azylový dům pro matky s dět-
mi slaví letos v září „krásné“ dvacetiny. Než se vyvinul do této 

„dospělé“ podoby, procházel různými peripetiemi. K původním 
osmi pokojům postupně přibývaly další čtyři bytové jednotky 
a v této podobě slouží matkám s dětmi v nouzi dodnes. Za tu 
dobu se mnohé změnilo. Služba se více profesionalizovala a zá-
roveň si stále zachovala svou původní myšlenku: „Přijmi člově-
ka s jeho příběhem, respektuj ho v jeho jinakosti a veď ho tak, 
aby se pak mohl uplatnit v běžném životě.“ A to, ať už se jedná 
o ženu, která prožívala domácí násilí či přišla z nejrůznějších dů-
vodů o své bydlení. 

Za dobu existence azylového domu jím prošlo přes 300 žen 
a 800 dětí. 

Letošní oslavy se budou odehrávat vzhledem k nejisté korona-
virové sezóně pouze v komorním duchu. Uspořádáme společ-
nou oslavu s „ohněm a zpěvy“ pro klienty a stávající pracovníky.

Z množství lidí, kteří se podíleli na vzniku a vývoji služby, bych 
jmenovitě chtěla vzpomenout paní Libuši Furmánkovou, která 
s vizí azylového bydlení pro matky přišla i se zasadila o její reali-
zaci, a Naďu Gilarovou, pod jejímž vedením se azylový dům více 
profesionalizoval a zároveň si zachoval přidanou hodnotu úcty 
a respektu k člověku.
Velké poděkování patří mnoha zaměstnancům, kteří na azylá-
ku zanechali svoji stopu. Mnozí z nich tu stále odvádějí dobrou 
práci a tvoří stabilní a velmi kvalitní tým.

Volná místa v Azylovém domě ve Valašském Meziříčí

Azylový dům pro matky s dětmi ve Valašském Meziříčí má v sou-
časné době volné bytové jednotky. Nabízíme možnost ženám 
s dětmi, těhotným či ženám usilujícím o návrat dětí možnost 
podpory a nalezení řešení v jejich těžké životní situaci.
V případě, že o někom, kdo by potřeboval tuto pomoc, víte, pro-
sím předejte mu kontakt na vedoucí služby tel. č. 605 179 402 
nebo e-mail marketa.krhutova@valmez.charita.cz.

Markéta Krhutová, vedoucí AD

Před čtyřmi roky nám pomoc při Tříkrálové sbírce nabídla stu-
dentka prvního ročníku střední školy. Rádi jsme její nabídku 
využili. Už při ukončení sbírky řekla, že by ráda naši Charitě po-
mohla s přípravou benefičního plesu. Její zájem pomoci jsme 
opět přivítali. Dosud jsme věděli „jen“ o jedné slečně. To, že 
za ní stojí celý skautský oddíl, jsme se dověděli, jakmile naplno 
propukly přípravy benefičního plesu. Míša se svými skautskými 
kolegy se ujala výzdoby celého sálu, obsluhy fotokoutku, zajiš-
tění cen do tomboly, prodeje losů... No prostě zapojili se tam, 
kde bylo potřeba. 
Od té doby skautský oddíl pomáhá naší Charitě pravidelně 
na akcích, které připravujeme pro širokou veřejnost. Je to již 
zmíněný Benefiční ples, Tříkrálová sbírka, Férová snídaně, Ukliď-
me Česko, Adventní akce – příprava adventních věnců a jiné. 
Rozsah jejich pomoci záleží na aktuální potřebě. Třeba na le-
tošním Benefičním plese se skauti ujali mimo jiné i přípravy 
programu, moderování, pořizování fotek… Mladší skauti zase 
pomáhají „v zázemí“. Třeba tím, že chystají drobné předměty 
na výzdobu sálu. 
Výše uvedené příklady jasně ukazují, že možnosti jak se podílet 
na pomoci neziskové organizaci jsou velmi široké a různorodé. 
Cennější než finanční příspěvek je ale nasazení mladých lidí, je-
jich pozitivní energie, ochota pomoci druhým, věnovat nezištně 
svůj čas a energii ve prospěch druhých. Velmi si ceníme jejich 
iniciativy, nápadů, energie, času a lásky.
Za ty roky spolupráce jsme se stačili více vzájemně poznat. 
Skauti a skautky z Naděje nepomáhají jen naši organizaci, ale 
aktivně se zapojují do celospolečenského dění. Skautský 1. od-
díl Naděje z Podlesí je krásným příkladem pro další mladé lidi. 
Naše Charita jim za vše moc děkuje.

Za Charitu Valašské Meziříčí
Martina Došková

Sbírka Pomůžu Anežce
VZP už druhým rokem odmítá uhradit léčbu vážně nemocné pa-
cientce, její rodina prosí o pomoc veřejnost

Pomůžu Anežce - to je název veřejné sbírky pro vážně nemoc-
nou Anežku trpící roztroušenou sklerózou, které již druhým ro-
kem pojišťovna VZP odmítá hradit léčbu. Stav neléčené Anež-
ky se od té doby drasticky zhoršil a horší se každým týdnem 
i dnem. Její rodina proto prosí o pomoc veřejnost a pod záštitou 
Charity zřizuje transparentní účet. Z výtěžku sbírky chce uhradit 
lék Lemtrada, který je pro Anežku vzhledem k jejímu zdravotní-
mu stavu jedinou možností léčby.

Roztroušená skleróza byla Anežce diagnostikována v roce 2012, 
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Kowax Rally Valmez
tak trochu z jiného pohledu

Tato událost podporovaná městem rozděluje obyvatelstvo 
na její příznivce a odpůrce. Mně samotné nepřináší nic pozi-
tivního, s výjimkou letošního ročníku. Mnozí se však na situaci, 
kterou jsem řešila právě díky této akci, můžete dívat jinak. Budu 
se snažit ji popsat co nejstručněji.
V sobotu 8. 8. jsme se vraceli z dovolené a zatímco manžel tan-
koval u Benziny na Rožnovské ulici, já skrz čelní sklo sedadla pro 
spolujezdce pozorovala starší manželský pár, který očividně ře-
šil nějaký problém s autem. Trvalo mi dost dlouho, než jsem se 
odhodlala vzdát se své komfortní zóny, vystoupila z auta a šla 
se zeptat, zda mohu nějak pomoci. 
Manželé z Prahy (původem z Brd) byli překvapeni. Podařilo se 
jim natankovat benzín namísto nafty. Naštěstí si to hned uvědo-
mili, auto odstavili u parkoviště Schott a situaci se snažili řešit. 
Pan Jiří – ještě před mým příchodem - na radu po telefonu kou-
pil kanystry, pěšky šel koupit hadičku až do Uni Hobby (nikdo 
z oslovených projíždějících neměl čas mu pomoci) a pokusil se 
špatné palivo vyčerpat. Nepovedlo se.
Zmobilizovala jsem síly, to znamená kontakty a obtelefonovala 
všechny servisy i odtahové služby. Byla sobota večer a k tomu 
se jela Kowax Rally Valmez, tak pokud nebyli všichni na dovo-
lených, rybách, chalupách, pak jistojistě byli na Rally. Nenašli 
jsme ani servis, natož odtah. Jediná možnost - vyčkat do pon-
dělního rána. 
Tak jsme tedy hledali nocleh. A ejhle, všechny hotely a penziony 
byly obsazeny nejen ve Valmezu, ale i Rožnově a okolí. Jiří s Ire-
nou se již chystali, že přenocují v autě. Kdyby to bylo v přírodě, 
ale na ulici pod veřejným osvětlením ve Valmezu?! A k tomu ješ-
tě na místě označeném cedulí vyhrožujícím (paradoxně) odtah! 
V hlavě se mi začala honit vzpomínka na konec mých brněn-
ských studií, tehdy jsem pomohla s překladem u pokladny 
Moravské galerie a seznámila se tak se staršími Američany ži-
dovsko-polského a ruského původu, s nimiž pak vřelé a pevné 
přátelství nejen na dálku přetrvalo až do doby jejich odchodu 
na věčnost. Tehdy jsem také tak trochu „riskovala“.
Už za tmy se mi vybavila slova z evangelia svatého Matouše 
25,40: „Amen, pravím vám, cokoliv jste učinili jednomu z těchto 
mých nepatrných bratří, mně jste učinili.“
Mám si domů po letech zase pozvat úplně cizí lidi? Z toho krát-
kého setkání, z očního kontaktu, ze způsobu vystupování jsem 
však vycítila, že se nemám čeho obávat. J+I jsme naložili do na-

od té doby je pod dohledem a v péči RS centra Fakultní nemoc-
nice Olomouc. Tamní lékaři ji sledovali i při plánovaném těho-
tenství. Tehdy poprvé a neúspěšně žádali o lék Lemtrada.
Stav Anežky se začal rapidně zhoršovat po porodu v únoru 2019. 
Lékaři znovu žádali Lemtradu, pojišťovna však lék podruhé za-
mítla, a proto byla nasazena léčba lékem Tysabri. Následně mu-
sela být lékaři zastavena, protože Anežka měla v těle příliš mno-
ho protilátek. Zatímco lékaři znovu a znovu žádali o schválení 
léku Lemtrada – aktuálně přišlo páté zamítnutí – Anežka zůstala 
v boji v proti této těžké nemoci sama, bez požadovaného léku.

Neléčená Anežka se za pouhý rok a půl proměnila z krásné so-
běstačné čerstvé maminky, učitelky v mateřské školce, na paci-
entku zcela závislou na pomoci ostatních. Rodina se musí sta-
rat také o rok a půl starého Vašíka. Třas, který je pro nemocné 
roztroušenou sklerózou charakteristický, připravil Anežku ne-
jen o možnost chodit, ale sama se ani nenají, a rychle přichází 
i o možnost mluvit. Svému synovi například nemůže zazpívat 
ukolébavky. Nesvede ho dokonce ani pohladit. Pokud nedojde 
k rychlému nasazení léčby, hrozí, že si Anežka s Vašíkem nikdy 
nepopovídá.

Lékaři se při žádostech o hrazení léčby odvolávají na paragraf 
16 zákona č. 48/1997 o veřejném zdravotním pojištění. Ten sta-
novuje pojišťovnám povinnost hradit pacientům zdravotní služ-
by, které jsou jinak nehrazené, pokud je to z hlediska zdravotní-
ho stavu pacienta jediná možnost. Takové léky jsou však často 
nákladné, v případě Lemtrady jde zhruba o 1 250 000 korun. 
Podle rodiny pojišťovna mimo jiné nezohledňuje perspektivu 
a kvalitu života pouhých 31 let staré Anežky, matky a vysoko-
školsky vzdělané učitelky.

Podle odborníků má paragraf 16 zákona č. 48/1997 nejasný vý-
klad, čehož VZP, která je svým neplacením nechvalně proslulá, 
ráda využívá. Zamítá žádosti na úhrady léčby i v případě, že je 
pro pacienty požadovaný lék jedinou možností. Argumentuje 
například vysokými náklady a finanční udržitelností. Podle ne-
oficiální analýzy zveřejněné na webu Hlídací pes si Všeobecná 
zdravotní pojišťovna stojí mnohem hůře při placení výjimečné 
a nákladné léčby, než je tomu u menších pojišťoven. Jasný není 
ani postup při výběru toho, komu nákladnou léčbu pojišťovna 
schválí a komu ne.

Anežčin příběh není zdaleka ojedinělý. Mezi nejproblematičtěj-
ší případy patří pacienti s roztroušenou sklerózou a lidé trpící 
rakovinou. Jinými slovy ti, jejichž délka a kvalita života přímo 
závisí na vhodné léčbě. A často je léčba schválena až poté, co 
pacient proti pojišťovně zahájí soudní řízení, nebo je daný pří-
pad medializován.

Cílem sbírky PomůžuAnežce.cz není pouze pomoci vybrat 
1 250 000 korun na lék Lemtrada pro nemocnou Anežku, ale 
také upozornit na hluboce systematický problém „paragrafu 
16“ a pomoci tak i všem jiným, kteří jsou v podobné situaci.

Více o sbírce najdete na webu: https://pomuzuanezce.cz
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Šance pro naše děti z.s.
Toto slovní spojení jsme mohli v po-
slední době často slyšet ze všech 
stran. Rád bych využil této příležitosti 
a blíže vás seznámil s historií a smys-
lem tohoto spolku. Na začátku bylo 
rozhodnutí konzultované s O. Pavlem 
pokusit se koupit budovu Středního 
stavebního učiliště, které prodával 
v té době Krajský úřad Zlínského 
kraje. Proces vývoje koupě budovy 
by stál za samostatný článek, který 
doufám jednou napíše někdo z povo-
lanějších. V samém počátku vznikla 

skupina dobrovolníků, kteří byli ochotni se zapojit do toho-
to procesu, který spočíval v tom, že jednoho dne jsem slyšel 
od Evžena, zda bych se nechtěl zapojit, a takovým způsobem 
vznikl tým asi 8 lidí, kteří byli ochotni věnovat čas, mnohdy dů-
ležité kontakty pro získání této budovy. Už od samého počátku 
se řešilo, že bude potřeba nejen úsilí k tomu, aby se budova 
získala, ale daleko větší úsilí bude potřeba k tomu, aby se z této 
budovy, budoucího majetku farnosti, stalo něco, co bude pro-
spěšné nejen pro farnost, ale také pro školu a další aktivity. Nej-
důležitější částí však byla otázka, jak zapojit co nejširší počet lidí, 
kteří by podpořili toto dílo. Přitom jsme si byli vědomi, že pro 
úspěch bude potřeba oslovovat i jiné lidi, firmy, banky a další 
instituce, pro které pojem farnost, farní společenství není něco, 
co by si uměli bez předchozích zkušenosti představit. Proto 
jsme se rozhodli využít spolku, který již existoval z minulosti 
a to „Škola pro naše děti“, který původně založili rodiče žáků 
ZŠ Salvátor. Na schůzi konané 17.6.2020 se sešli všichni členo-
vé spolku v počtu 11 členů a odhlasovali změnu stanov, včetně 
názvu spolku na Šance pro naše děti, aby to odpovídalo změně 
situace, ve které se aktuálně nacházela koupě budovy. Pro in-
formovanost farnosti uvedu alespoň účel a cíl existence spolku:
Spolek sdružuje fyzické a právnické osoby za splnění podmínek 
dle občanského zákoníku a vyvíjí činnost ve prospěch a v zájmu 
Římskokatolické farnosti Valašské Meziříčí a Základní školy Sal-
vátor.
Cílem spolku je materiální, finanční, morální i fyzická podpora 
aktivit pořádaných Farností Valašské Meziříčí zvláště vůči před-
školním dětem a skupinám provozovaných farností, mládeži, ale 
také podpora subjektu Farnost Valašské Meziříčí, 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.
Ke splnění těchto cílů bude spolek vyvíjet činnosti vedoucí k za-
jištění materiálních i finančních prostředků pro podporu výše 
uvedených aktivit.
Tolik alespoň k tomu, k čemu bude spolek vyvíjet svou hlavní 
činnost. Členství ve spolku je dobrovolné a každý, kdo se stane 
členem, může kdykoliv bez uvedení důvodu ze spolku vystoupit. 
Svým členstvím se každý zavazuje pouze k tomu, že bude platit 
roční členský příspěvek schválený radou spolku ve výši 1000 Kč, 
který bude použit pouze na aktivity naplňující účel spolku. Čle-
nové Rady vykonávají svou práci bez nároku na finanční odmě-
nu. 
Počet členů spolku i přes prázdninový čas rostl rychlým tem-
pem a k datu pořádání dne otevřených dveří byl stav 93 členů. 
Co nás ale překvapilo, byl ještě rychlejší nárůst po tomto dni, 
kdy se přihlásilo ke členství dalších 44 nových členů na celko-

šeho auta, v patře domu jim rozestlali a zatímco využili „naši 
jedinou koupelnu“, vybalovali jsme věci po dovolené a obstará-
vali po týdnu absence mimo dům to nejdůležitější.
Mnoho jsem toho nenaspala. Hlavou se mi honily myšlenky, 
kdo jsou asi ti dva v pokoji, co s nimi v neděli „udělám“, jak se si-
tuace do pondělí vyřeší? V pondělí ráno jsem se navíc chystala 
opět odjet na čtyřdenní putování na kolech.
Nedělní snídaně mě uklidnila. Z Jiřího se „vyklubal“ výtvarník, 
který vytvářel všechny dekorace ke Krkonošským pohádkám 
a z Ireny dáma, která léta v Praze vedla jednoroční kurzy šití. 
Naplánovala jsem jim nedělní program, do nějž se sám, jako ři-
dič a průvodce, zapojil i můj téměř 85letý tatínek a J+I se pak 
v neděli večer vrátili nadšení celým dnem. 
V pondělí ráno pak přišla zpráva, že se podaří auto odtáhnout 
do blízkého servisu, kde během dopoledne nádrž vyčistí a pro-
vedou potřebné výměny filtrů. 
Mohla jsem se tak s J+I rozloučit se slovy: „Na viděnou u vás 
v Praze“. Jiří totiž – byť už nejspíše důchodového věku, pracuje 
dál nejen pro Českou televizi, ale byl také vyzván, aby provedl 
malby renovovaného objektu kulturní památky ČR - Šlechtovy 
restaurace, zvané Šlechtovky ve Stromovce, kam nás pozval 
na prohlídku. 
V pondělí po ránu jsem s dobrým pocitem „dobře odvedené 
práce“ odjížděla na čtyřdenní kolo-putování s dvěma kamarád-
kami. Během něj přišly zprávy od J+I, že vše dopadlo výborně, 
dopoledne stihli navštívit Gobelínovou manufakturu s kavár-
nou a po obědě se již s opraveným autem mohli z Valmezu vy-
dat na původně plánovanou cestu směr Slovensko. 

A jaké ponaučení z takové situace plyne? 
Buďte obezřetní, aby se vám něco podobného nestalo – ať už 
u nás ve městě nebo i jinde v termínu, kdy se jede nějaký závod 

– rally, a servisy ani odtahy nefungují a to – světe div se – ani 
přes Zelenou kartu!

Alena Carbolová

Nová budova pro farnost a školu
Přála bych si, aby na stránkách našeho farního časopisu zazně-
la slova podpory projektu nové budovy školy i od „normálních“ 
farníků. Na Salvátoru už máme několik dětí a brzy tam zamíří 
i další. Našim dětem, potažmo škole proto přejeme co nejlepší 
podmínky pro vzdělávání i setkávání. Když jsme věděli, že bude 
potřeba spousta peněz na zakoupení a rekonstrukci budovy pro 
tento účel, kladli jsme si otázku, jak budeme moci finančně při-
spět, když prostředky (jako v každé rodině s dětmi) spíše chybí, 
než přebývají. 
Ale když byl v roce 2019 zvýšen rodičovský příspěvek o 80 tisíc 
korun, měla jsem jasno, k čemu tento nečekaný dar od státu, 
který jinak církevní školy příliš nepodporuje, použijeme. A až 
konečně přišla ta chvíle, kdy jsme odeslali svůj dar na účet spol-
ku Šance pro naše děti, byli jsme překvapeni dalším projevem 
Boží péče – dostali jsme s manželem oba v práci mimořádné 
odměny, které náš dar ještě převýšily. Bůh je prostě velkorysý 
Dárce. Nebojme se i my být velkorysí!
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vý počet 137. Kromě členů máme ještě i ty, kteří nám přispěli 
svým darem, ale členy zatím nejsou, a těch je celkem 8. Počet 
členů spolku je také důležitý pro to, abychom mohli v budouc-
nu, kdy si budeme muset vzít úvěr u banky, předložit naše fi-
nanční zázemí, protože jak jsme zjistili, tak pro banku farnost, 
farní sbírka není regulérním podkladem proto, aby nám uvěřili, 
že jsme schopni půjčené peníze splácet. Proto bychom chtěli 
ještě váhající farníky nebo i ty, kteří se farníky úplně necítí, ale 
jsou ochotni podpořit dobré dílo, povzbudit, aby se stali členy 
spolku. Určitě to pomůže dobré věci, která, jak už dnes vidíme, 
nestojí na lidských silách a možnostech, ale hlavně na Boží po-
moci, která také mimo jiné přináší to, že umí otevřít nejen lid-
ská srdce, ale také pomáhá mnohým z nás dát i peníze na toto 
dílo. Jsme velmi překvapeni štědrostí, se kterou mnozí z vás 
přispívají a mohu to dokladovat na tom, že na členských pří-
spěvcích máme již zaplaceno přes cca 145 000 Kč, kromě těch-
to příspěvků nám mnozí přispěli ještě i darem dalšími penězi, 
včetně firemních dárců máme na účtu cca 1 115 000 Kč a další 
peníze máme přislíbeny. Za všechny příspěvky a dary moc dě-
kujeme. Kromě těchto příspěvků je také potřeba připomenout, 
že v rámci sbírky ve farnosti se na účel koupě budovy vybralo již 
145 000 Kč. Všechny tyto darované příspěvky nám velmi pomo-
hou urychlit zaplacení a rekonstrukci budovy, protože pokud 
nebude budova zaplacena, není možné si od bank půjčit peníze, 
protože oficiálně vlastnické právo na katastru přejde na farnost 
až po zaplacení celé kupní ceny. V blízké budoucnosti také počí-
táme s využitím dotací na rekonstrukci, kde je ale také potřeba 
nejdříve celou akci finančně proplatit a až poté dostaneme ně-
jaké peníze zpět. Závěrem bych ještě uvedl složení Rady spolku, 
jako orgánu, který je zodpovědný za činnost i finance:

Hynek Vančura – předseda
Ladislav Denk – místopředseda
Jiří Lev – pokladník
O. Pavel Stefan – člen za farnost
Hynek Mikušek – člen za ZŠ Salvátor
Michal Perutka – člen
Evžen Hlavica – člen

A na úplný závěr návod, jak nám můžete pomoci:
- Modlit se
- Modlit se a přesvědčit někoho k daru
- Modlit se a přesvědčit někoho k daru a sám přispět darem
- Modlit se a přesvědčit někoho k daru a sám přispět darem 
a stát se členem spolku

Pokud jsem něco vynechal, nevadí, další možnosti nechám 
na vás.
Stanovy a přihlášky najdete na https://farnost-valmez.cz

Hynek Vančura
e-mail: spolek@farnost-valmez.cz

tel.: 602 564 188

Navážu na předchozí články, které se dotýkají především kou-
pě nové budovy farnosti. Chtěl bych na prvním místě poděko-
vat Bohu a vzdát Jemu chválu, že naší farnosti žehná. Kdybych 
měl popsat všechna ta jednání a setkání především v období 
od května roku 2019, bylo by to nejen na samostatné číslo ŽF, 

Z Ekonomické rady

ale i na knihu. Mnohé bylo již napsáno v minulých číslech ŽF, 
stále však bylo vše otevřené a mohlo se stát leccos. Nakonec 
tedy naše farnost koupila od Zlínského kraje budovu bývalého 
SOU stavebního za cenu 9 mil Kč. Do konce prázdnin jsme dle 
smlouvy měli zaplatit 4 mil, do konce roku 2020 máme zaplatit 
další 3 mil a do konce roku 2021 zbývající 2 mil Kč. Zde je po-
třeba také velmi poděkovat otci arcibiskupovi, který nás nejen 
podpořil v našem úsilí o zakoupení nové budovy, ale v rámci 
našich jednání nám přislíbil dar ve výši 5 mil Kč. Dar ve výši 
4 mil Kč jsme obdrželi od arcibiskupství ke konci srpna, takže 
jsme mohli zaplatit první splátku sníženou o kauci ve výši 150 
tis Kč, kterou jsme zaplatili při podání žádosti. Zbylý 1 mil Kč 
máme přislíben do poloviny prosince 2020. Když k této částce 
přičteme sbírku, která již proběhla a peníze na účtu spolku, zbý-
vá nám dát dohormady 740 tis do konce roku 2020. Věříme, že 
se díky Vaši štědrosti i štědrosti mnohých sponzorů podaří tyto 
peníze dát dohromady (díky za hezké svědectví na předchozí 
straně) také díky sbírkám, které do konce roku ještě v naší far-
nosti proběhnou.
V minulém týdnu také poslanci schválili zrušení daně z naby-
tí nemovitosti, což pro nás reálně znamená úsporu více než 
1 mil Kč (výpočet daně dle odhadní / prodejní ceny). I tato sku-
tečnost přišla v pravý čas.
Jak psal Hynek v přechnozím článku, je důležitý i počet členů 
spolku. Chtěl bych proto povzbudit i Vás další, abyste se ne-
báli a podpořili toto dílo. Jde také o to, že až do zaplacení celé 
částky (dle smlouvy do konce roku 2021) bude na této naší ne-
movitosti zástavní právo, to znamená, že nebudeme moci žádat 
banky o úvěr na rekonstrukci.
Máme naději, že se nám podaří všechny potřebné peníze dát 
dohromady tak, abychom zaplatili celý zbytek co nejdříve a re-
konstrukce mohla brzy začít. V tuto chvíli probíhají také přípra-
vy na realizaci prodejů nemovitostí ve vlastnictví farnosti, kdy 
nám Arcibiskupství tyto záměry schválilo a připravují se násled-
né kroky pro vlastní realizaci prodejů (více informací přineseme  
v dalším čísle). Zde je potřeba také ovšem zmínit naši povinnost 
uhradit daň z prodeje nemovitostí, která bude také ve výši více 
než 1 mil Kč.
V tomto čase probíhají také intenzivní práce na projekčních 
pracech tak, aby vše bylo v souladu především s hygienickými 
požadavky a s požadavky požární bezpečnost.
Pokud se podaří vše vyřešit, chtěli bychom co nejdříve začít 
s pracemi, aby bylo možné o příštích prázdninách přestěhovat 
školu a školní rok 2021/2022 začít již v nové zrekonstruované 
budově. Bude potřeba hodně ochotných rukou, věřím, že mož-
nost prohlídky celé budovy mnohým pomohla udělat si trochu 
představu o celém prostoru a o tom, co bude potřeba udělat.
Kromě nové budovy a všeho, co s tím souvisí, probíhá také re-
konstrukce Getsemanské zahrady, která by měla být hotova 
do konce října a do konce roku bude potřeba uhradit náš podíl 
na této rekonstrukci ve výši cca 200 tis Kč, zbytek jsou dotace 
a dary již obdržené na tento účel.
Co se týče rekonstrukce lavic čekáme na vyjádření z Minis-
terstva kultury, věříme, že se s pracemi začne v příštím roce 
po jednotlivých etapách (blocích lavic).
Využijeme ještě možnosti další dotace a započne rekonstrukce 
portálu a dveří zadního vchodu (od zámku).
Tolik ve stručnosti to nejdůležitější, v každém čísle se budeme 
vždy snažit přinést nové informace.
Díky Vám všem za Vaši podporu, štědrost a připravenost po-
moci. 

Za Ekonomickou radu farnosti Evžen Hlavica
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Lovy beze zbraní (foto o.Pavel)

Zvířátka nejen pro děti
Liška, kterou vidíte, je z Vysokých Tater. Byl jsem překvapený, 
jak jsou tyto lišky ochočené. Některým lidem dokonce žraly 
z ruky. Černého čápa jsem uviděl pod mostem přes Bečvu u fir-
my Baur cestou do Krhové. Hned za mostem jsem zaparkoval, 
popadl foťák s teleobjektivem a čápa vyfotil. Byl moc hodný, 
že mi hned neuletěl. V závěru pobytu v Jižních Čechách jsem 
navštívil komplex rybníků nedaleko obce Luhová na Třeboň-
sku. Na jedné z fotek vidíte volavku, která proletěla nade mnou. 
Také se mi splnilo další přání, když jsem vyfotil hejno divokých 
hus. V tomto případě jsem spojil dohromady dvě fotky. Říká se 
tomu dvojexpozice. Fotografie měsíce vznikla odpoledne v le-
šenském parku.

o. Pavel
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Na konec své pozemské 
cesty došli 

†

Valašské Meziříčí
Daniela Jánová *9. 4. 1928 †24. 6. 2020, Husova 14
Ing. Jiří Smrčka *12. 5. 1954 †25. 6. 2020, Obora 176
Miroslava Hammerlová *9. 10. 1945 †29. 6. 2020, Sokolská 1086
Miroslav Koleček *3. 3. 1946 †3. 7. 2020, Juřinka 113
Anna Rýdlová *6. 7. 1925 †6. 7. 2020, Poličná 118
Marie Ovčačíková *23. 12. 1932 †9. 7. 2020, Krhová - Hrádky 603
Bohumil Kopecký *4. 3. 1937 †10. 7. 2020, 28. října 244
Marie Kratochvílová *14. 9. 1932 †23. 7. 2020, Máchova 37
Marie Pavlíčková *11. 7. 1923 †25. 7. 2020, Zlín, U Trojáku 4597
Jaroslav Markvart *23. 12. 1948 †25. 7. 2020, Vsetínská 1005
Milada Rusková *10. 1. 1934 †28. 7. 2020, Lešná, Jasenice 49
Eva Meruňková *24. 6. 1944 †2. 8. 2020, Smetanova 1152
Jarmila Jedličková *23. 3. 1928 †2. 8. 2020, Rožnov p. R., DD
Ludovít Bundár *11. 1. 1948 †5. 8. 2020, Krhová 13
Jaroslav Segeťa *8. 7. 1942 †16. 8. 2020, Poličná 43
Pavel Cabák *5. 7. 1951 †19. 8. 2020, Krhová 112
Břetislav Michálek *2. 1. 1948 †18. 8. 2020, Podlesí 430
Monika Žibritová *27. 4. 1971 †25. 8. 2020, Soudní 1221
František Jiříček *26. 12. 1933 †22. 8. 2020, U Apolla 692
Václav Bajar *18. 8. 1928 †30. 8. 2020, Smetanova 21
Kateřina Bahrová *13. 1. 1932 †1. 9. 2020, 1. máje 1037
Renata Mikušová *19. 5. 1968 †4. 9. 2020, Luční
Karel Illichmann *12. 1. 1937 †12. 9. 2020, Smetanova 32

Svátost manželství přijali
Valašské Meziříčí

 Miroslav Franek  Veronika Kindlová
 Pavel Žilinský  Sára Vančurová
 Ondřej Klíma  Jaroslava Žlebková

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

MODLITEBNÍ TRIDUUM HNUTÍ MODLITBY MATEK 25.–27. září 
ve farním kostele.
SLAVNOST SV. VÁCLAVA – pondělí 28. září – Národní pouť 
ve Staré Boleslavi.
Mše svatá ve Valašském Meziříčí bude ráno v 6.30 hodin 
a v 8.00 hodin. V kapli sv. Václava v Podlesí v 10.00 hodin. V Leš-
né bude mše svatá v 8.30 hodin. V olomoucké katedrále sv. Vác-
lava bude mše svatá v 10.00 hodin. 
ŘÍJEN – měsíc modlitby svatého růžence.
PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI – 2. října. Výstav Nejsvětější svátosti 
po celý den, společná adorace v 19.45 hodin, celonoční tichá 
adorace. 
PRVNÍ SOBOTA V MĚSÍCI – 3. října. Příležitost ke svátosti smí-
ření 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. 
POUŤ DĚKANÁTU VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ ZA OBNOVU RODIN 
A KNĚŽSKÁ POVOLÁNÍ – sobota 3. října – Zašová.
MŠE SVATÁ KE CTI DUCHA SVATÉHO – pátek 9. října v 18.30 
hodin. 
PŘÍPRAVA NA KŘEST A BIŘMOVÁNÍ – dospělí – pondělí 5. října 
18.30 hodin.
SLOVO ŽIVOTA – HNUTÍ FOKOLARE – pondělí 5. a 19. října 
po večerní mši svaté.
DEN MODLITEB ZA MISIE – Misijní neděle 18. října – sbírka 
na misie.
VARHANNÍ FESTIVAL
2. koncert – úterý 6. října v 18.00 hodin ve farním kostele
3. koncert – úterý 27. října v 18.00 hodin ve farním kostele
ZMĚNA ČASU – v noci ze soboty 24. na neděli 25. října. První 
večerní mše svatá ve Valašském Meziříčí v 17.30 hodin bude 
v neděli 25. října. V Lešné budou od listopadu večerní mše sva-
té ve všední dny začínat v 16.00 hodin.

Ve dnech od 25. října do 8. listopadu je možno získat po splnění 
tří obvyklých podmínek denně plnomocné odpustky.

INFORMACE Křest přijali*
Valašské Meziříčí

Barbora Agnes Pilčíková
Matyáš Miroslav Grygařík
Tereza Marie Stolařová
Rafael Josef Štefka
Jan Jaroslav Kozák
Nina Terezie Jančová
Tereza Kudlová
Stella Marie Šopíková
Adam Josef Martinek
Jakub Malina
Nikol Anděla Ruhswurmová
Jindřich Pavlůsek
Viktorie Oherová

Antonín Tomečka
Nela Ludmila Palátová
Chanel Marie Škrobáková
Melichar Adamec
Sebastian Klímek
Ester Anna Hradilová
Tereza Kořenková
Marta Polanská
Ondřej Šimon Vajgl
Radim Michal Pecha
Michal Josef Mlýnek
Dominik Žamboch
Bruno Pokorný

Lešná

Šimon Hlinský
Ignác Václav Trávníček
Vít Vladislav Kocman
Martin Jan Klvánek

Izabela Marie Neubergerová
Václav Michael Holub
Běla Ludmila Částečková

Lešná

 Ondřej Staněk  Jarmila Helimanová
 Rudolf Stýblo  Michaela Nováková

Lešná

Anna Davidová *23. 2. 1946 † 20. 8. 2020, Lešná 55
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