
občasník 

pro farnosti 

Valašské Meziříčí a Lešná  

život
farnos t Í

z obsahu

Zemřel P. Jiří Změlík  3
90. let Františka Štveráka  3-4
Pastýřský list o. arcibiskupa  6-7

Karneval Rybičky  10-11
Poselství Sv. otce k postní době  21
Rande na Soláni  22

únor 2021 | číslo 2|

Nasytíš-li svým chlebem hladového, ukojíš-li lačného,
tehdy v temnotě vzejde tvé světlo, tvůj soumrak se stane poledním jasem.

Izaiáš 58,10 (foto o. Pavel, Cestou na Korábky)
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1100 let od mučednické smrti sv. Ludmily

Lebka sv. Ludmily v kostele v Levém Hradci

S námi buď, svatá Ludmilo, přímluvo naše jistá,
všech srdcí věrných posilo, zvěstovatelko Krista!

Tvůj život i tvůj skon kéž znějí nám jak 
zvon chval Božích každodenně.

(7. sloka písně 832, slova Jan Zahradníček) Socha sv. Václava v Nepomucenu v Římě (foto o. Pavel)

Socha sv. Ludmily v katedrále v Olomouci (foto o. Pavel)
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Láska a jednota
Nechci se nějak odborně vyjadřovat k současné době, kterou 
prožíváme. Vzhledem k tomu, jak tento stav dlouho trvá, mů-
žeme sami pozorovat postoje některých odborníků, politiků 
a vědců. Můžeme také přemýšlet, kolikrát se náš pohled a názo-
ry během tohoto roku změnily nebo nezměnily. My věřící máme 
určitou výhodu ze dvou důvodů. Za prvé: Ať se děje, co se děje, 
náš život je v Božích rukou. Bůh ví, co prožíváme, je nám na-
blízku a když to řeknu naplno, v našem životě nejde o to, co se 
děje, ale především o lásku vůči Bohu a bližním. A tento vztah 
se může rozvíjet a prohlubovat navzdory a určitě i díky nejrůz-
nějším nepříznivým okolnostem. Vzpomeňme na svědectví sv. 
Maxmiliána Kolbe v koncentračním táboře v Osvětimi. Za dru-
hé: Pro praktickou orientaci v nejrůznějších situacích je dobré 
naslouchat našim biskupům, kteří jsou v jednotě se Svatým ot-
cem. Zaujalo mě jedno poselství z knížky Dona Gobbiho Kněžím 
vřele milovaným synům Panny Marie. Panna Maria v něm jako 
i v jiných poselstvích povzbuzuje k jednotě s papežem. Někdo 
může namítnout, že je to z roku 1976, když byl papežem sv. Jan 
Pavel II. Já si ale nedokážu představit, že by nám Panna Maria 
v dnešní době říkala něco jiného. (viz poselství ze 7. srpna 1976 

– 1. sobota v měsíci – Pouze s papežem)

Ochránce katolické církve
V letošním roce si připomeneme 1100 let od mučednické smrti 
sv. Ludmily. Je dobré si odkaz této kněžny i jejího vnuka sv. Vác-
lava často připomínat. A řekl bych, že v naší farnosti trojnásob.

1. Svatá Ludmila stála na počátku nové epochy našich dějin. V té 
době se zdálo málo pravděpodobné, že by se křesťanství moh-
lo výrazněji prosadit. A přece. Svatá Ludmila vstoupila do dějin 
a neměla jinou oporu než v Ježíši Kristu. Vidíme na ní, jak Bůh 
lidskou slabost proměňuje v sílu. Šlo především o sílu naděje, 
milosrdenství a odpuštění. 

2. Svatá Ludmila byla babičkou sv. Václava. V posledních dese-
tiletích vidíme, jak důležitou roli v předávání víry dalším gene-
racím hrají babičky. Přestože život této babičky a jejího vnuka 
byl násilně ukončen, jejich setba a oběť přinesly bohatou úrodu 
v dalších staletích. Při této příležitosti bych velmi rád sdělil do-
poručení o. biskupa Josefa Hrdličky. Nedávno zemřelý režisér 
František Filip natočil v devadesátých letech film Kníže Václav. 
Tento film je celý na YouTube. Když jsem se s o. biskupem setkal, 
kladl mi na srdce, abych se na film sám podíval a farníkům jej 
vřele doporučil. Další zajímavé informace např. o spotu České 
televize, který je také na YouTube, můžete najít v tomto čísle ŽF 
a na stránkách www.svatáludmila.cz.

3. Svatá Ludmila je patronkou církevních škol. V naší farnosti 
máme veliký Boží dar - Základní školu Salvátor. Když si během 
roku výročí sv. Ludmily budeme připomínat, nezapomeňme 
i při této příležitosti prosit za děti z této školy, za jejich učitele, 
rodiče a prarodiče. Také prosme za úspěšnou rekonstrukci nové 
budovy pro naši školu.

Zemřel P. Jiří Změlík
Jsou okamžiky, na které celý život nezapomenete. Byl jsem kap-
lanem ve Valašských Kloboukách. Jednoho dne za mnou přišel 

90. narozeniny – blahopřejeme!
I v naší farnosti Valašské Meziříčí mnozí znají pana Františka 
Štveráka, dlouholetého kostelníka ve farnosti Branky. Znají ho 
především ti, kteří pomáhali P. Janu Uhrovi, který v roce 1994 
odešel z farnosti Valašské Meziříčí, kde působil jako kaplan, 
do Branek a do Loučky. Od r. 1998 až do r. 2008 jsem byl admi-
nistrátorem farnosti Branky já, a tak jsem mohl na vlastní oči 

student, který mi chtěl něco svěřit. Říkal, že chce odejít z vyso-
ké školy a přihlásit se do kněžského semináře a na teologickou 
fakultu. Krátce před tím absolvoval spolu s dalšími studenty 
seminář obnovy v Duchu svatém. Poprvé jsem zažil jako kněz 
radost z nového kněžského povolání. O to větší šok jsem pro-
žil, když jsem se dověděl, že o. Jiří zemřel v lednu na následky 
nemoci covid-19 ve věku nedožitých 50 let. Rozloučení s ním 
proběhlo v sobotu 30. ledna dopoledne ve farnosti Bojkovice, 
kde momentálně působil jako farář. Odpoledne sloužil o. ar-
cibiskup Jan Graubner zádušní mši svatou v kostele Povýšení 
Sv. Kříže ve Valašských Kloboukách. Po mši svaté byly uloženy 
tělesné pozůstatky o. Jiřího do rodinného hrobu na místním 
hřbitově. Na tomto pohřbu jsem nejenom vzpomínal na chvíle, 
které jsem prožil ve Valašských Kloboukách, ale také jsem dě-
koval Bohu za to, že mi ještě dopřává čas k pokání a obrácení. 
Kéž bych tuto možnost dobře využil. Na závěr chci ještě připojit 
vzpomínku na maminku zemřelého kněze, kterou jsem dobře 
znal. Také již zemřela. Jednou se mi svěřila s tím, jak prožívala 
období, kdy byl její syn na vojně. Za totality nemohl samozřejmě 
chodit každou neděli do kostela. Paní Změlíková se rozhodla, že 
bude v neděli chodit navíc na večerní mši svatou. Na dopolední 
mši svatou šla s rodinou. Večerní mše byly po celou dobu vojny 
za Jiřího. Možná, že se na nich zrodilo jeho kněžské povolání.
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ALŽBĚTA A NEVĚREC
Nebylo by Alžběty bez Felixe, ale také ne Felixe bez Alžběty. 
Nebylo by zde žádné svědectví, kdyby ti dva nepřišli na to, že 
jejich úlohou bylo manželství.

Spojení těchto milujících se duší, poznamenaných ale odlišným 
postojem každého z nich vůči víře, bylo počátkem výjimečné 
historie. Do tohoto příběhu nás nejdříve a především uvádí sa-
motná Alžběta, která – vylévajíc své úvahy na papír – po sobě 
zanechala význačné dílo reflexe o víře a lásce, a brzy potom 
její muž Felix, jehož svědectví doplnilo obraz jejich manželství. 
Oba podali důkaz, že Boží láska proniká každou temnotu, rov-
něž i nevíru.

Alžběta
Nenápadnost – to je první dojem, jaký si můžeme odnést při 
pohledu na její fotografie. Za nimi se však skrývá žena silného 
ducha, příjemná a rozhodná. Mnoho se hovoří o její osamoce-
nosti v pozemském životě. Cožpak se ale dá říci o ženě, která 
vedla bohatý dům, zvala k sobě přátelskou smetánku města 
Paříže, aktivně se účastnila rodinného života, často vyjížděla 
na daleké cesty a žila s mužem ve světě, že byla osamělá? Tak by 
se totiž dala popsat Alžběta, pokud bychom se soustředili jen 
na to vnější. Byl však ještě její život duchovní, a v něm zažívala 
osamocení. A přece se Alžběta naučila propojovat život vnější 
s vnitřním, askezi se životem ve světě, a to bez stínu falše.
Narodila se 16. října roku 1866 v Paříži v domě zámožného ad-
vokáta Antonína Arrighi a jeho paní Marie-Laure. Dostalo se 
jí náboženské výchovy tak jako většině děvčat pocházejících 
z bohatých katolických rodin. Už jako dítě Alžběta silně přilnula 
k Bohu, což se projevilo v jejich zápiscích v památníku. Těšila se 
z bohatého života v rodině, kde se měli rádi a kde se kladl velký 
důraz na dobré vzdělání. Jako každého věřícího ji však čekala 
chvíle, kdy se musela samostatně a velmi vědomě rozhodovat, 
kterou cestou půjde.

Felix
Ta chvíle přišla v prvních letech manželství. Slečna Arrighi, z níž 
vyrostla mladá a dokonale vzdělaná žena, se zamilovala do mla-
dého lékaře a novináře, sečtělého a aktivního ve společenském 
životě, Felixe Leseura. Mladý pár měl svatbu roku 1889, poci-
ťovali k sobě neobvykle velkou náklonnost. Felix oceňoval svoji 
ženu nade vše: obdivoval její všestranné vzdělání, společen-
skou zběhlost, považoval ji za pěknou a laskavou ženu. Jednu 
věc však nechápal – její víru. Muž nedokázal pochopit, jak ta-
ková vzdělaná osoba může zarytě trvat na svém náboženském 
přesvědčení. Alžběta, kterou Felix už před svatbou obeznámil 
se svým nepříliš vroucím vztahem k Církvi, rychle pochopila, že 
ve skutečnosti má co do činění s bojovným ateistou. Ten ne-
soulad však neumenšoval její lásku k muži, který se tehdy roz-
hodl „zapracovat“ na zbožnosti své manželky. Byl v tom natolik 
úspěšný, že se Alžbětina víra skutečně zachvěla. Leseur ženě 
podstrkoval díla volnomyšlenkářů, včetně Ernesta Renana. Pa-
radoxně četba jeho proticírkevního Života Ježíše umožnila Alž-
bětě, že se vzpamatovala. Povšimla si totiž mnoha zřetelných 
chyb a rozporů v této knize a rozhodla se je prokázat. To v ní 
nanovo probudilo duchovní život. Četba a meditace Bible i sva-
tých písem způsobily, že víra paní Leseur se stala nezpochybni-
telnou a rozumnou.

Jak na muže
Viděla snad Alžběta, chtějíc si zachovat víru, nutnost uskutečnit 

vidět, co všechno František pro kostel a pro farnost dělá. Pro-
tože se František nedávno dožil devadesáti let, jsem rád, že mu 
mohu poděkovat i na stránkách Života farností za všechno, co 
pro farnost a pro církev udělal. Zároveň mu chci popřát do dal-
ších let hodně štěstí, zdraví a hlavně Božího požehnání!

Přečtěte si!
Možná se někdo ptá: O svaté Terezii z Lisieux v tomto čísle nic 
nebude? Jak je to možné? Něco se přece jenom najde! Nedáv-
no jsem byl upozorněn na jistý článek v časopise Světlo. Je to 
příběh ženy, která se provdala za nevěřícího manžela. Když 
jsem četl, jak tento vztah prožívala, byl jsem nadšen. Během 
manželství se sice zdálo, že s manželem nic nepohne, když však 
zemřela, všechno se změnilo. Manžel se obrátil, uvěřil a stal se 
z něho dokonce dominikánský mnich. Během četby článku jsem 
si říkal: Vsadil bych se, že na tuto ženu měla velký vliv svatá 
Terezie z Lisieux. Po přečtení několika řádků se mi to potvrdilo! 
S laskavým dovolením redakce Světla celý článek otiskuji. Stojí 
za to si ho přečíst, i když je dlouhý. Zároveň chci povzbudit naše 
farníky, aby si brali v kostele a četli časopisy Světlo, Katolický tý-
deník, časopis Oldin a další. Je zázrak, že ještě mohou vycházet. 
Jsem rád, že i v našich farnostech mají tolik čtenářů.

o. Pavel
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výběr: Bůh, nebo muž? Pro ni zde nebylo rozdílu: ona si vybra-
la Boha s vědomím, že tím neztrácí muže. Měla dobrou vlast-
nost, že dokázala vidět daleko dopředu. Pravdou je, že musela 
v jistém smyslu přijmout osamocenost ve svém manželství, ale 
vzbudila v sobě bojovného ducha k tomu, aby ta samota nemě-
la pokračování na věčnosti. Rozhodla se svého muže obracet 
ne přesvědčováním a argumentováním podle svého stanovis-
ka, ale příkladem a modlitbou. Tyto zásady Alžběta převedla 
i na proticírkevní prostředí, ve kterém vzhledem k mužovým 
názorům musela žít. „Vyhýbat se veškeré diskusi na náboženská 
témata. Modlitba, příklad, skutky nebo slova proniknutá láskou 
a porozuměním – to je zbraň úspěšné války. Slovní potyčky si ne-
razí cesty k názorům na Boha; paprsek lásky nejedenkrát osvětlí 
cestu, po které se potulují ta ubohá zoufalá srdce a dovede je 
do přístavu,“ psala Alžběta. Od této chvíle s láskou a vědomě 
provázela muže všude tam, kde ji on potřeboval: cestovala, 
vedla otevřený dům, účastnila se setkání smetánky přátelské 
Paříže, tak jak to Felix měl rád. Zároveň však nezanedbávala 
vlastní duchovní rozvoj. Její vnitřní život byl charakterizován as-
kezí a umrtvováním. Alžběta stále víc toužila po tichu a chudo-
bě. Vyhradila jim prostor ve svém životě, vždy se však s úsmě-
vem ujímala povinnosti paní domu a obětovala Bohu všechno 
odříkání, do něhož ji uváděly záměry jejího muže. Její program 
nevyplýval ani trochu z utajené potřeby vzdorovat muži, aby 
tak nad ním mohla později triumfovat. Alžběta žila v době silně 
se rozvíjejícího marxismu, okouzlení socialismem a racionalis-
mem, viděla, jak dalece názory, s nimiž se její muž ztotožňoval, 
zraňují Boha. Rozhodla se, že to bude Vykupiteli vynahrazovat 
a ještě víc ho milovat, to proto, že on není milován jejím mužem 
a jeho přáteli. „Milovat ukřižovaného Ježíše Krista. Žít pod jeho 
křížem, sjednocovat se s jeho utrpeními; oslazovat svou láskou 
jeho rány, a nade všechno ránu Božského srdce.“ Alžbětiným 
záměrem tedy bylo zadostiučinění Bohu, a hned potom vypro-
šování obrácení, jejím mužem počínajíc. Tak vešla, ostatně vybí-
zena svým duchovním vůdcem, na cestu apoštolátu, kde našla 
své povolání.

Do práce!
„Bůh mi přikázal žít mezi lidmi, kteří pravdám víry odpírají, kteří 
ty pravdy ani neznají. On určitě chtěl, abych poznala nejrozto-
divnější stavy duší a pochopila je, abych s nimi dokázala soucítit 
s větší láskou a s porozuměním se dokázala sklánět nad neví-
rou a pochybnostmi,“ psala o svém poslání Alžběta. Vědomí, že 
je zvána k tomu, aby byla apoštolkou, ji přikazovalo horoucně 
se sjednocovat s Kristem a modlit se za druhé: „Hluboce chá-
pu, co ode mne vyžaduje onen úřad apoštolky a všechny povin-
nosti, které s ním souvisí. Především sama potřebuji stále hlubší 
vnitřní život. Více než kdykoliv jindy mám čerpat lásku a pokor-
nou veselost ve svaté Eucharistii a v modlitbě. Svým záměrům 
mám stavět cíl docela nadpřirozený.“ Chápala, že za tím musí 
následovat čin: „Sloužit ukřižovanému Ježíši Kristu: modlitbou 
a velebením ho; prosbou o dobro duší, které on miluje a touží 
spasit a pro jejichž spasení chce, abych s ním spolupracovala; 
skrze pokání, přijetí utrpení a dobrovolné umrtvení; skrze poká-
ní pro jeho odpuštění a vynahrazení; skrze obětavou lásku pro 
duše a horoucnost vpravdě apoštolskou.“
Tímto způsobem se Alžběta stávala nástrojem, aby skrze svou 
lásku k druhým dostávala lásku samotného Krista. Na konci své-
ho života obětovala Bohu sebe za Felixovo obrácení.

Postoj lásky
Zajímavé je, že Alžběta v tom povolání spatřovala rovněž výzvu, 

aby neutíkala od světa a společnosti, ale aby se stále vzděláva-
la, aby byla na co možná nejvyšší úrovni intelektuální a mohla 
o všem rozmlouvat. Studovala filosofii, literaturu a historii; uči-
la se jazyky; dokonale znala současnou společenskou i politic-
kou situaci své země.
Při kontaktu s druhými se vyznačovala prostotou a upřímností, 
což jí při stále veselé náladě získávalo srdce účastníků rozhovo-
rů a vzbuzovalo jejich důvěru. Paní Leseurová věnovala velkou 
pozornost tomu, aby při rozhovoru se svými partnery byla po-
zorná, aby jim prokazovala uznání. Ve společnosti, ve které se 
pohybovala, bylo hodně protestantů i židů. Alžběta se varovala 
jakékoliv formy fanatismu. Uvědomovala si, že vnucování svých 
pohledů do života druhých může být škodlivé, byla tedy spíše 
ochotná naslouchat a ve vhodné chvíli pro rozmlouvajícího pro-
mluvit: „Neakceptovat všechno, ale všemu rozumět; nechválit 
všechno, ale všechno promíjet; nepřijímat všechno za své, ale 
ve všem hledat částečky pravdy, která je tam ukrytá. Neodmítat 
ani myšlenku, ani dobrou vůli, ať by byla jakkoli slabá nebo po-
křivená. Milovat duše, jako je Kristus miloval.“

Utrpení je čin
Nezřídka musela Alžběta zažívat pohrdání a nepříjemnosti kvůli 
svým názorům, často ostatně projevovaným bezděčně. Ty, kteří 
ji „bili do tváře“, mezi nimi i svého muže, nazývala „drahými 
nevěrci“ a s láskou je v modlitbě odevzdávala Bohu. S trápením 
duchovní podstaty souviselo rovněž tělesné utrpení. Paní Lese-
urová nepatřila nikdy k silným ženám. Už v prvním roce manžel-
ství začala trpět na střevní absces a zdravotních potíží přibývalo. 
V roce 1907 se Alžbětino zdraví povážlivě zhoršilo. Za několik let 
jí diagnostikovali zhoubný nádor. Prošla chirurgickým zákrokem 
i ozařováním. Utrpení využívala jako nástroje při spolupráci 
s Bohem: „Stoici říkali: »Utrpení není ničím« - a nemluvili pravdu. 
My zase – křesťané, osvícení lepším světlem, říkáme: »Utrpení je 
vším,« protože ono všechno vyprosí, všechno dostane. Skrze ně 
Bůh souhlasí se splněním všeho, o co vroucně prosíme; ono po-
máhá milosrdnému Ježíši ke spasení světa i duší.“ Protože v utr-
pení Alžběta viděla zdroj nezvykle blízkého sjednocení s Bohem, 
osmělovala se tvrdit, že „utrpení je také svátost“. Proto, bolesti 
navzdory, zůstávala klidná a nikomu se nevnucovala se svým 
naříkáním; nadále s úsměvem přijímala hosty světové úrovně, 
ačkoliv to pro ni bylo stále větším utrpením.
Návrat rakoviny prsu a metastázy se nakonec staly příčinou její 
smrti v květnu roku 1914.

Šokující odhalení
Poslední roky společného života trochu zmírnily Felixův postoj. 
Když ale viděl svou umírající ženu, pocítil ještě větší hněv vůči 
Bohu, kterému odpřisáhl nenávist. Po Alžbětině pohřbu čeka-
lo na Felixe neuvěřitelné odhalení. Jeho švagrová Amélie mu 
ukázala zásuvku v psacím stole, ve které jeho žena uschovávala 
svůj Deník a další zápisky. Četba těch sešitů Felixe doslova sra-
zila k zemi. Teď teprve v úplnosti odhalil svou ženu; uviděl, jak 
obrovskou práci vykonala a jak hluboký duchovní život vedla. 
Objevoval kromě jiného i dopisy, které Alžběta psala známým, 
povzbuzovala je, dávala jim duchovní ponaučení, a také rady 
kmotřencům a příbuzným, které vedla duchovně jako „matka“, 
protože se nemohla těšit z vlastního potomstva. Felix nakonec 
objevil závěť, kterou mu milovaná zanechala; v ní ho ujišťovala 
o své lásce a prosila ho, aby pokračoval v charitativní práci, kte-
ré se ona věnovala, aby platil příspěvky společenským institu-
cím, ke kterým náležela.
     Ta členka Apoštolátu eucharistického totiž v Paříži založila pro 
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O milost tě prosím s lotrem kajícím

Určitě to znáte – píseň z kancionálu 712 – Klaním se ti vroucně, 
skrytý Bože náš. Zpravidla se zpívá u přijímání a vyzývá k živé-
mu kontaktu s Kristem v Eucharistii a autorem textu je Tomáš 
Akvinský.
Každý z nás máme nějaké životní vzory, příklady, ať niterně skry-
té či otevřené, o kterých naše okolí ví. V duchovní sféře to jsou 
zpravidla svatí, kteří nás předešli do Božího království. V životě 
to můžou být sportovci, modelky, filozofové, myslitelé, herci 
nebo jen lidé nám sympatičtí svými názory či životními přístupy.
Ale zpět k sv. Tomáši. Pochazel z italského šlechtického rodu 
a osloven výzvami evangelia vstupuje do žebravého řádu do-
minikánů proti vůli svých příbuzných. Ti jej dokonce nějakou 
dobu nechali uvěznit. Studoval a pak přednášel na univerzitách 
v Itálii a Francii. Napsal obrovské kvantum spisů – jeho tajemník 
říká, že své dílo diktoval 4-5 písařům najednou. Je považován 
za největšího filozofa středověku – zajímavostí je, že ve svém 
díle poskytuje logické důkazy existence Boha moderní meto-
dou Q&A (otázka a odpověď).
A tento velikán své doby nám staví golgotského lotra jako ži-
votní příklad, vzor přístupu k Ježíší. Nic o tom člověku nevíme, 

Pastýřský list otce arcibiskupa

 Všem farnostem
 Arcidiecéze olomoucké
 pozdrav a požehnání!

Drazí bratři a sestry v Kristu,

i když procházíme dobou koronaviru a různých omezení, život 
nestojí. Pro naše mladé nastala doba přihlášek na různé ško-
ly, střední i vysoké. Rád bych upozornil na naše církevní ško-

dělnice Dům pro dívky, kde měly slušně bydlet, výdejnu jídla 
pro dělníky, a když jí ještě zdraví dovolovalo, pracovala ve Spol-
ku péče o rodiny a v Katolickém svazu lidovém. Angažovanost 
v životě pro společnost Alžběta považovala za povinnost věří-
cího, jak psala: „Socialismus slibuje lepší budoucnost, křesťan-
ství mění a zdokonaluje současnost.“ Proto prosila svého muže 
na listech závěti: „Buď křesťanem, buď apoštolem! ... Miluj duše, 
modli se, trp a pracuj pro ně.“
To všechno Felixe velmi zaskočilo. Největší šok ale prožil, když 
odhalil, jakou oběť se rozhodla přinést za jeho obrácení.
Felix tím byl zpočátku velmi pobouřený. V roce 1915 se však 
vyzpovídal a smířil se s Církví. Ujal se také vydávání dopisů své 
zemřelé ženy. A ještě to bylo málo: získal také povolení samé-
ho papeže Benedikta XV. a v 62 letech vstoupil do řehole do-
minikánů, kde přijal jméno Maria Albert. Felix rovněž sehrál 
významnou roli pro otevření Alžbětina beatifikačního procesu 
v roce 1934.

Směrovka pro současnost
Alžbětina neobvyklost nespočívala v hrdinských skutcích. Její 
hrdinství bylo skryté ve zdánlivě malých rozhodnutích všední-
ho dne. Alžběta věděla, a následovala v tom cestu sv. Terezie 
od Dítěte Ježíše, ke které měla velkou úctu, že všednost a ne-
nápadné drobnosti jsou nejdůležitějším stavebním materiálem 
naší víry: „Nehleďme příliš daleko a příliš vysoko, ale před sebe 
a po stranách. Dobro, které máme vykonat, je možná tady.“
Za tou myšlenkou šla konkrétní rozhodnutí – každodenní ryt-
mus modlitby, meditace ráno i večer, častá zpověď i svaté při-
jímání, každý měsíc jeden den vykonaných rekolekcí. Ve své 
každodennosti stavěla Alžběta na první místo život rodinný 
a společenský. Žila zde a nyní – a tuto pozornost pro vlastní 
skutečnosti nám ukazuje ta málo známá služebnice Boží.
Alžběta a Felix Leseurovi nám připomínají svým příběhem to, 
že manželství není stavem nedynamickým. Alžběta chápala, že 
Felix jí je nejenom dán, ale také navíc – dán jako úkol. Paradox-
ně Felixova nevíra utvořila a posílila víru Alžbětinu. Alžbětina 
umocněná víra se naproti tomu stala kvasem pro víru Felixovu. 
Lidsky se to jeví jako nelogické, ale o Boží logice zde není řeč. 
Přivádí  nás to k mínění již připomínané sv. Terezie z Lisieux, že 
skutečně „všechno je láska“, pokud jenom chceme vejít do nám 
nabízeného dynamismu. Neexistuje situace, ze které by Bůh ne-
mohl vyzískat dobro.

Z Milujte se! 3/2020 přeložila -vv-
(Redakčně upraveno)

Převzato z týdeníku Světlo 51-52/2020

ly, jako jsou arcibiskupská gymnázia v Kroměříži, Prostějově či 
Velehradě, ale i na Gymnázium Německého řádu v Olomouci, 
nebo Střední školu pedagogickou a sociální sester dominikánek 
v Bojkovicích, ale taky na Střední odbornou školu sv. Jana Boska 
v Kroměříži.
Často jsem slyšel od rodičů výtku, že nám chybí církevní škola 
praktického typu. Dnes máme školu s učebními obory: Lesní 
mechanizátor, Opravář lesnických strojů, Zemědělec – farmář 
a Zahradník, tříleté učební obory s výučním listem. Škola má 
internát, který vedou kněží salesiáni. Mám radost, že mohu vě-
řícím rodinám dát tuto konkrétní nabídku církevní pomoci s pří-
pravou jejich dětí do života ve zdravém náboženském prostředí.
Máme nabídku i pro maturanty, kteří mají zájem o Vyšší odbor-
nou školu sociální v Olomouci. U všech těchto škol jde o nabíd-
ku církve mladým lidem, kteří si školy vybírají podle svých před-
stav. Je tu však ještě jedna nabídka, která má jiný směr. Je to 
kněžský seminář v Olomouci, který je určený pro mladé muže, 
kteří chtějí nabídnout sami sebe ke službě Bohu a lidem.
Obracím se na Vás, mladí muži, kteří už máte maturitu nebo 
se na ni letos připravujete a už Vás někdy napadla myšlenka 
na kněžství, nebo máte touhu žít pro druhé, prohlubovat své 
přátelství s Ježíšem a pomáhat lidem na cestě spásy. Promluvte 
si s knězem o své životní cestě a hledejte spolu s ním, jestli Bůh 
nevolá ke kněžství také Vás. Kněžský život není pohodlný, ale je 
plný Božího dobrodružství a stojí za to. Přihlášky do semináře, 
které je třeba odevzdat na arcibiskupství do konce března, zís-
káte prostřednictvím svého kněze.
Sestry a bratři, každého z Vás prosím o modlitbu za naše mla-
dé, kteří mají nyní udělat důležitá rozhodnutí. Kéž zkušenosti, 
dobrý příklad a životní moudrost dospělých pomohou našim 
mladým v jejich odvážném hledání.

S přáním radosti z Kristova přátelství každému z Vás ze srdce 
žehná

+ Jan Graubner
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Slovo života na únor 2021

kvůli čemu ho odsoudili, jak se jmenoval, ale staletími zní jeho 
pár vět z Lukášova evangelia a nejvíc: Ježíši, pamatuj na mne, 
až přijdeš do svého království.“ A teď se vás ptám: Můžete mi 
někdo říct proč právě onen lotr? Proč nedává za vzor Abraháma, 
Mojžíše, Jákoba, Joba, nebo některého z apoštolů? Pořád mi to 
vrtá hlavou.
Eucharistie je středobodem celé mše svaté. Je to ten moment, 
kdy Ježíš při poslední večeři dal své tělo a krev v oběť za naše 
hříchy. Je to ono prozření učedníků Emauzských, kteří ho po-
znali až při lámání chleba a ještě v tu hodinu se vrátili zpátky 
do Jeruzaléma. Stejně jako první křesťané ve Skutcích tak i my 
setrváváme na modlitbách, apoštolském učení a v lámání chle-
ba. Někdy je nazýván jako chléb na cestu „Viatikum“ a také jej 
známe jako svátost oltářní – vše je jedno a totéž. Eucharistický 
Kristus.
A Tomáš nám v této písni připomíná, že náš zrak, chuť, hmat 
může „šálit“. Je to právě kněz, který pronáší Ježíšova slova a my 
jej díky tomuto můžeme vnímat. Jsem přesvědčen, že při této 
chvíli by se měla zhasnout světla v kostele, protože zrakem ne-
vnímáme žádnou změnu. Těch pár vět pronesených u oltáře 
je slovo samotného Krista, které činí z obyčejného chleba tělo 
a z vína krev Páně.
Tak až se zase rozezní při mši zvonky a kněz pozvedne chléb 
a kalich – nenechte se zmást. Nejsou to světla reflektorů, zlata-
vý lesk kalicha ani případně vůně vonného kadidla, kde se právě 
děje změna. Přivřete oči a pozorně poslouchejte. Pak přijměte 
Krista, padněte na kolena a volejte v duchu s lotrem: Ježíši, pa-
matuj na mne, až přijdeš. Volejte spolu s učedníky od Emauz: 

„Což nám srdce nehořelo, když s námi na cestě mluvil a otvíral 
nám Písma?“ Volejte taky s nevěřícím apoštolem Tomášem: 
Pán můj a Bůh můj! A s Tomášem Akvinským – O milost tě pro-
sím s lotrem kajícím. Nebojte se, že budete sami. V té chvíli se 
totiž slétávají andělé a serafové a klaní se před Božím synem, 
který právě dal svůj život na oltář za naše hříchy.

Michal Perutka

„Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš 
Otec!“ (Lk 6,36)

modlitbám1,
Evangelista Lukáš rád podtrhuje velikost 
Boží lásky podle jedné vlastnosti, která ji 
podle něho vystihuje nejlépe: podle mi-
losrdenství.

Milosrdenství je v Písmu svatém jakýmsi mateřským odstínem 
Boží lásky, jímž pečuje o své stvoření a neúnavně ho pozvedá, 
utěšuje a přijímá. Ústy proroka Izajáše slibuje Hospodin svému 
lidu: „Jako matka utěšuje svého syna, tak já vás potěším, v Jeru-
zalémě naleznete útěchu.“1

Tuto vlastnost uznává a hlásá také islámská tradice: mezi de-
větadevadesáti krásnými jmény Boha, která se nejčastěji vrací 
na rty věrného muslima, je i Milosrdný a Shovívavý.
Tyto stránky evangelia nám představují Ježíše, jak navrhuje vel-
kému zástupu lidí přicházejících z města i ze vzdálených oblastí 
odvážnou a neslýchanou věc: napodobovat Boha Otce právě 
v milosrdné lásce.

Je to cíl, který se nám zdá téměř nemyslitelný, nedosažitelný.

„Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš Otec!“

Chceme-li napodobovat Otce, musíme se z pohledu evangelia 
především každý den postavit za Ježíše a učit se od něj milovat 
jako první, tak jako to Bůh neúnavně činí s námi.
Tuto duchovní zkušenost popsal i luteránský teolog Bonhoeffer 
(1906-1945): „Denně křesťanské společenství zpívá: ,Dostalo se 
mi milosrdenství.’ Dostal jsem tento dar i tehdy, když jsem Bohu 
zavřel své srdce; (…) když jsem zabloudil a nemohl najít cestu 
zpět. Tehdy mi přišlo Boží slovo naproti. Tehdy jsem pochopil: 
On mne miluje. Ježíš mne našel: byl mi nablízku, jen On. Při-
nesl mi útěchu, odpustil mi všechny moje chyby a neobviňoval 
mne. Když jsem byl jeho nepřítelem a neposlouchal jsem jeho 
přikázání, jednal se mnou jako s přítelem. (…) Jen stěží dokážu 
pochopit, proč mne Pán tak miluje, proč jsem mu tak drahý. Ne-
dokážu pochopit, jak to dokázal, proč toužil přemoci moje srdce 
svojí láskou, mohu jen říci: ,Dostalo se mi milosrdenství.’“2

„Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš Otec!“

Tato slova z evangelia nás vyzývají ke skutečné revoluci v našem 
životě: pokaždé, když čelíme možné urážce, můžeme si namísto 
cesty odmítnutí, neodvolatelného odsouzení a pomsty vybrat 
cestu odpuštění a milosrdenství.
Nejde ani tak o to, dostát nějaké obtížné povinnosti, ale spíše 
od Ježíše přijmout možnost přejít od smrti egoismu ke skuteč-
nému životu společenství. S radostí zjistíme, že v sobě nese-
me DNA našeho Otce, který nikoho definitivně neodsuzuje, ale 
dává všem další šanci a otevírá obzory naděje.
Tato volba nám pak dovolí připravit půdu pro bratrské vztahy, 
z nichž může vyrůst lidské společenství zaměřené k pokojnému 
a konstruktivnímu soužití.

„Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš Otec!“

V úvaze nad větou z Matoušova evangelia3, která hlásá blaho-
slavenství toho, kdo koná milosrdenství, Chiara Lubichová píše: 

„Téma milosrdenství a odpuštění prostupuje celým evangeli-
em. (…) Milosrdenství je skutečně nejvyšším vyjádřením lásky, 
křesťanské lásky. Milosrdenství lásku naplňuje a dovádí k do-
konalosti. (…) Snažme se tedy žít v každém našem vztahu tuto 
lásku k druhým ve formě milosrdenství! Milosrdenství je láska, 
která umí přijmout každého bližního, zvláště toho nejchudšího 
a nejpotřebnějšího. Je to láska, která se nešetří, je hojná, je pro 
všechny, je konkrétní. Je to láska, která vzbuzuje vzájemnost, 
jež je nejzazším cílem milosrdenství, bez kterého by zůstala jen 
spravedlnost, sloužící k vytvoření rovnosti, ne však bratrství. 
(…) I když se to zdá těžké a odvážné, ptejme se tváří v tvář kaž-
dému bližnímu: Jak by se k tomuto člověku chovala jeho matka? 
Tato myšlenka nám pomůže chápat Boží srdce a žít podle něj.“4 

Letizia Magri

1 Viz. Iz 66,13.
2 Dietrich Bonhoefer, 23.1.1938, in La fragilità del male, raccolta di scritti inedi-
ti, Piemme, 2015. Vlastní překlad z italštiny.
3 Viz. Mt 5,7.
4 C.  Lubich, Parola di Vita novembre 2000, in eadem, Parole di Vita, a cura 
di Fabio Ciardi (Opere di Chiara Lubich 5; Città Nuova, Roma 2017), v češtině 
v časopise Nové město 11/2000, str. 15.
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zŠ salvátor
1. pololetí skončilo
Školní rok 2020/2021, tak jiný než mnohé předchozí roky, vstou-
pil do druhé poloviny. Každý den očekáváme nějaké radostné 
zprávy ohledně návratů dětí do škol, ale „světlo na konci tunelu“ 
ještě vidět není. Už jsme byli připraveni na variantu, že se vrátí 
alespoň deváťáci, ale zatím zůstávají na výuce distanční, stejně 
jako žáci od III. třídy.
Naše škola přesto funguje, prvňáčci a druháčci se pěkně učí 
a dělají nemalé pokroky! S lítostí však se mnoho školních akcí 
ruší zcela, nebo se odkládají na příznivější dobu. Např. karne-
val, kterým končíme první pololetí, se letos neuskutečnil. Za-
tím doufáme v jeho přesunutí na konec května či na Den dětí, 
ale to je jen naše přání. Knihovna odložila na neurčito Pasování 
prvňáčků na čtenáře (přesněji na rytíře řádu čtenářského), ani 
jsme nemohli uskutečnit akci Na zkoušku prvňáčkem, kterou 
pořádáme tradičně před zápisem dětí do I. třídy...
Uvědomujeme si, jak současný stav distanční výuky stále více 
zatěžuje rodiny, jak se stává stereotypním a obtížným. Přemýš-
líme, jak více motivovat děti, které se učí doma, co vymyslet, 
aby neztratily chuť a zájem. (Pokud je teda už dávno neztra-
tily...) Děkujeme všem rodičům za spolupráci, obdivujeme je 
za to, že zvládají skloubit svou pracovní dobu a dobu pomoci 
s výukou dětí, že ke starostem s chodem domácností musí řešit 
ještě veškeré technické záležitosti s počítači a internetem, aby 
děti mohly být připojeny na on-line hodinách… Velké díky!
Jen prvňáčci a druháčci si mohli ve čtvrtek 28. 1. 2021 osobně 
převzít od třídních učitelek výpisy z pololetního vysvědčení. Byl 
to pro ně slavnostní den, zejména pro prvňáčky, kteří vysvěd-
čení dostali úplně poprvé. Mnozí byli i slavnostněji oblečeni než 
jiné všední dny a nemohli se ani dočkat! Kromě známek dostali 
od paní učitelky osobní dopis, ve kterém nechyběla pochvalná 
slova za jejich práci v prvním pololetí, zejména za náročnou vý-
uku na dálku na podzim. Obdrželi také malou pozornost od or-
ganizátorů Tříkrálové sbírky za milé obrázky Tří králů, a aby jim 
chuť do práce vydržela i v pololetí druhém, dostal každý taky 
něco sladkého. Někteří druháci dostali k vysvědčení pochvalu 
třídní učitelky na zvláštním pochvalném listu. A také oni dostali 
klíčenku na krk a čokoládu pro dobrou náladu. Ostatní školá-
ci (a jejich rodiče) měli možnost zhlédnout pololetní klasifikaci 
v systému Bakaláři a výpisy z vysvědčení dostanou žáci nejpoz-
ději třetí den po svém návratu do školy.

Magda Krupová

Pohádkový den ve II. třídě 
Poslední den prvního pololetí tohoto školního roku si druháč-
ci zpestřili improvizací divadelních představení dvou známých  
pohádek. Každé z dětí se převléklo do kostýmu některé z po-
stav a vyzkoušelo si ji ztvárnit. Přála bych vám vidět tu radost 
v dětských očích! Obě představení se dětem povedla a už se 
těší na další. 

Kateřina Janýšková

Uhádnete podle fotografií, které pohádky děti hrály? 
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Družina – 1. skupina 
Děti z I. třídy, které nyní tvoří první skupinu školní družiny, vy-
tvořily básničku o tom, jak se teď v družině mají a jak se jim daří. 
Přečtěte si ji.

Je to bezva, je to sen, že můžu jít z domu ven!
Do družiny, do školy, rád splním i úkoly!
S kamarády v družině pobavím se jedině.
Vždyť jsme dobrá skupina, vše nás tady zajímá.
Chvíli tu a chvíli tam, nudit se zde nehodlám.
Tvořím rád a s radostí, skvělé jsou mé schopnosti!
Umím chodit pomaličku, nehraju si na honičku.
Když slyším hrát písničku, zklidním se na chviličku.
Nechybí mi nikdy rouška, červená mám celá ouška!

Lenka Karolová a děti

Kalendář dětí z druhé skupiny školní družiny
V období, kdy chodí do školy jen prvňáčci a druháci, a navíc 
není povoleno spojovat skupiny žáků různých ročníků do jedno-
ho oddělení, funguje místo školního klubu druhá skupina školní 
družiny. Děti II. třídy v družině nelelkují, ale tvoří, hrají si, vy-
mýšlejí… Hitem se stalo např. zažehlování korálkových obrázků. 
Společně s paní vychovatelkou Hříbkovou se děti v lednu roz-

hodly vytvořit měsíční kalendář na rok 2021. Jak se jim to poda-
řilo, vidíte na několika fotografiích. Mně se to líbí moc, chválím!

Soutěž „O poklad strýca Juráša“ – letos na téma: Lež jako 
věž – výsledky příměstského kola
Knihovna zveřejnila 29. ledna video, ve kterém oznámila výsled-
ky této každoroční literární a výtvarné soutěže. Potěšující je, že 
žáci naší školy tvoří z celkového počtu 56 zapojených žáků rov-
nou celou polovinu! Už to je dobrá zpráva. A že mezi těmi 28 
najdeme 11 oceněných, je zpráva přímo skvělá! Všem děkuji 
za účast, a žákům na prvních třech místech držíme dál palce, 
protože jejich práce postupují do okresního kola!

1. – 3. ročník
Kategorie komiks – 1. místo Veronika Pospíšilová, II. tř.
4. – 5. ročník
Kategorie próza – 1. místo Barbora Levová, V. tř.
 2. místo Terezie Vránová, V. tř.
 sdílené 3. místo Miriam Dřímalová, V. tř.
Kategorie poezie – 1. místo Vojtěch Zavičák, V. tř.
Kategorie komiks – 3. místo Veronika Marušáková, V. tř.
6. – 7. ročník
Kategorie próza – 1. místo Tobiáš Zgabaj, VII. tř.
 3. místo Amálie Kuipers, VI. tř.
8. – 9. ročník
Kategorie poezie – 2. místo Markéta Kubjátová, VIII. tř.
 3. místo Matěj Komenda, VIII. tř.
Čestné uznání za komiks, který se porotě líbil, ale neměl sou-
peře, získává Radim Pospíšil, VI. tř.

pokračování na str. 12
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Karneval farní školky Rybičky - pátek 12. února 2021
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Děti z I. třídy dělají pokroky ve školní práci
Prvňáčci využívají každé chvíle, kdy jsou ve škole, aby se něče-
mu novému naučili. Na řadu přicházejí nová písmena, a už jim 
moc nechybí, aby je znali všechna! Paní učitelka pro ně volí roz-
ličné aktivity, aby si učivo procvičovali a upevňovali. Velmi je 
baví přiřazování slabik k obrázkům a vytváření dvojic, což zvlá-
dají buď ve dvou, nebo i samostatně

Soutěž Bible my 
Vzhledem k epidemiologické situaci probíhá letošní ročník sou-
těže „Bible a my“ elektronicky. Do prvního kola i do dalších kol 
se mohli přihlašovat žáci sami ze svých domovů. Informaci, ko-
lik našich žáků se do soutěže zapojilo, se snažíme získat od ro-

dičů, přesná čísla ještě nemáme, každé kolo se počítá zvlášť, 
a to třetí teprve proběhne. Za organizátory soutěže zveřejnila 
Markéta Matlochová zprávu o prvním kole: „Do prvního kola 
mimořádného ročníku soutěže Bible a my se zapojilo přes 400 
soutěžících. Potěšilo nás, že soutěž proběhla v různých částech 
naší země - někde se zapojily celé třídy, skupinky dětí v hodi-
nách náboženství, ale většinou to byli jednotlivci, kteří soutě-
žili ze svého domova. Odpovědi se tak scházely z mnoha měst, 
např. z Domažlic, Klatov, Strakonic, Žďáru nad Sázavou, Chru-
dimi, Blanska, Hodonína, Uherského Hradiště, Bruntálu, No-
vého Jičína a spousty dalších. Máme radost ze zapojení všech 
věkových kategorií - soutěžili žáci prvního i druhého stupně ZŠ, 
ale také středoškoláci. Tři vítěze prvního kola vylosoval o vá-
nočních prázdninách olomoucký biskup Antonín Basler.“ Naši 
žáci mezi oceněnými nebyli. Výsledky druhého kola, které pro-
bíhalo do 16. února, zatím neznáme. Během postní doby bude 
probíhat ještě třetí kolo soutěže. Informace najdete na www.
bibleamy.cz

Sněhuláci
Výborných sněhových podmínek využili naší druháčci, kteří se 
v rámci výtvarného tvoření pustili do stavění sněhuláků. Využili 
k tomu sněhem zasypanou travnatou plochu v areálu ZŠ Vyhlíd-
ka, která byla dlouho netknutá, bez jediné stopy. Děti se rozdě-
lily na několik týmů a pustily se „do práce“. Dost sněhu, otep-
lení a šikovnost dětí daly vzniknout hned několika sněhulákům! 
A jak vidíte na fotografii, opravdu se moc dětem povedli. Prima!

Od poloviny ledna do 31. ledna se mohly i ostatní děti zapojit 
do soutěže „O nejhezčího sněhuláka“. Trochu jsem se obávala 
sněhových podmínek, protože když je moc silný mráz nebo na-
opak moc mokro, sněhuláci vytvořit nejdou. Nakonec se někte-
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rým podařily obdivuhodné výtvory! Čím více fotografií přichá-
zelo, tím bylo jasnější, že rozhodování o konečném pořadí bude 
těžké. Nakonec se porota usnesla na tomto pořadí:

V kategorii jednotlivci 1. – 3. ročník získává: 
1. místo Terézia Pancisynová z I. třídy 
Dělené 2. místo Adriana Cimbalová z I. třídy a Alžběta Mrnuš-
tíková z I. třídy
Dělené 3. místo Eliáš Dřímal z I. třídy a Veronika Bačová z III. 
třídy (chybí foto autorky sněhuláků)

V kategorii jednotlivci 4. – 5. ročník získává: 
1. místo Dominik Lev, IV. třída
2. místo Tomáš Čunek, IV. třída

V kategorii „tým doma“ získávají:
Dělené 1. místo Hlavicovi (z Polic), Stančíkovi a Petrovičtí
2. místo děvčata Mrnuštíkova
Dělené 3. místo Baričiakovi, Pekárkovi a Juránkovi 
Dělené 4. místo Pospíšilovi, Pancisynovi

V kategorii „tým ve škole“ získávají
1. místo: Ondřej Čunek, Bernard Lev, Jan Fojtík a Jan Pavlík
2. místo: všichni ostatní druháci! 
Cena poroty pro zaměstnance: Eva Greňová (s vnukem Patri-
kem)

Sněhové stavby mimo soutěž zvládli: 
Dřímalovi, Pitrunovi, Pekárkovi, Lvovi

Děkuji za zapojení do soutěže, za nadšení pro věc a za chuť něco 
společně vytvořit! Díky, že jste vydrželi mít i zmrzlé ruce (a mož-
ná taky nohy a uši ). Jste šikulky! Děti, které mohou chodit 
do školy, již obdržely diplomy a odměny, na ty, které se učí dis-
tančně, odměny čekají v ředitelně.

„Valentýnky“
Tradici má na naší škole také oslava svátku sv. Valentýna. Tuto 
aktivitu vždy organizuje parlament školy. Letos tuto možnost 
nemá, tak jsme vyzvali žáky formou soutěže tříd, aby nama-
lovali valentýnský obrázek pro kamaráda, s kterým tvoří pat-
ronátní dvojici. Někteří se do práce pustili hned a v emailové 
schránce, na kterou chodily obrázky, začalo příspěvků přibývat. 
Chtěla bych moc pochválit všechny, kteří se zapojili, zvlášť žáka 
VI. třídy Jeronýma Štefku za krásné valentýnské psaní, které 
připravil pro Elenku z I. třídy. A víte, že ve Valašském Meziříčí 
máme sochu sv. Valentýna?
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Recepty z II. třídy
V rámci vyučování ČJ vzniká ve II. třídě kuchařka z rodinných re-
ceptů, které mají být rychlé a jednoduché, aby je mohly zvlád-
nout třeba i děti. Vybrala jsem z ní dnes některé, mohou být 
pro vás inspirací. 

Tvarohové šátečky s marmeládou
250 g tvarohu, 250 g hl. mouky, 250 g tuku (Hera, máslo), ½ lžič-
ky prášku do pečiva, marmeláda

Postup: Vše smíchat a vytvořit těsto. Rozválet a nakrájet 
na čtverečky 5x5 cm. Doprostřed dát marmeládu, přehnout 
a okraje přitisknout k sobě. Dát na plech a péct na 180-200 °C 
15-20 minut. Vychladlé obalit v moučkovém cukru smíchaném 
s vanilkovým cukrem. (Tobiášek Kuipers)

Pomazánka z makrely
Ober maso z uzené makrely a dej ho do mísy. Přidej 1 pomazán-
kové máslo, 2 lžíce kečupu a 1 lžíci hořčice. Vše smíchej (ručním 
šlehačem) a podle chuti přidej sůl. Pomazánku namaž na plátky 
bagety a ozdob zeleninou. (Damiánek Vrána)

Salát z červené řepy
Řepu uvaříme a poté nastrouháme do mísy. Přidáme nastrou-
haná jablka, 1 polévkovou lžíci hořčice a 1 kelímek zakysané 
smetany. Dochutíme solí a pepřem dle chuti. (Anička Bothová)

Šneci
listové těsto, 150 g šunky, 150 g plátkového sýru eidam

Postup: Na plech dáme pečící papír. Listové těsto rozprostře-
me, potřeme kečupem, poklademe šunku a na to plátky sýra. 
Všechno srolujeme a nakrájíme na tenká kolečka. Dáme je ved-

Charita Valašské Meziříčí

Charita má nový sociální automobil

Tento týden ředitel Charity Valašské Meziří-
čí Ing. Jiří Gavenda převzal z rukou zástupce 
reklamní agentury Kompakt spol. s r.o. klíče 
od nového sociálního automobilu Dacia Dok-
ker, který bude sloužit terénním službám. 
V současné době má  Charita k dispozici 43 au-
tomobilů, které jsou každodenně používány 
při poskytování celkem 19 sociálních a zdra-

votních služeb a k zajištění jejich  provozu. Území naší působnosti 
je velmi rozsáhlé. Sahá od Horní Bečvy, Valašské Bystřice přes 
Rožnov pod Radhoštěm, Valašské Meziříčí po Kelč a Hranicko. 
Jsou to tři mikroregiony Valašskomeziříčsko – Kelečsko, Rožnov-
sko a Hranicko, kam Charita za svými klienty jezdí. 

le sebe na plech. Pečeme 20 minut na 200 °C. (Ondrášek Čunek)

Jahodové sendviče
100 g jahod, 1 lžička citronové šťávy, 1 vanilkový cukr, 1 lžíce 
moučkové cukru, 250 měkkého tvarohu v kostce, bílé pečivo 
(nebo sendvičový chléb), jahody na ozdob

Postup: Jahody nadrobno nakrájíme, tvaroh utřeme s citrono-
vou šťávou, vanilkovým cukrem a moučkovým cukrem (podle 
chuti). Potom vmícháme nakrájené jahody. Tuto „pomazánku“ 
rozdělíme na pečivo a dozdobíme plátky jahod. (Beátka Olber-
tová)

Zápis do první třídy
Čas běží a zápis dětí do budoucí I. třídy se blíží. (S jistotou bude 
v dubnu, ale způsob zápisu není ještě ministerstvem stanoven.) 
Obecné informace již naleznete na webu naší školy v odkaze 

„zápis na naši školu“. Jelikož nám epidemiologická situace nedo-
volí uspořádat pro děti úspěšnou akci Na zkoušku prvňáčkem, 
tak se nám hůře odhaduje, kdo asi do naší školy nastoupí, pro-
tože nejsme spádovou školou. Proto vás prosíme, pokud se vy 
sami rozhodujete, že prvňáčka do naší školy zapíšete, nebo víte 
o někom, kdo o tom uvažuje, abyste nás kontaktovali. Děkuje-
me.

Magda Krupová
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Dostupnost všem klientům je jednou z priorit terénních služeb. 
Jejich pracovnice však nejezdí pouze po „rovných“ cestách, služ-
bu je potřeba poskytnout i lidem na samotách, mnohdy v nepří-
stupném terénu a za každého počasí. Proto je nezbytné, aby auta 
měla vyhovující vybavení, bez kterého by poskytování služeb 
bylo velmi obtížné. Nejenže by bylo problematické především 
v zimním období dojet ke klientům v odlehlých částech regionu, 
ale také častá poruchovost by představovala velkou překážku 
v kvalitním a hlavně spolehlivém poskytování služby. Obměnou 
a doplněním vozového parku předcházíme právě tomuto riziku. 

Děkujeme reklamní agentuře Kompakt spol. s r.o., manželům Ty-
roltovým a všem dárcům, kteří finančně přispěli k pořízení soci-
álního auta.

Za Charitu Valašské Meziříčí Martina Došková

Noclehárně je 15 let 
Pokud se podíváme do historie vzniku služeb pro lidi bez do-
mova ve Valašském Meziříčí, ten se datuje do roku 2004. Tehdy 
bylo zřízeno kontaktní místo na nádraží ve Valašském Meziříčí, 
na kterém se lidé bez domova začali shlukovat. Po vzájemné  
komunikaci s pracovníky Českých drah se Charita Valašské Me-
ziříčí této cílové skupině začala věnovat. Ještě téhož roku se 
služba stěhuje do budovy na ulici Zámecká ve Valašském Me-
ziříčí, kde vzniká denní centrum. Při práci s lidmi bez domova  
se postupně ukazuje problém, kde tito lidé přečkají zimu. A tak 
po všech přípravách je ve stejné budově 1. 2. 2006 otevřena 
Noclehárna.
Vznik Noclehárny byl velmi významně podpořen z Evropských 
strukturálních fondů. Díky evropskému projektu SROP (společ-
ný regionální operační program) bylo pořízeno vybavení Noc-
lehárny a zajištěn provoz na první dva roky. Na financování se 
v tu dobu podílelo také město Valašské Meziříčí a Zlínský kraj. 
V současné době je Noclehárna financována z MPSV a svůj po-
díl má na financování také město Valašské Meziříčí. Obce z mi-
kroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko, mikroregion Rožnov-
sko a další obce, jejíž občané využívají službu.
V prvních letech byla noclehárna otevřena na 6  měsíců v roce  
v zimním období s kapacitou 4 lůžka pro ženy a 12 pro muže. Po-
stupně se rozšiřuje její provoz a od roku 2011 je otevřena celo-
ročně. Nynější kapacita je 16 lůžek pro muže a 4 lůžka pro ženy. 
Ta se v zimě navyšuje o takzvaná „krizová“ lůžka a horké židle. 
V mrazivých nocích využívá službu až 30 osob bez domova.

Budova na Zámecké prošla několika stavebními úpravami, kdy 
došlo k rekonstrukci sociálního zařízení, rozvodu topení a vý-
měně oken. V roce 2018 došlo k finální úpravě budovy. Ta se 
týkala vnitřních i vnějších prostor objektu. Jednalo se o rekon-

strukci obvodových stěn a stropů včetně zateplení, kanalizace, 
výměnu elektroinstalace a nového zázemí pro personál služeb.

Za 15 let provozu služby bylo poskytnuto lidem bez domova té-
měř 70 tisíc noclehů.

V grafu je znázornění počtů poskytnutých noclehů v jednotli-
vých letech.

Znázornění počtu podpořených osob v daných letech.

Závěrem bych chtěl při této příležitosti poděkovat všem, kteří 
ve službě pracují nebo pracovali a těm, kteří se podíleli na jejím 
vzniku.

Pavel Březovják, vedoucí Noclehárny

Tříkrálová sbírka 2021
Stejně jako všechno ostatní v tomto roce, byla i Tříkrálová sbír-
ka jiná. Tak jako se ze dne na den měnila proticovidová opat-
ření, tak se měnily možnosti a způsoby jak uspořádat letošní 
Tříkrálovou sbírku, jejímž smyslem je vykoledovat finanční pro-
středky na pomoc potřebným, kteří se ocitli v nečekané složité 
situaci a zdravotně a sociálně znevýhodněným občanům, a při-
nášet Tříkrálové poselství, které boří hranice mezi lidmi. 

Podpořit sbírku bylo možné na www.trikralovasbirka.cz, ban-
kovním převodem na Tříkrálový účet č. 66008822/0800, kde 
po zadání variabilního symbolu 77707036 jste podpořili naši 
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Charitu. Dále formou DMS na číslo 87 777 a přispěním do za-
pečetěných kasiček, které byly umístěny v kostelích, úřadech 
a obchodech v jednotlivých městech a obcích. První tři způsoby 
je možné i nadále využít k podpoře sbírky, a to až do 30. dubna.

Kasičky byly již rozpečetěny. Celkem se od dárců vykoledovalo 
1 007 407 Kč. Z toho ve Valašském Meziříčí 186 037 Kč. Aktuální 
výnos online kasičky je 153 177 Kč. Celkem  je to 1 160 584 Kč.

Část těchto peněz putuje na domácí a zahraniční projekty Ar-
cidiecézní charity Olomouc. Naší Charitě zůstává 58 % z vybra-
né částky. Ty budou použity na přímou finanční pomoc pro lidi, 
kteří se ocitnou v nečekané tíživé situaci. Do Domu pokojného 
stáří koupíme profesionální mandl, který zajistí hloubkovou 
dezinfekci lůžkovin a prádla klientů. Část výtěžku sbírky bude 
použita na pokrytí provozních nákladů Centra sociálně materi-
ální pomoci, jehož úkolem je bezplatně poskytnout, na základě 
vydané poukázky, materiální (potraviny, šatstvo) a ve zvlášť na-
léhavých případech i finanční pomoc lidem, kteří se ocitli v tíži-
vé životní situaci.

Vedení Charity Valašské Meziříčí tímto upřímně děkuje všem, 
kteří se do sbírky jakkoliv zapojili. Děkujeme obcím, městům, 
farnostem, obchodům za vstřícnost, ochotu a pomoc při orga-
nizaci. Děkujeme vám za vaši finanční podporu.

Za Charitu Valašské Meziříčí Martina Došková

Křesťanství počítá s tím, že člověk je tělo a duše. Duchovní 
úsilí proto zapojuje i tělo. Snaha vyjít ze sebe a žít pro Boha 
a pro druhé nemůže zůstat jen v citu či myšlence, proto kon-
krétní odepření si nějakého mlsání, jídla či zážitků tělo musí 
pocítit. Odřeknutí si a šetření pak má smysl, když prospěje 
druhému, který pomoc potřebuje. Postní almužna pomáhá 
tomu, kdo se do ní zapojí, pomáhá vládnout jeho duchu nad 
tělem. Pro ty, kterým pomáhá, je projevem lásky.

+ Jan Graubner
arcibiskup olomoucký a metropolita moravský

Charita Valašské Meziříčí nabízí možnost zapojit se do akce Post-
ní almužna. V kostele jsou k vyzvednutí pokladničky, do kterých 
můžete po celou postní dobu odkládat peníze. Pokud peníze 
chcete věnovat někomu konkrétnímu, vložte do kasičky líste-
ček se jménem a kontaktem toho, komu chcete vašim darem 
pomoci. Adresát může být osoba, rodina nebo společenství, ale 
také určitá skupina např. senioři, matky s dětmi nebo opuštěné 
děti. Kasičky se sesbírají opět v kostele, a to na Květnou neděli.

Se všemi lístečky opravdu pracujeme. U konkrétních osob 
a rodin provedeme sociální šetření, ze kterého vyplyne i výše 
finanční podpory. Sociální šetření provádíme z důvodu vyhod-
nocení skutečné potřebnosti a případně nabídky jiné formy po-
moci.
V minulém roce byl výtěžek určen na dopady jarní vlny pande-
mie Covid - 19 – tedy převážně na nákup ochranných pomůcek 
pro pracovníky našich služeb. V pokladničkách se však objevilo 
i pár lístečků, a tak peníze z Postní almužny putovaly také na Pa-
pežské misijní klubko do dvou farností a k jedné osobě s vážným 
dlouhodobým onemocněním. 

Jsme si vědomi toho, že dnešní situace není jednoduchá a čím 
dál více lidí a rodin postihují dopady vládních ochranných na-
řízení. Možná je někdo takový i ve vašem okolí a díky Postní 
almužně mu můžete zprostředkovat pomoc.  

Děkujeme všem, kteří se zapojí. 
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Volné kapacity služeb
Diakonie Valašské Meziříčí poskytuje ucelený komplex zdra-
votních a sociálních služeb. Poskytuje péči seniorům, lidem se 
zdravotním postižením, nemocným a umírajícím, pomáhá pe-
čujícím zvládat náročnou péči o jejich blízké. 

V současné době Diakonie Valašské Meziříčí nabízí volné kapa-
city ve svých terénních, ambulantních i pobytových službách. 

Zájemci o bližší informace mohou kontaktovat jednotlivé služ-
by:

Pečovatelská služba
tel. 730 190 780
e-mail: pecovatelska@diakonievm.cz

Denní stacionář Dobromysl
tel. 737 391 341
e-mail: stacionar@diakonievm.cz

Hospic CITADELA
tel. 736 473 245
e-mail: citadela@diakonievm.cz

Odlehčovací služby pobytové
tel. 736 473 245
e-mail: odlehcovaci@diakonievm.cz

Služby Diakonie Valašské Meziříčí pomáhají bezpečně. Péče je 
poskytována za dodržení všech hygienických opatření s použi-
tím potřebných ochranných pomůcek. Pracovníci poskytující 
přímou péči jsou již proti onemocnění COVID-19 očkováni a zá-
roveň nadále dochází k jejich pravidelnému testování.

Mgr. Zuzana Venturová
fundraiser, referent PR

Šance pro naše děti
Drazí farníci, 

v souvislosti s přípravou svépomoc-
ných prací a brigád na naší farní bu-
dově se nabízí možnost využít některý 
materiál, který budeme demontovat 
nebo bourat a který někdo z vám může 
chtít ještě nějak zpracovat. 

Jsou to police, umyvadla, některé kusy 
osvětlení, jeden velký stůl, obklady, či 
školní tabule apod. Pokud budete mít 

zájem o některé tyto prvky, je možno si je prohlédnout a do-
hodnout podmínky a čas demontáže.

Kdo má zájem, může se obrátit na kontakty: 

Jiří Lev tel: 774 233 504
Miloš Skýpala tel: 608 866 261
Hynek Vančura tel: 602 564 188

Předpokládáme, že cena bude tzv. za odvoz, případně váš dob-
rovolný příspěvek na účely opravy budovy. Připomínáme, že 
např. u osvětlení je nutno zajistit si bezpečnou demontáž. 
O termínu a rozsahu samotných brigád vás budeme včas infor-
movat.
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Přikládáme fotografie některých prvků:

Za spolek ŠANCE PRO NAŠE DĚTI Miloš Skýpala



20



21

Poselství Svatého otce Františka
k postní době 2021

Milé sestry a milí bratři,

když Ježíš svým učedníkům vysvět-
luje, že svým utrpením, smrtí a zmrt-
výchvstáním plní Boží vůli, zároveň 
jim odhaluje hluboký význam svého 
poslání a zve je, aby se k němu připo-
jili pro spásu světa.

Když se ubíráme postní cestou k veli-
konočním svátkům, připomínáme si toho, který se „ponížil a byl 
poslušný až k smrti, a to k smrti na kříži“ (Flp 2,8). V této době 
obrácení obnovujeme svou víru, čerpáme z „živé vody“ naděje 
a otevřeným srdcem přijímáme Boží lásku, která nás přetvá-
ří v sestry a bratry v Kristu. O velikonoční noci obnovíme své 
křestní závazky, a tak se skrze Ducha Svatého znovu zrodíme 
jako nové ženy a noví muži. Cesta postní dobou, stejně jako 
cesta křesťanským životem, prochází světlem zmrtvýchvstání, 
které prozařuje city, postoje a rozhodnutí každého, kdo chce 
jít za Kristem.

Podmínkou a důkazem našeho obrácení je půst, modlitba a al-
mužna, jak je hlásá Ježíš (srov. Mt 6,1–18). Cesta chudoby a od-
říkání (půst), pomoc a láskyplný přístup ke zraněnému (almuž-
na) a synovský rozhovor s Otcem (modlitba) nám umožní vyjá-
dřit upřímnou víru, živou naději a činorodou křesťanskou lásku.

1. Víra nás zve, abychom přijímali pravdu a stali se jejími svěd-
ky před Bohem a přede všemi našimi bratry a sestrami

Přijmout a žít pravdu zjevenou v Kristu znamená v této post-
ní době nechat se především proniknout Božím slovem, které 
církev předává z generace na generaci. Tato pravda není inte-
lektuálním konstruktem, vyhrazeným několika vybraným, nad-
řazeným a důstojným. Je poselstvím, kterého se nám dostalo 
a kterému můžeme porozumět inteligencí svého srdce, pokud 
bude otevřené pro nezměrného Boha, který nás miloval dříve, 
než jsme si to sami uvědomili. Touto pravdou je sám Kristus. 
Zcela na sebe vzal naše lidství, a tím se stal cestou – náročnou, 
ale otevřenou všem – která vede k plnosti života.

Ti, kdo prožijí půst v odříkání a v prostotě svého srdce, objeví 
Boží dar a pochopí, že jsme stvořeni k Božímu obrazu a podobě 
a v něm dojdeme plnosti. Ten, kdo přijme chudobu a postí se, 
stává se chudým s chudými a „shromažďuje“ bohatství lásky 
přijímané a sdílené. Takto chápaný a žitý půst nám pomáhá mi-
lovat Boha a bližního. Jak učí sv. Tomáš Akvinský, láska je jako 

„hnutí zaměřující se pozorností na druhého tak, že se milující 
,považuje za spojeného s ním v jedno‘“ (encyklika Fratelli tutti, 
č. 93).

Postní doba je dobou víry neboli dobou, kdy přijmeme Boha 
do svého života a dovolíme mu, aby si u nás „učinil příbytek“ 
(srov. Jan 14,23). Postit se znamená osvobodit svůj život ode 
všeho, co ho okupuje, od přemíry informací – pravdivých či ne-
pravdivých –, spotřebních produktů, abychom otevřeli brány 
svého srdce tomu, který k nám přichází zcela chudý, ale „plný 
milosti a pravdy“ (Jan 1,14); Syn Boha Spasitele.

2. Naděje jako „živá voda“, díky které můžeme pokračovat 
na své cestě

Samaritánka, kterou u studny Ježíš prosí, aby mu dala napít, ne-
chápe, když jí říká, že by jí mohl nabídnout „živou vodu“ (Jan 
4,10). Zpočátku si samozřejmě myslí, že jde o skutečnou vodu. 
Ježíš má ale na mysli Ducha Svatého, toho, kterého nám dá v pl-
nosti ve velikonočním tajemství, aby v nás rozlil naději, která 
nezklame. Když Ježíš oznamoval své utrpení a svou smrt, zá-
roveň zvěstoval naději: „třetího dne bude vzkříšen“ (Mt 20,19). 
Ježíš hovoří o budoucnosti, která se před námi otevírá díky Bo-
žímu milosrdenství. Doufat s ním a díky němu znamená věřit, 
že dějiny nekončí s našimi chybami, násilím, nespravedlností 
a hříchem, které přibíjí na kříž Lásku. Znamená to čerpat z jeho 
otevřeného srdce Otcovo odpuštění.

Žijeme v době plné obav, pociťujeme nejistotu a vlastní křeh-
kost. Slova o naději proto mohou provokovat. Ale postní doba 
je tu, abychom měli naději, abychom znovu obrátili svůj zrak 
k trpělivosti Boha, který neustále pečuje o své stvoření, zatím-
co my s ním mnohdy nakládáme špatně (srov. encyklika Lauda-
to si ,́ č. 32–33, 43–44). Svatý Pavel nás důrazně vybízí k naději 
v usmíření: „Smiřte se s Bohem!“ (2 Kor 5,20). Když je nám od-
puštěno ve svátosti smíření, která je jádrem našeho obrácení, 
sami se stáváme šiřiteli odpuštění: když se dostane odpuště-
ní nám, můžeme ho zprostředkovat v ohleduplném rozhovoru, 
můžeme potěšit toho, koho zasáhla bolest. Díky Božímu odpuš-
tění můžeme svými slovy a skutky prožívat Velikonoce v duchu 
bratrství.

Postní doba nás vybízí, abychom říkali „druhým slova, která po-
vzbuzují, posilují, utěšují, podněcují, a ne slova, která ponižují, 
zarmucují, popuzují, opovrhují druhým“ (Fratelli tutti, č. 223). 
K tomu, abychom předali naději, mnohdy stačí „laskavý člověk, 
který je ochoten odložit své obavy a starosti stranou a projevit 
zájem, obdarovat úsměvem, říct povzbudivé slovo, naslouchat 
uprostřed všeobecné lhostejnosti“ (tamtéž, č. 224).

V usebrání a v tiché modlitbě obdržíme naději v podobě inspi-
race a vnitřního světla, které vnese jas do úkolů a rozhodnutí 
našeho poslání. Proto je nezbytné usebrat se v modlitbě (srov. 
Mt 6,6) a ve skrytosti se setkat s laskavým Otcem.

Prožívat postní dobu v naději znamená si uvědomit, že v Ježí-
ši Kristu jsme svědky nové doby, ve které Bůh „tvoří vše nové“ 
(srov. Zj 21,1–6). Přijmeme tak naději od Krista, který dal svůj 
život na kříži a kterého Bůh třetího dne vzkřísil, a jsme připra-
veni „obhájit se před každým, kdo se nás ptá po důvodech naší 
naděje“ (1 Petr 3,15).

3. Láska, která kráčí plná soucitu a bdělosti v Kristových sto-
pách, je nevyšším vyjádřením naší víry a naší naděje

Křesťanská láska se raduje, když vidí druhého růst. Proto trpí, 
když druhý zažívá bolest, když je osamocený, nemocný, bez 
domova, přezíraný, v nouzi… Křesťanská láska nás pobízí, aby-
chom vycházeli ze sebe, sdíleli se a vytvářeli společenství.

„,Sociální láska‘ umožňuje dělat pokroky směrem k civilizaci lás-
ky, k níž se může každý z nás cítit být povolán. Láska se svým tíh-
nutím k univerzálnosti je schopná budovat nový svět, protože 
není nějakým prázdným citem, ale nejlepším prostředkem k ob-
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Na konec své pozemské 
cesty došli

†

Valašské Meziříčí

Peter Kotrády *5. 6. 1949 †20. 1. 2021, Havlíčkova 1187
Anežka Zahradníčková *30. 7. 1946 †19. 1. 2021, Křižná 673
Jan Machýček *17. 9. 1938 †24. 1. 2021, Juřinka 103
Ing. František Bajar *25. 10. 1949 †25. 1. 2021, Mštěnovice 14
Eva Čepicová *13. 10. 1934 †25. 1. 2021, Poličná 369
Josef Veleba *15. 3. 1945 †3. 2. 2021, Zašovská 165
Edita Durkalcová *11. 5. 1939 †1. 2. 2021, Olomouc, Fürstrova 1
Milada Fialová *5. 11. 1943 †7. 2. 2021, Krhová, Pod Kameněm 
400

Křest přijali*
Valašské Meziříčí

Samuel Grygařík
Filip Kovář

Tereza Lisá

Lešná

Jiří Ošťádal *24. 4. 1941 †13. 1. 2021, Lešná 136
Miroslav Malík *13. 4. 1957 †5. 2. 2021, Lhotka n.Bečvou 28

jevování účinných cest pro rozvoj všech“ (Fratelli tutti, č. 183).

Křesťanská láska je darem, který našemu životu dává smysl. 
Díky ní považujeme ostatní, kteří jsou v nesnázích, za členy naší 
rodiny, za přátele, bratry. Ani drobnost, o kterou se láskyplně 
rozdělíme, nezapadne, ale promění se ve zdroj života a štěstí. 
Tak tomu bylo v případě vdovy ze Sarepty, která se rozdělila 
o svou mouku a olej, upekla chléb a podala ho proroku Eliášovi 
(srov. 1 Král 17,7–16). Stejně tomu bylo s chleby, které Ježíš po-
žehnal, rozlámal je, dal svým učedníkům a nasytil velký zástup 
(srov. Mk 6,30–44). Stejně tomu bude s naší almužnou, ať už je 
menší nebo větší, ale nabízená prostě a s radostí.

Prožívat postní dobu s křesťanskou láskou znamená postarat 
se o toho, kdo prochází utrpením, je opuštěný, zachvácen stra-
chem z pandemie covid-19. Uprostřed velkých nejistot ohled-
ně budoucnosti si připomeňme slova, kterými se Bůh obrací 
ke svému služebníku: „Neboj se, vždyť jsem tě vykoupil“ (Iz 
43,1), a spolu s laskavostí nabídněme i slovo povzbuzení, aby 
bližní mohl zakusit, že ho Bůh miluje jako svého syna.

„Jedině pohled proměněný láskou může způsobit, že uznáváme 
důstojnost druhých, a v důsledku toho si vážíme chudých a při-
jímáme je v jejich důstojnosti, vážíme si jejich identity a kultury, 
a tím je doopravdy integrujeme do společnosti“ (Frattelli tutti, 
č. 187).

Milí bratři, milé sestry, v každé životní etapě je třeba věřit, dou-
fat, milovat. Kéž nám toto pozvání prožít postní dobu jako ces-
tu obrácení, modlitby a sdílení našich dober pomůže obnovit 
osobní a společnou víru, kterou nám dává živý Kristus, naději, 
již vzbuzuje Duch Svatý, a lásku, jejímž nevyčerpatelným pra-
menem je Otcovo milosrdné srdce.

Panna Maria, Matka Spasitele, která věrně setrvává u paty kříže 
i v srdci církve, ať nám pomůže svou starostlivou přítomností 
a požehnání Zmrtvýchvstalého ať nás provází na cestě k veliko-
nočnímu světlu.

Svatý otec FRANTIŠEK
(převzato z www.cirkev.cz)

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

PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI – 5. března. Informace budou zveřejně-
ny v ohláškách.
PRVNÍ SOBOTA V MĚSÍCI – 6. března
MŠE SVATÁ KE CTI DUCHA SVATÉHO –  pátek 12. března v 17.30 
hodin. 
KŘÍŽOVÉ CESTY v postní době – ve Valašském Meziříčí v pátek a  
v neděli v 16.45 hodin před večerní mší svatou, v Lešné v pátek 
v 16.00 hodin.
SLAVNOST SV. JOSEFA – pátek 19. března. Informace budou 
v ohláškách.
SLAVNOST ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ – čtvrtek 25. března. 
KVĚTNÁ NEDĚLE – 28. března

INFORMACE

Rande na Soláni
V minulém týdnu proběhl, byť v omezené formě, celorepubli-
kový Národní týden manželství. V rámci tohoto týdne proběhla 
celá řada on-line setkání a seminářů, ke kterým je možné se 
stále ještě vracet a čerpat v nich inspiraci. S jedním takovým ná-
mětem přišli i lektoři snoubenců manželé Karel a Jana Fuskovi 
z farnosti Hutisko-Solanec. V krásné přírodě je možné si projít 
asi kilometr dlouhou trasu od informačního  střediska na So-
láni až  na Gigulu (hroní stanice lyžařského areálu na Soláni). 
Celá trasa je lemována osmi zastaveními, kde jsou krátké otázky 
k zamyšlení pro manžely. Karlovi a Janě tímto moc děkuji a Vám 
všem, kteří jste tam ještě nebyli, to chci vřele doporučit. Zkuste 
sami bez dětí vyrazit jako zamlada na rande na Soláň. Stojí to 
za to! Akce trvá do konce února.
Více informací na www.valmez.dcpr.cz

Za Centrum pro rodinu Valašské Meziříčí
Renata Hlavicová
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Zima na Valašsku (foto o. Pavel)

Jako pastýř pase Hospodin své stádo, svým ramenem shromažďuje beránky,
ve svém klínu je nese, březí ovce šetrně vede. (Iz 40,11)
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