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Požehnané, milostiplné a nezapomenutelné Vánoce
přeje všem čtenářům Života farností o. Pavel

Betlém vyrobila pro naší školku Rybičky paní učitelka Petra Mikešová
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Terezie a vánoční milost

V dějinách církve je sv. Terezie z Lisieux opravdu mimořádným 
zjevem. V patnácti letech vstupuje do kláštera s přísnou klauzu-
rou. Aby se jí to podařilo, překonává mnoho překážek. V tomto 
klášteře prožije devět let a ani jednou ho neopustí. Umírá ve 24 
letech na  tehdy neléčitelnou  tuberkulózu. Navenek nebyla ni-
čím zvláštní: žádná zjevení, žádné zázraky. Před její smrtí o ní 
prohlásí  jedna  řeholní  sestra:  „Byla  to  úplně  obyčejná  sestra, 
vždyť  ani do posmrtné  zprávy pro ostatní  karmelitánské  kláš-
tery nebude co napsat.“ A přesto! Po  její  smrti  zveřejnila  její 
rodná sestra, také řeholnice, vzpomínky na dětství a další zápis-
ky, které napsala sv. Terezie v klášteře. Kniha má veliký úspěch 
a  rychle  se  šíří.  Do  Lisieux přicházejí  z  celého  světa tisíce dě-
kovných dopisů. Terezie pomáhá a přimlouvá se za své čtená-
ře. Lidé děkují za uzdravení, obrácení, vyřešení finančních a ji-
ných problémů. V krátké době je prohlášená za blahoslavenou 
a svatou. Pak dokonce, i když nikdy nevytáhla paty z kláštera, je 
jmenována patronkou misií. A aby toho nebylo málo, prohlásí 
ji sv. Jan Pavel II. v roce 1997 – sto let po její smrti – učitelkou 
církve (doctor Ecclesiae). Tak se tato 24letá řeholnice se základ-
ním  vzděláním  zařadí mezi  takové  autority  jako  sv.  Augustin, 
sv. Tomáš Akvinský a další. Je jednou ze čtyř žen, kterým patří 
tento titul.  Zájem o Terezii neslábne ani  v dnešní době.  Stále 
jsou vydávány knihy o ní  i  její  spisy a dopisy. Řekl bych, že  je 
to učitelka a průvodkyně pro naši dobu jako vyšitá! Prožíváme 
nejrůznější omezení. Kdo byl  více omezen než ona. Omezená 
v prostoru. Klášter nikdy neopustila. Omezená v čase. 24 let ži-
vota z toho 9 let v klášteře. Omezená svojí slabostí, ať na fyzické 
nebo duchovní rovině. Terezie „využívá“ všech těchto omezení 
a objevuje nové a netušené možnosti.

1. Omezení v prostoru. Vždycky toužila jít do misií. Jednu dobu 
to  vypadalo,  že  pojede do nového  kláštera  ve Vietnamu.  Její 
modlitba však neznala hranice. Modlí se za misionáře a dopro-
vází je svými modlitbami a dopisy po celém světě.

2. Omezení v čase. Terezie ví, že brzy umře. Díky velkým utrpe-
ním se učí žít v přítomném okamžiku. Na lásku k Bohu jí zbývá 

jen „dnešní den“. Přítomný okamžik prožívá s takovou intenzi-
tou a láskou, že už tady na zemi začíná tušit, jak ovlivní budouc-
nost. Ví, že její nebe bude spočívat v tom, že až do konce světa 
bude pomáhat lidem na zemi. Což se začne dít v nebývalé míře 
ihned po její smrti.

3. Omezení vlastní slabostí. Je to fyzická nemoc a také vědomí 
duchovní slabosti. Terezie vidí svoji chudobu. Ví, že není  lepší 
než jakýkoliv hříšník. Dokáže však spojit svoji touhu po svatos-
ti  s  vědomím  vlastní  ubohosti.  Tato  ubohost  ji  učí  bezmezné 
důvěře  v  Boží milosrdnou  a  všemohoucí  lásku.  Tereziiným  je-
diným bohatstvím je osobní vztah k Bohu, který je láska. Tuto 
lásku nemůže nikdo a nic omezit. Terezie dokonce objevuje, že 
se může v lásku zcela proměnit: V srdci Matky církve budu LÁS-
KOU. Na této cestě ji nic nezastaví. 

Pro  dnešní  dobu může  být  Terezie  světlem  ještě  ze  dvou  dů-
vodů: pomocí v nejrůznějších psychických problémech a nadějí 
pro ty, kdo v pohledu na své bližní naději ztrácejí. Dá se mluvit 
o vánočních milostech. 
Terezii  zemřela maminka,  když měla  čtyři  roky.  Později  proži-
la  zvláštní  psychosomatickou nemoc,  při  které málem  zemře-
la.  Další  otřesy  prožila,  když  její  dvě  starší  sestry,  které  jí  na-
hrazovaly matku, odešly do  kláštera.  Je  velmi přecitlivělá,  ná-
ladová,  plačtivá a  výbušná. Velmi miluje  svého otce.  Se  svou 
povahou je nesnesitelná sobě i svému okolí. Ve třinácti letech 
prožije o Vánocích naprostý zvrat a změnu. Když na půlnoční 
mši přistupuje ke svatému přijímání, uvědomuje si, že narozené 
betlémské dítě je Bůh silný a mocný a že přišel na pomoc těm 
nejslabším.  Okolnosti  po  návratu  z  „půlnoční“  prověřily  tuto 
skutečnost. Terezie běží po schodech a těší se, až ve střevíčcích 
objeví drobné vánoční dárky. Její tatínek se mrzutě pohorší nad 
touto dětinskostí a pronese: „Doufám, že  to  je  letos už napo-
sledy.“ Terezie to zaslechla a zdá se, že je zasažena na nejcitli-
vějším místě. Vyděšené sestry čekají výbuch pláče a sebelítosti. 
Už jaksi samozřejmě počítají s tím, že budou mít pokažené celé 
vánoce. Terezie se však dokonale ovládne, dělá, že nic neslyše-
la a  tatínkovi udělá  radost  svou radostí, když  rozbaluje dárky. 
Od té chvíle se  již Terezie začne vymaňovat ze své sebestřed-
nosti a postupně je schopná nežít pro sebe, ale pro druhé. Dá 
se říct, že se opravdu promění v lásku.
Další událost, kterou chci vzpomenout, je již ze života v klášteře. 
Dočetl  jsem se o ní v knize Kateřiny Lachmanové: Terezie z Li-
sieux a Silván z Athosu. Terezie píše nejen vzpomínky z dětství, 
dopisy a básně. Když se blíží nějaké slavnosti, píše divadelní hry, 
které  sestry  nacvičují  a  hrají  při  příležitosti  svátků  pro  celou 
komunitu. Rok před smrtí Terezie napíše divadelní představení 
na základě legendárního příběhu z apokryfního evangelia. Hra 
se  jmenuje Útěk do Egypta. Zajímavá  je scéna, ve které Josef 
a Maria s  Ježíškem najdou na cestě do Egypta nocleh v  jesky-
ni, kde žijí loupežníci. Zuzana – manželka hlavního lotra, který 
zrovna někde loupí, má nemocné dítě. Když ho ponoří do vody, 
ve  které  Maria  vykoupala  Ježíška,  dítě  se  zázračně  uzdraví. 
Chlapec se jmenuje Dismas a podle tradice je to lotr, který bude 
umírat po pravici ukřižovaného Ježíše. Zuzana projeví svou oba-
vu slovy: „Bojím se, aby se můj Dismas neřídil příkladem svého 
otce. Co  s nimi bude?“ V  této  chvíli  sv.  Terezie vkládá do úst 
Panny Marie prorocká  slova, přičemž odhalí  přímluvnou moc 
a v jistém smyslu všemohoucnost „mateřského srdce“: „Ovšem, 
ti, které miluješ, budou urážet Boha, který je zahrnul vším dob-
rým. Ale věř v nekonečné milosrdenství Pána Boha. Je tak veliké, 
že smaže největší zločiny, nalezne-li mateřské srdce, které v ně 
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vkládá všechnu svou důvěru. Ježíš si nepřeje hříšníkovu smrt, 
ale chce, aby se obrátil a žil navěky. Toto dítě, které bez náma-
hy uzdravilo tvého syna od malomocenství, uzdraví ho jednou 
od malomocenství mnohem nebezpečnějšího...“
Jinými slovy, jestliže matčino srdce opravdově miluje, pak jistě 
trpí,  když  se dítě  vzdálí  od  správné  cesty,  ale  zároveň  vkládá 
všechnu svou důvěru v Boží milosrdenství, abrahámovsky dou-
fá „proti vší naději“. V tom spočívá centrální poselství divadelní 
hry: „Mateřské srdce, které vkládá všechnu svou důvěru v ne-
konečné Boží milosrdenství, má opravdu všemohoucí moc nad 
srdcem Božím a neomylně vyprosí spásu největším hříšníkům.“
Kéž  tato  slova  z  knihy  Kateřiny  Lachmanové  Terezie z Lisieux 
a Silván z Athosu – modlitba za druhé a za svět, povzbudí mno-
hé čtenáře, aby četli další knihy o Terezii z Lisieux. Mohou tak 
vzniknout přátelství na celý život. Terezie chce dál prožívat své 
nebe na zemi tím, že nám bude až do konce světa osobně po-
máhat.
Závěrem tohoto článku bych chtěl poděkovat Katce Lachmano-
vé za tuto knihu. Stařec Silván z Athosu je už léta mým oblíbe-
ným světcem. Během první vlny koronaviru jsem si užil druhou 
část knihy. Byla to úžasná inspirace. O Terezii jsem neměl v plá-
nu číst. Vždyť už jsem toho o ní tolik přečetl. Za druhé vlny jsem 
jen pro zajímavost do první části nahlédnul a už jsem nedokázal 
knihu odložit. Terezie mě stále překvapuje a inspiruje. Vždyť je 
ve  službách Boha,  který  se  pro  nás  jednou  stane nekončícím 
a nekonečným překvapením.

o. Pavel

Zmatená a nejistá doba
Co  se  to  děje?  Jak  zvláštní  rok máme  za  sebou! Nikdy  nic  ta-
kového jsme neprožili! Kam to všechno spěje? Určitě se každý 
z nás takto v posledním čase nejednou ptal. Tyto otázky mohou 
být o to bolestnější, že se dotýkají nejcennějšího pokladu, který 
máme – mše svaté neboli eucharistie. To, co  jsme v  letošním 
roce prožili, nezažili naši předkové ani za 2. světové války, ani 
za  komunismu.  Ani  komunisté,  kteří  chtěli  církev  v  naší  zemi 
zničit, si nedovolili zavřít kostely a zakázat věřícím účast na mši 
svaté. Ke všem těmto situacím můžeme zaujmout nejrůznější 
postoje. Pro zjednodušení uvedu tři.

1) Vzpoura! Protest!
Ve všem uvidíme spiknutí proti Bohu a církvi a budeme si říkat: 
„Co nám bude někdo zakazovat chodit do kostela, proč bychom 
měli  nosit  roušky,  jak  si  někdo může  dovolit  nám  přikazovat, 
abychom šli na testy a nechali se očkovat!“ Je třeba se bránit. 
Je třeba protestovat, než bude pozdě. Takový postoj, i když na-
venek  hájí  zájmy Boží,  je  ve  své  podstatě  bezbožný  a  nekřes-
ťanský. Za vším vidí ďábla. Bůh jako by nebyl. A pokud je, není 
všemohoucí otec.  Je to popření víry v Boží prozřetelnost, bez 
které se nemůže stát nic na nebi ani na zemi. Pokud by už ně-
kdo s podobnými postoji s Bohem počítal, byl by Bůh jen někdo, 
kdo nás trestá a kdo říká: vidíš, vidíš,  jak  jsi doplatil na to, že 
jsi nedělal, co jsem ti říkal. Máme tak před sebou obraz Boha 
naštvaného, mstivého, případně nešťastného a zoufalého. Bůh 
ale takový určitě není.

2) Postoj pokání a kajícnosti
Nechme se inspirovat Starým zákonem. Izraelský národ postih-
la největší pohroma. Král Nabuchodonosor obklíčil  Jeruzalém 

a srovnal ho se zemí. Zbořil chrám.  Židé do poslední chvíle vě-
řili, že něco podobného není možné. Stalo se. Mnozí byli zabiti 
a velká část byla odvedená do babylonského vyhnanství. A tam 
jsme svědky něčeho zvláštního. Lidé činí pokání. V biblických 
textech  nikdo  nezlořečí  Nabuchodonosorovi.  Naopak  Židé  se 
v pokoře dívají do svého srdce a vyznávají hříchy. Nikdo se ne-
povyšuje nad ostatní. Pokání je zástupné. Řekli bychom: Jeden 
za všechny, všichni za jednoho. Jeden člověk se modlí a činí po-
kání za všechny hříšníky,  jako by jejich hříchy spáchal on sám. 
Neříká:  „Teď  já  spravedlivý  se  modlím  za  hříšníky.“  Naopak: 
„Všichni jsme zhřešili, všichni jsme si to zasloužili.“ Krásná ukáz-
ka této modlitby je z knihy Daniel:
Azarjáš se zastavil, otevřel svá ústa a uprostřed ohně se takto 
modlil:
„Požehnaný a chvályhodný jsi, Hospodine, Bože našich otců, tvé 
jméno ať je oslaveno navěky. Jsi spravedlivý ve všem, co jsi nám 
učinil, všechna tvá díla jsou pravdivá, tvé cesty jsou správné, 
všechny tvé soudy jsou pravda. Pravdivá rozhodnutí jsi učinil 
ve všem, co jsi uvedl na nás a na svaté město, na město na-
šich otců, Jeruzalém, neboť podle pravdy a soudu jsi uvedl toto 
všechno pro naše hříchy. Hřešili jsme, svévolně se odvrátili 
od tebe; prohřešili jsme se ve všem, neposlouchali tvá přikázání, 
nedbali jsme a nedělali, co jsi nám uložil pro naše dobro. Vše, co 
jsi na nás uvedl a co jsi nám udělal, podle pravdivého soudu jsi 
učinil. Vydal jsi nás do rukou svévolných nepřátel, hanebných 
odpadlíků, nespravedlivému králi, nejhoršímu na celé zemi.
Nesmíme nyní otevřít svá ústa: hanba a opovržení postihly tvé 
služebníky, ty kdo tě uctívají. Nezříkej se nás úplně pro své jmé-
no, neruš svou smlouvu. Nevzdaluj své milosrdenství od nás 
pro Abrahama, kterého jsi miloval, pro Izáka, svého služebníka 
a Izraele, svého svatého. Jim jsi slavnostně slíbil, že rozmnožíš 
jejich potomstvo jako hvězdy na nebi a jako písek na mořském 
břehu. Panovníku, jsme nepatrní mezi všemi národy, pro své hří-
chy jsme dnes poníženi na celé zemi. V tomto čase nemáme ani 
vladaře ani proroka ani vůdce, nemáme celopaly ani zápalné 
oběti ani obětní dary ani kadidlo, nemáme místo, kam bychom 
ti přinesli oběť prvotin a kde bychom nalezli milosrdenství.
Kéž bys nás přijal pro sklíčenost mysli a pokoru ducha, jako by-
chom přišli s celopaly beranů a býků, jako s desetitisíci tučných 
beránků. Taková ať je dnes naše zápalná oběť před tebou, do-
konalými učiň, kteří tě následují, aby nebyli zahanbeni ti, kdo 
v tebe doufají. Nyní tě chceme celým srdcem a s bázní následo-
vat a hledat tvou tvář. Nenechávej nás v hanbě, ale nalož s námi 
podle své shovívavosti a podle množství svého milosrdenství. 
Vysvoboď nás podle své podivuhodné moci a oslav své jméno, 
Hospodine. (Dan 3,25-45)

3) Skrze něho, s ním a v něm 
Je třeba, abychom ze Starého zákona přešli k Novému. Když se 
Boží  Syn  stal  člověkem, bylo  to asi  v nejméně vhodnou dobu 
z hlediska společenského, politického i náboženského. Dnes by-
chom řekli: „Všechno je špatně. Otrokářský systém, římská nad-
vláda, kolaborant Herodes, zkorumpované kněžstvo, pokryteč-
tí zákoníci a farizeové.“ Přesto apoštol Pavel tuto dobu označil 
jako  plnost  času  (Gal  4,4).  A  Ježíš  do  toho  vstoupí  a  všechny 
skutečnosti  využije  k  tomu,  aby  se  splnilo  Písmo:  Nesmyslné 
sčítání lidu – díky tomu se narodil v Betlémě! Herodes ho chce 
zabít! Díky tomu platí: „Z Egypta jsem povolal svého Syna.“ (Mt 
2,15; Oz 11,1) Díky velekněžím a farizeům se může Ježíš na kříži 
darovat jako obětní Beránek a zjevit tak lásku a milosrdenství 
svého Otce.
Všichni jsme pozváni, abychom šli v jeho šlépějích (1 Petr 2,21). 
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Boží slovo ukryté v přírodě
Při dnešní předadventní procházce kolem rybníka Cihláře v Ha-
vlíčkově Brodě jsem si všiml, že my lidé máme s okolní přírodou 
společného více, než se nám na první pohled zdá. Nevím už sice 
kde, ale jednou jsem slyšel nebo četl, že příroda je jako živé Boží 
slovo, kterým k nám mluví Bůh. Dneska jsem v tom slově poro-
zuměl dvěma věcem, o které bych se s vámi rád podělil.
První, co jsem si uvědomil, bylo, že ve stromech máme my lidé 
jakoby vtisknutý svůj obraz, podobně jako my lidé jsme jistým 
způsobem obrazem Božím. S trochou nadsázky si dovolím říct, 
že stromy jsou jako my lidé. Stromy potřebují společenství, pro-
tože když přijde silný vítr a mohou se opřít v korunách stromů 
jeden o druhý, nezlomí se, kdežto solitérní stromy na planině 
větší nápor zpravidla nevydrží. Nedávno jsem četl zajímavý člá-
nek  o  tom,  že  les  jako  celek  tvoří  ucelený  propojený  živý  or-
ganismus, že kořenovým systémem stromy pomáhají vyživovat 
jeden druhý a že nedostatek  jednoho se přenáší  i k ostatním.  
Taky  víme,  že  statnější  stromy  chrání  ty  menší  svým  stínem 
před žárem slunce, aby neuschly, a svými kořeny zadržují více 
vláhy i pro ty, které nemají tak rozvětvené kořeny. A naopak ty 
menší, a dokonce i ty plevelnaté, co rostou na okraji lesa, tvoří 
jakousi přirozenou ochrannou hráz před okolním a nepříznivý-
mi vlivy. A přesně totéž - SPOLEČENSTVÍ - potřebujeme i my lidé. 
Potřebujeme být napojeni do živého organismu farní rodiny 

– církve, abychom se mohli opřít  jeden o druhého a abychom 
mohli vyživovat ty, kteří možná nejsou svou vírou tak hluboko 
zakořenění. A máme si být vědomi toho, že ani ti silní ve víře se 
neobejdou bez těch menších, co  jsou možná  jakoby na okraji, 
protože díky nim jsme více srostlí s okolím.

Druhou věc, kterou jsem dnes z Božího slova přírody pochopil, 
je to, co vidíme na vodní hladině, po které plave kachna, za kte-
rou zůstává doširoka se rozbíhající vějíř zčeřené hladiny. Uvědo-
mil jsem si, že přesně stejné je to s naším životem. Cokoli udě-
láme (dobré i zlé), nikdy nezůstane jen tak, protože celé naše 
bytí – každý skutek nebo slovo – se doširoka rozbíhá hladinou 
života a zasahuje a vzájemně se prostupuje s činy a slovy na-
šich bližních.

Příroda je otevřená kniha Božího slova. Nevěříte?  Zkuste  se 
v ní začíst a budete žasnout.

Petr Trefil – trvalý jáhen Havlíčkův Brod

Slovo života na prosinec 2020
„Hospodin je mé světlo a má spása, 
koho bych se bál?“ (Ž 27 [26],1)

„Marianě  lékaři  krátce  po  narození  dia-
gnostikovali  poškození  mozku.  Neměla 
nikdy mluvit ani chodit. Pocítili  jsme, že 
nás  Bůh  vyzývá,  abychom  ji milovali  ta-
kovou, jaká je, a tak jsme se vrhli do Ot-

covy náruče,“ píše Alba, mladá brazilská maminka. A pokračuje: 
„Žila s námi čtyři roky a všem zanechala poselství  lásky. Nikdy 
jsme z jejích úst neslyšeli slova máma nebo táta, ale mlčky mlu-
vila očima, v nichž zářilo jasné světlo. Nemohli jsme ji učit první 
krůčky, ale ona nás naučila, jak dělat první kroky v lásce, v se-
bezapření z lásky. Mariana se stala pro celou rodinu darem Boží 
lásky, který by se dal  shrnout  jedinou větou:  láska se nemusí 
prokazovat slovy.“
Stává se to i dnes každému z nás: tváří v tvář nemožnosti mít 

Abychom měli v sobě to smýšlení, jako bylo v Kristu Ježíši (Filip 
2,5). Není to však výzva k tomu, abychom podobných postojů 
dosáhli ze svých sil. Stačí, když se uznáme za hříšníky, když ob-
jevíme a uznáme svou slabost a ubohost. Pak nás Pán obdaruje 
svým Svatým Duchem. V jeho síle a světle budeme jednat, jak 
by Ježíš jednal na našem místě.

o. Pavel
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1 Viz 1 Pt 5,7.
2 Viz Mt 18,20.
3 Ch. Lubichová, Slovo života na červenec 2006, taktéž in Parole di Vita, a cura 
di Fabio Ciardi (Opere di Chiara Lubich 5; Città Nuova, Roma 2017), str. 785-
786.

zŠ salvátor

kontrolu  nad  celým  svým  životem potřebujeme  světlo,  třeba 
jen záblesk, který nám ukáže, jak z toho ven, kudy se dát, kudy 
jít k záchraně nového života.

„Hospodin je mé světlo a má spása, koho bych se bál?“

Temnota  bolesti,  strachu,  pochybností,  osamělosti,  nepřízni-
vých okolností, které maří naše sny, je zkušeností, kterou zaží-
vají lidé po celém světě a v každé době lidských dějin, jak o tom 
svědčí i tato prastará modlitba z knihy Žalmů.
Autorem  je  pravděpodobně  nespravedlivě  obviněný  člověk, 
opuštěný ode všech, čekající na rozsudek. Není si jist, jaký osud 
ho čeká, ale svěřuje se Bohu. Ví, že on svůj lid ve zkouškách ne-
opouští, zná jeho osvobozující moc, proto v něm nalézá světlo 
a bezpečné  útočiště.
Právě s vědomím vlastní zranitelnosti se otevírá důvěře v Boha, 
přijímá jeho působení ve svém životě a s důvěrou očekává defi-
nitivní vítězství na nepředvídatelných stezkách jeho lásky.

„Hospodin je mé světlo a má spása, koho bych se bál?“

Toto je příhodná chvíle k tomu, abychom znovu oživili svoji dů-
věru v lásku Otce, který si přeje štěstí svých dětí. On je připra-
ven na sebe vzít naše starosti1, abychom se neuzavřeli do sebe, 
ale mohli svobodně s ostatními sdílet své světlo a svoji naději.
Slovo života, jak píše Chiara Lubichová, nás vede na cestě z tem-
noty ke světlu, od „já“ k „my“: „Je to výzva k oživení víry: Bůh 
existuje a miluje mě. (…) Setkám se s nějakým člověkem? Mu-
sím věřit, že skrze něj mi Bůh chce něco říci. Věnuji se nějaké 
práci? V té chvíli stále věřím v Boží lásku. Přichází bolest: věřím, 
že Bůh mě miluje. Přichází radost? Bůh mě miluje. On je tady se 
mnou, je se mnou stále, ví o mně všechno a sdílí každou mou 
myšlenku,  každou  radost,  každé přání,  nese  se mnou  každou 
starost, každou zkoušku mého života. Jak obnovit tuto jistotu? 
(…) Tím, že ho budeme hledat mezi námi. On slíbil, že bude tam, 
kde  jsou  dva  lidé  nebo  více  sjednoceni  v  jeho  jménu.2  Setká-
vejme se  tedy ve vzájemné  lásce podle evangelia  s  těmi, kdo 
žijí Slovo života, sdílejme zkušenosti a zakusíme plody této jeho 
přítomnosti: radost, pokoj, světlo a odvahu. On zůstane s kaž-
dým z nás, bude působit v našem každodenním životě a bude-
me vnímat jeho blízkost.“3

Letizia Magri

Slovo ředitele
Koronavirový rok nebo rok příležitostí?
Do konce roku 2020 zbývá už jen pár prosincových dní a určitě 
se najde dost těch, kteří se v tento čas ohlížejí zpět na to, co 
prožili, co jim tento rok přinesl nebo naopak „vzal“. Asi málokdo 
z nás si dokázal představit, jak moc se budou naše životy, které 
rok co rok obvykle plynou v jakýchsi stereotypních kolejích, lišit. 

A co teprve v oblasti školství… 
Někteří z nás si ještě mlhavě vzpomínáme na uhelné prázdniny 
v roce 1979, které trvaly jen několik týdnů, ale že se letos na zá-
kladních školách budou žáci prezenčně učit z deseti měsíců jen 
čtyři, to skutečně asi nečekal nikdo. 
Při prvním uzavření škol se velmi rychle hledaly nové způsoby, 
jak vést aspoň nějakou výuku, při níž by děti zůstávaly doma. 
Všichni  jsme se  začali  seznamovat  se  základy distanční  výuky, 
hledali  jsme  nejjednodušší  a  nejspolehlivější  cesty,  jak  komu-
nikovat nejen s dětmi, ale  i  s  rodiči,  jejichž úloha se v  této si-
tuaci stala nezastupitelnou, zejména u těch nejmladších, u dětí 
na prvním stupni. Podstatně se také změnil život domácností, 
rodiče  hledali  způsob,  jak  skloubit  svůj  pracovní  čas  s  časem 
na chod domácnosti a ještě do toho pomáhat dětem s výukou, 
domácími úkoly a  s nevyzpytatelnou  internetovou  sítí.  Znovu 
jsme byli konfrontováni s  faktem, že člověk, který byl ustano-
ven jako pán na Zemi, je bytost velmi křehká, zranitelná a navíc 
extrémně závislá na nejrůznějších výdobytcích společnosti. Tak 
se občas stávalo, že při nejlepší vůli a snaze se žádná výuka ani 
nekonala, protože buď jsme něco sami udělali špatně, nebo ne-
stíhala wifi, či nefungovala internetová síť, do toho poskytova-
telům „padaly“ přetížené servery, nebo v početných rodinách 
museli  řešit otázku – kdo z dětí bude mít přednost při výuce. 
A když třeba přestala jít elektřina… 
Když  byly  uzavřeny  školy  na  podzim,  bylo  nutné  operativně 
reagovat na  stále  se měnící opatření,  kterými nás  vláda  štěd-
ře  zásobovala  kvůli  narůstajícímu  rozsahu  koronavirové  pan-
demie, a tak každý týden, někdy i vícekrát, jsme museli měnit 
rozvrh hodin pro online výuku, což podstatně znepříjemňovalo 
situaci nejen ve škole, ale i rodičům, kteří tak museli být stále 
„ve střehu“, aby všem svým dětem mohli zabezpečit potřebné 
vzdělávací podmínky, protože co platilo dnes, zítra může být ji-
nak. Postupně se však začala situace stabilizovat a uklidňovat. 
Částečně  jsme si na  to zvykli, podařilo se nám vychytat drob-
né chyby a nedostatky, a  také  jsme se v mnohém zdokonalili. 
Nicméně společenský život se zastavil a ani několikahodinová 
online výuka denně, kdy komunikujete  jen s nějakými „obdél-
níčky se jmény žáků“, na spokojenosti vyučujících moc nepřidá. 
Když se náhodou na něco zeptáte, je ticho… a vy netušíte, zda 
žák neví, neslyší, nebo má jiné problémy s technikou, anebo se 
za obdélníčkem se svým jménem oddává úplně něčemu jinému, 
co moc zrovna s výukou nesouvisí…
Na druhou stranu utlumený společenský život nás mohl svádět 
i k jakémusi „duchovnímu obžerství“. Mohli jsme častěji než jin-
dy vzít do rukou pěknou knížku, zhlédnout zajímavý film, pořad, 
adoraci,  najednou  jsme nebyli  vázáni  na bohoslužby  v našich 
farnostech, ale zcela bezostyšně jsme mohli vybírat místa, čas 
i  kněze podle našeho  výběru  a  chuti. A  to  všechno  z  pohodl-
ného a teploučkého domova. Mohli  jsme mše prožívat častěji 
v malém rodinném společenství, se svými blízkými a rodinnými 
příslušníky, což může být při běžném režimu pro mnohé vzác-
ností. 
A jaké budou první „koronavirové Vánoce“? Nákup dárků se asi 
většinou odehrál  přes  internet,  do obchodů nejvíce  chodíme 
nakupovat  potraviny,  a  mnoho  služeb,  které  jsme  byli  zvyklí 
vyhledávat,  přestali  nabízet.  Možná  budou  omezené  vzájem-
né návštěvy, které se často během Vánoc uskutečňují. Ještěže 
není zakázáno zpívat doma… třeba koledy. Možná nám tím Bůh 
dává další  příležitost  k  prohloubení  vztahů  v našich  rodinách, 
mezi nejbližšími, možnost srovnat, co jsme pokřivili mezi sebou, 
čas k našemu dalšímu vzájemnému odpuštění, čas k přijetí Lás-
ky, která se o Vánocích zrodila v Betlémě a místo chladných jeslí 
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touží mít příbytek v našem teplém srdci. 
Přeji vám Vánoce plné Božích darů, Světla, Lásky, Pokoje, pevné 
zdraví a požehnané dny nového roku 2021.

Hynek Mikušek

Školní akce
Obvykle mi ani tři stránky nestačí k tomu, abych čtenáře Života 
farností seznámila se všemi úspěchy žáků a s akcemi za uplynu-
lé období, které ve škole pořádáme nebo kterých se naši žáci 
účastní mimo školu. V prosinci jich bývá obvykle hodně a mají 
nádech blížících se Vánoc. Jinak je to letos. Většina akcí se kvů-
li  epidemiologickým opatřením vlády neuskutečnila. Do  školy 
sice žáci již nastoupili  -  nejprve děti z I. a II. třídy, a to 18. listo-
padu, ostatní děti se střídáním VIII. a VII. třídy nastoupily 30. 11., 
(v prosinci tedy většina našich žáků chodí do školy), ale nemo-
hou  se  setkávat  v  kroužcích, minimalizujeme  jejich potkávání 
i na chodbě, musí se dodržovat nový rozpis přestávek na obědy, 
v HV nezpíváme, v TV se necvičí ve vnitřních prostorách, šesťáci 
jsou téměř v izolaci během celého pobytu ve škole ve své třídě… 
O akce jako jsou Den otevřených dveří, klasická mikulášská na-
dílka, Živý betlém, vánoční programy… letos přicházíme. Nepro-
bíhají ani knihovnické besedy, ani akce v muzeích a odkládají se 
také aktivity z projektu OP VVV plánované pro děti z družiny 
a klubu. Připravený projekt k výročí Jana Amose Komenského 
nebo projektový den k výročí Bílé hory jsme uskutečnit nemoh-
li, žáci v době výročí těchto historicky významných dnů ve škole 
ještě nebyli, tak jsme si je připomněli alespoň prostřednictvím 
webových stránek školy, abychom na ně žáky upozornili na dál-
ku. Stále sledujeme zprávy v médiích a jsme v napětí, zda a jak 
přibývající počty nemocných s covidem změní provoz škol v ce-
lém státě v nejbližší budoucnosti…

Ohlédnutí za uplynulým měsícem

Klárka Stančíková – druhá ve Zlínském kraji
Ještě jednou se vraťme k literárně-výtvarné soutěži „Kde končí 
svět“, která má v našem regionu název O poklad strýca Juráša, 
a připomeňme si, že žákyně Klárka Stančíková ze III. třídy se 
v krajském kole soutěže umístila se svým komiksem na krás-
ném 2. místě! Konečně se k úspěšné autorce dostal taky diplom, 
takže nyní to má potvrzené „černé na bílém“. Klárce gratuluje-
me! Nový ročník této tradiční soutěže s názvem „Lež jako věž“ 
už byl pro děti celého okresu Vsetín nejen vyhlášen, ale měst-
ské kolo je již k 15. 12. uzavřeno. Jsem ráda, že o dobré umís-
tění budou naši žáci opět bojovat. Byly odeslány práce žáků jak 
za část literární, tak výtvarnou, a budeme se těšit, že odbornou 
porotu zaujmou stejně úspěšně jako v roce minulém.

Červená středa
Mezinárodní iniciativa Červená středa se letos v České republi-
ce uskutečnila 25. listopadu, celkem již potřetí. Symbolem této 
iniciativy je červené světlo, které odkazuje na utrpení těch, kte-
ří  žijí  v  náboženské  nesvobodě  a  útlaku.  Akci  organizuje  spo-
lečně Česká biskupská konference s Ekumenickou radou církví 
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Lovci perel (Akce Městské knihovny, text z webu knihovny 
je přizpůsoben)
Přestože  byl  letošní  covidový  rok  poznamenán  uzavíráním 
knihoven, měla  tato  situace  jeden  pozitivní  důsledek.  Do  tra-
diční hry „Lovci perel“, která v knihovně běží od roku 2014, se 
zapojilo o dvacet dětí víc než vloni. Počet lovců tak letos poprvé 
přesáhl stovku a z hlubin příběhů bylo vyloveno obdivuhodných 
1112 perliček. Také se o dost zvedla laťka pro vítěze – ani to, co 
stačilo vloni na vítězství, tentokrát místo na stupních vítězů ne-
zajistilo. Absolutní vítězem s osmdesáti knihami nebyl žák z naší 
školy, ale jen o něco méně perliček získal Eliášek Dřímal z I. třídy 
= 64 knih a za ním Vítek z II. třídy = 33 knih! Oba dosáhli v součtu 
ve  své  kategorii  skoro  na  stovku  perel!  Tak  to  je  něco!  Skvě-
lé! Každý, kdo vylovil více než 30 perel, se může pyšnit titulem 
superlovec,  a  těch  letošní  ročník  přinesl  jedenáct.  Pro  všech-
ny  děti  byly  připraveny  odměny  –  vítězové  obdrží  poukázky 
do knihkupectví, superlovci bezplatnou registraci do knihovny 
a všichni, kteří ve hře odpovídali i na dobrovolné otázky, budou 
moci utratit své našetřené moriony v mořském obchůdku. Ob-
chůdek bude přístupný v otevírací době knihovny až do Vánoc. 
(Ve škole jsme děti za tento velký úspěch také odměnili.)

Nejlepší „Lovci perel“ za rok 2020
Lovci 9-10 let, 25 lovců 
2. místo Dřímalová Anežka 33
3. místo Hlavicová Hana 30

Ještě projekty
Žáci II. stupně měli při distanční výuce dost práce. V minulém 
čísle  ŽF  jste  četli  o  zdařilých  projektech  ze  skupiny  angličtiny 
pana učitele Krupy. Dnes se podívejte,  jak pracují  žáci ve sku-
pině AJ paní učitelky Pružincové. Také oni vypracovávali různé 
projekty. Některé práce zaslouží pochvalu.

v ČR, Federací  židovských obcí v ČR a  Institutem pro křesťan-
sko-demokratickou politiku. Naši prvňáčci a druháčci se svými 
třídními  učitelkami  si  také  připomněli  den  pronásledovaných 
křesťanů. Navštívili  některá místa  v  našem městě  a  jejich pa-
mátku uctili modlitbou a zapálením svíčky.

Okresní vyhodnocení Matematického klokana 
Několikrát odkládaná  soutěž Matematický klokan  se nakonec 
uskutečnila v  listopadu distančně a dobrovolně. Přesto se ně-
kolik našich žáků zapojilo a jejich výsledná skóre byla odeslána 
pořadatelům soutěže k porovnání v rámci okresu. S potěšením 
jsme přijali  zprávu,  že  dva  „naši  Cvrčci“  (název  kategorie  pro 
žáky II. a III. třídy – myšleno za minulý školní rok) se probojovali 
na stupně vítězů! Timotej Zgabaj a Dominik Lev se umístili se 
shodným počtem 84 bodů na krásném 3. místě! Od pořadatele 
soutěže obdrželi diplom a poukázku k nákupu v knihkupectví. 
Ve  škole  jsme chlapcům přidali  sladkou odměnu a k úspěchu 
jim všichni gratulujeme!

Lovci 7-8 let, 33 lovců
1. Dřímal Eliáš 64
2. Hlavica Vít 33

Gratulujeme děvčatům i chlapcům, zejména Eliáškovi z I. třídy, 
je to opravdu velký čtenář!

Úspěšný řešitel v logické olympiádě
Náš  žák VII. třídy Tobiáš Zgabaj  se  stal  úspěšným  řešitelem 
v krajském kole Logické olympiády v kategorii  II.  stupeň a od-
povídající ročníky víceletých gymnázií. Tobíkovi k úspěchu gra-
tulujeme.
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Adventní věnce
Taky letos jsme si plánovali výrobu adventních věnců s našimi 
žáky,  ale  epidemiologická  opatření  zavinila,  že  si  je  nakonec 
mohli vyrábět jen žáci I. a II. třídy, ale bez pomoci svých patro-
nů z vyšších ročníků. Od čtvrtku 26. listopadu to ve škole nád-
herně vonělo jehličím, to když byly do školy přivezeny jedlové 
větvičky. V pátek na to probíhalo projektové dopoledne. Děti si 
přinesly do školy spousty různých drobností k dekoraci a taky 
svíčky. Na všechno při práci nebyly úplně samy, pomohly  jim 

paní učitelky, vychovatelky a asistentky. V I. i ve II. třídě pano-
vala  pracovní  atmosféra  a  děti  postupně  své  adventní  věnce 
vylepšovaly. Všechny měly velkou radost,  jak se jim to krásně 

podařilo, a já musím říct, že mají můj obdiv. Jsou moc šikovné! 
Velké poděkování patří panu Mrnuštíkovi, který nám, stejně 
jako  loni,  po  domluvě  s  paní  učitelkou  Černochovou  zajistil 
a dopravil do školy jedlové větvičky. Bylo jich dost pro všechny, 
což bylo perfektní!
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Vyhodnocení sběru kaštanů, žaludů a bukvic
Neuvěřitelné množství kaštanů, žaludů (a trochu bukvic) nasbí-
rali tento podzim naši žáci. Nepamatuju se, jestli jsme někdy na-
sbírali více… Možná to bylo tím, že při zavření školy chodily děti 
častěji na odpolední procházky do přírody, možná se do sběru 
zapojovaly celé rodiny, každopádně se díky více než 430kg plo-
dů budou mít zvířátka v lese přes zimu dobře! Mezi nejpilnější 
patří:
1. místo: O. Kořístka (IV.)  88kg
2. místo: T. Pancisynová (I.)  65,5kg
3. místo: V. a R. Pospíšilovi (II. a VI.)  57kg
4. místo: V. Černý (III.)  50,5kg
5. místo: V. a E. Baričiakovi (III. a V.)  33,5kg
6. místo: O. Žamboch (I.)  27,5kg

Skvělá práce! Velké díky! Zapojili se i další, a je to chvályhodné, 
každý kilogram má význam! Jsou to např.  Zgabajovi, Krištofovi, 
Čtvrtkovi, Čunkovi, Kuipers,  Juránkovi, Mrnuštíkovi, Dřímalovi, 
Olbertovi, Hlavicovi (z Polic), Bothovi, Olejníkovi a možná i další. 
Děti dostaly sladkou odměnu.

Nyní vyhlašujeme tradiční sběr sušené pomerančové a citro-
nové kůry! Od prosince do konce dubna je možné obojí přiná-
šet do školy a předávat panu školníkovi.

Mikulášská nadílka
Z důvodu mimořádných hygienických opatření se také  letošní 
školní mikulášská nadílka uskutečnila  jinak, než bývá obvyklé. 
Mikuláš  totiž  navštívil  naši  školu,  ale  dětem  se  poznat  nedal. 
Byl tam takříkajíc inkognito. Chodbou zazněl jen jeho zvoneček, 

kterým dětem  ve  třídách  oznámil,  že  jim  za  dveřmi  zanechal 
nějaké  překvapení.  V  koších  či  krabicích  nechyběl  jeho  dopis 
žákům a balíčky s dobrotami. A jestli byli ve škole čerti? To se 
zeptejte dětí, jestli nějakého slyšely nebo viděly…

Misijní kalendář 2021
Jako každý rok i letos jsme ve škole v rámci podpory misijních 
aktivit nabídli k prodeji kalendáře. Misijní kalendář na rok 2021 
je sestaven v barevném a optimistickém duchu slov křesťanské 
písně „Slunce ať svítí, kde jsi ty“. Sestává z misijních fotografií 
z  různých  koutů  světa  i  z  České  republiky  a  doplňují  ho  pod-
porující  citáty  vybrané  z  křesťanských  zpěvníků.  Protože  děti 
nechodily několik podzimních týdnů do školy, pochybovali jsme, 
zda se všech 70 kalendářů, které  jsme do školy dostali, poda-
ří prodat. Ale opak byl pravdou. Sotva se děti do školy vrátily, 
po kalendářích se doslova zaprášilo. Čtyři kalendáře jsme ještě 
dodatečně získali ze Vsetína, i ty se hned prodaly. Někdo přispěl 
i bez odebrání  kalendáře, a  tak  se nakonec dostalo na  téměř 
všechny  zájemce. Děkujeme rodinám, které zakoupením ka-
lendáře přispěly na misijní aktivity! Děkujeme  za  spolupráci 
paní  Lidce Žnivové,  která  za  část  kalendářů  získala 10 600Kč!  
S příspěvky získané ve škole to je celkem 23 000Kč! Díky moc! 
Výtěžek z prodeje byl zaslán na účet Papežských misijních děl. 

Někteří naši žáci se chystají zapojit do plánované Tříkrálové 
sbírky 2021. Přihlášky si zájemci ve škole vzali, vše koordinuje 
paní Palátová. Budeme čekat, jak to dopadne s epidemiolo-
gickými opatřeními v úvodu nového roku a jakou formou na-
konec bude sbírka probíhat.

Přeji čtenářům Života farností štěstí, zdraví a Boží požehnání 
do svátečních dnů Vánoc i do všedních dnů nového roku 2021.

Magda Krupová

Zprávy z farní školky aneb co prožily Ry-
bičky od podzimu do Vánoc

Milí farníci,
protože jsem od začátku letošního školního 
roku  součástí dětské  skupiny Rybičky,  ráda 
bych se s Vámi na tomto místě podělila o to, 

co všechno jsme s dětmi z naší farní školky stihli prožít a pod-
niknout.
Školní rok jsme zahájili mší svatou v úterý 1. září společně s cír-
kevní školou Salvátor. Potom jsme se s dětmi v Rybičkách vzá-
jemně představili a během celého prvního týdne jsme si poví-
dali  o  tom,  jak  se budeme snažit  chovat a  jakými pravidly  se 
budeme řídit, aby se všem dětem ve školce líbilo. V měsíci září 
jsme se  ještě  zúčastnili mše  sv.  v  kostele  sv.  Jakuba v Krásně, 
kde jsme spolu se školáky oslavili Den církevních škol a prosili 
jsme sv. Ludmilu - patronku církevních škol o její další přímluvu.
Na náměstí jsme se při tzv. „Medovém dnu“ dozvěděli hodně 
zajímavostí o této dobrotě, kterou nám vyrábějí naše pilné včel-
ky.  Společnými  silami  jsme  vyřešili  připravené  rébusy  a měli 

Farní školka Rybičky
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jsme i sladkou medovou ochutnávku. V rámci dne BESIP jsme 
zavítali opět na naše náměstí, kde nám policisté, hasiči a zdra-
votníci povykládali o své náročné záchranářské práci, a děti si 
mohly prohlédnout hasičský vůz se vším, co k němu patří.
Nezaháleli  jsme ani ve školce. Náš každodenní dopolední pro-
gram,  který  je  po  společném  tvoření  a  svačince,  zahajujeme 
společnou ranní modlitbou v kruhu s rozsvícenou svíčkou, po-
tom  čteme  krátký  příběh  z  Bible  pro  děti,  učíme  se  říkanky 
a písničky, hrajeme hry, povídáme si na různá témata a věnu-
jeme se i přípravě jedenácti předškoláků k zápisu a na nástup 
do školy. Kromě celé řady krásných obrázků a výtvorů z papíru 
jsme se pustili i do různých pokusů a experimentů, např. s bar-
vami.  Prožili  jsme  „barevný  týden“,  kdy  jsme měli  každý  den 
ve znamení dvou určených barev. 
Společnými silami jsme si upekli jablečný závin a také uspořáda-
li ochutnávku zeleniny, o které jsme si nejprve popovídali, pro-
hlídli ji a potom očistili, nakrájeli a ugrilovali v troubě. Voňavé 
pečení nás moc bavilo, a  tak  jsme si upekli  i perníkové draky, 
které  si  děti  krásně  ozdobily  bílou  polevou  a  přidaly  ocásky 
s mašličkami z barevného papíru.
Počasí nám v září i říjnu přálo, a proto jsme mohli chodit hrát 
si nejen na různá hřiště v okolí, ale  i na kratší nebo delší pro-
cházky.  Z nich  jsme  si  vždy donesli  do  školky  různé podzimní 
poklady a potom nám naše stolečky zdobily růžičky z podzimně 
zbarvených listů nebo zvířátka z kaštanů.
Také jsme podnikli několik výletů. Vypravili jsme se do lesa, kde 
jsme skřítkům na zimu postavili celou řadu domečků z kůry, ši-
šek,  větviček  a  kapradí. Do  školky  jsme  si  opět donesli  tašku 
plnou přírodnin, ze kterých jsme společně vyráběli skřítky Pod-
zimníčky. Náš druhý výlet byl do Hrachovce, kam nás pozvala 
naše paní učitelka Katka Dobiášová, která nám připravila pra-
vou moštovačku. Mohli jsme vidět a také si zkusit, jak se z jablí-
ček vyrobí sešrotováním a vylisováním úžasný sladký mošt. Ten-
to výborný nápoj přinesly děti také domů k ochutnání. 

Protože jsme se první listopadový týden při naší společné ran-
ní modlitbě modlili za naše zemřelé, vydali jsme se také do na-
šeho kostela a na hřbitov, kde jsme zapálili několik svíček, po-
modlili se a zavzpomínali na naše blízké, které si již Pán povolal 
na věčnost. 

Velkou radost náme z toho, že můžeme nyní s dětmi využívat 
zahradu,  která patří  protější  Základní umělecké  škole Alfréda 
Radoka. Pan ředitel nám dovolil, že si také můžeme tento pro-
stor  postupně  vybavit  pískovištěm,  houpačkou  apod.  Tak  se 
může  zahrada  stát příjemným venkovním zázemím nejen pro 
naše děti, ale také pro zaměstnance a rodiče žáků ZUŠ. Na za-
čátku listopadu jsme s dětmi shrabali na zahradě všechno listí, 
posbírali  klacíky a už  se moc  těšíme,  až  tam na  jaře budeme 
moci chodit třeba už i hrát si na pískoviště.
V listopadu jsme s dětmi nachystaly ptačí dobrotu ze semínek, 
kterou jsme tvarovali do formiček. Při zimních vycházkách tyto 
dobroty pro ptáčky věšíme na stromy.
Advent ve školce prožíváme ve znamení příprav a těšení na Vá-
noce. S dětmi jsme ozdobili velký adventní věnec, který dopro-
vází naši ranní modlitbu a „Putování dalekou cestou do Betlé-
ma“.  Jako  každý  rok  jsme  i  letos  společně  pekli  a  zdobili  per-
níčky.  Provoněly  nám  celou  školku  a  nyní  zdobí  náš  vánoční 
stromeček.
Přestože je v letošním podivném roce mnoho věcí jinak, svatý 
Mikuláš na nás nezapomněl a přišel nás v pátek 4. prosince i se 
svým  doprovodem  navštívit.  Děti  přednesly  hezkou  básničku 
a  slíbily,  že  budou  ještě  hodnější.  A  to  už  si  ani  nedokážeme 
představit! 
K Vánocům ve školce neodmyslitelně patří také vánoční besíd-
ka. Letos se však mohla uskutečnit pouze za přítomnosti hostů 
z naší fary. Otec Pavel se ujal role kameramana a jeden tatínek 
role  fotografa,  abyste  se  Vy,  rodiče  našich  dětí,  a  popřípadě 
i jiní zájemci mohli na naše vystoupení také podívat. Video z be-
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sídky můžete najít na webových stránkách naší farnosti v sekci 
Farní školka ve fotogalerii nebo přímo na této adrese:

https://farnost-valmez.cz/rybicky/fotogalerie/rok-2020/vanocni-besidka

Na závěr mi dovolte, abych Vám za nás všechny, které se sta-
ráme o děti v naší farní školce, popřála požehnané Vánoce. Ať 
Vás Boží požehnání provází i v novém nadcházejícím roce 2021. 

Za všechny malé i velké Rybičky 
Eva Vránová
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Nová budova pro školu

Drazí farníci, 
vlivem  vládních  opatření  z  poslední 
doby žijeme teď trochu více odděleně, 
setkáváme se  spíš po  telefonu a  také 
bohoslužeb  se  účastníme  v  menším 
počtu nebo na videu. Může tedy vzni-
kat  dojem,  že  naše  společné  plány 
s  farní  budovou  jsou  někde  v  ústraní 
nebo u ledu. Ale nejsou, aneb všechno 
běží. 
Chtěl  bych  vás  informovat  o  novin-
kách  a  současném  dění  kolem  naší 

farní budovy.  I během posledních měsíců  jsme navzdory vlád-
ním omezením realizovali několik pracovních setkání (většinou 
po SKYPE) uvnitř přípravné skupiny spolku Šance pro naše děti 
a připravovali další postup. Podařilo se finalizovat kupní smlou-
vy a realizovat prodej nemovitostí, které se po dohodě s Arci-
biskupstvím  prodaly  s  cílem  finance  použít  pro  farní  budovu. 
Jednalo se o byt po o. Jaroslavovi a pozemky na ul. Bezručova, 
které jsme v minulosti jako farnost koupili.
Na společných setkáních pracovní skupiny jsme živě diskutova-
li  o  celkovém pojetí budovy a  shodli  jsme se na 3  základních 
pilířích využití celého domu. Největší a historickou část bude 
využívat základní  škola SALVÁTOR, v přízemí nadále bude  fun-
govat naše školka RYBIČKY a novou část budovy, která souse-
dí s městským úřadem (obložena zeleným nechvalně známým 
boletickým panelem), bude určena k rekonstrukci pro budoucí 
nájemníky.  Tyto  prostory  budeme  rekonstruovat  podle  před-
stav budoucích uživatelů jako kanceláře, možné ordinace či jiné 
komerční prostory (na půdorysech vyznačeno zeleným šrafová-

Farní kavárna a Mary´s Meals

Milí farníci a lidé dobré vůle,
spolu s Farními evangelizačními buňka-
mi  jsme díky  farní  kavárně  i  jiným  ak-
tivním  dobrovolníkům  podporovali 
dobrou  věc  –  projekt  Mary ś  Meals, 
kdy  člověk  může  přispět  na  zajištění 
prostých  obědů  pro  děti  v  afrických  školách.  Spojuje  úžasně 
jednoduchou myšlenku boje proti hladu  s podporou vzdělání, 
jinde než ve škole jim ten oběd nedají  .
Protože  nám  teď  okolnosti  vůbec  nepřejí  a musíme  si  neděl-
ní kávu ve farní kavárně odepřít, abychom nezhoršovali už tak 
špatnou epidemiologickou situaci u nás, přišli jsme o možnost 
jednoduše na Mary ś Meals přispět konzumací kávičky a dobro-
tek na faře. Ráda bych vás tedy pozvala k zamyšlení, zda může-
me vykonat adventní skutek milosrdenství například zasláním 
libovolné částky na tento účel. V tom nám žádný koronavirus 
zabránit nemůže.
Na  webu  www.marysmeals.cz  najdete  všechny  informace 
i moc pěkná videa. Pro  ty, komu by se nechtělo na  internetu 
hledat, přidávám přímo č. účtu: 4410277/0100. 

Alžběta Dřímalová

ním). Cílem je, aby tato část budovy pomocí nájmu pomáhala fi-
nancovat splátky rekonstrukce a také budoucí provozní náklady 
budovy a koneckonců, aby farnosti nějaká ta korunka i zůstala. 
Budoucí model financování církví to vyžaduje. S tímto úmyslem 
se rozběhly stavební projekční práce a aktuálně finišujeme tak, 
abychom měli na počátku roku 2021 stavební povolení a rozpo-
čty celého díla. 
Budeme se snažit využít pro rekonstrukci některý z dotačních 
titulů a současně žádáme o finanční spolupráci i město s cílem 
vytvořit  v  centru  pěkné  místo,  kde  se  budou  scházet  nejen 
děti, ale které budou moci využívat všichni farníci a další obča-
né našeho města. K takovému využití budou k dispozici nejen 
tělocvična,  ale  také  nová  jídelna,  která  bude  svojí  kapacitou 
umožňovat i konání menších rodinných oslav, setkání různých 
společenství apod. 
Na přípravě dotací aktivně pracujeme s Regionální rozvojovou 
agenturou. Se starostou a místostarostkou Zdislavou Odstrčilo-
vou zase projednáváme pomoc ze strany města a formu další 
spolupráce mezi  farností,  školou a městem. Technických a or-
ganizačních informací je však mnohem více, ale není cílem jimi 
zaplnit toto vydání ŽF. Pokud budete mít zájem o podrobnější 
informace, rád vám je podám, nebo kdokoliv z přípravné skupi-
ny spolku. (Kontakt na mě v redakci nebo na faře.) 
Počátkem příštího roku přijde čas, kdy budeme podle harmo-
nogramu  realizovat  přípravné  práce,  které  můžeme  provést 
i vlastními silami a na které formou brigád požádáme o pomoc 
vás farníky. Bude se zatím jednat o nenáročné demontáže sou-
časných obložení a jiného nábytku a přípravu pro větší stavební 
etapu. Včas takové brigádní dny ohlásíme a věříme, že nám spo-
lečně práce půjde od ruky. 
Taky se blíží termín zaplacení další splátky Zlínskému kraji, pro-
to si dovolím povzbudit vás ke štědrosti při ohlašovaných sbír-
kách na tuto budovu. Na jednu stranu víme, že se jedná o dobrý 
projekt, který bude pro naši farnost velmi prospěšný, ale taky 
vidíme, kolik financí a energie nás ještě bude stát. Věřím však, 
že tímto spolupracujeme na Božím plánu a že vše potřebné bu-
deme ve správný okamžik mít. Tedy peníze, prostředky i dosta-
tek lidských sil. 
Za sebe se těším na toto společné dílo s vámi.

Za spolek ŠANCE PRO NAŠE DĚTI Miloš Skýpala

Z ekonomické rady
Navážu na to, co psal výše Miloš a doplním pár ekonomických 
informací. Podařilo se nám zrealizovat oba prodeje nemovitos-
tí, které nám odsouhlasilo arcibiskupství. Jedná se o byt po o. 
Jaroslavovi Kašparovi a pozemek na ulici Bezručova. Bude po-
třeba splnit ještě daňové povinnosti a do konce letošního roku 
uhradit druhou splátku ve výši 3 mil Kč za novou budovu farnos-
ti. Všem Vám, kteří pomáhate svými dary patří veliký dík. Záro-
veň bych chtěl povzbudit ty z vás, kdo  ještě nejsou ve spolku, 
abyste se stali členy spolku Šance pro naše děti. Je to důležité 
pro naše budoucí jednání ohledně úvěru na rekonstrukci budo-
vy. V listopadu byly sbírky včetně darů na účet téměř 180 tisíc 
Kč, což je skvělé, k dnešnímu datu v prosinci jde o částku více 
než 80 tisíc Kč. Dokončila se také Getsemanská zahrada, další 
věci se připravují ve spolupráci s památkaři. Čeká nás náročný 
rok z hlediska financí, ale věřím, že s Boží pomocí a Vaší štěd-
rostí to zvládneme.

za Ekonomickou radu Evžen Hlavica
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Projektované půdorysy jednotlivých pater
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Charita Valašské Meziříčí

SBÍRKA POTRAVIN V ČÍSLECH

V sobotu 21.  listopadu se konala celorepub-
liková  Potravinová  sbírka,  do  které  se  naše 
Charita  zapojila  ve  spolupráci  s  obchodním 
domem Tesco.
Letošní ročník byl vzhledem k aktuálním pro-
tiepidemiologickým  opatřením  jiný.  Nebylo 
možné rozdávat letáčky přímo na místě, kon-

takt  s  dárci  bylo  potřeba  také  minimalizovat.  Samozřejmostí 
bylo dodržování rozestupů, nošení roušek…
S napětím jsme očekávali, jak vše dopadne. Výsledek nás mile 
překvapil. Celkem lidé darovali 773 kg potravin a 72 kg drogis-
tického zboží.
Veškeré vybrané zboží putovalo do skladu Centra sociálně-ma-
teriální pomoci Charity Valašské Meziříčí, odkud pak může být 
vydáváno v případě potřeby lidem v krizové životní situaci.

Všem, kteří sbírku podpořili, velmi děkujeme!

Za Charitu Valašské Meziříčí
Martina Došková

Tříkrálová sbírka 2021 bude, ale jinak!
Tento rok je plný změn a nečekaných zvratů. S nastalou situací se každý z nás vyrovnává po svém…
Velmi nám proto záleží na tom, aby se i v příštím roce dostalo do všech domácností tříkrálové po-
žehnání. Charita opět po roce vyšle do všech měst a míst Tříkrálové koledníky, kteří lidem přinesou 
radostnou zprávu o narození Ježíše Krista a požehnání do všech dnů nového roku 2021.
Zároveň s tím poběží virtuální kasička, do které můžete přispět v případě, že se rozhodnete sbírku 
podpořit jinak než obvyklým způsobem. 
V obou případech je možné přispět do kasičky na pomoc lidem, kteří se ocitli v obtížné životní situaci 
nebo na provoz sociálních služeb Charity Valašské Meziříčí, které těmto lidem nabízejí pomoc a pod-
poru.

Koleda se ve Valašském Meziříčí uskuteční
v sobotu 9. ledna 2021

Koordinátor pro vaše město je Pavla Palátová, tel. 731 226 064
Koordinátorem za Charitu je Kateřina Kolajová, tel. 603 549 682
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Na konec své pozemské 
cesty došli

†

Valašské Meziříčí

Jiřina Vlčková *31. 10. 1929 †19. 11. 2020, Smetanova 1151
Emil Palát *29. 10. 1943 †19. 11. 2020, U Vodojemu 1231
Anna Krumpolcová *19. 3. 1933 †22. 11. 2020, Zašovská 723
Celestína Razsdíková *10. 8. 1929 †29. 11. 2020, Třebízského 
1000/15
Václav Hrabovský *1. 12. 1935 †28. 11. 2020, Oznice 2
Jiří Sudolský *13. 2. 1939 †2. 12. 2020, Obora 668
Zdeněk Sekyra *10. 7. 1945 †5. 12. 2020, Krhová, Na nivách 
285
Karel Drozd * 1. 9. 1939 †7. 12. 2020, Poličná 30
Elena Vlčíková * 23. 11. 1935 †6. 12. 2020, Bystřička 166

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

Rozpis vánočních bohoslužeb vzhledem k současné situaci 
v tomto čísle ŽF nebude uveřejněn. Věnujte, prosím, pozor-
nost ohláškám v kostele a na webových stránkách farnosti.

PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI – 1. ledna. Informace budou zveřejněny 
v ohláškách.
PRVNÍ SOBOTA V MĚSÍCI – 2.  ledna.  Informace budou zveřej-
něny v ohláškách.
MŠE SVATÁ KE CTI DUCHA SVATÉHO – pátek 8. ledna v 17.30 
hodin.
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA – sobota 9. ledna.

INFORMACE

Křest přijali*
Valašské Meziříčí

Marek Blažek
Sára Marie Kudlová
Nikol Johana Kudlová

Vojtěch Michael Daněk
Matouš Bártek
Metoděj Vašek

Lešná

Marek Tobola

Lešná

Zdeňka Hrušková *14. 1. 1947 †15. 11. 2020, Lešná, Příluky 11

Sbírka Pomůžu Anežce - poděkování
Vážení a milí přátelé,
chtěla bych Vám poděkovat  za  vaši  podporu finanční  i modli-
tební. Díky vaší velkorysosti a štědrosti mohla druhý listopado-
vý týden Anežka podstoupit první cyklus léčby lékem Lemtrada. 
I když musela pro  léčbu  jet napříč celou zemí, do Teplic v Če-
chách, lék snášela velmi dobře. Nyní potřebuje být 2–4 měsíce 
(dle  výsledků  odběrů)  ve  sterilním  prostředí,  bez  jakýchkoliv 
kontaktů zvenčí.
Je s manželem Pavlem a synem Vašíkem ve Vizovicích. Modlíme 
se a  těšíme, až budou moci přijet k nám do Lešné. Anežka si 
musí vytvořit  zcela novou  imunitu, potom může začít  s  inten-
zivní rehabilitací.
Věříme, že se to vše i díky vaší podpoře podaří a že se její zdra-
votní stav bude zlepšovat. Bylo to pro nás neuvěřitelné, že se 
na lék vybralo tak velmi rychle. Ještě než stačil vyjít článek v Ži-
votě farností, kde prosíme o pomoc. Během 24 hodin po ote-
vření sbírky bylo vybráno více než 1,2 miliónu korun, stále i nyní 
lidé  přispívají,  i  když  částka  převýšila  7 miliónů  korun.  Velmi 
děkujeme.  Peníze  využijeme  na  další  cykly  léčby  naší  Anežky, 
ale také na rehabilitace, masáže, kompenzační pomůcky, lázně 
a léčebné pobyty, také na stavební úpravy pro usnadnění péče 
o Anežku. 
Díky vaší podpoře jsme mohli v její nepřítomnosti zatím doma 
vybudovat  bezbariérovou  koupelnu  v  přízemí  našeho  domu. 
Chceme velmi poděkovat panu Zdeňku Grygaříkovi ml. (Harry-
mal) za velmi rychlou realizaci a dobrou práci.
Děkujeme  i vám, že  jste Anežce pomohli. Děkujeme za všech-
ny modlitby a přání, za to, že na Anežku tak myslíte. Děkujeme 
Bohu, že je tolik dobrých lidí, i když v této době má každý hodně 
svých starostí a těžkostí.
Modlíme se a prosíme o Boží požehnání pro všechny. Kdo věří 
v zázrak, neztrácí naději.

S vděčností Alena a Milan Kološovi, Lešná
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http://farnost-valmez.cz/
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