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Hospodine, co je člověk, že se o něho staráš,
co je smrtelník, že na něho myslíš?

Člověk se podobá vánku,
jeho dny stínu, který přechází.

(Žalm 144,3-4)
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Zůstaň doma a čti bibli! (foto o. Pavel)
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Židovský vtip
Kdysi dávno jsem slyšel vtip, který se podle mne velice hodí 
do současné situace.
Pán Bůh si zavolá papeže, nejvyššího imáma a vrchního rabína 
a oznámí jim, že přijde potopa a že se už s tím nedá nic dělat, 
ať to tedy vyřídí svým věřícím. Papež svolá katolíky a říká: Pán 
Bůh nám vzkazuje, že bude potopa a že se to už nedá změnit. 
Co k tomu říct? Byli jsme hříšníci, jsme hříšníci, snad se aspoň 
do očistce všichni dostaneme. Imám svolá muslimy a říká jim: 
Alláh nám vzkazuje, že bude potopa. Byli jsme nejlepší, jsme 
nejlepší, určitě přijdeme do ráje. Vrchní rabín svolá židy a říká 
jim: Hospodin nám vzkazuje, že se máme naučit žít pod
vodou .
Jsou dvě možnosti jak reagovat na situaci, kterou prožíváme: 
Nic se nedá dělat, všechno je špatně, všechno je ztraceno. Mů-
žeme však současnou krizi také chápat jako výzvu a šanci na-
učit se něco nového a pak to uvést do života. Když nám k tomu 
nepomohla první vlna, třeba se to podaří při vlně druhé. Hned 
vám řeknu v čem.
Naivně jsem si myslel, že když pominou na konci jara některá 
omezení a zase se vrátíme do kostelů, že lidé vezmou útokem 
mše svaté i ve všední den. Nic takového se nestalo. Během 
týdne v kostelích lidí nepřibylo a v neděli nás bylo ještě o něco 
méně než dříve. Dojde nám tentokrát, jakou cenu má mše sva-
tá? Nechci tím nikoho soudit, nevím, jaké měl kdo důvody pro 
to, aby i v docela bezpečné době nepřišel do kostela.
Také docela naivně jsem si myslel, že mnozí lidé v době, kdy 
se sloužily mše svaté bez účasti lidu, využijí možnost modlit 
se v tichu otevřených kostelů před Nejsvětější svátostí oltář-
ní a přitom podle možnosti přijmout svátosti smíření a svaté 
přijímání. Vždyť jsme se s kaplanem skoro dva měsíce téměř 
celý den po dvou hodinách střídali ve zpovědnici. Je pravda, že 
toho mnozí věřící využili. Na druhé straně byli i takoví, kteří víc 
než půl roku nebyli ani jednou v kostele. U starších a nemoc-
ných lidí bych to pochopil. Nemáme alespoň teď jedinečnou 
možnost zakusit uzdravující moc modlitby před Eucharistií a na-
učit se v tichu kostela naslouchat našemu Pánu? Pro povzbuzení 
najdete v tomto čísle ŽF dva úryvky z nové knížky Eucharistický 
život svaté Kláry.
Díky Bohu, že se některým rodinám dařilo prožívat společnou 
bohoslužbu slova i s dětmi. Přečetli si nedělní úryvky Písma 
svatého, připojili prosby, něco si zazpívali. Někdo podobným 
způsobem prožívá v rodině růženec. Mezi jednotlivými desátky 
krátký text z Bible a opět spontánní prosby. Kdyby se toto nau-
čily další rodiny, bylo by to úžasné. Vzpomínám si, jak mi kdysi 
řekl jeden starosta: „Jediné, co máte, je kostel.“ Kostel je pro 
nás opravdu důležitý, ale naše víra se musí rozvíjet a předávat 
především v rodině. Rodina má být malou církví.
Ještě jedno očekávání jsem měl. Na jaře jsem si říkal, že zavřené 
kostely budou svým způsobem šancí pro ty, kteří mají problém 
s pravidelnou účastí na nedělní mši svaté. Představoval jsem 
si, jak si takoví lidé řeknou: Teď je to úplně jednoduché: zapne-
me si televizi, sedneme k ní a za čtyřicet pět minut jsme splnili 
nedělní povinnost. Nikam jsme nemuseli jet. Jenomže, podle 
toho, co jsem slyšel, se to v některých rodinách vůbec nedařilo. 
Možná tak jednou za měsíc se alespoň někdo zúčastnil online 
nedělní mše svaté.
Je třeba, abychom se naučili modlit v nejrůznějších prostředích 
a okolnostech. Nejdříve v rodině, pak v kostele, určitě také v pří-
rodě, případně v nemocnici, pak ale také při televizi, s mobilem, 
tabletem nebo u počítače. Přiznejme si, že u těchto zařízení trá-

Kniha Otcovo srdce
Možná si ještě pamatujete na stejnojmennou konferenci, kte-
rá proběhla v našem kině v listopadu loňského roku. Věřím, 
že to byl opravdu požehnaný čas, a tak jsem s velkou rados-
tí uvítal na našem knižním trhu knížku jednoho ze zakladate-
lů tohoto projektu Neala Lozana. Knihu napsal se svým synem 
Matthewem a jako doporučení připojuji citace ze zadní stránky 
obálky této knihy. Knihu si můžete zakoupit v knihkupectví Ho-
sana.

„Otec a syn Neal a Matt Lozanovi pomáhají tisícům lidí po ce-
lém světě zakoušet uzdravení, lásku a svobodu, které pramení 
z prohlubování vztahu s Otcem. Díky této knize to nyní můžete 
zakusit i vy.“
Dr. Ralph Martin, katolický teolog a evagelizátor, USA

„Otcovo srdce je kniha, která člověka nenechá chladným. Chví-
lemi jsem při četbě plakal, chvílemi se radoval. Když jsem ji četl, 
vnímal jsem Otcovo pozvání, Otcovu přítomnost. Tyto stránky 
v sobě ukrývají poklad. Kupte si ji, přečtěte ji – a pak ji čtěte 
znovu a znovu!“
Randy Clark, D. Min., předseda Global Awakening

„Přečtěte si Otcovo srdce. Je to trojiční teologie v 3D provede-
ní. Ovoce života prožitého v Otcově přítomnosti a zakotveného 
v Písmu.
P. James Mallon, farář v Halifaxu (Kanada), autor knihy Divine 
Renovation  (česky Proměna farnosti)

„Kniha se nabízí jak těm, kteří se cítí prázdní a opuštění, tak i těm, 
kdo už sice znají Boha, ale chtějí se více přiblížit jeho srdci… Pře-
číst si ji a nezamilovat se při tom ještě víc do Boha je nemožné.
Dr. Mary Healy, docentka biblistiky v Detroitu, USA

víme docela dost času. Proč by alespoň jeho část nemohla být 
součástí naší každodenní modlitby. Ať už je to sledování mše 
svaté, poslouchání Písma svatého nebo modlitba s aplikací rů-
ženec na mobilu. Třeba se to alespoň některým z nás během 
druhé vlny podaří.
Svatý Pavel v listě Filipanům píše: „Dovedu žít v odříkání, dove-
du žít v hojnosti. Seznámil jsem se důvěrně se vším: se sytos-
tí i hladověním, s nadbytkem i nedostatkem. Všechno mohu 
v tom, který mi dává sílu!“ (Flp 4, 12-13) I v duchovním životě 
můžeme prožívat nadbytek a hojnost, když se slouží plno mší, 
máme možnost chodit na adorace atd. Teď pro někoho přichází 
období nedostatku. Snad i o nás bude platit: „Všechno mohu 
v tom, který mi dává sílu, anebo: Těm, kteří milují Boha, všech-
no pomáhá k dobrému.“ Otec arcibiskup nám v prohlášení na-
psal: „Nenadávejme, ale ptejme se: Co nám tím Bůh chce říct? 
Jestli před námi zavřel nějaké dveře, snad chce, abychom se 
podívali, že už nám otevřel jiné.“ I já jsem přesvědčen, že z této 
zkoušky můžeme vyjít vítězně. Hospodin nám vzkazuje, že se 
máme naučit něco, co bychom se jinak naučit nikdy nemohli.

Sedlák proti Hitlerovi
Před půl rokem jsem zhlédl film, který ve mně zanechal velmi 
hluboký dojem. Film se jmenuje Skrytý život. Známý režisér Te-
rrence Malick natočil životopisný film o bl. Franzi Jägersttärovi. 
Tento rakouský sedlák odmítl obsazení své země nacisty a ná-
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Opět vysíláme na YouTube

sledně službu ve wehrmachtu. Postupně se proti němu postavi-
la celá vesnice. Pochopitelně se dostal do vězení. Po celou dobu 
filmu jste konfrontováni s otázkou, zda se vyplatí zůstat věrný 
svému svědomí i za cenu ztráty života. Jediný, kdo při něm stál 
po celou dobu, byla jeho manželka, se kterou měl tři děti. Tento 
příběh by v dějinách upadl do zapomnění, kdyby se s ním nese-
známil na cestě Evropou v šedesátých letech americký mnich 
Thomas Merton. V jedné ze svých knih ho publikoval a dá se 
říct, že i díky tomu započal později Franzův beatifikační proces. 
Ve filmu je úžasná kamera, která pomalu předkládá dojemné 
scenérie života podalpské vesnice, krásu rakouských hor i drsné 
záběry z věznic v tehdejším Německu. Film získal cenu ekume-
nické poroty na festivalu v Cannes.
Díky filmu jsem velmi uvítal vydání nové knihy Erny Puttzové 
Sedlák proti Hitlerovi (skrytý život Franze Jägersttätera). Kniha 
vyšla v edici Osudy v Karmelitánském nakladatelství. Určitě ji 
dostanete v knihkupectví Hosana. Věřím, že bude stejně pouta-
vá a zajímavá jako film.

Především jsou to mše svaté z farního kostela ve Valašském Me-
ziříčí v pondělí, ve středu, v pátek, v sobotu a v neděli v 17.30, 
v neděli také v 8.00 a 9.30 hod. ráno. Doufám, že v době, kdy 
budete mít v rukou toto číslo Života farností, budeme mít k dis-
pozici novou kameru včetně zařízení, které umožní snímat mši 
svatou daleko kvalitněji, včetně jednoduché obsluhy přímo 
z kostela. Doposud museli ze svých domovů vysílání spouštět 
na dálku Evžen Hlavica a Radek Zavičák. Tímto jim moc děkuji. 
Rovněž jim děkuji za instalaci nové kamery a příslušenství. Kro-
mě zmíněných mší svatých vysíláme každý den v 15 hod. Korun-
ku Božího milosrdenství a v pondělí v 19 hod. online přípravu 
na biřmování, a to i v případě, že se jí někteří biřmovanci zúčast-
ní v reálu. Tento cyklus jednotlivých katechezí může posloužit 
těm, kdo se připravují na dálku, případně lidem, kteří se chtějí 
seznámit s obsahem křesťanské víry. Prosím všechny čtenáře 
Života farností, aby nás při vysílání doprovázeli modlitbou k Du-
chu svatému. Ve vysílání mší svatých i katechezí bychom pokra-
čovali i poté, co se vrátíme do kostelů. Bude to příležitost pro 
všechny nemocné, i pro ty, kteří z jakéhokoliv důvodu na boho-
služby ještě nepřijdou. Nová kamera včetně ovládacího zařízení 
bude stát asi 60 000 Kč. Věřím, že to je dobrá investice. Děkuji 
všem, kdo na ni přispějí na číslo našeho účtu 1763697349/0800 
nebo do pokladniček v kostele.

Pozor povodeň!
Když jsem v neděli vyprávěl na počátku kázání výše uvedený 
židovský vtip, nečekal jsem, že přijdou tak vydatné deště a voda 
v obou Bečvách bude stále stoupat. Dokonce mi volal jeden far-
ník, že jsem to s tím vtipem přehnal. Přiznám se, že jsem vytušil 
po dvoudenním dešti nebezpečí povodně. Věřím, že nejenom 
já jsem se modlil za příznivé počasí a odvrácení povodní. Někdo 
možná nadával, že je kromě vytrvalého deště nepříjemná zima. 
Jsem však přesvědčen, že právě tato skutečnost nás od povod-
ně uchránila. Od vyšších poloh totiž sněžilo a velká část vody 
zůstala ve formě sněhu na horách. Kdyby bylo teplo, dopadlo 
by to daleko hůř.

Z knížky Francesca De Lazzari OFM 
Eucharistický život svaté Kláry

V křesťanské ikonografii je Klára obvykle zobrazována s mon-
strancí. Ukazuje ji útočníkům a bojovným dobyvatelům, kteří 
přišli, aby vyplenili a se zemí srovnali nejprve klášter San Da-
miano a poté celé město Assisi. Klářina víra v moc Eucharistie 
zachraňuje klášter i město.
Legenda sv. Kláry událost popisuje takto: Oni (saracéni) přira-
zili až k San Damianu, až na pozemek kláštera, dokonce dovnitř 
klauzury panen. Srdce žen se rozpouštěla hrůzou, hlasy se třás-
ly strachem a zanesly jejich nářek až k matce, která, třebaže 
byla nemocná, s nezastrašeným srdcem přikazuje, aby ji odnes-
ly k bráně a položily před nepřátele; před sebou dala nést stří-
brnou schránku pokrytou slonovinou, v níž se s velkou úctou 
uchovávalo Nejsvětější Tělo. Nato se celá pohroužila v modlitbu 
k Pánu, svému Kristu, a v slzách řekla: „Chceš, Pane, aby tvoje 
bezbranné služebnice, které jsem vychovala v tvé lásce, padly 
teď do rukou pohanů? Pane, prosím tě, chraň tyto své služebnice, 
které já nyní ochránit nemohu.“ Náhle ji v uších zazněl jakoby 
dětský hlas, slibující novou milost: „Vždy vás budu chránit.“ – 

„Tak tedy, můj Pane,“ jenom dodala, „chceš-li, ochraň i město, 
které nás živí pro tvou lásku.“ Nato ji Kristus odpovídá: „Doleh-
nou na něho těžké zkoušky, ale bude zaštítěno mou ochranou.“. 
Panna tedy vstává (od modlitby) s tváří celou od pláče a utišuje 
plačící těmito slovy: „Ujišťuji vás, mé dcery, že se vám nic zlého 
nestane. Jen mějte důvěru v Krista. A již není mnoho co dodat: 
Ihned mizí a utišuje se vzteklost těch psů, přelézajících nazpět 
zdi, přes které před tím přelezli, a ve spěchu utíkají pryč – za-
hnáni mocí její modlitby.
Tato událost je známa. Zdá se, jako by se udála nadvakrát. Eu-
charistie skrze Klářinu víru zázrakem zachránila nejen osoby, ale 
i budovu kláštera a samotné město. (str. 7)
Eucharistie je živá a nemůže neproměňovat, nemůže nezapa-
lovat, nemůže nerozněcovat naději, nemůže nebýt nevysychají-
cím a nevyčerpatelným pramenem lásky. Ve světle Eucharistie, 
kterou František na jedné straně vnímá jako prodlouženou udá-
lost vtělení, a na druhé straně jako památku výkupného utrpení, 
se celý život stává Eucharistií: vzdáváním díků, dobrořečením 
a odevzdáváním (navrácením) Bohu. (str. 14)
Útěchou pro nás může být, když ve své Řeholi Klára předpisu-
je, že sestry mohou přistoupit k svatému přijímání sedmkrát 
za rok. (str. 15) Zdá se nám to neuvěřitelné. O to víc bychom si 
měli vážit každé možnosti a trpělivě snášet, když ke svátostné-
mu přijímání nemůžeme přistupovat často.

Setkání pastoračních rad děkanátů
 Vsetín, Valašské Klobouky

a Valašské Meziříčí
Původně mělo být toto setkání jedno společné ve sportovní 
hale pro všechny pastorační rady naší arcidiecéze. Z důvodu 
pandemie covid-19 rozhodl otec arcibiskup, že se uskuteční 
tato setkání jako oblastní. Valašsko se sešlo v neděli 4. října 
v kulturním domě Klobučan ve Valašských Kloboukách. Sho-
dou okolností se to stihlo na poslední chvíli. Od pondělí 5. říj-
na již začal nouzový stav. Díky odvaze o. arcibiskupa a zástup-
cům mnohých pastoračních rad jsme prozatím jedinou oblastí, 
ve které se toto setkání uskutečnilo. Ostatní děkanáty budou 
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čekat na příznivější situaci.
Nejdříve nás uvítal o. arcibiskup a ve svém zamyšlení upozor-
nil na nelehkou situaci ve farnostech. Zdůraznil, že pokud se 
něco nezačne dělat úplně jinak, nepříznivá pastorační situace 
se může prohlubovat. 

Setkání bylo rozděleno do tří bloků:
1. farnost jako místo evangelizace a misie
2. farnost jako místo života a služby
3. farnost jako místo pro rozvoj rodin a povolání

Na začátku každého z těchto bloků bylo promítnuto krátké vi-
deo, které bylo vytvořeno pod vedením vikáře pro pastoraci 
P. Petra Bulvase. Slyšeli jsme o farních buňkách, kurzech Alfa, 
manželských setkáních, o působení charity v našich farnostech 
a arcidiecézi. Také jsme byli touto formou seznámeni s činností 
center pro rodinu atd. Zaznělo mnoho podnětných myšlenek 
a nápadů, čím by mohl být obohacen život našich farností. O. 
arcibiskup připomněl, že nejde o to, aby se všechno uskuteč-
nilo ve všech farnostech. Chtěl povzbudit zvláště ty farnosti, 
ve kterých se neděje téměř nic, anebo jsou tam lidé přesvěd-
čeni, že se nedá nic dělat. Po každém z těchto videí následovaly 
příspěvky jednotlivých děkanátů. Za náš děkanát a naši farnost 
vystoupil Pavel Juránek s konkrétní zkušeností farních buněk, 
jejich dělení a iniciativou farní kavárny. Bohdan Mikušek zase 
připomněl, jak je důležitá ekumenická spolupráce mezi círk-
vemi ve farnostech a uvedl některé příklady od nás z poslední 
doby. Například ekumenické večery chval, Ekuvýšlapy  a konfe-
renci Otcovo srdce.
Přiznám se, že si na těchto a podobných setkáních často říkám, 
že už všechno znám a že mě nic nového nemůže překvapit. Tím 
spíše, že v naší farnosti je někdy těch aktivit až moc. Tentokrát 
jsem se však dověděl i něco nového. V rámci bloku o rodině 
řekli svoje svědectví manželé Libor a Petra Tománkovi. Libor 
připomněl, že v naší farnosti jsou velmi početné rodiny a mno-
hé z nich kráčejí Neokatechumenátní cestou. Petra přidala svo-
je svědectví o tom, že do neokatechumenátního společenství 
začali s Liborem chodit již jako snoubenci a že je velmi vděčná 
za to, jak nás při formaci v Neokatechumenátu doprovází slovo 
o rodinách, manželství a otevřenosti pro život. Nakonec přidala 
i svou zkušenost: „Když jsem měla 40 let, myslela jsem si, že čty-
ři děti stačí a že by nebylo špatné vrátit se do práce. Pak jsem se 
zúčastnila biřmování, které v naší farnosti měl otec arcibiskup. 
Slova o tom, že Panna Maria je pro nás příkladem, abychom 
Bohu řekli své ano, byla povzbuzením pro přijetí pátého syna 
Bartoloměje.“ Do této chvíle jsem všechno věděl. Ale pak při-
šlo i pro mne překvapení, když Petra před plným sálem ohlásila 
dobrou zprávu o tom, že momentálně s manželem čekají šesté 
dítě. Bylo to velmi působivé a přítomní spontánně zatleskali. 
Pán Bůh v našem životě tvoří nové a překvapivé skutečnosti. Je 
třeba, abychom mu za to byli vděčni.
Na závěr se ujal slova o. arcibiskup. Přiznal, že při mnoha svě-
dectvích přítomných zástupců pastoračních rad jednotlivých 
děkanátů děkoval Bohu za všechno, co v našich životech koná. 
Na otázky, které se týkaly omezení nouzového stavu, odpově-
děl výstižným přirovnáním:  „Když Pán Bůh dovolí, aby se nám 
nějaké dveře zavřely, je třeba se ptát, zda nám už neotevřel dve-
ře jiné, které bychom měli najít.“ Také se nám svěřil s nedávnou 
zkušeností národní poutě ve Staré Boleslavi. Když citoval slova 
z encykliky papeže Františka Laudato si, dostal hned po skon-
čení mše svaté několik velmi pochvalných dopisů, ale zároveň 
i některé velmi kritické, včetně útoku na papeže Františka. Otec 

arcibiskup využil této situace a krátce nás seznámil s nejnovější 
encyklikou svatého otce, která byla podepsána právě v před-
večer svátku sv. Františka z Asissi. Encyklika se jmenuje Fratelli 
tutti a je to Františkova vize o bratrství a společenském přátel-
ství. O. arcibiskup zdůraznil, že papež František je veliký prorok 
a proroci, jak je známo, to nikdy neměli v dějinách lehké. Měli 
mnoho nepřátel. Teprve budoucnost ukáže, že jeho vize byla 
pro současný svět velmi důležitá.
Nakonec jsme dostali na cestu požehnání a povzbuzení, aby-
chom všechno to dobré, co Pán koná v našich farnostech, dále 
rozvíjeli. Pro mne bylo velice významné, že jsem toto setkání 
mohl prožít ve Valašských Kloboukách. V této farnosti jsem 
před třiceti lety působil jako novokněz a kaplan. Dá se tedy říct, 
že pro mě je tato farnost stále srdeční záležitostí. Symbolickým 
zakončením tohoto pobytu byla krátká zastávka v kostele Pový-
šení svatého Kříže, ve kterém se po 19. hodině scházeli mladí 
lidé k večerním chválám za doprovodu nejrůznějších hudebních 
nástrojů.

Od 18. října měly začít v naší farnosti katecheze neokatechume-
nátní cesty. S ohledem na aktuální opatření proti pandemii jsou 
však posunuty na příznivější dobu. Začátek katechezí bude včas 
oznámen v ohláškách a na webu farnosti.

Katecheze
Neokatechumenátní cesty

Fotky v tomto čísle
Na titulní straně a na str. 2 jsou celkem 3 fotky z mlhavého lesa 
na Oznici. Pohled z okna s biblí je ze zákristie Tolerančního kos-
tela na Velké Lhotě. Lávka přes Bečvu je u Lhotky nad Bečvou. 
Na str. 12 – 13 jsou fotky z Tater: louky u Tatranské Javoriny, po-
hled ze Skalnatého plesa k severovýchodu, Malá studená dolina 
od Téryho chaty a Tri koruny u řeky Dunajce.  Pan Josef Knápek 
vyfotil ministranty s biskupem Antonínem Baslerem na str. 15 
a 1. svaté přijímání v Lešné na str. 16. Marka Ebena a Tomáše 
Thona jsem vyfotil já.

o. Pavel
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1 Viz Jan 11,35; Lk 19,41. 
2 Ch. Lubichová, Slovo života na listopad 1981, taktéž in Parole di Vita, a cura di 
Fabio Ciardi (Opere di Chiara Lubich 5; Città Nuova, Roma, 2017), str. 221-222.

zŠ salvátor
Rozběhl se druhý měsíc školní práce a znovu jsou tu mimořád-
ná vládní opatření proti šíření koronaviru. Možná jsme byli vel-
cí optimisté, možná jsme doufali, že nám školu nezavřou, ale 
nakonec to dopadlo, jak to dopadlo. Už víckrát v životě se mi 
vyplatilo s každým sebelepším a ušlechtilejším plánem do bu-
doucna dodat a pomyslet: „No, ano, dá-li Pán.“ Ve středu 14. 
října, sedm měsíců od prvního zavření škol, jsme s jedním dnem 
času na přehození výhybky zase propustili žáky na domácí vý-
uku a škola zůstala prázdná… Některé plánované akce padly, 
divadla jsou zrušena a nad ostatními listopadovými aktivitami 
ještě visí otazník. Výuku bychom měli znovu zahájit po pod-
zimních prázdninách v pondělí 2. listopadu. Snad… Chtěla bych 
poprosit všechny rodiče o spolupráci při vyučování na dálku 
a děkuji za čas věnovaný výuce nebo opakování a procvičování 
učiva s dětmi, za trpělivost, shovívavost a podněty či nabídky 
pomoci.

Mgr. Magda Krupová

Co jsme s dětmi stihli ve škole prožít v uplynulých týdnech? 

Projekt OP VVV II: „Pískování“ ve školní družině
V pondělí 21. září si děti školní 
družiny užily tvořivé odpoledne 
při kreativní technice vysypá-
vání obrázků barevným pískem. 
Na výběr měly šablony s vyřezá-
vanými obrázky různých motivů 
zvířátek, postaviček, mandal. 
Práce s obrázkem byla velmi jed-
noduchá. Během pár okamžiků 
vznikala krásná pestrobarevná 
díla, která si každý vytvářel dle 
vlastní fantazie. Práce s pískem 
byla pro děti velmi uklidňující 
a prospěšná k rozvoji mnoha 
vlastností, např. jemné motoriky, 
budování sebevědomí, soustře-
dění... Bylo to příjemně stráve-
né odpoledne s bezva kamarády 
školní družiny.

Projekt: OP VVV II: „HV s Matýskem“ v družině
Dne 23. září prožily děti ve školní družině veselé hudební od-
poledne. Prostřednictvím písniček a říkadel si osvojily a získaly 
znalosti z hudební výchovy. Také si vyzkoušely hru na některé 
hudební nástroje a zazpívaly i zatančily do rytmu dětských písní. 
V průběhu odpoledne si děti nacvičily písničku pro kamarády 
školního klubu a v poslední části programu jim předvedly milé 

Slovo života na listopad 2020
„Blahoslavení plačící, neboť oni budou 
potěšeni.“ (Mt 5,4)

Kdo v životě neplakal? A kdo nikdy nepo-
znal člověka, jehož bolest se neprojevo-
vala slzami? Dnes, kdy média přinášejí 
do našich domovů obrazy z celého světa, 
jsme v nebezpečí, že si na slzy zvykneme, 

že se naše srdce vůči cizím bolestem zatvrdí, aby nás nezavalily.
I Ježíš plakal1 a znal také nářek svého lidu okupovaného cizí 
mocností. Mnoho nemocných, chudých, vdov, sirotků, zavrže-
ných a hříšníků se k němu sbíhalo, aby naslouchali jeho uzdra-
vujícímu slovu a pookřáli na těle i na duchu.
V Matoušově evangeliu je Ježíš Mesiášem, který plní Boží sliby 
dané Izraeli, a proto hlásá:

„Blahoslavení plačící, neboť oni budou potěšeni.“

Ježíš není k našemu trápení lhostejný a snaží se uzdravit naše 
srdce z tvrdosti sobectví, naplnit naši samotu, posílit naši ak-
ceschopnost.
Chiara Lubichová píše ve svém komentáři k témuž úryvku evan-
gelia: „Ježíš těmito slovy nechce přivést zarmouceného člověka 
k pouhé rezignaci svým příslibem budoucí odměny. On myslí 
i na přítomnost. Jeho království už je totiž zde, i když ne ješ-
tě definitivním způsobem. Je přítomno v Ježíšovi, který tím, že 
vstal z mrtvých po nevýslovně strastiplné smrti, smrt přemohl. 
A je přítomno i v nás, v srdci nás křesťanů. Bůh je v nás. Božská 
Trojice si v nás učinila svůj příbytek. Takže blahoslavenství, kte-
ré Ježíš vyhlašuje, se může uskutečňovat už nyní. (…) Utrpení 
sice třeba zůstane, ale dostaví se příliv nové síly, která nám po-
může nést zkoušky života a pomáhat druhým v jejich strastech, 
aby je překonali, aby je viděli tak, jak je viděl a přijímal On jako 
prostředek vykoupení.“2

„Blahoslavení plačící, neboť oni budou potěšeni.“

V Ježíšově škole se můžeme učit být jedni pro druhé svědky 
a nástroji něžné a tvořivé Otcovy lásky. Je to zrod nového světa, 
který uzdravuje od základu lidské soužití a přitahuje Boží pří-
tomnost mezi lidi jako nevyčerpatelný zdroj útěchy, která usuší 
každou slzu.
Takto třeba Lena a Philippe z Libanonu sdíleli svoje zkušenos-
ti s přáteli z církevního společenství: „Drazí, děkujeme vám 
za vaše přání k letošním zvláštním Velikonocům. Máme se dob-
ře a snažíme se nevystavovat se nákaze. Jsme ale v první linii 
iniciativy „Parrainage Liban“3, takže nemůžeme zůstávat pořád 
doma a zhruba obden vycházíme, abychom zajistili naléhavé 
potřeby několika rodin: peníze, oblečení, jídlo, léky atd… Už 
před COVIDEM-19 byla ekonomická situace v zemi velmi tíživá 
a nyní se jako všude ve světě ještě zhoršila. Ale Prozřetelnost se 
projevuje: poslední pomoc přišla minulý týden od jednoho Li-
banonce žijícího mimo Libanon. Chtěl, aby Lena zajistila na celý 
duben třikrát týdně kompletní jídlo pro dvanáct rodin. Krásné 
potvrzení toho, že Boží láska se nenechá ve velkorysosti zahan-
bit.“

Letizia Magri

3 Lena vysvětluje: „Iniciativa ,Parrainage Liban’ vznikla v roce 1993 za pomoci 
několika rodin, které žijí Slovo života a které chtěly pomoci jedné matce s pěti 
dětmi, jejíž manžel byl ve vězení. Do dnešního dne jsme pomohli asi dvěma 
stovkám rodin z celého Libanonu bez ohledu na náboženství. Naši spolupra-
covníci se snaží různými způsoby navrátit těmto rodinám samostatnost: na-
vštěvují je doma, pomáhají jim najít práci a bydlení, podporují děti ve studiu. 
Ekonomicky nás podporuje asi stovka firem a jednotlivců, kteří nám důvěřují.“
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Školní klub na dopravním hřišti
S dětmi ze školního klubu jsme se při pátečním ochlazení 18. 
září začali obávat, jestli nám počasí nepokazí plánovanou a s ra-
dostí vyhlíženou návštěvu dopravního hřiště. Připravovali jsme 
se na ni i opakováním pravidel silničního provozu. Naše obavy 
se naštěstí ukázaly jako zbytečné. V pondělí 21. 9. krásně svítilo 
sluníčko a na dopravním hřišti už nás očekávali. Jako dopravní 
prostředek zvítězily na plné čáře šlapací káry. Vyzkoušeli si je 
postupně všichni nadějní mladí řidiči i řidičky. Provoz a doprav-
ní značky se nám většinou podařilo zvládat s přehledem. I proto 
jsme si pobyt na dopravním hřišti užili a domů jsme odcházeli 
s úsměvem a dobrou náladou.

Mgr. Anna Hříbková

Zahájení spolupráce se SPŠS ve Valašském Meziříčí
Také v tomto školním roce rádi využijeme nabídku spolupráce 
se SPŠS a budeme v rámci PČ chlapců navštěvovat dílny na Vr-
benské ulici. Rovněž nabízený dřevařský kroužek několik našich 
žáků navštěvuje. Díky praktickým činnostem v dílnách se klu-
ci seznámí se základními materiály a jejich zpracováním a pod 
odborným dohledem získají užitečné pracovní dovednosti. Tato 
spolupráce nepokryje PČ všem chlapcům, proto kromě toho 
využijeme i prostory ve farní v budově na ul. Komenského, kde 
budou také probíhat PČ s vybavením a pomůckami, které naše 
škola získala z projektu Zlínského kraje „Příležitost pro šikulky“.    

Turistika v říjnu
V sobotu 3. října se k nám vrátilo léto a ranní sluníčko dalo tušit, 
že bude na turistiku dobrý den. Jenže s oteplením přišel taky 
silný vítr, co vítr, vichr! Dole ve městě se nezdál tak silný, ale 
jen co všichni turisti vystoupali na Videčské paseky, báli se, že 
se neudrží na nohou, a ti méně vážící, že je to brzy odnese :-). 
Na otevřených pláních to byl opravdu fičák:-). Děti brzy vyzkou-
šely, jak daleko jim letí batoh nebo lahev s pitím, jaký odpor při 
chůzi proti větru musí překonat. Túra se nám vydařila, v pod-
zimní přírodě je plno krás, a díky větru máme o zážitek navíc. 
Nakonec musím přiznat, že jsem ráda, že jsme se šťastně vrátili 
a nikomu se nic nestalo.

vystoupení. Činnosti nám všem přinesly radost ze zvládnutého 
a poznaného.

Lenka Karolová, DiS

Den ochrany zvířat
V pondělí 5. 10. jsme si ve škole připomněli Den ochrany zvířat 

- při výročí úmrtí sv. Františka, který byl patronem a ochráncem 
zvířat. V září jsme si zvolili téma pro tento rok: Kočkovité šel-
my. Každá třída si připravila zajímavosti o „kočce“, která jí byla 
přidělena, a prostřednictvím školního rozhlasu s nimi vybraný 
zástupce třídy seznámil v pondělí všechny ostatní. Některé tří-
dy se tématu dále věnovaly v projektovém dopoledni, byly per-
fektně připravené, malovaly krásné obrázky, skládaly básničky. 
Jiné třídy téma zahrnuly do výuky. Děti měly možnost přinést 
do školy své domácí mazlíčky a vysvětlit, jak se o ně starají. Tak 
jsme tu měli křečky a dokonce strašilku. A někteří přinesli ply-
šáky, když mazlíčka doma nemají (nebo jsou ve třídě žáci s aler-
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IV. třída pokračuje v přípravě na získání Průkazu cyklisty
Již podruhé v tomto školním roce se v úterý 6. 10. zúčastnili 
naši čtvrťáci průpravy na dopravním hřišti. Připravují se tak 
na zkoušku, kterou musí na jaře složit, aby mohli obdržet Prů-
kaz cyklisty. Ten je opravňuje být právoplatnými účastníky sil-
ničního provozu. Není to ovšem nijak jednoduché. Poznávat 
značky – to by jim ještě šlo docela dobře. Ale vyřešit situaci 
na křižovatce už byl pořádný hlavolam! Naštěstí kromě teorie 
na ně také čekala praktická výuka jízdy na kole. To je přece 
mnohem zábavnější... A pokud k tomu ještě krásně svítí sluníč-
ko, je to úplná paráda!!

Mgr. Petra Mikešová

Projekt OPVVV II ve školním klubu - Hudební projekt „Bu-
benická dílna“
7. 10. měly děti ze školního klubu možnost zkusit, co obnáší bu-
benická dílna. Pod vedením zkušeného bubeníka a pedagoga 
Jiřího Nedavašky si vyzkoušely hru na jembe, darbuku a drum-

Knihovna – II. třída
Ve čtvrtek 8. 10. zavítaly kroky našich malých druháčků 
do knihovny. Čekala je tam totiž další knihovnická lekce s ná-
zvem „Kamil neumí létat“. Pozorně poslouchali příběh drozda 
Kamila, aby mohli správně odpovídat na zvídavé otázky paní 
knihovnice. A protože jsou mnozí žáci také výbornými čtenáři, 
dokázali si už sami v různých knihách přečíst spoustu zajíma-
vých informací o tomto ptáčkovi. A nebylo jich zrovna málo. Byli 
zkrátka moc šikovní a zaslouží si pochvalu.

Mgr. Kateřina Janýšková

giemi). Tajnou šifru – proč některé šelmy mají popis pod fotkou 
na dveřích třídy zeleně a některé modře, se podařilo nakonec 
odhalit ve dvou třídách. V 5. ročníku si jen tipli a v VII. třídě 
nakonec s malou nápovědou dokázali i vysvětlit. Že kočkovité 
šelmy se dělí na velké a malé a že hlavním rozlišovacím znakem 
není na prvním místě velikost, ale stavba a struktura jazylky, 
která umožňuje nebo neumožňuje kočkám „řvát“. (Třeba tygra 
můžete slyšet až na 3km.) Děti ve II. třídě byly nadšené z pejska 
Betynky - domácího mazlíčka paní učitelky třídní, o. Pavel nám 
přinesl sbírku plyšáků z celého světa, které si na památku sám 
přiváží nebo je dostal darem. Ke každému měl poutavý příběh, 
který děti z I. třídy nadšeně poslouchaly.

Mgr. Magda Krupová

ben. Že někteří nevíte, jak takové nástroje vypadají? Nic si 
z toho nedělejte (protože, psst, já jsem o nich měla donedávna 
také jenom mlhavou představu a musela jsem si je „googlit“). 
Ale naši účastníci dílny si je už určitě dobře pamatují a hlavně už 
vědí, jaké to je, na ně hrát. Že není úplně jednoduché správně 
počítat, udržet rytmus, tempo, intenzitu, hrát tak, aby to ne-
byla jen anarchie, ale opravdové společné hraní… Také ovšem 
vědí, že při troše soustředění to dobře jde a ještě je možné si 
u toho užít spoustu legrace. Děti zvládly nejen opakovat před-
vedené rytmy, dirigovat celou kapelu bubeníků, ale dokonce se 
dohodnout ve skupinkách na vlastní krátké skladbě a tu před-
vést ostatním. Při hodnocení kluboví bubeníci říkali, že by vů-
bec nebyli proti, si něco podobného ještě zopakovat.

Mgr. Anna Hříbková
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Mše s prosbou za naši školu
V pátek 9. října se konala pravidelná mše svatá k uctívání Ducha 
Svatého v kostele, na které se modlíme také za naši školu. Mož-
ná to byla jedna z posledních společných mší na nějaký čas, kdy 
jsme se mohli sejít až do sta lidí. Na mši ale nikdo z přítomných 
nezpíval, jak bylo nařízeno, a tak děkuji rodině Vránových, která 
ke mši svaté zajistila hudební doprovod. Modlíme se usilovně 
za všechna jednání ohledně příprav projektu a příprav na re-
konstrukci nové farní budovy a prosíme o požehnání pro všech-
ny, kteří se o to starají.

Nabídka kroužků v tomto školním roce
Jestli se něčím výrazně liší naše škola od ostatních škol ve městě, 
je nabídka kroužků školního klubu pro žáky. Navíc jsou kroužky 
zdarma, platí se jen roční manipulační poplatek 50,- Kč bez ohle-
du na počet kroužků, do kterých je žák zapsán. Letos se otevřely 
tyto kroužky: Počítačový (V. Masopustová), dva Šachové krouž-
ky (oba J. Krupa), Turistický (nejpočetnější; M. Krupová, J. Kru-
pa), Šití (J. Komoňová), Vaření I. a II. (K. Janýšková, J. Komoňová), 
Flétnička (K. Janýšková), kroužky přípravy na přijímací zkoušky 

– M a ČJ (J. Komoňová, A. Zgabajová), Sportovní hry I. a II. (oba 
M. Holiš), Deskové hry (K. Janýšková), Stolní tenis (B. Vodáková), 
Dílnička I. a II. (K. Kubjátová, M. Čtvrtníčková), Zájmové čtení (E. 
Greňová), kroužky AJ I. a II. (K. Pružincová – dočasně zastupo-
vána). Ve škole v rámci klubu funguje také žákovská knihovna 
(E. Greňová). Děkuji také Aničce Stolářové za vedení kroužku 
Aerobicu a Evě Vránové, která nám zachovala přízeň a s paní 
učitelkou Mikešovou vede Pěvecký kroužek. Ve spolupráci se 
SPŠS mohou žáci II. stupně docházet do Dřevařského kroužku 
a jediný placený kroužek realizuje ve škole společnost Veselá 
věda. Kromě těchto máme letos ještě kroužky v družině a klubu 
z projektu OP VVV (Badatelský klub).

Mgr. Magda Krupová

Kroužek šití
Jedním z kroužků, které Základní škola Salvátor nabízí, je Krou-
žek šití. Pod vedením paní učitelky Jany Komoňové v něm při-
hlášené žákyně šijí pro potřeby školy nebo pro sebe. K jejich vý-
robkům patří pytlíky na tělocvik pro prvňáky, stejně jako pěkné 
dárečky z látky, které na děti čekají u zápisu do I. třídy, dále zá-
sobují nejmladší žáky ušitými tiskacími písmeny apod. Látková 
pouzdra na několik způsobů, zástěrky a chňapky, víceúčelové 
tašky, polštářky v nejrůznějších velikostech, mnoho krásných 
vánočních dárků pro blízké a ještě spousta dalších nádherných 
věcí – to vše vzniká pod jejich rukama. Radost pohledět!

Ludmila Černochová

Kroužek Flétnička
Děti z kroužku Flétnička se již naučily hrát mnoho písniček. Stá-
lo je to spoustu dřiny a volného času, ale vyplatilo se! To každý 
neumí - zahrát pěkně na zobcovou flétnu. Děti chtěly také své 

„umění“ někde ukázat. Proto byly velmi rády, když mohly, ales-
poň některé, zahrát dětem ve školní družině.

Kroužek Vaření
V tomto školním roce byly nově otevřeny kroužky Vaření. Jeden 
začal fungovat v VI. třídě, druhý na 1. stupni. Na prvním spo-
lečném setkání dětí z 1. stupně se malým kuchařkách podařilo 
připravit výbornou vajíčkovou pomazánku, udělat jednohubky 
a pěkně je ozdobit. Děvčata byla moc šikovná.

Za oba kroužky Mgr. Kateřina Janýšková

Praxe studentů na naší škole
Když jsou z rozhodnutí vlády zavřené školy, bývá to čára přes 
rozpočet nejen pro „všechny školou povinné“ a jejich rodiny, 
ale také pro studenty učitelství a vychovatelství, kteří musí spl-
nit svou praxi. Na jaře přerušilo zavření škol praxi M. Pavlíko-
vé, nyní při přesunu praxe do podzimního období je tu stejná 
situace. Kromě ní svou praxi alespoň zahájili P. Rethyová, tak-
též naše absolventka, a student M. Číp. Ten studuje Hudební 
kulturu + Výchovu ke zdraví na PdF UP v Olomouci, proto jej 
čekaly výstupy v předmětu hudební výchova. Stihl zatím rea-
lizovat jeden, a to v IX. třídě. Hodinu měl pěkně připravenou, 
dokonce s názornou ukázkou hry na nástroj, kterému se věnuje 
(viz foto). Žáci s nadšením poslouchali zajímavosti o historii ná-
stroje a o tom, kde všude ho lze využít, ukázku hry, nebo těžko 
uvěřitelné příběhy o cestování cimbálu letadlem do USA.

Mgr. Magda Krupová
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Charita Valašské Meziříčí

VÁNOČNÍ BALÍČEK PRO DĚTI Z UKRAJINY

Charita Valašské Meziříčí se každoročně zapo-
juje do projektu Vánoční balíček. Projekt spo-
čívá v jednorázovém obdarování dětí z ukra-
jinských dětských domovů a sociálně slabých 
rodin v době Vánoc. Zájemce obdrží informa-
ce o dítěti: jméno, odkud pochází, jeho věk, 
výšku a velikost bot. Dle těchto indicií by měl 
vytvořit balíček v hodnotě asi 900 – 1200 Kč. 

Není to tedy jen anonymní dar, ale konkrétní dárek k Vánocům 
pro konkrétní osobu, kdy přemýšlíte o potřebách a přáních da-
ného dítěte, vzhledem k jeho věku a pohlaví. Na jednom balíč-
ku se může podílet jedinec, rodina, pracovní kolektiv, třída ZŠ 
nebo SŠ nebo jakékoliv jiné společenství. Pro děti a jejich rodi-
ny představuje balíček výraznou materiální pomoc, díky které 
ušetří peníze na jídlo nebo na poplatky za energie či nájem. Pro 
ty děti, které nežijí se svými rodiči, je balíček symbolickým ges-
tem, že v jiné části světa existuje někdo, kdo na ně myslí. V loň-
ském roce se podařilo obdarovat 379 ukrajinských dětí, z toho 
27 balíčků putovalo z Charity Valašské Meziřčíí

Pravidla pro vytvoření balíčku:
• pro konkrétní dítě by měl být v hodnotě 900 - 1 200 Kč
• nesmí obsahovat žádné potraviny ani cukrovinky (z celních 
důvodů)
• má obsahovat pouze nové věci
• je zabalen ve vhodném, nejlépe vánočním papíru a zabalen 
do strečové fólie
• může vážit maximálně 4 kg
• je označen jménem a příjmením dítěte a místem, odkud dítě 
pochází – údaje uvádějte latinkou a/nebo azbukou
• nalepte na balíček seznam věcí  - nutný k doložení na celnici
• doručte na Charitu ve Valašském Meziříčí nejpozději do 30. 
listopadu 2020

Chcete-li i Vy připravit vánoční balíček pro některé z dětí, kon-
taktujte pastorační asistentku a koordinátorku pro dobrovol-
nictví Charity Valašské Meziříčí:
 Kateřina Kolajová
 tel. 605 063 552
 e-mail: katerina.kolajova@valmez.charita.cz

Helena Tvrdoňová získala ocenění „Pracovník roku v soci-
álních službách pro rok 2020“
Zlínský kraj ocenil titulem „Pracovník roku v sociálních službách 
pro rok 2020“ ty, kteří se příkladně starají o osoby s různým 
hendikepem. Mezi vybranými byla také dlouholetá pracovnice 
naší Charity Helena Tvrdoňová.  
Sociální oblast si zaslouží mnohem větší společenskou prestiž, 
než jaká je jí nyní přiřazována. Proto je velmi potřebné oceňo-
vat lidi pracující v sociálních službách a ukázat tak, že jde o pro-
fesi fyzicky i psychicky velmi náročnou, kde nestačí jen požado-
vané vzdělání a odborné předpoklady. Bez čeho se pracovník 
v této oblasti neobejde je velké srdce, lidskost a vysoká míra 
empatie. Toto všechno Hela má.
Helena byla přítomna založení pečovatelské služby Kelč v roce 
2004 pod tehdejším názvem Charitní pečovatelská služba Kelč.  
V Charitě Valašské Meziříčí tedy s přestávkou na mateřské do-
volené pracuje již 15 let. Dá se říct, že je to v současné době 

rarita takto pracovat na jedné pozici a v jedné organizaci, která 
poskytuje sociální a zdravotní služby. Ty jsou stále přehlíženou 
Popelkou, zároveň má mnoho lidí pocit, že to není žádná věda 
a může ji dělat doslova každý. Opak je však pravdou. Práce je to 
velmi náročná, chce velkou míru empatie, porozumění pro po-
třeby člověka. Její výsledky pro běžného člověka nejsou na prv-
ní pohled viditelné, chce to vnímat člověka v kontextu celého 
jeho života, trpělivě podporovat a pomáhat.
Nejen těmito vlastnostmi, ale i dalšími, jako je spolehlivost, 
upřímnost a v neposlední řadě umění naslouchat, Helena dis-
ponuje. Ke klientům přistupuje vždy individuálně, dle jejich 
aktuálních potřeb. Dokáže velmi rychle vyhodnotit a následně 
i vyřešit jakoukoliv situaci. Klienti se na ni těší. Při své „návště-
vě“ je vyslechne, popovídá si s nimi, pohladí, pomůže. Při tom 
všem odvede vždy pečlivě svoji práci. S radostí se zapojuje také 
do dalších akcí pořádaných ve spolupráci s městem Kelč, které 
jsou nad rámec jejich pracovních povinností, jako je Tříkrálová 
sbírka, posezení pro seniory a další.
Také v pracovním kolektivu je velmi oblíbená. Nikdy nemyslí jen 
na sebe. Neodradí ji překážky na cestě ke splnění svých pra-
covních povinností. Problémy řeší konstruktivně. Ani při těžkos-
tech neztrácí svůj úsměv, který ve velkém rozdává při své práci. 
K získání ocenění Heleně moc gratulujeme a jsme rádi, že je 
součástí naší Charity.

Za Charitu Valašské Meziříčí
Martina Došková

Modlitba národů proti pandemii COVID 19
Bože, náš Otče, Stvořiteli světa, všemohoucí a milosrdný,

z lásky k nám jsi poslal na svět svého Syna
jako lékaře našich duší a těl.

Shlédni na své děti,
které se v této obtížné, zmatené a zděšené době 
v mnoha částech Evropy a světa na Tebe obrací 

a hledají sílu, spásu a úlevu.
Osvoboď nás od nemoci a strachu, uzdrav naše nemocné,

utěš jejich rodiny, dej moudrost našim vládcům,
sílu a odměnu našim lékařům, sestrám a dobrovolníkům,

věčný život mrtvým.
Neopusť nás v době zkoušky, ale osvoboď nás ode všeho zla.

O toto prosíme Tebe, který se Synem a Duchem Svatým
žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.

Maria, Matko uzdravení a naděje, oroduj za nás!
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Jásejte, nebesa, plesej, země, radostně se veselte, hory, neboť Hospodin těší svůj národ, smilovává se nad 
svými ubožáky. (Iz 49,13)

Tvá jsou nebesa, tvá je i země, založil jsi svět a vše, co jej plní. Spravedlnost a právo jsou základem tvého 
trůnu, milost a věrnost před tebou kráčejí. (Žalm 89,12.15)

Vysoké Tatry (foto o. Pavel)
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Hospodine, má skálo, mé útočiště, zachránce můj! Můj Bože, má skálo, na niž se utíkám, můj štíte, rohu mé 
spásy, ochrano má! (Žalm 18,3)

Neboj se, vždyť jsem tě vykoupil, dal jsem ti jméno, jsi můj! Když se budeš brodit vodou, budu s tebou, řeky 
tě nezatopí. (Iz 43,1-2)
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Na konec své pozemské 
cesty došli 

†

Valašské Meziříčí
Marie Skýpalová *17. 1. 1951 †16. 9. 2020, Seifertova 700
Ivana Vinklárková *26. 2. 1970 †29. 9. 2020, Krhová, Bří 
Podmolů
Anna Grygaříková *17. 7. 1944 †1. 10. 2020, Sokolská 1095
Josef Kroupa *11. 3. 1953 †4. 10. 2020, Iváň 65, okr. Prostějov 

Svátost manželství přijali
Valašské Meziříčí

 Vojtěch Kloz  Iveta Konvičná
 David Váňa  Jana Máčalová
 Martin Koukal  Klára Vančurová
 Petr Lakatoš  Anna Pavlištíková

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

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.
PLNOMOCNÉ ODPUSTKY – ve dnech od 25. října do 8. listopa-
du je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek denně 
plnomocné odpustky.

INFORMACE

Křest přijali*
Valašské Meziříčí

David Jan Janovský
Ema Tovaryšová
Matouš Václav Bača
Tadeáš Zetocha

Veronika Kateřina Dvořáková
Veronika Lakatošová
Šarlota Marie Bandyová

Lešná

Adam Josef Kocman Josef Simon Kocman

Lešná

Eliška Rusková *31. 1. 1928 † 28. 9. 2020, Lešná, Perná 9

SLAVNOST VŠECH SVATÝCH – neděle 1. listopadu. 
VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ – pondělí 2. listo-
padu.
PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI – 6. listopadu. Informace budou zveřej-
něny v ohláškách v neděli 1. listopadu.
PRVNÍ SOBOTA V MĚSÍCI – 7. listopadu. Informace budou zve-
řejněny v ohláškách v neděli 1. listopadu.
MŠE SVATÁ KE CTI DUCHA SVATÉHO – pátek 13. listopadu 
v 17.30 hodin. 
3. KONCERT VARHANNÍHO FESTIVALU v úterý 27. října je zru-
šen.

Dopis arcibiskupa

  Všem farnostem
  Arcidiecéze olomoucké

Drazí bratři a sestry,

z rozhodnutí vlády ČR platí od pondělí 12. října 2020 nová hy-
gienická opatření, která kromě jiného omezují počet účastníků 
na bohoslužbách jen na deset účastníků, kromě těch, kteří ji 
vedou. To znemožňuje účast na mši svaté většině věřících. Ne-
nadávejme, ale ptejme se: co nám tím chce Bůh říci? Jestli před 
námi zavře nějaké dveře, snad chce, abychom se podívali, že už 
nám otevřel jiné. Nedejme se zastavit, ale nechoďme hlavou 
proti zdi. Proto prosím o následující:

• Obnovte přenášení bohoslužeb, jak jste to dělali už při jarní 
vlně pandemie.

• Kostely nechejte otevřené a využijte k soukromé adoraci před 
vystavenou Nejsvětější svátostí. Délku každodenní adorace sta-
novte podle počtu farníků tak, aby se většina mohla vystřídat 
alespoň jednou za týden při počtu adorátorů do povolených 
deseti lidí, kteří se předem zapíší. Pro adoraci je vhodné připra-
vit nějaké pomůcky.

• Podle výzvy Stálé rady ČBK ze dne památky Panny Marie Rů-
žencové se modleme posvátný růženec na úmysl ukončení pan-
demie nemoci COVID-19. Modlitba růžence je mocným, a při-
tom snadno dostupným prostředkem, který je vždy k dispozici. 
Využívejme jej zvláště v situaci omezených možností účastnit se 
bohoslužby. Sjednotit se můžeme při modlitbě na tento úmysl 
každý večer ve 20.00, ať sami či společně v rodinách.

• Za dodržení hygienických opatření pokračuje služba zpovědní-
ků i podávání svatého přijímání jednotlivcům.

• Plánovaná sbírka na misie se nekoná, bude určen náhradní 
termín.

Kéž z této zkoušky vyjdeme obnoveni a posilněni. Každému 
z vás ze srdce žehná

+ Jan Graubner
arcibiskup olomoucký

Olomouc, 9. 10. 2020
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Vzpomínka na biřmování 19. září 2020

Labyrint světa a ráj srdce v provedení Marka Ebena a Tomáše Thona 28. září 2020
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