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aby vás, až znenadání přijde,
nezastihl, jak spíte.
Co říkám vám, říkám všem: Bděte!“
(Marek 13,35-37) Malá Lhota, foto o. Pavel

Bílá hora (foto o. Pavel)

Kostel Panny Marie Vítězné
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Mohyla bitvy na Bílé hoře

Jaký bude advent, jaké
budou Vánoce?
Na začátku tohoto úvodníku bych chtěl poděkovat všem, kdo
jakýmkoliv způsobem přispívají k tomu, aby naše farnosti byly
jako živé organismy i v této změněné situaci. Děkuji všem, kdo
sledují mše svaté na YouTube, všem, kdo trpělivě sledují ohlášky na farních internetových stránkách, všem, kteří pomohli
s distribucí nového čísla Života farností, všem, kdo ukázněně
navštěvují naše kostely a využívají možnost přijmout svátost
smíření a svaté přijímání. Děkuji ženám, které uklízejí kostel,
děkuji kostelníkům a varhaníkům za službu při jednotlivých
bohoslužbách a také děkuji těm, kdo respektují omezení počtu
účastníků bohoslužeb a nesnaží se na mši svatou dostat za každou cenu. Každý z nás může mnoha způsoby, třeba jen skromně
přispět k životu farnosti.
Co bude dále? Nikdo nevíme, jak budeme prožívat letošní advent a Vánoce. V době, kdy vyjde toto číslo, budeme snad vědět více. Bude pak na každém z nás, jak využijeme stávajících
možností a co uděláme pro to, aby advent a Vánoce byly časem
zrození Krista v našich duších. Proto chci předložit jen několik
návrhů, které mohou oživit naše rodiny i farnost.
1. Večerní modlitba u adventního věnce. Vzhledem k tomu, že
pravděpodobně nebudou roráty, bude třeba v rodinách vytvořit atmosféru očekávání a soustředění, především večer. Velký
význam při tom může sehrát symbolika světla. Ať už jde o svíčky na adventním věnci, nebo jiný způsob jejich použití. Také
krásné adventní zpěvy z kancionálu by měly zaznít alespoň při
těchto rodinných bohoslužbách. Bohoslužba nemusí být dlouhá. Je možné ji spojit i s živým přenosem či záznamem mše
na YouTube.
2. Četba knih. Myslím, že máme šanci najít ve svých knihovničkách knihy, které nás svého času velmi oslovily, a neškodilo
by se k nim vrátit. Ve spolupráci s knihkupectvím Hosana chci
i nadále nabízet v kostele některé tituly, jak jste se o tom dokonce mohli dočíst v diecézní příloze Katolického týdeníku. Momentálně je v kostele Evangelium na každý den. Četba kvalitní
duchovní literatury může být lékem na roztěkanost a nervozitu
současné doby.
3. Hned na počátku adventu uslyšíme výzvu k obrácení. Co
to může konkrétně znamenat? Přesný překlad řeckého slova
metanoia (obrácení) je změna smýšlení. Každý den, především
v této zmatené době, k tomu máme mnoho příležitostí. Uvedu
několik příkladů:
Doposud jsme chodili do kostela v čase, který nám nejvíce vyhovoval. Teď mohu uvažovat jinak. Budu přemýšlet, kdy přijde
lidí nejméně, a půjdu se pomodlit v době, která se mi moc nehodí. Mše svatá a svaté přijímání jsou takovou milostí, že to
za určité nepohodlí stojí.
Jiný příklad. V kostele mám svoje oblíbené místo. Vidím, že tam
někdo sedí. Vzhledem k tomu, že v kostele mají být rozestupy,
rozhlédnu se po celém prostoru a půjdu tam, kde je momentálně lidí nejméně, třeba úplně dopředu. Takové obrácení pro
někoho vůbec nemusí být jednoduché.
Žijeme v době, která je velmi organizována. Chceme si všechno dopředu naplánovat. Současná epidemická situace nám to
prakticky znemožnila. Díky tomu se můžeme učit žít přítomný

okamžik. Křesťan žije především dnes: Chléb náš vezdejší dej
nám dnes! (Mt 6,11) Když dnes uslyšíte jeho hlas, nezatvrzujte
svá srdce! (Žalm 95,8) Amen, pravím ti, dnes budeš se mnou
v ráji! (Lk 23,43) Nedělejte si proto starosti a neříkejte: Co budeme jíst? nebo: Co budeme pít? nebo: Do čeho se oblečeme?
Po tom všem se shánějí pohané. Váš nebeský Otec přece ví, že
to všechno potřebujete. Nejprve tedy hledejte Boží království
a jeho spravedlnost, a to všechno vám bude přidáno. Nedělejte
si proto starosti o zítřek, vždyť zítřek bude mít své vlastní starosti. Každý den má dost svého trápení. (Mt 6,31-34) Už to, že se
častěji podíváš na farní stránky do ohlášek, může být pro tebe
obrácením neboli změnou smýšlení.
Ještě jeden příklad obrácení. Prozatím někdo vždycky přijímal
eucharistii do úst a možná odsuzoval ty, kdo přijímali na ruku.
Když však dotyčný viděl, že se epidemická situace zhoršuje
a věděl, že někteří mají obavy z případné nákazy, byl vstřícný
a třeba jen nějaký čas přijímal také na ruku. Vím, že to pro někoho nebylo jednoduché, a proto chci jako farář poděkovat všem,
kteří to s pokorou dokázali.
Podstata obrácení je v tom, že se zřekneme své vůle a přizpůsobíme se i vnitřně vůli Boží. Nemůžeme však poznat a uskutečnit
vůli Boží bez pomoci Ducha svatého a církve. V některých složitějších situacích se bez slova papeže, biskupa, případně zpovědníka neobejdeme. Děkuji všem, kdo se mnou budete hledat
a plnit vůli Boží v této adventní době i v novém církevním roce.
o. Pavel

Bílá hora
V neděli 8. listopadu jsme si mohli připomenout čtyřsté výročí
bitvy na Bílé hoře. Někoho napadne, proč si toto výročí stále
připomínat. Tato bitva způsobila dlouholeté nepřátelství a napětí mezi katolíky a evangelíky v našem národě. Pokud bychom
se podobných výročí „neujali“, ponechali bychom prostor těm,
kteří velmi rádi využijí všechno k rozdmýchávání nenávisti vůči
katolické církvi. Pak se tato výročí stávají příčinou další nejednoty a vzájemných útoků.
První důvod tedy je vzájemné smíření a odpuštění. I na to se
mohou pohledy různit. Proč znovu a znovu prosit za odpuštění,
když už jsme to učinili, proč ujišťovat o odpuštění, když jsme již
odpustili. Je pravda, že se jménem katolické církve v Olomouci
při svatořečení Jana Sarkandra omluvil všem evangelíkům papež Jan Pavel II. Také je pravda, že podobný krok za dva roky učinili zástupci evangelických církví. Na druhé straně můžeme říct,
že nám toto smíření ještě neproniklo do srdce, což se například
ukázalo při obnově mariánského sloupu na Staroměstském náměstí. Navíc se na obzoru rýsují další možné neshody a rozdíly,
například v pohledu na tradiční manželství a rodinu.
Neuškodí tedy, když se i naše generace vzájemně omluví za hříchy předků. Velice hezky mi to vysvětlil Paľo Strežo, kterého
známe z konference Otcovo srdce. Když se stane v manželství
neštěstí a jedna strana se dopustí nevěry, může to existující
vztah rozbít. Pokud partner, který se hříchu dopustil, chce, aby
manželství opět fungovalo, musí se omluvit a činit upřímné
pokání. A pokud to bude potřebné, omluví se třeba dvacetkrát
s ohledem na zranění svého partnera, který se s danou situací nedokáže hned smířit. Není to tedy jen pohled do minulosti
a tlustá čára za tím, co se stalo. Jde o budoucnost vzájemného
vztahu.
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Trochu jiný pohled na věc jsem slyšel od o. arcibiskupa Jana
Graubnera. Uvedl příklad ze své rodiny. V padesátých letech rodina zakusila velké bezpráví ze strany komunistů. Byl jí znárodněn veškerý majetek, včetně továrny a domu, ve kterém bydleli.
Tatínek musel na vojnu k PTP a maminka s několika dětmi musela hledat útočiště u příbuzných. Když se po létech děti ptaly, jak
to tenkrát maminka prožívala, odpovídala asi takto: Když jsem
něco odpustila, už to nechci připomínat. Já sama věřím, že mi
Pán Bůh nebude připomínat hříchy, které mi odpustil.
Co z tohoto pro nás vyplývá? Když druhé straně v lásce k nám
katolíkům pomůže naše omluva, rádi se znovu pokorně omluvíme. Tím spíš, že rány minulé nejednoty zdaleka nejsou zahojeny. Pokud jde o nás samé, jako katolíci už na uplynulé křivdy
nechceme vzpomínat a vše považujeme za odpuštěné.
Daleko důležitější je dívat se s nadějí do budoucnosti s pohledem upřeným na Krista. Svatý Pavel o něm v listu Efesanům
píše: Jen on je náš pokoj: obě dvě části (židy i pohany) spojil
v jedno a zboural přehradu, která je dělila, když na svém těle
zrušil (příčinu) nepřátelství, která (záležela) v Zákoně s jeho příkazy a ustanoveními. Tak vytvořil ve své osobě z těchto dvou
(částí) jediného nového člověka, a tím zjednal pokoj (Ef 2,14-16).
Tehdy se jednalo o nepřátelství mezi židy a pohany. To, co se
zdálo nemožné ve světě, se uskutečnilo v církvi. V jednotlivých
společenstvích byli spolu křesťané ze židovství i z pohanství
a tvořili takovou jednotu lásky, že to všechny šokovalo. Dnes
očekáváme sjednocení mezi křesťany jako dar od Ježíše Krista.
Je to možné, pokud budeme v něm. I my můžeme vytvářet jednotu, když na sobě v Kristu učiníme konec onomu nepřátelství.
Je to užitečnější než donekonečna zdůrazňovat všechny rozdíly
a křivdy z minulosti.
Velmi pomůže i pohled do daleké budoucnosti. Prožíváme závěr
církevního roku a připomínáme si poslední věci člověka. Když
se křesťané nejrůznějších církví budou připravovat na Kristův
slavný příchod, určitě k sobě budou mít blíže. Nebojme se tedy
co nejčastěji volat Maranatha - přijď Pane Ježíši!
o. Pavel

Encyklika FRATELLI TUTTI
Svatého otce Františka
o bratrství a sociálním přátelství
Úryvky z nejnovější encykliky k zamyšlení
1. „Fratelli tutti.“1 Těmito slovy se svatý František z Assisi obrátil
na své bratry a sestry a předložil jim způsob života, vyznačující se chutí evangelia. Z Františkových rad zde chci vybrat tu,
ve které vyzývá k lásce přesahující zeměpisné a vzdálenostní
bariéry. Prohlašuje v ní za blahoslaveného každého, kdo miluje
druhého, „který je od něj daleko, tak jako by byl vedle něj.“2
Těmito několika prostými slovy vyjádřil podstatu bratrské otevřenosti, která nám dovoluje uznávat, vážit si a milovat každého
člověka, aniž je fyzicky blízko, bez ohledu na to, kde se narodil
nebo kde žije.
2. Tento světec bratrské lásky, prostoty a radosti, který mě inspiroval k napsání encykliky Laudato si’, mě opět pobízí, abych
věnoval tuto novou encykliku bratrství a sociálnímu přátelství.
František, který se sám cítil bratrem slunce, moře a větru, dob-
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ře věděl, že má ještě blíž k těm, s nimiž sdílí jedno tělo. Všude  
rozséval pokoj a kráčel spolu s chudými, opuštěnými, nemocnými, vyloučenými, s těmi nejposlednějšími.
ZNOVU OBJEVIT LASKAVOST  
222. Konzumistický individualismus vede k mnoha bezprávím.
Druzí lidé jsou považováni za pouhé překážky našeho příjemného klidu. A tak s nimi nakonec zacházíme jako s nepříjemnostmi
a stáváme se stále agresivnějšími. To se projevuje ještě víc v dobách krizí, katastrof a strádání, kdy jsme v pokušení uvažovat na  
způsob starého rčení „zachraň se, kdo můžeš”. Ale také tehdy
se můžeme rozhodnout projevovat laskavost. Ti, kdo tak činí,
stávají se zářícími hvězdami ve tmě.
223. Svatý Pavel popisuje laskavost jako ovoce Ducha Svatého (Gal 5,22). Používá řecké slovo chrēstotēs, které vyjadřuje
postoj, který není hrubý, drsný a tvrdý, ale dobrotivý a laskavý
postoj bez hrubosti a tvrdosti, který poskytuje oporu a povzbuzení. Člověk mající tuto vlastnost pomáhá druhým k tomu, aby
jejich život byl snesitelnější, zejména nesou tíhu svých problémů, nouze a strachu. Tento způsob přístupu k druhým může
mít různé formy: laskavé jednání, starost o to, abych nezranil
druhého slovem nebo skutkem, snaha ulehčovat břemena druhých. Patří k tomu také „říkat druhým slova, která povzbuzují,
posilují, utěšují, podněcují“, a ne „slova, která ponižují, zarmucují, popuzují, opovrhují druhým“.3
224. Laskavost nás osvobozuje od krutosti, která někdy nakazí lidské vztahy, od úzkosti, která nám brání myslet na druhé,
od zběsilé hektické činnosti, která zapomíná na to, že druzí mají
také právo být šťastní. Dnes často nenacházíme čas ani energii
na to, abychom se zastavili a byli k druhým laskaví, abychom
řekli „promiň,“ „odpusť“, „děkuji“. Ale občas se jako zázrakem
objeví laskavý člověk, který je ochoten odložit své obavy a
starosti stranou a projevit zájem, obdarovat úsměvem,
říct povzbudivé slovo, uprostřed všeobecné lhostejnosti naslouchat. Jestliže se to snažíme v každodenním životě, jsme
schopni utvářet zdravý společný život, ve kterém lze překonávat nepochopení a předcházet sporům. Prokazování laskavosti
není nějaká nevýznamná drobnost ani nějaký povrchní projev
šosáctví. Protože laskavost předpokládá uznání a úctu k druhým, proměňuje – stává-li se kulturou – ve společnosti hluboce
životní styl,  sociální vztahy a způsoby, jakými se vede diskuse
o  idejích  a jak se vzájemně porovnávají. Laskavost usnadňuje
hledání konsensu a otevírá nové cesty tam, kde zatrpklost boří
všechny mosty.
1
Povzbuzení, 6, 1: Františkánské prameny 155. Český překlad Františkánské
prameny, I, přel. C. V. Pospíšil, Olomouc, Matice cyrilometodějská, 2001.
2
Tamtéž, 25: Františkánské prameny 175. (Český překlad)
3
Apoštolská exhortace Amoris laetitia (19. března 2016), 100: AAS 108 (2016),
351.

Tyto úryvky nové encykliky papeže Františka nám nabídl k rozjímání o. arcibiskup Jan Graubner na konferenci děkanů. Zvýraznění textu provedl on sám. Chtěl nám především připomenout,
jak důležitá může být pro mezilidské vztahy včetně pastorace
laskavost. Tento text se mi natolik líbil, že ho uveřejňuji v Životě
farností.
o Pavel

ZŠ Salvátor
ZŠ Salvátor – listopad 2020
Čas běží, první čtvrtletí školního roku je za námi! Zvláštní čtvrtletí… To, co jsme si všichni přáli ze všeho nejméně, se stalo:
od 14. října jsou zavřené školy, ke dni uzávěrky tohoto čísla Života farností je to už celý měsíc… Vyučování probíhá distančně,
učitelé se s maximálním úsilím snaží předávat žákům všechny
potřebné informace, nezbytné pro jejich vzdělání, na dálku.
Stále jsme v nouzovém stavu, který taktéž na rodiče znovu
klade obrovské nároky. Na současné přerušení výuky jsme se
v podstatě připravovali od začátku září („kdyby náhodou….“)
hledali jsme nějakou platformu, ze které by bylo možné vést on-line hodiny a spojení s žáky, a učili jsme se, „jak na to“. Nakonec
jsme zvolili Webex. V tomhle jsme udělali posun proti jaru, kdy
jen ojediněle měly některé třídy vyučování „naživo“, většina výuky byla formou samostudia a různých projektů a úkolů. Druhá
věc, ze které jsme vycházeli, a s čím jsme pracovali, byly výsledky dotazníků, které jsme zasílali v červnu a které měly podat
jakýsi obraz o technických možnostech rodin. Z těch vyšlo mj.,
že ve škole jsou žáci z rodin, kde mají všichni svůj počítač nebo
notebook, ale také takoví žáci, kteří mají doma jeden počítač
pro tři děti a výjimečně i jeden počítač pro čtyři děti. Co se týká
„chytrých“ telefonů – a jejich využití pro distanční výuku – je
to určitě dobrý nápad, děkujeme rodičům za něj, tím se určitě zvýší počet možných připojení, pokud to zvládnou domácí
WiFi. A vzhledem k tomu, že žádostí o zapůjčení školní techniky
ze strany rodin moc nebylo, určitě už využití telefonů funguje.
Rozvrh on-line hodin do podzimních prázdnin jsme se ale pro
jistotu snažili sestavit tak, aby nebyly ve stejnou dobu připojeny
dvě děti v jedné rodině. Nejen kvůli počtu PC, ale též kvůli WiFi.
(A také proto, že mnohé děti, které k nám do školy chodí, mají
ještě starší sourozence na středních školách, tedy další on-line
výuka…)
Jsou školy, které neřešily - máte, nemáte PC, máte, nemáte
WiFi, a zadaly on-line výuku od rána na celé dopoledne. My
jsme se snažili vyjít vstříc i těm rodinám s menšími možnostmi.
Do nového rozvrhu on-line hodin plánovanému od 2. 11. jsme
se snažili zařadit více hodin zejména pro 2. stupeň se střídáním
dvoutýdenního cyklu – sudý a lichý týden tak, aby „naživo“ byly
obsaženy již všechny předměty. Snažili jsme se také dodržet Pokyn z MŠMT, aby žáci I. stupně měli jednu hodinu denně, vyjma
jazyků, žáci II. stupně max. tři hodiny denně. (Aktuální týdenní
rozvrh je vždy umístěn na webu školy.)  Po podzimních prázdninách, které byly vládou prodlouženy o „Covidové volno“, jsme
se tedy těšili, že od pondělí 2. listopadu budeme se žáky častěji v kontaktu díky posílení on-line výuky. Velkým rozhořčením
bylo, když celý náš školní systém Bakaláři, jehož prostřednictvím jsme rozesílali pozvánky s odkazy na výuku, se na dva dny
úplně zhroutil. Závady byly na straně poskytovatele služby a my
jsme s tím nemohli nic dělat. Tehdy jsme si uvědomili, jak moc
jsme závislí na technice, jak jsme často bezmocní, když systémy,
jejichž službu si platíme, nefungují. I když chyba nebyla na straně školy, snažili jsme se trpělivě odpovídat na dotazy rodičům,
kteří se oprávněně nespokojeně ozývali… Společně se školním
správcem počítačové sítě jsme se snažili ještě více posílit vše,
co by mohlo zlepšit připojení a datový tok do i ze školy, aby celý
systém pro on-line výuku byl co nejstabilnější.
Nakonec od poloviny prvního listopadového týdne vše začalo
fungovat tak, jak má, a distanční výuka se rozjela podle nového
rozvrhu. A snad už to bezproblémové zůstane. Žáci II. stupně

dostávají „pozvánky“ na výuku = linky na své účty v Bakalářích,
žáci I. stupně přes účty rodičů. Je možné si domluvit s vyučujícími k dovysvětlení učiva také individuální on-line konzultace. Co
nemůže škola ovlivnit, je kvalita domácího internetového připojení, které může způsobovat výpadky spojení při výuce. Víme
o tom své. Dvakrát se nám to stalo i při výuce ze školy! Ale to
by se stalo, ať máme Webex nebo cokoli jiného. Bez internetu
to prostě nefunguje… S potěšením jsme ve středu 11. listopadu
přijali informaci MŠMT a MZČR o návratu žáků 1. a 2. ročníku
do školy od 18. listopadu! Myslím, že radost je nejen na straně
školy (a zejména třídních učitelek Mgr. L. Černochové a Mgr. K.
Janýškové), ale také na straně rodičů. Přestože budeme muset
nadále dodržovat velmi přísná hygienická opatření a některé
předměty (TV, HV) realizovat jen v upravené formě, je návrat
do školních lavic pro děti určitě velice prospěšný. Dnes píšeme,
že se na děti moc těšíme. Až budete číst tento text, budou už
z dětí zase praví školáci! Pro žáky, kteří na návrat do školy zatím stále čekají, jsme připravili třetí verzi rozvrhu on-line hodin,
který platí od 18. 11.
Poděkování
Děkujeme vám, milí rodiče, za spolupráci, za pomoc s výukou,
za doporučení, nápady! Účast žáků na on-line hodinách je vysoká, jen výjimečně někdo schází.
(Připomínáme, že absenci na on-line hodinách je potřeba omluvit jako každou jinou školní absenci.)
Vedení školy
VKV – Gratulace kolegyni
VKV - Vrchařská koruna Valašska není závod, ale cykloturistický
projekt, ve kterém je cílem zdolat na jízdním kole všech dvacet předepsaných vrcholů. Na každém vrcholu se pak cyklista
musí vyfotit a fotografie ze zdolaných vrcholů zaslat na e-mail
organizátorů jako důkaz. Při tomto dlouhodobém projektu si
všichni nejen zvyšují fyzickou zdatnost a kondici, ale poznávají
nová a zajímavá místa a připomínají si i ta stará známá. Přináší
to skvělé zážitky a dobrý pocit. V minulém pololetí jsme psali
v ŽF o Lukáši Masařovi (nyní VIII. třída) a jeho tatínkovi, kteří se
zapojili, a měla jsem informaci, že je více takových žáků, kteří
alespoň část z daných vrcholů zdolali. S radostí dnes píšu také
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o své kolegyni Mgr. Kateřině Janýškové, třídní učitelce II. třídy,
která se nejen do projektu zapojila, ale všech dvacet vrcholů
na kole zdolala! (A prosím - ne na elektrokole!) Velkou gratulaci
a obdiv celé sborovny si poprávu zaslouží! Je to borec.
Mgr. Magda Krupová
Z DOMÁCÍ VÝUKY
Chemie v 8. ročníku
Žáci 8. ročníku se v minulém týdnu v hodinách chemie věnovali
vodě. Kromě teorie bylo součástí úkolů i praktické cvičení: podle návodu nachystat pískový filtr a vyzkoušet si jeho účinnost.
Termín na odevzdání ještě běží, takže nemám zatím výsledky
od všech žáků, ale z došlých prací jsou nejzdařilejší pískové filtry
Markéty Kubjátové a Matěje Komendy.
Jana Komoňová

Ukázka písanky z I. třídy
Když se mi dostala do rukou stránka z písanky Vincetka Tománka z I. třídy, (písanky měli žáci zaslat paní učitelce třídní ke kontrole), nechtělo se mi věřit, že jsou v I. třídě žáci, kteří dokážou
takhle krásně psát! Jak z tiskárny! Ani leckterá paní učitelka by
to možná tak pěkně napsat nedokázala. A díky patří samozřejmě rodičům za dohled při plnění těchto domácích úkolů
z psaní, zejména v 1. ročníku!  
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Výtvarná výchova není jen okrajový předmět
Nestěžejní předměty, jako je výtvarná výchova, plní žáci při on-line výuce dle doporučení a zadaných úkolů a témat, ale jejich
splnění učitelé nevyžadují a nekontrolují. Je velice potěšující, když se najdou takoví, kteří nejen, že se do výtvarné práce
pustí, ale výsledek vyfotografují a paní učitelce zašlou. Ve VV
v 5. ročníku měli např. žáci při podzimní vycházce využít darů
přírody a vytvořit podzimní dekoraci. Nebo ze svého vlastního
jména napsaného na přeložený papír dvakrát proti sobě (přes
okno) vytvořit dle fantazie nějakého tvora. Do některých aktivit
se zapojily celé rodiny a při vzájemné spolupráci vytvořily zajímavé obrazy. Děkuji všem, kteří poslali fotografie výtvorů. Zde
si dovolím některé zveřejnit.
Mgr. Magda Krupová

Projekt „Můj kalendářní rok“ v AJ
Žáci VI. třídy ve skupině pana učitele Krupy vypracovávali při
distanční výuce projekt „Můj kalendářní rok“, ve kterém si procvičovali slovíčka, gramatiku a snažili se anglicky napsat několik
vět o sobě. Mnohým se to podařilo na pochvalu!

Děti z II. třídy rády čtou
Druháčci už umí pěkně číst. Rádi čtou knížky a rádi se také podělí s ostatními se zážitky z četby. Jedním z dobrovolných úkolů
při distanční výuce bylo nakreslit obrázek ke knížce, kterou právě čtou. Obrázky se moc povedly! A nejraději bych vám je ukázala všechny! Žáci také představili své knihy spolužákům při on-line vyučování, aby ostatní inspirovali a doporučili své knížky
k četbě. Děti vyplňují i „Čtenářské listy“ o přečtených knížkách.
Uvidíme, kdo bude v naší třídě nejlepší čtenář .
Mgr. Kateřina Janýšková
Matematický klokan
Na jaře probíhá každoročně matematická soutěž s názvem
Matematický klokan. Je rozdělená do kategorií a soutěží vždy
II. a III. třída (Cvrčci), IV. a V. třída (Klokánci), VI. a VII. třída
(Benjamíni), VIII. a IX. třída (Kadeti) + kategorie středních škol
(Junior a Student). Termín soutěže se kvůli zavření škol odkládal a odkládal, až se nakonec soutěž neuskutečnila a přesunula
se do nového školního roku s tím, že se bude řešit co nejdříve. A protože od 14. 10. jsou školy zavřené, vypadalo to na její
celkové zrušení. Nakonec se organizátoři rozhodli vyzvat školy
k její realizaci v rámci distanční výuky. U nás jsme rozhodnutí
nechali na vyučujících matematiky. Do soutěže se naši žáci nakonec zapojili, výsledky byly organizátorům odeslány, na zprávu o umístění v soutěži zatím čekáme.

Ročníkové práce v 3. a 5. ročníku
Zavření školy nepřerušilo aktivity žáků z III. a V. třídy na ročníkových pracích. Musí si vyšetřit čas a naplánovat, co kdy zvládnou
udělat, aby pak nebyli zaskočeni. Každý již má zcela jistě vybráno téma, o kterém jeho práce bude. Téma vychází především
ze zájmu každého žáka. Vždy je snazší psát a mluvit o tom, co
dobře znám a co mě baví. Vašek Baričiak ze III. třídy má rozhodně zajímavé téma a určitě podle fotografie také poznáte, čemu
se rád věnuje a o čem bude ve své práci psát. Obrázek se mu
moc povedl.

Kde končí svět – vítězové krajského kola literární soutěže pro děti aneb O poklad strýca Juráša za školní rok
2019/2020 (S využitím textu z MVK Vsetín)
„Čím víc budeš vědět, tím větší bude tvůj svět.“ Jan Ámos Komenský. Slova Jana Ámose Komenského platí i o několik stovek
let později a není náhodou, že právě v roce 2020, kdy si připomínáme 350 let od Komenského úmrtí, je odkaz Učitele národů
ústředním tématem letošního ročníku literární soutěže „Kde
končí svět“. Děti z celého Zlínského kraje psaly nejen o svých
zážitcích spojených se školou, ale také o své představě ideální
školy či o imaginárním setkání s J. A. Komenským. Neomezená
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dětská fantazie se prolínala jako spojovací linka všemi přihlášenými pracemi a odborná porota, složená z knihovníků, učitelů,
přátel knihovny a milovníků krásného slova, měla velmi obtížnou práci vybrat vítězná díla. Soutěž „Kde končí svět“ vyhlašuje
Klub dětských knihoven Svazu knihovníků a informačních pracovníků České republiky.   V jednotlivých okresech je ovšem
tato soutěž každoročně vyhlašována pod individuálními názvy. Na Vsetínsku ji mladí spisovatelé znají jako soutěž „O poklad strýca Juráša“, pro Zlínsko je to „Hledání“, v Uherském
Hradišti a okolí nese název „Píšu povídky, píšu básně“ a na Kroměřížsku se jmenuje „Kroměřížská litera“. Autoři ztvárnili své
práce formou prózy, poezie či komiksu. Do krajského kola postoupilo 100 prací od vítězů městských a okresních kol. Oceňovaly se čtyři věkové kategorie: 1. - 3. třída, 4. a 5. třída, 6. a 7.
třída, 8. a 9. třída. (Tolik citace textu.) Vyhodnocení okresního
kola za minulý školní rok proběhlo až v září (o umístění našich
současných dvou žákyň jsme vás již informovali) a výsledky kola
krajského, kam žáci postoupili, se dovídáme jen náhodně! Velká gratulace tedy míří na GFPVM! Terezka Pospíšilová se totiž
umístila v krajském kole této literárně-výtvarné soutěže ve své
kategorii na úžasném 2. místě se soutěžním komiksem! A naše
pátrání po výsledcích bylo šťastné ještě jednou! Klárka Stančíková z III. třídy se umístila v krajském kole se svým komiksem
taky na krásném 2. místě. Paráda! Děkujeme za reprezentaci
školy!
Co jsme o Hance a Vítkovi nevěděli
Já nemám Facebook, ale někteří ho mají a zmínili se, že tam
někde v rámci nějaké skupiny viděli Haničku ze IV. třídy, jak šije
na stroji oblečky. A protože jsem nechtěla pátrat tajně, oslovila
jsem přímo Haniččinu maminku, aby mi o tom něco prozradila.
Paní Hlavicová mi napsala: „Moje kamarádka (rodina z Hranic
s dětmi Anička, Vítek - postižený, Monička, Vilémek a Editka -  je
to skvělá věřící rodina a stojí za to je poznat), mě poprosila
o ušití softshellových kalhot pro děti. Napadlo mě, že ty nejmenší by mohla ušít naše Hanička. A zvládla to všechno pěkně
od začátku - vykopírovala si přes průhledný papír střih, přidala
si na švy, obkreslila na látku. (Vystřihla jsem jí to já řezacím kolečkem.) Poté si vyzkoušela na zbytcích látky práci s rovnostehem. Šlo jí to krásně, i oblouk ušila nádherně! A tak zvládla ušít
nakonec celé kalhoty. Já jsem pouze prošívala švy z líce a našila
jsem na coverlocku náplety do pasu a nohavic.“ No a my moc
chválíme Hanku i Vítka, který se pustil také do šití. Už zvládne
sám např. pytlík na cvičební úbor do tělocviku! Jsou to šikulky.
O Hlavicových se zkrátka dá říct: „Šije celá rodina“!
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Svátek sv. Martina
V loňském školním roce jsme si svátek sv. Martina připomněli
průvodem se světly (lampiony) a v cíli putování, v zahradě Citadely, potom zazpívali klientům a zaměstnancům, abychom jim
udělali radost a potěšili je. Letos jsme z důvodu zavření škol
nemohli nic takového uskutečnit. Je milé, že si třeba Stančíkovi
se vzpomínkou na minulý rok a na všechny kamarády ve škole
udělali svůj lampionový průvod. Těší se, že příští rok budeme
slavit sv. Martina zase společně. A u Zavičáků se celá rodina
pustila do pečení svatomartinských rohlíčků. Určitě byly výborné!
Mgr. Magda Krupová

struované ubytovně, kde mohli být klienti služeb umístěni.  
Město ve spolupráci s místní restaurací pro ně zajistilo jedno
teplé jídlo denně. Snídani a večeři zajišťovali naši pracovníci
ve spolupráci s Centrem sociálně materiální pomoci, které Charita provozuje. Situace se ještě zhoršila ve chvíli, kdy se nákaza
projevila u dalších 14 klientů a 9 pracovníků služeb pro lidi bez
domova. Najednou tak na zajištění chodu tří sociálních služeb
pro lidi bez domova zůstali dva pracovníci. Pomocnou ruku poskytlo Město Valašské Meziříčí, které zajistilo kompletní péči
o lidi v karanténě. Po důkladném vydezinfikování prostor služeb se denní centrum, terénní služba a noclehárna opět zpřístupnilo ostatním klientům, kterým se nákaza vyhnula. Provoz
se po stránce personální podařilo zajistit z „vlastních zdrojů“,
kdy došlo k převedení pracovníků z jiných služeb, tak jako tomu
bylo v Domě pokojného stáří.
Jak v Domě pokojného stáří, tak i ve službách pro lidi bez domova se vše již nyní pomalu vrací k normálu.
Nákaza koronavirem se nevyhnula ani jiným službám naší Charity, ale nikde již naštěstí nezpůsobila takové krizové situace, které by mohly ohrozit péči o naše klienty.

Charita Valašské Meziříčí
Druhá vlna koronaviru se nevyhnula ani
Charitě
S příchodem podzimu jsme všichni   doufali, že situaci okolo koronaviru zvládneme tak
jako na jaře. Vše ale bylo úplně jinak než naše
očekávání. Covid se bohužel nevyhnul ani našim zaměstnancům a klientům služeb. Velmi
složitou situaci jsme museli řešit v Domě pokojného stáří ve Valašské Bystřici, kde se nákaza v jednu chvíli potvrdila jak u pracovníků,
tak i u klientů. Z 26 klientů se jich s nákazou potýkalo 20 a z 31
zaměstnanců jich práceschopných zůstali pouze tři. Vzniklá situace se musela řešit hned, protože s tímto počtem „zbylých“
zaměstnanců se provoz nedal zabezpečit. Opět, tak jako v první vlně, došlo k převedení našich zaměstnanců z jiných služeb,
především z osobní asistence a pečovatelské služby, ve kterých
se potýkali se snížením počtu klientů z důvodu aktuální situace
ve společnosti. S prací v kuchyni, prádelně a úklidem vypomohli pracovníci ředitelství. Tato situace nebyla ale dlouhodobě
udržitelná. Současně se vedení Charity obrátilo na Zlínský kraj
se žádostí o pomoc při zajištění nepřetržitého provozu Domova.
Osm studentů zdravotnických, sociálních či pedagogických škol,
kteří podle krizového zákona mohli vykonávat pracovní povinnost, nám pomohlo spolu s pracovníky jiných služeb překonat
těžkosti při zajištěním chodu domova až do návratu kmenových
pracovníků z karantény.
Koronavirus se nevyhnul ani dalším zařízením naší Charity. Obdobnou situaci jako v Domově bylo potřeba akutně řešit, jakmile se nákaza objevila mezi lidmi bez domova, kteří využívají
Denní centrum, Terénní službu a Noclehárnu. Nejprve onemocněli dva klienti.  Z toho důvodu se testům museli podrobit
i ostatní klienti, ale také pracovníci služeb, kteří s nakaženými
přišli do kontaktu. Jelikož Charita nedisponuje prostory, kde by
bylo možné klienty izolovat, aby se nákaza nešířila dále, bylo
potřeba celou situaci řešit ve spolupráci s Městem Valašské
Meziříčí. To pro tyto účely vyčlenilo prostory na nově zrekon-

Tříkrálová sbírka 2021 bude, ale jinak!
Štěstí, zdraví, dlouhá léta, a především požehnání do roku 2021
chtějí koledníci přinést do vašich domovů i navzdory koronavirovým opatřením. Nemusíte se bát – zdraví našich příznivců
i koledníků je pro Charitu na prvním místě, a tak se tři králové
pilně připravují na možnou koledu s rouškami i koledu virtuální.
Jedno je jisté – Tříkrálová sbírka bude, koleda se uskuteční. Jen
se ještě neví, v jaké podobě.
I tři králové totiž musí počítat s možností, že epidemiologická
situace neumožní setkání koledníků s dárci tváří v tvář. V současné době vymýšlíme podobu sbírky.
Ve hře jsou momentálně tři scénáře. Ten optimistický počítá
s uvolněním všech restrikcí a klasickou tříkrálovou koledou. Realističtěji se však v současné chvíli jeví koleda s omezeními, při
níž budou dodržena všechna nařízení.
Charity na všech úrovních jsou v kontaktu s příslušnými hygienickými stanicemi, aby byly stoprocentně připravené neriskovat zdraví svých přispěvatelů, dobrovolníků a zaměstnanců,
kteří se do sbírky také zapojují. Ti za sebou budou mít náročné
měsíce, a i nadále bude jejich pomoc nepostradatelná. Bohužel
však musíme brát v potaz také hrozící nepříznivou situaci:
„Jen velmi neradi bychom koledovali pouze virtuálně, protože
osobní setkávání je jedním z pilířů sbírky. Přesto se i na tuto variantu pilně chystáme,“ říká hlavní koordinátorka Gabriela Víšová z Charity ČR. Sbírka se podle ní intenzivně připravuje na vpád
do virtuálního prostoru a své věrné příznivce se pokusí oslovit
on-line. Nechce přitom připravit dárce o zážitek z koledy, ani
požehnání, které koledníci do domů přinášejí. „Snažíme se využít všechny možnosti, které nám on-line prostor nabízí,“ dodává
Gabriela Víšová.
Všechny přípravy a varianty koledy však mají jedno společné –
ani tentokrát se neobejdou bez dobrovolníků a štědrosti dárců.
Cíl sbírky i motto sbírky totiž zůstávají stejné – hlavní je pomoc
lidem v nouzi a pomáhá každá koruna. Pracovníci Charity mají
s dodržováním přísných hygienických pravidel zkušenosti ze sociálních i zdravotních služeb, a proto věří, že se jim povede je
dodržet i při koledování. „Úplný zákaz koledování by nás velmi
mrzel,“ zní z Charit. Vás však mrzet nemusí. Radostnou zvěst
roznesou Tři králové po České republice, děj se co děj!
Za Charitu Valašské Meziříčí
Martina Došková
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Apoštolát modlitby

DENNÍ MODLITBA APOŠTOLÁTU
Nebeský Otče,
kladu před tebe celý dnešní den a ve spojení s tvým
Synem, který ve mši svaté neustále zpřítomňuje svou
oběť za záchranu světa, ti nabízím své modlitby, práce, utrpení i radosti. Duch Svatý, který vedl Ježíše, ať
je i mým průvodcem a dává mi sílu svědčit o tvé lásce.
Spolu s Pannou Marií, Matkou našeho Pána a Matkou
církve, to vše přináším jako svou nepatrnou oběť zejména na úmysly Svatého otce a našich biskupů:
LISTOPAD
Všeobecný úmysl: Oblast umělé inteligence
Modleme se, aby pokrok v oblasti robotiky a umělé
inteligence byl vždy ve službách člověka.
Národní úmysl
Za kostelníky, ministranty, akolyty, lektory a farní
rady – ať pod ochranou sv. Jana Nepomuckého
každý naplno slouží na svém místě v církvi.
SVATÝ FRANTIŠKU XAVERSKÝ, ORODUJ ZA NÁS!
SVATÁ TEREZIE OD DÍTĚTE JEŽÍŠE, ORODUJ ZA NÁS!

né stopy existence křesťanských komunit v Arménii se objevují
od 2. století. Svatý Řehoř Osvětitel (cca †328), misionář v Kappadocii a apoštol arménského království, přivedl na začátku
4. století k víře arménského krále Trdata III. Hlava církve nese
čestný titul katholikos. Důvod toho, že Arméni mohli přežít tolik
bouří dějin, a dokonce i genocidu v roce 1915, kdy ztratili devět
desetin své historické vlasti, musíme hledat v tajemství jejich
silného přilnutí k vlastnímu jazyku a kultuře. Učinili z nich hlavní
součást svá národní identity, bez ohledu na existenci či neexistenci vlastního samostatného státu. Můžeme dokonce tvrdit,
že v arménské kultuře existuje něco, co bezesporu značně převyšuje politickou nedůležitost Arménie. Arménie je nejstarším
křesťanským státem.

INFORMACE
Aktuální informace naleznete také na farních
webových stránkách: farnost-valmez.cz
SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE – neděle 22. listopadu.
1. NEDĚLE ADVENTNÍ – 29. listopadu
PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI – 4. prosince. Informace budou zveřejněny v ohláškách.
PRVNÍ SOBOTA V MĚSÍCI – 5. prosince. Informace budou zveřejněny v ohláškách.
SLAVNOST PANNY MARIE POČATÉ BEZ POSKVRNY PRVOTNÍHO HŘÍCHU – úterý 8. prosince.
MŠE SVATÁ KE CTI DUCHA SVATÉHO - pátek 11. prosince
v 17.30 hodin.

Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka
na měsíc listopad 2020
Prosme o přímluvu svatých za trvalý mír v Náhorním Karabachu
Když papež František hovoří o válečných konfliktech, je diskrétní a nevyjadřuje hlučně „znepokojení“. Je však hlasem těch,
jejichž hlas není slyšet. „Nezapomeňme na dění v Náhorním
Karabachu, kde se ozbrojené střety střídají s chabým příměřím, přičemž se tragicky zvyšuje počet obětí, destrukce domů,
infrastruktury a bohoslužebných budov, což stále masivněji
postihuje civilní obyvatelstvo. Je to tragické. Chtěl bych znovu
důrazně vyzvat zodpovědné představitele bojujících stran, aby
co nejdříve zasáhli a zastavili prolévání nevinné krve. Ať se nedomnívají, že vyřeší konflikt násilným odporem, nýbrž zasadí-li se o upřímná vyjednávání za pomoci mezinárodního společenství.“ V roce 1923 historické území současného Náhorního
Karabachu bylo přičleněno k Ázerbájdžánu. Podle arcibiskupa
Arménské apoštolské církve Pargueve Martirosiána se nejedná
o náboženský konflikt, nýbrž o neblahé dědictví arménské církve zničené za sovětského režimu. V současném konfliktu spatřuje pokus o třetí genocidu Arménů. Připomeňme, že v roce
2015 Arménská apoštolská církev svatořečila všechny oběti
arménské genocidy, kterých je několik milionů. Arménská genocida začala 24. dubna 1915 hromadným zatýkáním arménské národní a kulturní elity – politiků, novinářů, duchovních,
průmyslníků, lékařů, vědců a umělců v Konstantinopoli. Nelze
ani opomenout stále rostoucí mocenské ambice Turecka, které se snaží obnovit vojenskou a politickou moc Osmanské říše
(1299–1922). Tradice klade vznik Arménské apoštolské církve
do doby působení apoštolů Tadeáše a Bartoloměje. Ověřitel-
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† Na konec své pozemské
cesty došli
Valašské Meziříčí
Zdeněk Kopeček *23. 10. 1943 †8. 10. 2020, Obora 569/16
Antonín Martinát *3. 6. 1941 †10. 10. 2020, Krhová, Pod
Kameněm 496
Blažena Krůpová *4. 1. 1928 †4. 10. 2020, Ostrava, Loryšova
386/11
Anna Tomanová *1. 12. 1922 †13. 10. 2020, M. Alše 3
Marie Pechová *5. 9. 1950 †19. 10. 2020, Tolstého 1134
Viera Michelová *30. 3. 1931 †24. 10. 2020, Lhotka n. B. 71
Vojtěch Vymětalík *19. 1. 1938 †24. 10. 2020, Krhová,
U Potoka 229
František Stuchlík *28. 1. 1934 †25. 10. 2020, DD Nový Jičín
Emil Kráľ *1. 8. 1946 †22. 10. 2020, Tolstého 1133
Vlasta Cahlíková *4. 4. 1943 †27. 10. 2020, Poličná 175
Anna Onufráková *14. 10. 1935 †28. 10. 2020, Mštěnovice 39
Karel Martinek *16. 10. 1939 †2. 11. 2020, Tolstého 1138
MUDr. Jaroslav Dvořák *12. 9. 1932 †1. 11. 2020,
U nemocnice 864
Marta Machalová *5. 12. 1935 †3. 11. 2020, Křižná 679
Antonín Zahradníček *27. 12. 1958 †9. 11. 2020, Poličná 332
Karel Konvičný *1. 9. 1929 †7. 11. 2020, Podlesí 116
Stanislav Skýpala *12. 2. 1943 †7. 11. 2020, DS Komárov 262
Antonín Tichý *21. 1. 1943 †8. 11. 2020, DD Valašská Bystřice
275

Kalendář Naše Valašsko 2021

Oznámení a poděkování
Všem čtenářům Života farností oznamuji, že nový kalendář
Naše Valašsko 2021 by měl být k dispozici v kostele začátkem
prosince.
Děkuji dobrému Bohu za požehnání, kterým mě doprovází
na toulkách naším krajem. Ukazuje mi stále nové krásy valašských hor, údolí, lesů a luk. Také děkuji za to, že mi Pán organizuje čas; to znamená, že mi umožňuje být ve správný čas
na správném místě.
Tento kalendář je už pátý v pořadí a jsem vděčný za ty, kteří se
mnou prožívají lásku k Valašsku a k přírodě. Zvlášť bych chtěl
poděkovat všem, kdo se mě neúnavně ptali, zda bude nový kalendář. Bylo to pro mě velkým povzbuzením a zárukou, že nové

vydání opět najde nejen ty, kdo si kalendář koupí, ale kdo zajistí
reklamu a distribuci mezi své přátelé a známé.
Neskrývám obavy zaviněné současnou situací z důvodu nemoci Covid-19. Dlouho jsem se ptal, kolik výtisků mám objednat a zda kalendář vůbec vydat. Vždycky to bylo trochu riziko
a zvlášť v této době. Odvážnému Pán Bůh přeje. Kalendář se už
vyrábí. Doufám, že v prosinci bude chodit na bohoslužby více
lidí a že se celý náklad, který je letos přece jen menší než minulý
rok, rozebere. Výrobní cena zůstává stejná – 50 Kč.
Nakonec chci poděkovat především těm, kdo toto dílo podpořili modlitbou a kdo se modlili a budou modlit za ty, kteří nový
kalendář budou mít na očích.
o. Pavel
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Podzimní mlhy na Malé Lhotě a na Brňově (foto o. Pavel)

Z nebe shlíží Hospodin, vidí všechny smrtelníky. Z místa, kde sídlí, dívá se na všechny obyvatele země. Každému z nich uhnětl srdce, uvažuje o všech jejich skutcích. (Žalm 33,13-15)

Hle, tma zahalí zemi a temnota národy, nad tebou však zazáří Hospodin, jeho velebnost se zjeví nad tebou.
(Izaiáš 60,2)
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