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Naděje však neklame, protože Boží láska je nám vylita do srdce
skrze Ducha svatého, který nám byl dán.

Kristus přece v ten čas, když jsme ještě byli slabí, zemřel za bezbožníky.
Ŕímanům 5,5-6 (foto o. Pavel, „Ukřižovaný ze Zašové“)



2



3

Ukřižovaný ze Zašové
Dne 2. října 2008 byla do farnosti Zašová přivezena a na boč-
ní oltář znovu umístěna dřevěná socha ukřižovaného Krista. 
Od roku 2004 byla tato památka v péči restaurátorů a předmě-
tem uměleckohistorického průzkumu. Sousloví „Ukřižovaný ze 
Zašové“ se tak stává ustáleným odborným pojmem.

Prvním impulsem byla v r. 1999 zmínka v katalogu výstavy 
Od gotiky k renesanci: Výtvarná kultura Moravy a Slezska 1400-
1550. Prof. Ivo Hlobil v odborném pojednání upozornil na kříž 
v Zašové a poukázal na gotizující prvky na kříži patrné. Doporu-
čil jeho odborný průzkum.
V r. 2003 akademická malířka a restaurátorka Radana Hamsíko-
vá provedla sondáž do polychromie dřevěné sochy a výsledek 
byl pozitivní. Potvrdilo se celkem pět barevných vrstev, z nichž 
nejstarší a původní prozrazovala gotický původ a odkazovala až 
do 16. století.Bylo to velké překvapení. Do té doby se soudi-
lo, že kříž pochází z 19., možná z konce 18. století. Následně 
byl tento doposud neevidovaný umělecký předmět prohlášen 
za národní kulturní památku.
S obnovou památky se započalo v r. 2004 v pražském ateliéru 
restaurátorky paní Hamsíkové. Cílem restaurátorských prací 
bylo postupné snímání jednotlivých vrstev přemalby a jejich 
dokumentování. Znamenalo to skalpelem a pinzetou pod lupou 
milimetr po milimetru odstraňovat drobné šupinky barev, aby 
se ukázala spodnější vrstva. Když byla vrstva přemalby sňata 
a starší obnažena, vzhled Ukřižovaného se ofotografoval a po-
kračovalo se znovu v další vrstvě. Není proto divu, že tato úmor-

Jako chlapec jsem viděl v kině polský film Černý Rafael a žlutý 
střevíc. Je o chlapci, který se dostal jako pomocník ke známému 
sochaři a řezbáři Witu Stwošovi (Veit Stoss) v době, kdy vytvá-
řel monumentální oltář v krakovském Mariánském kostele. Film 
na mě velmi zapůsobil. Nejednou jsem si na něj vzpomněl, když 
jsem si mohl prohlížet na vlastní oči zcela obnovený oltář a vnit-
řek krakovského kostela. Velice mě zaujalo, když jsem na jméno 
Veita Stosse (Wit Stwoš) narazil v zašovském kostele. Zde byl 
v letech 2003-2007 zrestaurovaný kříž. Výsledkem byl překva-
pivý objev: Není vyloučeno, že kříž je pozdně gotický z počátku 
16. století. A je velmi podobný kříži, který se nachází ve vídeň-
ském kostele, který kdysi spravovali trinitáři. Ti působili i v Za-
šové. Veit Stoss byl slavným sochařem v Norimberku, v Krako-
vě a počátkem 16. století působil také ve Vídni. Podle toho, co 
jsem se dočetl, není pravděpodobné, že by byl autorem zašov-
ského kříže. Jeho vliv na vznik kříže se však nedá úplně vyloučit. 
Jedna věc je však jistá. Zašovský kostel má kromě obrazu Panny 
Marie ještě jednu pozdně gotickou památku: úžasný kříž s vy-
obrazením Ježíše Krista v nadživotní velikosti. Po restaurování 
byl prohlášen za národní kulturní památku. Až budete v zašov-
ském kostele, zastavte se u tohoto kříže. Stojí za to věnovat po-
zornost Kristovu kříži. Adorace Kříže mění naše myšlení i srdce. 
Pokud byste se chtěli podívat na film Černý Rafael a žlutý stře-
víc z roku 1961 je na YouTube v polštině s ruským překladem. 
Úplně mě dojalo, když jsem film po padesáti letech mohl vidět 
(poský název Historia zóltej cizemki).

o. Pavel

Nádherný a vzácný kříž! ná práce se protáhla na léta 2004 až 2007. Výsledkem je uve-
dení sochy do stavu, v jakém pravděpodobně byla před téměř 
pěti staletími.
Dílo „Ukřižovaný ze Zašové“ vyprovokovalo odbornou diskusi. 
Stále je kolem něho mnoho otazníků.  Neblahý požár fary a kos-
tela v 19. století zničil farní archiv. Neexistují žádné doklady 
o jeho původu, ani kdy a za jakých okolností byl přivezen do Za-
šové. Určitou stopou je podobný kříž ve Vídni v kostele minoritů. 
Tamní socha je naší zašovské až nápadně podobná. Skutečnost, 
že před minority spravovali vídeňský kostel trinitáři, napoví více. 
Aby věc byla ještě složitější, ví se, že zmiňovaný dvojník našeho 
Krucifixu se ve Vídni objevil teprve v r. 1705, tedy ne dlouho 
před stavbou zašovského kostela (1714-25) a kláštera (1725-28). 
Původně zdobil oltář ve městě Sibiu v rumunském  Sedmihrad-
sku. Odborníci upozorňují na další dva  podobné kříže v tomtéž 
regionu; ve městě Eremitu a v Cluj  (v Kluži). 
O třech křížích zašovského typu se jistě ví, že pocházejí ze 16. 
století a jejich kolébkou je rumunské Sedmihradsko. O zašov-
ském kříži už také víme, že je ze stejného století, můžeme se 
právem domnívat, že místem jeho vzniku je tentýž region. A tak 
si jen přejme, aby v budoucnu nějaký náhodný historický objev 
pomohl objasnit, kdy a jakými cestami doputovala socha Ukři-
žovaného až do Zašové.

Převzato ze stránek www.zasova.net

Covid-19 – Kéž by to tak zůstalo
Po přečtení tohoto nadpisu si někdo řekne, že mi už z té pande-
mie dočista přeskočilo. Nebojte se, čtěte dál a pochopíte.

1. Před nějakým časem mi volal jeden starší pán, který má velké 
problémy s chůzí. Plný obav mi říkal: „Doufám, že to vysílání 
mše svaté z našeho kostela bude pokračovat, když pandemie 
skončí. Já se do kostela už téměř nedostanu.“ Ujistil jsem ho, že 
budeme pokračovat. Od mnoha lidí jsem slyšel slova vděčnosti 
za možnost připojit se k nejrůznějším bohoslužbám, katechezím 
a pobožnostem z našeho kostela na YouTube. Samozřejmě, že je 
a bude daleko lepší, když se lidé podobných akcí zúčastní fyzic-
ky, na druhé straně je mnoho nemocných bratří a sester, další 
jsou časově vytížení a někdy velmi ocení, že se na určité pořa-
dy mohou podívat i ze záznamu. Touto cestou bych chtěl tedy 
ještě jednou poděkovat všem, kdo se podíleli v jakékoliv fázi 
na realizaci živého vysílání z našeho kostela. Děkuji především 
Radkovi Zavičákovi, Evženu Hlavicovi, Liboru Tománkovi, Marku 
Ševčíkovi a dalším. Pán Bůh žehnej vám i vašim rodinám.

2. Mnohým se nelíbí, že jsme omezeni při zpěvu na bohosluž-
bách. Za sebe však mohu říct, že si doslova užívám hlasitý 
a výrazný zpěv našich varhaníků Bohumila Kratochvíla a Petra 
Zavičáka do mikrofonu. Máme tak možnost slyšet nejrůznější 
písně, nové i staré, rozumět slovům, a mít jistotu, že písně jsou 
správně zpívané, jak melodicky, tak rytmicky. V tomto případě 
se modlím i já, aby to tak zůstalo, až pandemie skončí a my už 
budeme moci v kostelích zpívat. Předem jsem vděčný za to, že 
nás naši varhaníci potáhnou a tímto způsobem nás naučí nejed-
nu novou nebo zapomenutou píseň z kancionálu. Děkuji také  
nejrůznějším sólistům a zpěvákům, kteří se už objevili na kůru  
nebo u mikrofonu pod kazatelnou. Každá píseň či hudební dílo 
jsou nádherným zpestřením bohoslužeb. Opět ale prosím, aby 
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Covid-19 – Kéž by to tak nezůstalo
Samozřejmě, že neztrácím naději na ukončení pandemie, nic-
méně už teď je jisté, že nemůžeme čekat jenom na toto. Je 
třeba přemýšlet, plánovat a jednat ve změněných podmínkách. 
V tomto článku bych chtěl upozornit na dvě skutečnosti, které 
by v budoucnosti mohly být lepší.

1. Po dobu nejrůznějších omezení při organizaci života ve far-
nosti se ukázalo, jak je důležité patřit do konkrétního společen-
ství. Konec konců farnost má být podle II. Vatikánského koncilu 
společenstvím společenství. Když se například rozhoduje o tom, 
kdo má nebo může přijít na mši svatou, je pro faráře daleko lep-
ší, když se může obrátit na vedoucího nebo zodpovědného spo-
lečenství, který už osobní pozvání zajistí. Tak bylo možné zvát 
na bohoslužby i ty, ke kterým by se pozvání nedostalo. Chtěl 
bych tedy povzbudit mnohé farníky, aby si postupně do nejrůz-
nějších společenství cestu našli. V naší farnosti je naštěstí dosti 
velký výběr a věřím, že se ještě objeví nové možnosti. Nemusí 
jít jenom o společenství, která se scházejí pravidelně každý tý-
den. Je třeba, aby každý farník objevil farnost a církev jako rodi-
nu. Jak už jsem řekl, v naší farnosti je mnoho nejrůznějších spo-
lečenství, nicméně musím konstatovat, že když byla postupně 
pozvána například Charita, Farní evangelizační buňky, Modlitby 
matek a další, objevili se v kostele vždycky stejní lidé. Někdo 
prohlásil „pevné jádro farnosti“. Zatímco někteří jsou aktivní 
na všech frontách, jiní nepatří nikde. Rok pandemie nám ukázal, 
že je důležité pracovat na změně struktury farnosti a objevovat 
nové cesty komunikace ve farnosti.

Zajeď na hlubinu
To jsou slova Pána Ježíše, která řekl Petrovi na jeho námitku, že 
se nic nedá dělat. Tenkrát se jednalo o bláznivý Ježíšův nápad 
spustit sítě k rybolovu v pravé poledne. Petr coby zkušený rybář 
nepředpokládal jakýkoliv úspěch. Byl však překvapen, kolik ryb 
chytili. Učitelé duchovního života často používají tato slova „za-
jeď na hlubinu“, když chtějí své posluchače přivést k hlubšímu 
prožívání víry, naděje a lásky. Tato cesta může být často velmi 
individuální a nedá se jednoduše aplikovat na nejrůznější typy 
lidí. Přesto se v dějinách vytvořily jakési proudy a hnutí, které 
se postupně osvědčily. Byl bych rád, kdyby někteří čtenáři při-
spěli do dalších čísel i se svou osobní zkušeností. Já bych chtěl 
v tomto čísle nabídnout tyto možnosti:

1. Knížka Upřímná vyprávění poutníka svému duchovnímu 
otci
Tato kniha postupně uvádí do tajemství modlitby srdce. Poutník 
se učí modlit tzv. Ježíšovou modlitbu. Jedná se o zvolání slepce 
u Jericha: „Pane Ježíši Kriste, Synu Boží, smiluj se nade mnou!“ 
Vzhledem k tomu, že je tato kniha momentálně rozebrána, chci 
nabídnout možnost audio poslechu této knihy. Svého času byla 
kniha čtena na pokračování v rádiu Proglas a je celá k dispozici 
ke stažení na stránkách Ulož.to. Věřím, že starším lidem pomo-
hou děti nebo vnoučata knihu stáhnout na DVD nebo na flash 
disk tak, aby si mohli tuto knihu na pokračování přehrávat 
na rádiu nebo počítači. V první části knihy je mnoho zajímavých 
a čtivých příběhů. Druhá část obsahuje určitou teorii duchov-
ního života založenou na výpovědi církevních otců. Pokud by 
někdo cítil, že je volán k této cestě modlitby srdce, doporuču-
je se, aby měl duchovního vůdce, který má s touto modlitbou 

se zpěváci nebáli zpívat výrazně do mikrofonu. Jinak to není 
dobře slyšet ani v kostele ani v živém přenosu z kostela.

3. S hodinou milosrdenství a modlitbou Korunky Božího milo-
srdenství je spojeno mnoho příslibů. Dříve jsem se ji tu a tam 
modlil s Václavem Chládkem na faře. Když teď spočítám, kolik 
lidí se přijde s námi modlit do kostela, s těmi, kteří nás sledují 
u svých počítačů doma, dá se říct, že je to úctyhodné číslo. Díky 
pandemii se mnozí tuto modlitbu naučili modlit a už si ani třetí 
hodinu bez ní nedokáží představit. Nemohu do budoucna slíbit, 
že to každodenní vysílání bude v současné formě pokračovat, 
jsem však přesvědčen, že mnozí budou prožívat třetí hodinu 
bez ohledu na to, jestli bude vysílána živě z našeho kostela. Byl 
bych moc rád, kdyby se Korunka Božího milosrdenství stala 
běžnou součástí našich každodenních modliteb. V tomto čísle 
Života farností se můžete dočíst, jakým způsobem byla korunka 
svaté Faustýně darována.

4. Nebudu skrývat radost z toho, jak jsou v této době pandemie 
naši farníci štědří, co se týče sbírek a darů na potřeby farnosti 
kostela. Když si uvědomím, o kolik lidí méně v současné době 
přichází na bohoslužby a do kostela, žasnu nad tím, že naše pří-
jmy jsou téměř totožné s dobou před pandemií. Tímto chci moc 
poděkovat všem, kdo přispívají do sbírek, pokladniček v kostele, 
nebo přímo na účty našich farností. Pán Bůh vám odměň vaši 
štědrost. Myslím si, že zde mohu poděkovat i jménem spolku 
Šance našim dětem za všechny dary na rekonstrukci budovy 
pro naši ZŠ Salvátor.

o. Pavel

2. Ještě jednu nutnost nám předchozí měsíce ukázaly. V době, 
kdy je obtížné setkávat se v rodinách i ve společenstvích, 
v době, kdy je daleko těžší navštěvovat nemocné, se ukázalo, 
jak je důležitý opravdový osobní duchovní život. Církev nám na-
bízí v každé době mnoho prostředků spásy, dá se říct svátostný 
servis. Najednou to není vždycky možné. Může se stát, že člo-
věk zůstane sám, ať už doma nebo v nemocnici. Co teď? Staří 
lidé, kteří neprožívají svůj život jako živý vztah lásky s Bohem, 
ztrácejí smysl života a často úplně rezignují. Na druhé straně ti, 
kteří žijí hlubokým vnitřním životem, mohou tento v době sa-
moty a jakési opuštěnosti ještě hlouběji rozvinout. Heslem jed-
noho mnišského řádu jsou slova: „O, blažená samoto! Samotná 
blaženosti!“ Někdo namítne, že nejsme poustevníci, ani mniši 
zavření v kontemplativních klášteřích. S tím souhlasím, to však 
nevylučuje, že se člověk i v běžném životě do takovéto situace 
může dostat. Navíc je třeba podotknout, že ve chvílích umírání 
bude před Bohem každý sám. Paradoxně se z těchto okamži-
ků může stát jakési finále života lásky a triumfálního přechodu 
do věčnosti. Samozřejmě, že to je především dar Boží milosti. 
Na druhé straně můžeme již teď prožívat svůj život podle slov 
sv. Pavla: „Ať žijeme nebo umíráme, patříme Pánu.“ A je dobré 
být vnímavý k možnostem, které nás postupně do hlubokého 
vnitřního života uvádějí. V dalším článku rád některé z těchto 
možností připomenu.

o. Pavel
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Déšť z bankovek

Připomínka bl. Daniela Brottiera (28.února)
Seznamte se s jedním nebeským podnikavcem, který rád vy-
pomůže s každým dobrým dílem – už mnohokrát mi to ukázal. 

„Jestliže Terezka slíbila seslat déšť růží, já pošlu déšť bankovek,“ 
slíbil krátce před svou smrtí.
Narodil se ve Francii, na kněze byl vysvěcen roku 1889. Daniel 
byl velmi nadaný, proto ho poslali vyučovat na lyceum. On však 
chtěl jít do misií, vstoupil tedy k tzv. spiritánům. Osm let pak 
působil jako misionář v africkém Senegalu, dokud ho zdravot-
ní problémy nedonutily k návratu do Francie. Přesto nakonec 
vykonal pro misie velké dílo – vybudoval katedrálu Panny Ma-
rie Vítězné v Dakaru (finanční podpora a stavba samotná trvala 
dlouhých pětadvacet let, velkolepý chrám Panny Marie Vítězné 
se světil jen pár týdnů před odchodem P. Daniela na věčnost).
Ihned po vypuknutí první světové války se nabídl coby vojen-
ský kaplan. Prošel nejtěžšími bitvami, pod palbou střel odnášel 
a ošetřoval raněné, zaopatřoval umírající… Za mimořádnou sta-
tečnost pak obdržel válečný kříž a získal si respekt jak u velení, 
tak u prostých vojáků. Jedna věc však byla zvláštní: ačkoli se 
nešetřil, byl stále v první linii a kolem něj padaly stovky mrtvých 
a raněných, on vždy vyvázl bez zranění. Když o tom po svém ná-
vratu vyprávěl svému biskupovi, ten mu svěřil malé tajemství. 
Když on sám před tím vysílal P. Daniela na frontu, přilepil jeho 
fotku zezadu na obrázek sv. Terezie z Lisieux a pod ni připsal: 

„Terezie, postarej se o něho!“ A obrázek si založil do breviáře, 
aby se za něj denně modlil.
Po návratu z války byl P. Daniel pověřen vedením krachujícího 
sirotčince v Auteuil na okraji Paříže, tehdy se 400 dětmi. Upro-
střed areálu postavil sv. Terezii krásný kostel, a symbolicky jí 
tak svěřil celé své dílo, všechny ty opuštěné děti. Od ní se učil 
smělé důvěře v Boha. Terezka si finance na „svůj“ kostel zázrač-
ně sehnala, ale hlavně – denně pak zaznamenávali zásahy Boží 
Prozřetelnosti ve prospěch dětí. P. Daniel říkával: „Někdy máme 
pocit, že jsme něco dokázali, a přitom je to Bůh, který koná své 
dílo. Žádá i naše úsilí, ale jakmile z naší strany vidí snahu, vstou-
pí do díla, a vše se dá do pohybu.“
Když roku 1936 P. Daniel Brottier umíral, v sirotčinci bylo 
na 1400 dětí, ale o tisíce dalších bylo za ta léta postaráno, včet-
ně škol a řemesel. Dílo slouží v Paříži dodnes, stejně jako kate-
drála v Dakaru.

Kateřina Lachmanová, teoložka a publicistka
Převzato z katolického týdeníku č. 9/2021

zkušenost. Není bez zajímavosti, že se tuto Ježíšovu modlitbu 
nepřetržitě modlil pan kardinál Špidlík. Byl nejenom velkým 
znalcem východní spirituality, ale také opravdovým duchovním 
člověkem. Jakousi obdobou této knihy, především pro křesťany 
západních církví, je kniha Ježíšovo srdce světu. Pán Ježíš v ní sám 
učí řeholní sestru Konsolátu nepřetržité modlitbě srdce: Ježíši, 
Maria milují vás, zachraňte duše. Tato kniha je k dostání v Ma-
tici cyrilometodějské.

2. Deníček sv. Faustyny
V našem knihkupectví Hosana je opět k dispozici další vydání 
této jedinečné knihy. Sv. Faustyna psala svoje duchovní a mys-
tické zážitky na přímý příkaz svého zpovědníka. Dnes je tato kni-
ha známá na celém světě. A její četba se dotýká hlubin lidského 
srdce. Slova, která sv. Faustyně řekl Pán Ježíš, jsou vytištěna 
tučně a často se hodí do skutečnosti, které každodenně pro-
žíváme. Troufám si říct, že postupné, systematické i náhodné 
čtení Deníčku uvádí člověka do hlubokého vnitřního života. Já 
osobně jsem velmi vděčný za to, že si mohu na pokračování po-
slouchat Deníček při běžných každodenních činnostech. Člověk 
při tom nikdy neztratí nit, protože může poslouchat kdykoliv 
a kdekoliv poslech také ukončit. Je to nepřetržitý proud myšle-
nek, úvah i slov Ježíše Krista, Panny Marie i sv. Faustyny. Audio 
verze Deníčku je k dispozici prozatím jen v polském originálu. 
Doufám, že řeholní sestry Matky Božího milosrdenství, které 
působí i v České republice, časem zpřístupní i českou audio ver-
zi Deníčku. Pro první seznámení je však dobré si přečíst jak De-
níček samotný, tak některý z životopisů sestry Faustyny.

Jak vznikla Korunka Božího Milosrdenství
(Z Deníčku sv. Faustyny Kowalské, sešit I, 474-476)
Pátek 13. září 1935
Večer, když jsem byla ve své cele, uviděla jsem anděla – vykona-
vatele Božího hněvu. Měl světlý šat, zářící obličej, pod nohama 
oblak, z oblaku vycházely hromy a blesky do jeho rukou a z jeho 
rukou vycházely a teprve dopadaly na zem.
Jakmile jsem toto znamení Božího hněvu, které mělo zasáhnout 
zemi a zvláště jisté místo, které ze spravedlivých důvodů ne-
mohu jmenovat, spatřila, začala jsem prosit anděla, aby ještě 
na chvíli zadržel, že svět bude činit pokání. Avšak vůči Božímu 
hněvu byla má prosba ničím. Tu jsem uviděla Nejsvětější Trojici. 
Do hloubi mne pronikla velikost jejího majestátu a neodvažo-
vala jsem se zopakovat svou prosbu. V téže chvíli jsem pocítila 
v duši sílu Ježíšovy milosti, která v mé duši bydlí; ve chvíli, kdy 
jsem si tu milost uvědomila, jsem byla vytržena před Boží sto-
lec. Ach, jak veliký je náš Pán a Bůh a jak nesmírná je jeho sva-
tost. Nebudu se pokoušet tu velikost popisovat, neboť zakrátko 
ho všichni uvidíme takového, jaký je. Začala jsem Boha (197) 
prosit za svět slovy, která jsem vnitřně slyšela.
Když jsem se takto modlila, uviděla jsem bezmocnost anděla, 
který nemohl vykonat spravedlivý trest, jaký si ty hříchy zaslu-
hovaly. Ještě nikdy jsem se nemodlila s takovou vnitřní silou 
jako tehdy. Toto jsou slova, kterými jsem Boha prosila: „Věčný 
Otče, obětuji Ti tělo a krev, duši a božství Tvého nejmilejšího 
Syna a našeho Pána Ježíše Krista za hříchy naše i celého světa; 
pro jeho bolestné utrpení buď k nám milosrdný.“
Druhého dne, když jsem vešla do naší kaple, jsem vnitřně usly-
šela tato slova: „Kdykoliv vejdeš do kaple – hned se pomod-
li tu modlitbu, kterou jsem tě včera naučil.“ Když jsem se tu 
modlitbu pomodlila, uslyšela jsem v duši slova: „Tato modlitba 
je na usmíření mého hněvu, budeš se ji modlit po devět dní 
na obyčejném růženci následujícím způsobem: Nejprve se po-

modlíš jednou Otčenáš a Zdrávas Maria a Věřím v Boha, po-
tom budeš na zrnkách Otčenáše říkat tato slova: Věčný Otče, 
obětuji Ti tělo a krev, duši i božství Tvého nejmilejšího Syna 
a naše Pána Ježíše Krista, na smír za hříchy naše i celého svě-
ta; na zrnkách Zdrávasu budeš říkat tato slova: Pro jeho bo-
lestné utrpení buď milosrdný k nám i k celému světu. Na závěr 
se pomodlíš třikrát: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, 
smiluj se nad námi a nad celým světem.“

o. Pavel

Aby i v tomto čísle bylo něco o Sv. Terezii z Lisieux, vybral jsem 
článek Kateřiny Lachmanové z Katolického týdeníku. Uznejte, 
že by se nám ve farnosti vzhledem k chystané rekonstrukci bu-
dovy pro školu Salvátor déšť bankovek hodil. Vzývejme tohoto 
světce.

o. Pavel
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Krista na kříži nedrží hřeby

Milí valašskomeziříčtí farníci, 
chtěl bych se s vámi podělit o to, co jsem v letošní postní době 
objevil u nás v Havlíčkově Brodě, kde s rodinou už 20 let žije-
me. V centru města máme nádherný park se soustavou rybníků 
a v městském „parku Budoucnost“ je kalvárie, kde jsou tři želez-

Krátké meditace k zastavením křížové cesty našeho Pána

+I Židovští předáci se rozhodli skoncovat s tím potulným ra-
bim, který jim stál cestě a ohrožoval jejich autoritu: soudní pro-
ces s ním vrcholí před římským místodržitelem. Během výsle-
chu zazní otázka: „Co je pravda? (srov. Jan 18, 37-38)  PRAVDA, 
která není nesena zároveň láskou, se může snadno stát pouhou 
tvrdostí – stejně jako láska bez pravdy se může projevovat jako 
slabost.

+II Radikální rozhodnutí – přijetí kříže a vykročení na cestu 
(srov. Mt 10, 38-39). Cesta na popraviště je ale zároveň pro-
středkem, jenž vede k vysvobození a záchraně – i vrcholným 
činem lásky.

+III Syn Boží přišel na tento svět, aby s námi sdílel všechnu 
naši ubohost a bolest. Při pádu na zem, kdy se jí dotýká celým 
svým tělem, jeho krev tuto zemi – náš svět – očišťuje a posvě-
cuje (srov. 1 Petr 2, 22-24).

+IV Přítomnost Marie v Ježíšově životě:  kdo zná své dítě lépe 
a intimněji než právě ta, která je nosila pod srdcem před jeho 
narozením, má je v srdci neustále a která je s ním i nyní na cestě 
k jeho umučení? (srov. Lk 2, 34-35)

+V I vynucené poskytnutí pomoci se může stát – jako v tomto 
případě rolníka Šimona – součástí cesty za Pánem a s Pánem  
(srov. Mt. 21, 28-31).

+VI Není to až tak dávno, co Ježíš během svého veřejného pů-
sobení zbavil jednu nemocnou ženu jejího chronického krváce-
ní (srov. Mk 5, 25-34).  Nyní k němu přistupuje jiná žena s vírou 
a něhou, aby mu setřela krev ze zraněného obličeje.

+VII Tíha břemene, které je třeba donést až na místo popravy, 
sráží Božího Syna opět k zemi. Pád je však zároveň impulsem 
k novému pozvednutí, aby mohla být tato cesta dovršena (srov. 
Flp 2, 6-8).

+VIII 1 Jan 5, 5-6: Soucit těch žen je jiný než účast projevená 
gestem Veroniky. Jen opravdová víra v Božího Syna vede ke sku-
tečné a pravdivé reflexi sebe sama (srov. Mk 13,17 a Lk 23,29).

+IX Když už je cíl cesty téměř na dohled, klesá Pán znovu.  
Zmučené tělo netouží teď po ničem jiném, než aby přišlo vysvo-
bození, aby nastal konec – stejně jako u mnoha těch, kteří byli 
vlastním utrpením a bolestí dohnáni až ke krajnímu zoufalství. 
I tam je s nimi On, který prošel stejnou zkušeností.

+X Než jeho ruce a nohy přibijí na kříž, musí jej ještě zbavit 
šatů. Musí mu odejmout i to poslední, co by na něm mohlo při-
pomínat lidskou bytost:  „Toto je moje tělo, které se za vás vy-
dává.“

+XI Poté, co byl obnažen před zraky světa, otevírá svou ná-
ruč, aby objal svět skrze dřevo kříže. Ruce, které se dotýkaly 
očí slepců, hojily všeliké lidské rány, ale též lámaly a rozdávaly 
chléb, jsou nyní doširoka rozpřaženy, aby od popravčí čety při-
jaly hřeby. 

Via Crucis +XII Drama celé cesty zde vrcholí: nejvyšší oběť  lásky dochází 
svého dokonání. Ježíš, Boží Syn, umírá způsobem, jakým byli 
popravováni uprchlí otroci. Avšak jeho poslední slova na kří-
ži svědčí o tom, jak se v pokoře poníženého služebníka vydal 
dobrovolně na cestu záchrany nešťastného člověka (srov. 2 Kor. 
5,21).

+XIII Při snímání umučeného těla z kříže je kromě Marie drží 
v náručí i Josef – podobně jako kdysi jiný Josef, nazaretský te-
sař a pěstoun dítěte. Tento muž z Arimatie se stal už za Pánova 
života jeho učedníkem a jeho víra jej přivedla k této službě pod 
křížem (srov. Mt  27, 57-59).

+XIV Země přijímá do svého skalnatého nitra svého Pána. Je to 
ale jen krátké spočinutí mrtvého těla – při sestoupení ducha 
do podsvětí – , aby pak mohlo vzápětí nastat ono úžasné jitro 
vzkříšení.

Václav Dřímal
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Lidé, čtěte!
Mám pro vás skvělou zprávu. Zjistil jsem, že máme nadpřiro-
zenou moc změnit chování jednoho člověka na této planetě! 
Představte si to. Můžete změnit zloděje v dobráka, máte kouzlo 
udělat z vraha příkladného člověka. Mávnutím proutku učiníte 
ze zaprdlého chlapa všímavého manžela, z věčně nespokojené 
roby usměvavou manželku. Úžasné. Zbývá dodat že tohle byla 
část A rovnice o dvou neznámých a část B teď následuje. Tím 
objektem případné a velmi žádané změny jsi jen a jen TY!
Život je jeden z najťažších, říká klasik a hledat rady do života 
mívá někdy cenu zlata. Doporučuji: čtěte životopisy svatých 
a světic. Je tam ukryto tolik moudra a povzbuzení. 

Jeden manželský pár požádal Editu, zdali by jim nepohlídala 
přes noc děti. Edita byla židovského původu, psal se právě rok 
1921 a ona pracovala na univerzitě, kde už byla uznávanou v ob-
lasti fenomenologie u prof. Edmunda Husserla. Když byl večer 
klid, hledala v knihovně něco ke čtení a padla jí do oka kniha 

- životopis sv. Terezie z Avily. Začetla se a příběh ji chytil za srd-
ce. Knihu přečetla jedním dechem a k ránu, když knihu zavřela, 
řekla: „Tak tohle je pravda.“ Podívala se na nebe a hned při prv-
ní příležitosti běžela na faru a požádala o křest, který se konal 
1.1.1922. Následoval vstup ke karmelitkám, kde přijala jméno 
Terezie Benedikta od Kříže. Bohužel pro svůj židovský původ 
skončila své pozemské putování v plynové komoře v Osvětimi. 
Její známá věta – Kdo hledá pravdu, hledá Boha (ať je mu to 
jasné nebo ne) obletěla svět a mě bude provázet až do konce 
života.

Anebo si vemte tenhle příběh. Mladý španěl Iñigo se narodil 
do urozené rodiny. V mládí vedl poměrně rozmařilý život, avšak 
stavovské povinnosti vyžadovaly, aby sloužil nějakou dobu v ar-
mádě. Jak to tak ve válkách chodí, bum-bum- bum  a byl zraněn 
dělovou koulí. Takže se musel několik měsíců léčit na otcově 
hradě, kde dokonce přijal i svátosti umírajícího. To mohl být ko-
nec příběhu. Nicméně se začetl do životopisů svatých, kterého 

né kříže. Je to kouzelné místo, kam často chodím také proto, že 
uprostřed té přírody velmi silně vnímám Boží blízkost. 
A teprve letos jsem objevil jedno malé tajemství, které mým 
očím zůstávalo při procházkách naším krásným městem skry-
té. Když jsem se nedávno podíval na prostřední kříž s Kristem 
z boku, všiml jsem si, že tělo Krista na kříži nedrží hřeby… Jakýsi 
vnitřní hlas mi napověděl, že ani tehdy na jeruzalémské kalvárii 
to nebyly hřeby, které by Krista držely na dřevě kříže. Byla to 
jeho láska k nám! To pro nás a za nás visel na dřevě kříže. To 
láska k nám ho ke kříži připoutala a láska Otcova ho na kříži 
podpírala. 
Až někdy půjdete na procházku městem a potkáte cestou kříž 
s Kristem, zastavte se a nechte tu lásku Boží z kříže sestoupit 
do svého srdce a bude držet i vás ve vašich každodenních obě-
tech pro druhé, abyste od svých křížů nikdy neutíkali. A bude 
taky podpírat i vás, abyste tíhu svých každodenních křížů unesli. 
Zdá-li se vám, že láska je někdy krutá a bolavá, tak ano, je, ale 
bez kříže by nebyl ani nový život a věčná radost ve vzkříšení…

Ze srdce vám žehnám z havlíčkobrodské farnosti.

Petr Trefil, trvalý jáhen

nakoply natolik, že se rozhodl pro totální život s Kristem. Stal se 
knězem a s přáteli založil řád Societas Iesu, nyní nejpočetnější 
řádové společenství na světě. Díky Tovaryšstvu Ježíšovu máme 
nejlepší školy a univerzity od Jižní Ameriky až po Japonsko. Du-
chovní cvičení (exercicie) jsou také Ignácovým dílem. Neskuteč-
ný drive dodnes volá lidi do služeb evangelia a motivuje je k vy-
konání velkých věcí v božích službách. Vše pro větší slávu Boží!

Giovanni Battista Bernardone – známý jako svatý František z As-
sisi. Ovlivnil miliony lidí na celém světě (i nevěřících)  svým radi-
kálním životním příběhem vycházejícím právě z lásky ke Kristu 
a k bližnímu. V mládí patřil mezi italskou zlatou mládež a nebýt 
jeho nemoci ve válce, kde v horečkách ležel a promluvil k němu 
Bůh, asi bychom o něm nikdy neslyšeli. Následovala pouť 
do Říma, kde si vyměnil oděv s nejbližším žebrákem a žebral 
místo něho. Rozdával rodinný majetek chudým, a proto ho otec 
nakonec vydědil. Ze smrti udělal sestru, z chudoby milenku. 
Není to úžasné?

No tak mi teda někdo řekněte - to člověka musí porazit dělo-
vá koule nebo skolit horečka, aby se změnil a obrátil svůj život 
ke Kristu? K čemu je nám sluch, když neslyšíme, a zrak, když 
nevidíme? K čemu rozum, když toužíme po věcech pozemských, 
místo abychom usilovali o dobra věčná? 
Přiznám se, že odpověď neznám, ale je tu jeden příběh, který 
leccos vysvětluje. Je o kompromisech. V dobách římského im-
péria a raného křesťanství bylo zrovna období, kdy i ve státní 
sféře pracovali inkognito křesťané, ačkoliv nebylo křesťanství 
oficiálně povoleno. Tehdejší „policie“ měla v hledáčku velké 
ryby, a tak chytla a odvedla do vězení biskupa antiochijského 

– Ignáce. Měli za to, že tímto krátká epizoda učení truhlářova 
syna z Nazareta skončí. Do vězení chodili za Ignácem tajní křes-
ťané, a vysvětlovali mu aktuální situaci co a jak. Jediné, co mu-
sel udělat, aby zachránil svůj život je – vhodit zrnko vonného 
kadidla na oltáři římského císaře. Nic víc nebylo třeba. Žádné 
vyznání, žádné pokleknutí nebo přiznání. „Je to jenom prosté 
gesto – život půjde dál a ty můžeš dál sloužit,“ ubezpečovali 
ho. A pak přišla hodina H, Ignáce vyvedli z vězení a měl vhodit 
zrnko vonné pryskyřice na rozpálené uhlíky u oltáře. Všichni 
s napětím čekali, co bude. Atmosféra houstla „A mě to za to 
nestojí“ prohlásil Ignác a zrnko do kadidelnice nehodil.  V ten 
moment ho římští vojáci drapli a předhodili dravým šelmám, 
kde byl ihned sežrán. Tolik příběh svatého Ignáce. Připomeňte 
si ho, až ucítíte vůni kadidla nebo až bude potřeba vydat svě-
dectví o Kristu.

Michal Perutka

Slovo života na březen 2021
„Ukaž mi své cesty, Hospodine, a pouč 
mě o svých stezkách.“ (Žalm 25,4)

Tento žalm nám ukazuje člověka, který 
se cítí obklopen nebezpečím a hrozbami. 
Potřebuje najít správnou cestu, která by 
ho konečně dovedla do bezpečí. Na koho 
se obrátit o pomoc?

S vědomím vlastní slabosti konečně zvedne oči a volá k Hospo-
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zŠ salvátor
SKOVO ŘEDITELE

Rok od uzavření škol
V polovině března minulého roku vláda poprvé uzavřela ško-
ly kvůli šíření Covidu. Tehdy asi nikdo nepředpokládal, že ješ-
tě za rok na tom budeme stejně, ne-li hůře. Náš zaběhlý styl 
života se najednou zhroutil jako domeček z karet a my se po-
stupně učili dávat priority úplně jiným hodnotám. A ne jinak 
tomu bylo ve školství. Místo klasické výuky v plně obsazených 
třídách jsme se nesměle snažili „učit“ na dálku. Protože jsme 
s tím nikdo neměli žádné zkušenosti, nejčastěji jsme žákům po-
sílali úkoly, prezentace, zápisy, a sem tam se online setkávali 
pomocí Skype. Tento způsob výuky kladl velkou zodpovědnost 
na rodiče, kteří se snažili co nejvíce pomáhat dětem vše zvládat. 
Zejména na prvním stupni byla tato pomoc nutností. A tak se 
nejeden rodič stal ze dne na den také učitelem.
Na konci školního roku jsme vše vyhodnotili pomocí dotazníku, 
jehož závěry jsme prodiskutovali s radou školy a stanovili opat-
ření pro odstranění zjištěných nedostatků.
Na začátku tohoto školního roku MŠMT novelizovalo Školský 
zákon, do něhož nově zakotvilo povinnost žáků účastnit se di-
stanční výuky. Vydalo také Doporučení, ve kterém stanovilo 
základní kroky a postupy pro realizaci tohoto způsobu výuky. 
Proto jsme byli nuceni v průběhu září upravit náš školní řád, 
ve kterém jsme všechna tato doporučení a změny museli nově 
zakotvit. Když se v polovině října opět uzavřely školy, byli jsme 
na distanční výuku už mnohem lépe připraveni. Kromě základ-
ního
školního rozvrhu jsme také vydávali aktuální rozvrh online výu-
ky, který operativně reagoval na nejrůznější organizační problé-
my spojené zejména s občasnou absencí učitelů, na přetíženost
internetové sítě, a také na komplikace s připojením a nedostat-
kem PC techniky vícečetných rodin. Ze začátku byl počet on-
line hodin na spodní hranici Doporučení, postupně jsme tyto 
počty hodin navyšovali a způsob výuky zdokonalovali. Na pod-
zim vláda vyhlásila pomocný program pro usnadnění online 
výuky ve školách, v němž přispěla na každého učitele částkou 
ve výši 20 000 korun na zakoupení notebooků. Bohužel, jak už 
jsme za ta léta zvyklí, opět se tato pomoc netýkala církevních 
škol. I tak jsme se snažili za provozní peníze pořídit další ne-
zbytnou techniku umožňující dálkovou výuku. Zprovoznili jsme 
tablety a nabídli je k zapůjčení do rodin, posílili jsme školní síť 
s WIFI připojením a za peníze, které jsme ušetřili za energie, 
jsme zakoupili pár notebooků. Zakoupili jsme také další moduly 
do školního systému Bakaláři, které nám pomáhají při komuni-
kaci s rodiči a žáky během distanční výuky.
V polovině února se k nám do školy nahlásila Česká školní in-
spekce, která měla za úkol monitorovat a hodnotit právě probí-
hající distanční výuku. Ve dvou dnech se jim podařilo navštívit
výuku ve všech třídách, z toho první a druhou třídu sledovali 
ještě při prezenční výuce. Ostatní třídy sledovali při online vý-
uce. Buďto se připojili pomocí zaslaného linku, nebo byli přímo 
u některých učitelů, kteří učí ze školních tříd. Takto odhospito-
vali celkem 14 vyučovacích hodin. Na závěr provedli souhrnné 
hodnocení: všechny sledované hodiny byly v pořádku, bez chyb 
(jak výukových, tak metodických), chválili zejména výuku D a ČJ 
na II. stupni, ocenili nastavené pravidlo o zapnutých kamerách 
během výuky a dělení tříd na skupiny, aby se výuka zefektivni-
la. Co se jim zdálo komplikované – omezení free verze Webexu, 

1 Srov. Žalm 84(83),6 „Blaze člověku, jenž u tebe nalézá pomoc, když se chystá 
na svatou pouť.“
2 Ch. Lubichová, Slovo života na prosinec 2006, in Parole di Vita, a cura di Fabio 
Ciardi (Opere di Chiara Lubich 5; Città Nuova, Roma 2017) str. 797-799. V češti-
ně Nové město 12/2006, str. 15

dinu, Bohu Izraele, který nikdy neopustil svůj lid, ale vedl ho 
na cestě pouští až do zaslíbené země.
Poutník zakouší na cestě naději, je pro něj výsadní příležitostí 
k hlubšímu spojení s Bohem, může se s důvěrou odevzdat jeho 
věrné lásce, přestože sám je nevěrný.
Jít po cestě s Bohem, je v biblickém jazyce také chápáno jako 
životní lekce, kdy se učíme poznávat jeho plán spásy.

„Ukaž mi své cesty, Hospodine, a pouč mě o svých stezkách.“

Mnohdy jdeme nejprve po cestách v domnění, že si vystačíme 
sami. Pak ale zjistíme, že nevíme kudy kam, jsme zmatení, více 
si uvědomujeme svá omezení a své nedostatky. Toužíme znovu 
nalézt kompas svého života a s ním i cestu k cíli.
Tento žalm je nám velkou pomocí; vede nás, abychom se osob-
ně setkali s Bohem, nebo abychom se s důvěrou v jeho přátel-
ství k němu vrátili.
Dává nám odvahu jednat podle jeho učení, které nás neustále 
zve, abychom vyšli ze svého já a šli za ním po cestě lásky, po níž 
nám jde on jako první vstříc.
Tato slova se mohou stát během dne naší modlitbou. Ta vytvoří 
z každé chvíle, radostné i bolestné, etapu naší cesty.

„Ukaž mi své cesty, Hospodine, a pouč mě o svých stezkách.“

Hedy, švýcarská matka čtyř dětí, se už dlouho snaží žít podle 
Slova života a nyní je vážně nemocná. Ví, že se blíží k cíli své 
pozemské cesty.
Její blízká přítelkyně Kati vypráví: „Hedy je při každé návštěvě, 
včetně návštěv ošetřujícího personálu, obrácená ke druhému, 
zajímá se o něj, i když je už pro ni teď velmi obtížné mluvit. 
Všem děkuje, že tam jsou, a předává svoji zkušenost. Je pou-
ze láskou, živým ano Boží vůli! Přitahuje mnoho lidí: přátele, 
příbuzné, kněze. Všichni jsou hluboce zasaženi její pozorností 
ke každému a její silou, která je plodem víry v Boží lásku.“
Chiara Lubichová mluvila o životě jako o „svaté cestě“1: „,Svatá 
cesta’ je symbolem naší pouti k Bohu. (…) Proč neudělat z jedi-
ného života, který máme, cestu, svatou cestu, protože ten, kte-
rý nás očekává, je Svatý. (…) I člověk, který nemá konkrétní ná-
boženské přesvědčení, může ze svého života udělat mistrovské 
dílo tím, že se vydá na cestu upřímné morální snahy. (…) Jestliže 
život je svatou cestou, která vede po trase vyznačené Boží vůlí, 
pak je zapotřebí, abychom každý den postoupili o kousek do-
předu. (…) A co když se zastavíme? (…) Máme snad, zrazeni svý-
mi chybami, cestu opustit? Nikoli. Heslo v této chvíli zní „začít 
znovu“ (…). Je třeba vložit veškerou důvěru v Boží milost, a ne 
ve své schopnosti. (…) Především pak pojďme cestou společ-
ně, sjednoceni v lásce, pomáhejme si navzájem. Ježíš – Svatý - 
bude mezi námi a on bude naší ,Cestou’. On nám umožní jasněji 
pochopit Boží vůli a vloží do nás touhu a schopnost ji uskutečnit. 
Budeme-li sjednoceni, všechno bude snazší a budeme zakoušet 
blaženost slíbenou těm, kdo se vydají na ,svatou pouť‘.“2

Letizia Magri
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který po 50 minutách připojení přeruší. Pokud si vyučující ne-
pohlídá čas, může se stát, že nestačí dokončit větu nebo ukon-
čit hodinu. V takovém případě se obvykle přihlašujeme znovu, 
nicméně by stálo za zvážení pořídit placenou verzi této platfor-
my, a tím by se tento problém vyřešil.
Na závěr bych chtěl upřímně poděkovat všem učitelům za trpě-
livost, nasazení, snahu o kvalitní výuku a odhodlání se dále roz-
víjet a vzdělávat zejména v distanční výuce. Velké poděkování 
patří všem rodičům za neustálou pomoc při domácím vedení 
dětí při jejich vzdělávání, za množství času a trpělivosti při výu-
ce těch nejmenších, kteří to sami ještě nejsou schopni zvládat 
a neumí to s PC technikou, za ochotu inovovat a doplňovat vše 
důležité k tomu, aby připojení a PC technika fungovala a byla 
schopna zajistit online výuku více dětem v rodině ve stejnou 
dobu, i za všechny dobré podněty, které vedou ke zkvalitnění 
naší učitelské práce.
Děkuji žákům za jejich vytrvalost, vzhledem k tomu, že jsou už 
rok uzavřeni doma a nemohou prožívat tu „klasickou“ výuku 
spolu se svými spolužáky. Jsem si vědom toho, že každý den 
sedět mnoho hodin u počítače a takto se učit je psychicky velmi 
náročné. Pevně věřím, že se ještě letos nakonec do školy vrátí 
všechny děti.
Protože se blíží Velikonoce, přeji všem radost ze vzkříšeného 
Krista. Světlo, které z něj vyzařuje, ať prozáří všechny naše tem-
noty a zkoušky, ať v nás přebývá jako síla, která proměňuje
naše slabosti a dává pevnost v našich nejistotách.

Přeji všem požehnané Velikonoce!

Hynek Mikušek, ředitel školy

Misijní koláč
Každoročně se v postní době zapojujeme do aktivity Papež-
ských misijních děl, abychom spolu s našimi farníky pomohli 
chudým žákům a studentům v misijních zemích. Z důvodů koro-
navirových jsme ani vloni, ani letos akci Misijní koláč − pomoc 
dětí dětem v misiích − nemohli uskutečnit. Pro ty, kdo by rádi 
přispěli sami převodem z účtu, uvádíme potřebné údaje. Číslo 
účtu: 72540444/2700, variabilní symbol: 840.
Zároveň bychom chtěli čtenářům ŽF sdělit, že Papežská misijní 
díla zřídila na podporu misijních zemí v období koronavirové 
pandemie Misijní fond solidarity KORONA. Z jejich stránek vybí-
ráme k tématu z dopisů:

Filipíny. Naši drazí! Děkujeme vám za sdílení vaší situace. V tom-
to čase jsme jedna velká Boží rodina a cítíme jednotu v této „svá-
zané“ době, spojeni vytrvalou vírou v našeho Pána. Ve službě 
těm nejzranitelnějším z našich bližních. Jak víte, staráme se o ro-
diny z hor nad námi a slumu pod námi. V tuhle dobu jim schází 
úplně všechno, protože jejich obživa je založena na maličkém 
výdělku každý týden. Přestože máme zákaz vycházení, poloha 
našeho kláštera na úpatí hor na kraji města nám umožňuje 
být jim nablízku – musí projít okolo našeho kláštera, když jdou 
do lesů na úpatí hor hledat něco k jídlu – jsou to banány, ko-
řínky a jiné plody a ovoce. My přidáváme jako vždy ze zásob 
rýži, která je základem každého jídla. Tím je v tuhle chvíli rýže 
s nasekanými banánovými květy a kokosovým mlékem – velmi 
zdravé a výživné… Díky Bohu za plody země. Dávejte na sebe 
pozor a pomozte dětem překonat tuhle dobu strachu a utrpení, 
dodávejte jim odvahu k dobrému a ať nezapomínají, že nikdo 
nejsme ostrov. Bůh žehnej nám všem!

Sestra Claudia a celý klášter sester od Piety.
Zimbabwe. Vůbec netuším, co by se dalo dělat, i když mám pocit, 
že bych něco dělat měl, protože se na nás řítí katastrofa. JAR 
právě vyhlašuje nouzový stav, zavádí karanténní opatření, za-
vírá hranice, zavádí rozsáhlá úsporná opatření, což se vše velmi 
citelně dotkne Zimbabwe, jelikož jsme na JAR ekonomicky závis-
lí. Asi brzo nebudou žádné pohonné hmoty, a co hůř, asi ani 
mouka. Hodně jí přichází z JAR. V únoru jsme my obláti dostali 
zásilku asi 200 pytlů po 10 kg z jihoafrických oblátských farností 
pro naše chudé. To jsme ještě netušili, co přijde. Bohu díky aspoň 
za to. Ale co bude dál, nevím. Zimbabwe mi připadá paralyzo-
vaná. Tady se jen „čeká“, až to udeří. Jak jsem psal, lidi tu jsou 
tak zvyklí trpět, že to asi hodlají jen pasivně přijmout. Mrazí mě 
z toho…
o. Karel, OMI

Pokud byste někteří chtěli pomoci lidem v těchto oblastech 
prostřednictvím fondu solidarity KORONA, zašlete svůj příspě-
vek na číslo účtu 72540444/2700, variabilní symbol 19. Do po-
známky napište KORONA. Pokud chcete uplatnit odpočet z daní, 
nezapomeňte uvést svou adresu nebo e-mail. Děkujeme jmé-
nem těch, kterým pomůžete.

Ludmila Černochová

CO SE NÁM PODAŘILO V TÉTO NELEHKÉ DOBĚ VE ŠKOLE 
A MIMO ŠKOLU?

Z výsledků výtvarné soutěže „Nakresli tři krále, jak jsi 
s nimi u Ježíška v Betlémě“

Každoročně se zapojujeme do výtvarné soutěže, kterou pořá-
dá FATYM Vranov nad Dyjí ve spolupráci s Oblastní Charitou 
ve Znojmě. Soutěž má vždy název s titulem „Nakresli tři krále…“, 
ke kterému se (v posledních letech) přidává dovětek s tématem 
právě pro daný rok. Připomeňme si, že v roce 2020 to bylo „jak 
přinášejí radost“, v roce 2019 „ jak odcházejí od Heroda“ nebo 
v roce 2017 „u Ježíška v Betlémě“. Dá se říci, že každý rok se naši 
žáci skvěle umisťují, a ani letos tomu nebylo jinak! Máme šikov-
né malíře! Z webu pořadatele soutěže: Na přelomu ledna a úno-
ra proběhlo hodnocení výtvarné soutěže „Nakresli tři krále“, le-
tos s podtitulem „jak jsi s nimi u Ježíška v Betlémě“. Do soutěže 
se zapojilo 149 kreslířů a malířů z různých koutů České republiky, 
kteří poslali krásné obrázky. Mnozí i s popisem, proč by Ježíškovi 
darovali právě tento dar. I v letošním roce hodnotila obrázky 
výtvarné soutěže odborná porota (mezi hodnotiteli byla foto-
grafka, sochař, grafik a výtvarnice) i laická porota, a tak se stalo, 
že někteří žáci byli oceněni i dvakrát na různých pořadích! A jak 
to nakonec dopadlo, si můžete přečíst:

I. kategorie (1. - 3. ročník)
Vzhledem k tomu, že se v této kategorii zapojilo 91 dětí, bylo 
hodnoceno pět míst. Naši žáci z nich obsadili čtyři! To je parád-
ní. Máme ve škole skvělé malíře!
Veronika Pospíšilová, II. třída – 1. místo
Vincent Tománek, I. třída – 2. a 3. místo
Andrea Mrnuštíková, III. třída – 2. a 4. místo
Klára Stančíková, III. třída – 2. a 3. místo

II. kategorie (4. - 6. ročník)
Radim Pospíšil, VI. třída – 1. místo
Eliška Baričiaková, V. třída – 2. místo
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Všem oceněným žáků přišly poštou do školy odměny od pořa-
datelů soutěže.
(Pro zajímavost – v kategorii SŠ se umístila na 1. místě naše ab-
solventka Tereza Pospíšilová.)

Fotosoutěž ZIMA 2021
Abych naše žáky – obrazně řečeno – vytáhla od obrazovek počí-
tačů a notebooků, vyhlásila jsem především pro ně fotografic-
kou soutěž „Zima 2021“. Říkala jsem si, že není možné, aby mi 
denně nepřicházely desítky fotografií, když je letos tak parádní 
zima se spoustou sněhu, mrazem a kolikrát blankytně modrou 
oblohou, a strachovala jsem se, jak v tom množství budu hledat 
vítězné fotografie. Věřila jsem, že těch, co chodí rádi na pro-
cházky, je spousta a že mnozí na svých cestách obdivují tu nád-
hernou (zimní) přírodu a na památku si „přinášejí“ vzpomínky 
ve formě fotografií. A ty fotografie, které do soutěže přišly, byly 
všechny moc pěkné! Pokud děti u fotografování zůstanou, bude 
mít otec Pavel ve farnosti docela velkou konkurenci . Díky 
všem, kteří se do soutěže zapojili, i když se na stupních vítězů 
neumístili. Děkuji za zaslané fotografie i rodičům žáků a kole-
gům. Odměny čekají ve škole.

Magda Krupová
Pořadí:
Kategorie 1. – 3. ročník
1. místo Václav Baričiak, III. třída
2. místo Anna Bothová, II. třída
3. místo Sára Bothová, I. třída
Kategorie 4. – 5. ročník
1. místo Dominik Peroutka, V. třída
2. místo Eliška Baričiaková, V. třída
3. místo Loreta Kubějová, IV. třída a Eliška Randusová, V. třída
Kategorie 6. – 9. ročník
1. místo Kryštof Pupík, VI. třída
2. místo Radim Pospíšil, VI. třída
3. místo Lucie Vránová, VII. třída AKTIVITY PRO POSTNÍ DOBU

Postní putování pro mladší žáky
Popeleční středou začala doba postní, čas přípravy na Veli-
konoce, kdy oslavujeme Kristovo zmrtvýchvstání. Děti mohly 
projít toto koronavirové postní období s Ježíšem vybarvováním 
políček s úkolem na každý den. Proto jsme jim nabídli ve spolu-
práci s Papežskými misijními díly ke stažení a vytištění tzv. Post-
ní misijní kalendář. Byl vhodný pro mladší školáky, ale mohli se 
zapojit i starší. Žáci, kteří prošli celou cestu a mají list hotový, jej 
mohou přinést do školy, jakmile to bude možné.

Ludmila Černochová

Putování za kříži – námět pro (nejen) starší žáky

Kříži, jediná naše naděje,
v čas umučení se v nás vryj,
ve věrných milost rozohňuj,
z hříšníků jejich viny smyj!

Trojice, studno spasení,
kéž každý duch tě velebí!
Tajemstvím kříže uzdrav nás
a přiveď k slávě na nebi!

Kříž je základním znamením všech křesťanů. Je to nejen zname-
ní Ježíšova utrpení a smrti, ale především jeho vítězství. Pro-
mlouvá ke všem lidem, kteří trpí – k utiskovaným, nemocným, 
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chudým, k lidem na okraji společnosti – a nabízí jim naději. Kříž 
mluví o Bohu, který povyšuje ponížené, dává sílu slabým, pře-
konává rozdělení a nenávist přemáhá láskou. V naší krajině je 
vidět mnoho křížů, kapliček a Božích muk. Všechny jsou zname-
ním víry našich předků. Mnohdy kolem nich jezdíme a chodíme, 
aniž bychom si jich všimli. Pro letošní postní dobu jsme starší 
žáky (ale zapojit se mohly samozřejmě i mladší děti nebo celé 
rodiny) připravili námět, který by nám měl pomoci tyto kříže 
znovu objevit a zamyslet se nad tím, co pro naše předky kříž 
znamenal a co znamená pro nás. Někteří se vydali k některému 
kříži v okolí (mohlo jich být během doby postní i více). U kříže 
se pomodlili a zamysleli. (Svěřuji celý svůj život tobě, Ježíši? Vě-
řím, že jsi stále se mnou a pomáháš mi? Co mohu, Pane, já tobě 
dát?) Kříž i s nápisem vyfotografovali, přidali informaci o místě 
(např. Kříž v obci Veselá), připsali svoje jméno a třídu a zaslali 
paní zástupkyni na email. Aktivita ještě trvá, vyhodnocení za-
pojených tříd se uskuteční po Velikonocích. Z  fotografií křížů 
připravíme nástěnku, kterou si budou moci všichni žáci po ná-
vratu do školy prohlédnout.

L. Černochová a A. Zgabajová

Tuto aktivitu na postní dobu jsme pro žáky připravili ve spo-
lupráci s Katechetickým centrem v Brně. Ačkoliv je v mnoha 
ohledech poznamenána nařízeními vlády o pohybu osob mezi 
okresy, a v rámci volného času dokonce v rámci katastru jedné 
obce, přesto její pravidla zůstala nezměněna. Fotografie křížů 
je možno na emailovou adresu magda.krupova@zs-salvator.cz  
zasílat do 31. 3. Nezapomeňte uvést místo umístění kříže. Vyzý-
váme žáky dojíždějící, aby se také prošli po své obci a zjistili, zda 
někde není (třeba i zapomenutý) kříž, pomodlili se u něj a foto-
grafii zaslali. Zde jsou na ukázku čtyři fotografie. Zda-li poznáte, 
kde v rámci našeho města kříže najdete?

Křížová cesta on-line
V neděli 7. 3. prošli vybraní žáci a zaměstnanci školy křížovou 
cestu s Pánem Ježíšem. Křížovou cestu pro farnost chystáme 
tradičně každý rok, letos jsme ji ale kvůli opatřením vlády mohli 
připravit jen s omezeným počtem žáků. Veškerá příprava probí-
hala on-line. Přesto nebo právě proto musím pochválit všechny 
přítomné žáky z V. třídy: Barunku Hlavicovou, Matěje Marušáka, 
Verunku Marušákovou, Dominika Peroutku i Elišku Baričiako-
vou, že se zapojili, a za pěkné čtení! Třídní paní učitelce Veroni-
ce Masopustové děkuji za přípravu.

Magda Krupová

Dopravní výchova pro Průkaz cyklisty začala
Možná si pamatujete, že se na začátku letošního školního roku 
začali naši čtvrťáci připravovat na zkoušku z dopravní výchovy, 
aby mohli obdržet Průkaz cyklisty. Jenže potom přišlo opětovné 
uzavření škol... Protože je však doba moderní a vše dnes jde on-

-line, mohli jsme ve spolupráci s SVČ Domeček mít ve středu 
17. 3. dvě hodiny dopravní výchovy alespoň touto formou. Děti 
si zopakovaly pravidla silničního provozu, značky příkazové, zá-
kazové, výstražné a směrové, vodorovné i svislé. Plnily zábavné 
animované úkoly, jejichž vyřešení bylo pro většinu opravdu 
hračkou, a teď už se můžou těšit na praktickou část, kterou by 
měla být ještě před prázdninami jízda zručnosti na dopravním 
hřišti. A to bude přece jen mnohem zábavnější, než stále koukat 
jen do počítače. Tak jim držme palce, aby to pandemická situa-
ce dovolila .

Petra Mikešová

Olympiáda z anglického jazyka
Ve čtvrtek 11. března se konalo školní kolo Olympiády v anglic-
kém jazyce. V letošním školním roce olympiáda probíhala po-
prvé online formou. Žáci soutěžili ve dvou kategoriích. V první 
kategorii určené pro žáky 7. ročníku se utkali tři žáci: Jindřich 
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Vzdělávání pedagogických pracovníků
Jestli se něco během distanční výuky hodně rozšířilo, je nabídka 
rozličných seminářů pro pedagogické pracovníky, které probí-
hají on-line. Snad proto dostaly jednotný název webináře. Také 
naši učitelé aktivně takových nabídek využívají a v rámci svých 
předmětů nebo i zájmů se vzdělávají. Za necelé tři měsíce vy-
užili některá z nabízených školení všichni pedagogičtí pracovní-
ci. Namátkou to byly např. tyto webináře: Integrace – „Finan-
cování pedagogické intervence“, „Vhled do jednání dětí v ná-
ročných životních situacích“, fyzika – „Experimenty na doma“, 
management – „Jak vést efektivně porady“, čtenářská gramot-
nost – „Čtenářskou dílnou ke čtenářské gramotnosti“, psycho-
hygiena – „Aktivizující výuka aneb didaktická strategie ,líného’ 
učitele“, „Psychohygiena v práci učitele aneb jak předcházet vy-
čerpání – speciálně v době distanční výuky“, „Pedagog a emo-
ce – jak úspěšně zvládat náročné situace ve škole“, estetická 
výchova „Výtvarné inspirace – jarní dekorace“ a další. A dalších 
se ještě mnozí zúčastní.

O poklad strýca Juráša – vyhodnocení okresního kola
Máme velkou radost z umístění našich žáků v OKRESNÍM KOLE 
této literárně-výtvarné soutěže! Vyhodnocení proběhlo on-line. 
(Všem postupujícím z městského kola byl předem zaslán odkaz 
na zhlédnutí.) Výsledky posunují některé naše žáky do krajské-
ho kola! Skvělé! V této smutné době milé zprávy vždy potěší. 
Žákům děkujeme za reprezentaci školy.

Z emailu Mgr. Pavly Holmanové z knihovny:
Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže O poklad strýca Juráša 
dostalo letos novou podobu. Rožnovští knihovníci a knihovnice 
vybraná díla zdramatizovali a vy je můžete zhlédnout na You-
Tube rožnovské knihovny. Se všemi vítěznými pracemi se pak 
můžete seznámit v almanachu Lež jako věž, který je k zapůjčení 

v knihovně.
Mladí autoři od 6 do 15 let z celého vsetínského okresu v letoš-
ním ročníku literární soutěže zpracovávali téma lež. Všímali si 
všech jejích podob – od neúprosné, bolestivé přes fámu, fake 
news či milosrdnou lež až po hravé vymýšlení ve stylu barona 
Prášila. Do okresního kola postoupilo celkem 80 autorů v kate-
goriích próza, poezie a komiks, dále dělených podle věku, v cel-
kem rovnoměrném početním zastoupení Vsetínska, Valašsko-
meziříčska a Rožnovska. Z Valašského Meziříčí získali nejvíce 
ocenění žáci ze Základní školy Salvátor. Své ceny, ve kterých ne-
chybí ani pěkné knihy, si autoři mohou vyzvednout v meziříčské 
knihovně v otevírací době výdejního okénka.
Všem zúčastněným děkujeme za jejich nápady a čas, který se 
rozhodli v této době věnovat vlastní tvorbě! Všechny oceněné 
práce postupují do krajského kola, které bude letos organizovat 
kroměřížská knihovna. Držíme palce.

I. - III. tř., komiks
1. místo Veronika Pospíšilová, II. třída
IV. a V. tř., poezie
2. místo Vojtěch Zavičák, V. třída
VI. a VII. tř., komiks
3. místo Radim Pospíšil, VI. třída
VIII. a IX. tř., poezie
1. místo Markéta Kubjátová, VIII. třída
3. místo Matěj Komenda, VIII. třída

Je to paráda!

ZÁPIS NA NAŠI ŠKOLU
Také v tomto školním roce se musí uskutečnit zápis budoucích 
prvňáčků bez jejich přítomnosti ve škole. Těžko se s tím smi-
řujeme, ale nedá se nic dělat. Na webových stránkách školy 
máme v odkaze Zápis na naši školu nejen obecné informace, 
ale také rady a tipy pro rodiče ohledně školní zralosti nebo další 
doporučení, jak pracovat s dětmi, aby jejich nástup do školy byl 
pohodový pro celou rodinu. My si nejvíce přejeme, aby nastou-
pily do školního roku se standardní prezenční výukou. 

Termín a způsob zápisu
Na naši školu je možno dítě zapsat v termínu 1.–30. 4. 2021. 
(Pro případ onemocnění, karantény apod. nevyhlašujeme jen 
jeden pevný termín.)

Způsoby podání žádosti (Žádost najdete ke stažení na webu 
školy „Zápis na naši školu“)

– do datové schránky
– e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce
– poštou
– osobním podáním ve škole

! Pokud zákonný zástupce podá žádost prostřednictvím jiných 
technických prostředků, než jsou výše uvedené (např. prostým 
emailem bez elektronického podpisu, faxem apod.), je nutné, 
aby ji do 5 dnů potvrdil, jinak se k žádosti nepřihlíží. (Platí pro 
všechny ZŠ.)

K žádosti zákonný zástupce přikládá zpravidla
– kopii rodného listu dítěte, a to buď v digitální podobě (sken, 
fotografie – nebudou tisknuty, slouží jen k ověření správnosti 
údajů) nebo v papírové podobě – prostá kopie. (Tato kopie pak 
musí být součástí spisu.)

Gajdoš, Antonín Folvarčný a Tobiáš Zgabaj. Ve druhé katego-
rii soutěžili žáci 9. ročníku: Adéla Denková, Zuzana Olejníková 
a Vojtěch Heller. Všichni žáci prokázali vynikající komunikační 
dovednosti. Pro porotu bylo obtížné vybrat v každé kategorii 
jen jednoho vítěze. Do okresního kola v první kategorii postou-
pil žák VII. třídy Antonín Folvarčný a v druhé kategorii žákyně 
Adéla Denková z IX. třídy. Všem děkujeme za výborné výkony. 
Okresní kolo v 1. kategorii již proběhlo 17. března. Toníkovi se 
vedlo docela dobře a jen kousek mu chyběl k postupu do užšího 
finále. Pro žáky v druhé kategorii se bude okresní kolo konat 24. 
března. Adélce, která má v den uzávěrky ŽF soutěž ještě před 
sebou, držíme všichni palce.

Jiří Krupa



13



14

Charita Valašské Meziříčí

Charita má tři nová auta

Minule jsem psala o získání sociálního au-
tomobilu pro naše terénní služby.  Na konci 
minulého měsíce ředitel Charity Valašské 
Meziříčí Ing. Jiří Gavenda spolu s kolegyně-
mi z Osobní asistence převzali tři nová auta 
SUZUKI Ignis.
Tato auta jsme pořídili díky finanční podpoře 
Integrovaného regionálního operačního pro-

gramu, specifický cíl 2.1. Zvýšení kvality a dostupnosti služeb 
vedoucích k sociální inkluzi, název projektu „Zkvalitnění terén-
ních služeb Charity Valašské Meziříčí II“, registrační číslo CZ.0
6.2.56/0.0/0.0/18_103/0010510. Zbylou částku jsme uhradili 
z finančních zdrojů Charity Valašské Meziříčí. 
Bez bezpečných aut se naše služby neobejdou. Každodenní po-
užívání se brzy „podepíše“ na jejich technickém stavu.  Jednou 
z priorit terénních služeb je dostupnost všem klientům. Pracov-
nice služeb nejezdí pouze po „rovných“ cestách, službu je potře-
ba poskytnout i lidem na samotách, mnohdy v nepřístupném 
terénu a za každého počasí. Proto je nezbytné, aby auta byla 
bezpečná a měla vyhovující vybavení, bez kterého by posky-
tování služeb bylo velmi obtížné. Nejenže by bylo problematic-
ké 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. 

Díky společnosti T-mobile mají děti z Azylového domu za-
jištěn přístup k on-line výuce
Opatření vlády týkající se uzavření škol a zavedení distanční 
výuky způsobilo nejen dětem a maminkám z Azylového domu, 
ale také jeho zaměstnancům nemalé starosti. Zajištění přístupu 
k on-line vyučování se zdál být neřešitelný problém. Azylový 
dům není vybaven dostatečným rozvodem sítí ani technickým 
vybavením pro 18 dětí školního věku od první třídy až po střed-
ní školu.
Instalace sítí se Charitě podařilo urychleně zajistit, ale na poří-
zení výpočetní techniky již peníze nezůstaly. Díky finanční pod-
poře společnosti T- mobile Czech Republic a.s. ve výši 240 000,-
Kč se podařilo zakoupit 10 kusů notebooků včetně příslušenství, 
které umožní dětem z azylového domu účastnit se on-line vý-
uky. DĚKUJEME.

Mrazy služby pro lidi bez domova nepřekvapily
V minulých dnech nebyly zrovna ideální podmínky pro život 
na ulici. Teploty klesaly hluboko pod bod mrazu, čerstvý vítr 
a sníh je ještě pocitově snižoval. Na všechny tyto rozmary po-
časí jsou naše služby pro lidi bez domova připraveny.
Utlumením provozů a zavřením různých subjektů v důsledku 
epidemie  došlo k nárůstu počtu osob, které byly nuceny opus-
tit jak ubytovny, tak práci. Tito lidé zůstali bez střechy nad hla-
vou a pouze jedinci byli schopni situaci vyřešit za pomoci přá-
tel a rodiny. Ostatní propadli sítem a někteří z nich se obrátili 
na sociální služby, které jim pomůžou překonat aktuálně nepří-
znivou situaci. Tím došlo k nárůstu klientů Denního centra, kteří 
potřebují podporu v několika oblastech současně. Jejich situaci 
jim v posledních dnech ztěžuje velká zima, která nejenže ome-
zuje možnosti práce venku, ale především ohrožuje na životě ty, 
kteří situaci řeší alkoholem a nejsou schopni se uchýlit do tepla. 

„Denní centrum  již pátý měsíc funguje v režimu, který kopíruje 
stav v naší zemi. Vyhlášením mimořádných opatření se rozšířila 
naše provozní doba od půl osmé do půl šesté večer, což reálně 
znamená každodenní prodloužení o tři hodiny. Aktuální situace, 
ve které se nachází naše společnost, je obtížná v několika ohle-
dech pro všechny a naše klienty nevyjímaje,“ uvedla vedoucí 
Denního centra Michaela Wawreczková
Vzájemnou spoluprací s dalšími službami pro lidi bez domova se 
nyní snaží minimalizovat především omrznutí, resp. úmrtí ven-
ku. Terénní služba  klienty vyhledává a motivuje je k návštěvě 
denního centra, Noclehárna pak klientům nabízí střechu nad 
hlavou i přes noc. 

„Při kontaktování v terénu klientům opakovaně doporučujeme  
využít naše návazné služby - Denní centrum a Noclehárnu, kde 

– dotazník 
– přihlášku k volitelnému předmětu (obojí na webu školy 
ke stažení) 

Ve spolupráci s farní školkou Rybičky byli osloveni i rodiče ta-
mějších předškoláků a byly jim předány potřebné informace. 
Chceme věřit, že po zápisu, později, během května, bychom 
uspořádali buď prezenční nebo alespoň on-line setkání – obdo-
bu akce „Na zkoušku prvňáčkem“ – pro již zapsané děti. Stejně 
tak, pokud to situace nedovolí, by proběhla obvyklá schůzka 
s rodiči budoucích prvňáčků také on-line.

Magda Krupová
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můžou v teple přečkat mrazivé dny a noci. Přesto jsme u dvou 
klientů museli řešit vážné zdravotní problémy (omrzliny). Důleži-
tý faktor, který tady sehrál velkou roli, byla nadměrná konzuma-
ce alkoholu. Jeden z těchto případů skončil hospitalizací klienta 
ve valašskomeziříčské nemocnici. Druhého klienta doprovázíme 
na chirurgickou ambulanci k lékaři na pravidelné převazy,“ uve-
dl vedoucí Terénní služby Jaroslav Došek.
Noclehárna v těchto mrazivých dnech zaznamenala větší zájem 
lidí z ulice o přečkání mrazů v teple.

„Pokud jsou už všechny postele obsazené, bereme lidi alespoň 
na židle, aby mohli noc strávit v teple. Na noclehárně je toleran-
ce alkoholu 0,8 promile. Pokud klient nadýchá více, přesto má 
možnost strávit noc na židli, venku ho nenecháme. Toto opatření 
je mimořádné a po skončení mrazů se opět vrátíme k respekto-
vání alkoholové tolerance,“ uvedl Pavel Březovják, vedoucí Noc-
lehárny, na které je v zimním období kapacita 20 lůžek u mužů 
a 5 lůžek u žen. „V měsíci únoru jsme zatím poskytli 27 „horkých 
židlí,“ dodal Pavel Březovják.
Pracovníci služeb pro lidi bez domova se vzájemnou spoluprací  
snaží co nejefektivněji zmapovat potřeby klientů, nabídnout ře-
šení a podporu v konkrétních oblastech. V tomto období se jed-
ná především o možnost být v teple, o výměnu, resp. doplnění 
oblečení, nabídku teplé stravy a spolupráci s úřady při řešení 
konkrétní zakázky klientů.

Za Charitu Valašské Meziříčí
Martina Došková

Dobrovolnice Pavlínka očima vedoucí Denního stacionáře 
Radost
Pavlínku znám od jejího útlého dětství. Naše rodiny bydlí 
ve stejné části města, dokonce nedaleko od sebe, jak se říká, 
skoro „za rohem“. Vlastně jsme vyrůstaly prakticky v soused-
ství, i když to bylo v jiné „partě“, kde malé skupinky tvořily vět-
šinou jen děti ze stejné ulice.
Její maminka Věrka pracovala jako zdravotní sestra, později 
jako vedoucí Státní pečovatelské služby v Rožnově p. R.
S tatínkem Josefem, který před lety pracoval jako ředitel do-
mova pro zdravotně postižené ÚSP Zašová, založili v Rožnově 
novodobou a do té doby nevídanou sociální službu pro mladé 
lidi se zdravotním postižením, s názvem Domov Kamarád.
Pavlínka se narodila jako druhé ze tří dětí a na svět si přinesla 
dosti závažné tělesné postižení, které jí téměř znemožnilo se sa-
mostatně pohybovat. Nicméně byla bystré, inteligentní a citově 
založené děvče.
Pamatuju si ji ještě jako malé děvčátko předškolního věku, jak 
urputně zápasí se svým osudem… Kolem jejich domu jsem cho-
dívala na návštěvu k babičce a dědečkovi. A nesčetněkrát jsem 
viděla malou Pavlínku (tehdy jsem o ní ještě nic moc nevěděla) 
zavěšenou za madla kočárku, kterému se tehdy říkalo lidově 

„golfáče“, jak měla na stupačkách položený veliký a těžký kus 
klády, aby se kočárek nepřevážil, a zarputile chodila po ulici 
sem a tam, aby přinutila svoje nožky pracovat…
Pak Pavlínka vyrostla, absolvovala základní školu, pak i střední 

– odmaturovala v Rožnově, tehdy na Rodinné škole, zřízené při 
rožnovské „zemědělce“, spolu s ostatními studenty, a když ro-
diče přemýšleli, co s chytrou dcerkou bude dál, založili Domov 
Kamarád, na který tatínek sehnal nemalou finanční částku a na-
šel i budovu, ve které se mohla služba rozběhnout. 
Tam Pavla dál poznávala svět, a co jí rodiče nestačili předat 
doma, postupně získávala tam. Přestala se bát žít normálním 
životem, chodit na koncerty, do divadla, milovat knihy a taky 
se pokoušet psát poezii… Díky tomu se takzvaně katapultovala 

do běžného okolí a do běžného života. Tam jsem se s ní během 
své praxe také potkala a konečně jsme se poznaly i osobně.
Když už jí byl po čase i Kamarád těsný, rozhlédla se kolem a při-
šla do Charity, kam se přihlásila jako dobrovolník. A tak jsme 
získali bezva kamarádku, prima kolegyni a velkou pomocnici, 
která nás inspiruje svým postojem k životu. Přirozeným způso-
bem si našla cestu k našim klientům, se kterými si povídá, hraje 
společenské hry, zpívá nebo jen tak s nimi je… A naši klienti zase 
s obdivem pozorují, jak se staví k životu a jak dokáže překonávat 
překážky. 
Taky nám občas pomáhá s drobnými rutinními administrativní-
mi věcmi, které nás tím pádem tak moc nezatěžují a neubírají 
nám tolik potřebný a vzácný čas. Neomezila se jen na denní 
stacionář, ale podle možností vypomáhala i v ostatních rožnov-
ských službách.
Zanedlouho pak napevno zakotvila v naší Radosti. A když už 
delší dobu nemůže kvůli kovidové situaci jezdit do stacionáře 
za námi, přišly spolu s paní Naďou z Adry s úžasnou myšlenkou… 
V rámci  „dobrovolnictví na dálku“ je s námi v kontaktu kro-
mě využívání moderních prostředků také pravidelným psaním 
krásných dopisů, takříkajíc „od srdce“, posíláním kreativních 
koláží, rébusů, hádanek a kvízů, kterými se potěšíme, luštěním 
se potrápíme, nad její kreativitou se obdivem netajíme, a trou-
fám si říct, že je tak naše vzájemné „soužití“ všestranně pro-
spěšné a obohacující.

Zlatka Lušovská
vedoucí Denního stacionáře Radost

Proč jsem se stala dobrovolníkem? Na otázky odpovídá 
Pavlína Valová, dlouholetá dobrovolnice Charity Valašské 
Meziříčí - Denního stacionáře Radost 

1. Co vás přivedlo k dobrovolnické činnosti?
Oba mí rodiče pracovali většinu svého života v sociální oblas-
ti. Otec byl několik let vedoucím vychovatelem v ÚSP Zašová 
a matka zastávala funkci vedoucí místní pečovatelské služby. 
V roce 1995 založili spolu s dalšími rodiči tělesně a mentálně 
znevýhodněných dětí Sdružení Kamarád (dnes Kamarád Rožnov 
o.p.s.). Zde jsem 14 let pracovala jako administrativní pracov-
nice.
V životě nastává čas od času období, kdy člověk bilancuje a uvě-
domuje si potřebu zněny. Práce z domova má své výhody, ale 
o kontakt s lidmi jste ochuzení. Měla jsem a stále mám potřebu 
být prospěšná v činnostech, které mi můj tělesný handicap do-
voluje zvládat. I proto jsem oslovila paní Zlatuši Lušovskou, zda 
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bych mohla třikrát do týdne docházet do Stacionáře Radost.
Původním záměrem byla případná výpomoc s administrativou. 
Ale ukázalo se, že tato práce je plně pokryta šikovnými zaměst-
nanci, kteří v ní již mají svůj zaběhlý systém.
Tak se stalo, že jsem napevno zakotvila v kolektivu uživatelů 
a pracovníků Denního stacionáře  Radost. Mimo jiné jsou cílo-
vou skupinou také lidé s  Alzheimerovou chorobou, s níž mám 
bohužel osobní zkušenost, neboť postihla našeho souseda 
a blízkého přítele rodiny v jedné osobě. 

2. Co mi přináší dobrovolnicví?
V dobrovolnictví spatřuji smysluplnost. Uvědomění si, že slovo 

„pomoc“ v sobě zahrnuje řadu různých forem. Na samém začát-
ku byl jeden člověk po mrtvičce, kterému jsem chodila půjčovat 
knihy do knihovny, nebo jsem sledovala televizní noviny, a další 
den  referovala, co nového se událo doma i ve světě. Pomá-
hala jsem rozluštit roztřesené písmo, aby z něj mohl vzniknout 
nákupní seznam pro holky z pečovatelské služby. Velmi ráda 
se zaposlouchám do vyprávění, jak skromně a pospolitě naše 
babičky a dědečci dříve žili. Svět nebyl zahlcen technickými vy-
moženostmi a lidé se nikam nehnali. Dobrovolnictví je o trpě-
livosti, když už lidská paměť a myšlení neslouží, jak má. Hraní 
společenských her, to je zaručená zábava, která nezná věkovou 
hranici. Člověk by se měl každý den zasmát, zazpívat si. Těšit se 
na známé tváře.
Dobrovolnictví je pro mě svým způsobem i o výzvách, kterých 
jsem za ony čtyři roky v Radosti absolvovala nemnoho, ale věř-
te, že nepatří k oblíbeným, pokud je provází stres a jsou spojeny 
s vystupováním na veřejnosti. Dobrovolnictví je také o smutku, 
provází ztrátu každého jednoho, s nímž jste v Radosti prožili 
svůj čas.
 
3. Proč právě Charita?
Volba byla jednoznačná. Věděla jsem, že nejdu do zcela nezná-
mého prostředí. I když z dob před sloučením pečovatelské služ-
by s Charitou už tam téměř nikdo nepracuje. S ohledem na svůj 
tělesný handicap si rovněž uvědomuji, že nastane doba, kdy i já 
budu služby Charity sama využívat a v určitém smyslu je to vý-
hoda, když získáte přehled o fungování jednotlivých služeb. 
Během čtyř let jsem se s kolektivem zaměstnanců Denního sta-
cionáře Radost doslova sžila. U srdce mě hřeje vědomí, že vaše 
případná nepřítomnost se toleruje, ale nesmí být příliš dlouhá, 
protože vám pak všichni dají milým způsobem znát, že jim chy-
bíte. Jak se říká: „Ocitla jsem se ve správný čas na správném 
místě!“

Podpořte Odlehčovací službu v Rožnově pod Radhoštěm
Před dvěma lety se Zlínský kraj rozhodl, že chce své území po-
krýt hustou sítí tzv. odlehčovacích služeb. Jedná se o službu, 
která jako jediná má za cíl nejen postarat se o potřeby těžce 
nemocných, a tudíž nesoběstačných klientů, ale i odlehčit pe-
čujícím, kteří se o tyto lidi celodenně starají. Je poskytována 
vždy jen na dočasnou dobu, zpravidla tři měsíce a může být 
pobytová, terénní i ambulantní. My takové odlehčovací služby 
máme dvě. Jedna je součástí Domova pokojného stáří ve Valaš-
ské Bystřici a je pobytová. Ta druhá, mnohem mladší, je terénní 
a je poskytována na území Rožnovska.
A právě ona vznikla na základě pilotního projektu Zlínského kra-
je 1. 1. 2019. Už od počátku měla poměrně těžkou startovní 
pozici. O tom, že byla podpořena, jsme se dověděli cca 14 dnů 
před tím, než měla začít fungovat. Během té doby bylo potře-
ba přijmout pracovníky, naplnit kapacitu klienty i nastavit ales-

poň základně metodiku provozu (tzv. standardy kvality). To vše 
se víceméně povedlo jen díky skvělé práci vedoucí této služ-
by, která měla zkušenosti s poskytováním pečovatelské služby 
a své nové role se zhostila opravdu s velkým nasazením. To ale 
nebyl jediný problém.
Velkým oříškem byly od počátku finance. Kraj nastavil podmín-
ky tak, že za získané peníze bylo velmi obtížné službu realizovat. 
Pomohl mikroregion Rožnovsko a i při jednáních se Zlínským 
krajem se zdálo, že existence služby není ohrožena, ba právě 
naopak. Odlehčovací služba navíc prošla s velmi dobrým hod-
nocením kontrolou Zlínského kraje.
Přesto však nakonec veškerá snaha o vyjednání lepších finanč-
ních podmínek nepřinesla kýžené výsledky, a tak je tato služba 
dnes doslova v nouzi, a to paradoxně i přesto, že má dostatek 
klientů i pozitivních ohlasů na její poskytování. Přesto jsme se 
rozhodli ji udržet. Zaslouží si to jak její klienti, tak všichni čle-
nové týmu, kteří bez ohledu na existenční problémy poskytují 
službu s vysokou profesionalitou a lidskostí.

Proto jsme na Darujme.cz otevřeli sbírku na podporu Odleh-
čovací služby. Snahou je získat peníze na pokrytí provozních 
nákladů na celý letošní rok. Financování služby je vícezdrojové 
(úhrady uživatelů služby, dotace Zlínského kraje, Mikroregionu 
Rožnovsko, z vlastních zdrojů). Bohužel ale výše těchto financí 
celkové náklady nepokryje. 

Jen pro dokreslení uvádím pár čísel.
Péči o klienty zajišťuje 6 pracovníků (vedoucí, sociální pracov-
ník a pracovníci v sociálních službách), v celkové výši 3 přepo-
čtených úvazků.
V roce 2020 službu využilo 25 uživatelů v časovém rozsahu 
3344 hodin (včetně cest).
Jedna hodina péče stojí 615,- Kč. Tato péče je hrazena částečně 
z příspěvku klienta a dotací ve výši 165,- Kč. Na pokrytí jedné 
hodiny nám tedy chybí 450,- Kč.

Vaše podpora nám umožní zabezpečit službu ve stejném rozsa-
hu jako v roce 2020.

Bližší informace najdete také na www.valmez.charita.cz.

DĚKUJEME, ŽE NÁM POMÁHÁTE POMÁHAT.

Za Charitu Valašské Meziříčí
Naďa Gilarová a Martina Došková
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Začátkem března uskutečnil Svatý otec František cestu za křes-
ťany do Iráku. Podařilo se to, oč usilovali již desetiletí dříve sv. 
Jan Pavel II a Benedikt XVI, ale z bezpečnostních důvodů to ne-
bylo možné.
Sledoval jsem tištěné i obrazové zprávy o této cestě a ihned se 
mi vrátily vzpomínky cestu do Iráku z listopadu 2018, kterou 
jsem absolvoval s arcibiskupem Janem Graubnerem a dalšími 
členy této mise.  Poznával jsem místa i některé osoby, se kte-
rými jsme se setkali – arcibiskupa Petrose Moucheho, našeho 
průvodce Meje eda Atalu a další.  Erbil (1,7 mil. obyvatel), hlavní 
město Kurdistánu, které bylo několik let místem, kam se uchý-
lily desítky tisíc iráckých a syrských křesťanů z města Karakoše 
a dalších částí Iráku a Sýrie. Mosul (1,5 mil. obyvatel), náměs-
tí před tamnějším arcibiskupstvím, které bylo celé zbořené. 
V těchto místech promlouval k Iráčanům papež František, a se-
tkal se s mnoha představiteli církví a veřejného života. Dodnes 
si vzpomínám na zbořené domy, rozbité cesty, zničené mosty. 
Často místní obyvatelé neví, odkud začít, ale sami tvrdí, tady 
je náš domov, tady jsme se narodili a tady chceme žít i nadále. 
K tomu potřebují opravit domy, školy i chrámy. Žádají o pomoc 
v těchto místech.
Pro nás bylo těžké jen poslouchat hrůzné příběhy, které na li-
dech napáchal tzv. Islámský stát. Zabíjení, znásilňování, týrá-
ní fyzické i psychické, radikalizace dětí. Nechci a ani nemohu 
některé osudy odvyprávět. Je hrozné, jaké utrpení dokáže člo-
věk člověku způsobit. A přes toto všechno jsou místní křesťané 
ochotni odpustit a mají víru ve společnou budoucnost s musli-
my a ostatními. Mohli jsme vidět vypálené kostely, pobořené 
domy, povalené kříže. Kříže, které jsou symbolem utrpení, lásky 
i naděje. I takový je dnešní Irák.
Svatý otec byl letos pro místní obyvatele obrovskou podporou 
v jejich každodenním počínání, práci i modlitbě. Oni vstávají 
z prachu všedních dnů a věří, že pokud se o ně kdokoli zajímá, 
modlí se za ně, či jim jakkoli pomůže, je to to, co potřebují. Co 
jim dává novou sílu a budoucnost. 
Dnešní irácká společnost není jen o starších obyvatelích, ale 
viděli jsme mnoho malých dětí, žáků ve škole, nebo sportující 
mládeže. Dokonce jsme mohli být přítomni v kostele u svateb-
ního obřadu. Vedle obtíží, které mají, zažívají všední starosti, 
také radosti, lásku, něžné pohlazení...

Irák: Cesta naděje

Návštěva biskupství 
v Karakoši Usmíření - muslimové ze sousedství nám přinesli čaj

Předměstí Mosulu

Všední den v Mosulu

arc. Jan Graubner a arc. Pe-
tros Mouché před rozbom-
bardovaným arcibiskup-
stvím v Mosulu
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Mosul dnes

Pohled z kláštera na Ninivské pláně

V prosinci roku 2019 jsme s manželkou Barborou a dcerou Adé-
lkou mohli organizačně a finančně pomoci při realizaci benefič-
ního koncertu pro Irák, který v bazilice Nanebevzetí Panny Ma-
rie v Praze na Strahově organizoval Marian Jurečka. Tohoto kon-
certu se také zúčastnil nuncius Charles Daniel Balvo a přenášela 
jej také TV Noe. Pro křesťany v Iráku se vybralo cca 1,3 mil. Kč. 
Tyto peníze byly použity na opravu domů v Karakoši. Je dobré 
i v těchto dnech nezapomínat na křesťany v jiných částech svě-
ta, kteří trpí, jsou utlačováni a nemají vlastní domovy. 
Naše farnost v posledních měsících zažívá obrovskou vlnu so-
lidarity a cítíme podporu při přípravě rekonstrukce budovy 
pro ZŠ Salvátor. Pevně věřím, že každý z nás najde ve své mysli 
a ve svém srdci malou vzpomínku na křesťany v jiných státech, 
kteří žijí v útlaku, nedostatku a bídě.  

Ladislav Denk

Benefiční koncert pro pomoc křesťanů v Iráku

V této postní době 2021 jsme se scházeli každou neděli a ješ-
te se sejdeme na Květnou neděli v 18.30 hodin (po mši svaté) 

v našem kostele při příležitosti hodinové „Lectio Divina“. Proč? 
Inspirace přišla od samotného papeže Františka, který ustano-
vil 3. neděli v mezidobí jako neděli „Božího slova“. Ale už i II. Va-
tikánský koncil mluví o důležitosti Božího slova v životě každého 
křesťana. Církev opakovaně zdůrazňovala požadavek rozjíma-
vého přístupu k posvátnému textu zejména s ohledem na lectio 
divina jakožto nezbytného faktoru duchovního života každého 
věřícího v různých službách a životních stavech. Co je to Lectio 
Divina? Koncilová konstituce Dei Verbum říká: „Ať tedy věřící 
rádi přistupují přímo k posvátnému textu jak prostřednictvím 
posvátné liturgie, která oplývá Božskými Výroky, tak ve zbož-
né četbě nebo prostřednictvím vhodných vzdělávacích zaříze-
ní nebo pomocí jiných prostředků, které se v naší době všude 
chvályhodně šíří se souhlasem a péčí pastýřů církve. Ať však pa-
matují, že četba Písma svatého má být provázena modlitbou.“ 
Boží Slovo je základem každé autentické křesťanské spirituality. 
Koncilní reflexe tím měla v úmyslu navázat na velkou patristic-
kou tradici, která vždycky doporučovala přistupovat k Písmu 
v dialogu s Bohem. Svatý Augustin říká: „Tvá modlitba je tvoje 
slovo obrácené k Bohu. Když čteš Bibli, mluví k tobě Bůh. Když se 
modlíš, mluvíš k Bohu ty.“ Origines, jeden z učitelů této četby Bi-
ble, tvrdí, že porozumění Písmu vyžaduje spíše než Apoštolská 
exhortace Benedikta XVI. – VERBUM DOMINI studium, důvěr-
nost s Kristem a modlitbu. Je vskutku přesvědčen, že přednost-
ní cestou k poznání Boha je láska, a že nelze dojít autentické 
scientia Christi bez lásky k Němu. V dopise Řehořovi, velkému 
alexandrijskému teologovi, doporučuje: „Věnuj se lectio božské-
ho Písma; konej to vytrvale. Zavaž se k lectio s úmyslem věřit 
a líbit se Bohu. Pokud se během lectio ocitneš před zavřenou 
branou, zaklepej a otevře ti onen strážce, o kterém Ježíš řekl: 
»Strážce mu je otevře.« Tak přistupuj k lectio divina, hledej od-
daně a s neotřesitelnou důvěrou v Boha smysl božského Písma, 
který se v něm skrývá v obrovské šíři. Nesmíš se však spokojit 
s tlučením a hledáním: k porozumění věcí Božích potřebuješ ab-
solutně oratio“. Právě k tomu nás vyzval Spasitel, který nám řekl 
nejenom „Hledejte a naleznete“ a „Tlučte a bude vám otevřeno,“ 
ale také „Proste a bude vám dáno“. V této souvislosti je však 
třeba se vyhnout riziku individualistického přístupu a mít na pa-
měti, že Boží Slovo je nám dáno právě k vytváření společenství, 
aby nás sjednotilo s Pravdou na naší pouti k Bohu. Je to Slovo, 
které se obrací ke každému osobně, ale je také Slovem, které 
buduje společenství, vytváří církev. Proto máme zbožnou čet-
bou přistupovat k posvátnému textu v církevním společenství. 

„Společná četba je skutečně velmi důležitá, protože živým pod-
mětem Písma svatého je Boží lid, církev... Písmo nepatří minu-
losti, protože jeho podmět, Boží lid inspirovaný samotným Bo-
hem, je stále tentýž, a Slovo je tudíž stále živé v živém podmětu. 
Proto je důležité číst Písmo svaté a slyšet Písmo svaté ve spo-
lečenství církve. Privilegovaným místem rozjímavé četby Písma 
svatého je proto liturgie, zejména eucharistie, kde se slavením 
Těla a Krve Krista ve svátosti aktualizuje samo Slovo mezi námi. 
V jistém smyslu má rozjímavá, osobní i komunitní četba být 
prožívána v souvislosti se slavením eucharistie. Jako eucharis-
tická adorace připravuje, doprovází a následuje eucharistickou 
liturgii, tak rozjímavá, osobní a komunitní četba prohlubuje to, 
co církev slaví hlásáním Slova na liturgickém poli. Těsný vztah 
lectio a liturgie umožňuje lépe chápat kritéria, která mají vést 
četbu v kontextu pastorace a duchovního života Božího lidu.
Proto jsme se rozhodli věnovat pozornost právě lectio divina, 
která je „vskutku schopná otevřít věřícímu poklad Božího Slo-
va, ale také vytvořit setkání s Kristem, živým božským slovem“. 
Chtěl bych zde krátce poukázat na její základní kroky: zahajuje 

Rozjímavá četba Písma svatého
„Lectio Divina“
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Začíná „Rok rodiny Amoris laetitia“
Slavnost sv. Josefa zvolil 
papež František za datum 
zahájení Roku rodiny Amo-
ris laetitia. 19. březen je 
zároveň pátým výročím 
vydání exhortace, k níž se 
titul odvolává, a rovněž 
výročím inaugurace Fran-
tiškova episkopátu. Zvlášt-
ní rok věnovaný rodině 
a manželství bude završen 

se četbou (lectio) textu, který vyvolá otázku po autentickém 
poznání jeho obsahu: co říká biblický text sám o sobě? Bez to-
hoto momentu se riskuje, že se text stane pouhou záminkou 
k tomu, abychom se nikdy neodpoutali od svých vlastních my-
šlenek.
Potom následuje meditace (meditatio), která klade otázku: co 
říká biblický text nám? Tady se má každý osobně, ale také jako 
součást komunity, nechat oslovit a zpochybnit, poněvadž nejde 
o slova pronesená v minulosti, nýbrž v přítomnosti.
Následuje chvíle modlitby (oratio), která předpokládá otázku: 
co řekneme Pánu v odpověď na jeho Slovo? Modlitba jako žá-
dost, prosba a poděkování je první nezastupitelný způsob, kte-
rým nás Slovo mění. 
Lectio divina končí kontemplací (contemplatio), během níž 
přijímáme od Boha jako dar Jeho způsob posuzování reality 
a ptáme se: jaké obrácení mysli, srdce a život od nás žádá Pán? 
Svatý Pavel v listě Římanům v této souvislosti prohlašuje: „Ne-
přizpůsobujte se už tomuto světu, ale změňte se a obnovte svoje 
smýšlení, abyste dovedli rozeznat, co je vůle Boží, co je dobré, 
bohulibé a dokonalé“ (Řím 12,2). Kontemplace v nás totiž začí-
ná vytvářet moudrý pohled na realitu podle Boha a rodí v nás 

„myšlenky Kristovy“ (1 Kor 2,16). Boží Slovo se zde prezentuje 
jako kritérium rozlišování: je „plné života a síly, ostřejší než ka-
ždý dvojsečný meč: proniká až k rozdělení duše a ducha, kloubů 
a morku, a pronáší soud i nad nejvnitřnějšími lidskými myšlenka-
mi a hnutími“ (Žid 4,12).
Je dobré také připomenout, že dynamika lectio divina nekončí, 
dokud nepřejde k actio, tedy k činu, kterým se život věřícího 
stává darem pro druhé v lásce. Tyto pasáže, na které jsme pou-
kázali, nacházíme shrnuty vytříbenou formou v postavě Matky 
Boží. Maria představuje pro každého věřícího vždycky vzor chá-
pavého přijetí božského Slova, protože „to všechno uchovávala 
v srdci a rozvažovala o tom“ (Lk2,19; srov. 2, 51), to znamená 

– jak praví řecký originál – že dovedla nalézat hluboké jádro, jež 
spojuje zdánlivě oddělené události, skutky a věci ve velkém Bo-
žím plánu. V této perspektivě nás četba Božího Slova jakožto 
postní praxe podporuje na cestě pokání a obrácení a umožňuje 
nám prohloubit smysl církevní příslušnosti a jak cituje Apoštol-
ská exhortace Benedikta XVI. – VERBUM DOMINI větší důvěr-
nost s Bohem. Jak tvrdil svatý Ambrož: bereme-li do rukou Pís-
mo svaté a čteme je spolu s církví, vrací se člověk do ráje, aby 
tam chodil s Bohem.
Srdečně vás zveme na toto setkání, které proběhne při rozjímá-
ní nad Božím slovem. Vezměte si s sebou Bibli.

kaplan Slavo

na 10. světovém setkání rodin v Římě v červnu 2022. Jeho důvo-
dy, směřování a cíle byly představeny novinářům.
Církev se dnes často orientuje na svobodné a staré lidi a rodi-
ny jsou opomíjeny. Farnosti a diecéze neberou v úvahu reálné 
možnosti rodin, proto jsou jejich programy pro rodiny nezřídka 
nedostupné. Na tyto konkrétní problémy současné pastorace 
poukázala Gabriela Gambino, podsekretářka Úřadu pro lai-
ky, rodiny a život. Chtěla tím vyzdvihnout, v čem spočívá pas-
torační obrácení v církvi, ke kterému mělo dojít po exhortaci 
Amoris laetitia a předcházejících Biskupských synodách o rodi-
ně, avšak stále k němu v plnosti nedošlo.
Recepci tohoto papežského dokumentu má sloužit Rok rodiny 

– Amoris laetitia, jak zní oficiální název iniciativy, která začíná 
svátkem sv. Josefa. Během jeho prezentace ve Vatikánském 
tiskovém středisku Gabriela Gambino konstatovala, že na téma 
Amoris laetitia vyšlo mnoho knížek a proběhly věroučné debaty. 
Týkaly se však vždy výlučně jedné části dokumentu. Duchovním 
a pastoračním otázkám, které rodiny skutečně zajímají, se při-
kládalo příliš málo pozornosti, uvedla Gabriela Gambino, která 
je sama matkou pěti dětí.

„Tento rok je příležitostí, abychom dali podnět k rozvoji pasto-
race rodin, vypracovali jeho novou formu, stragegii a také nové 
cíle v pastoračních programech. Nikoli „pastorace selhání“, jak 
říká Svatý otec v Amoris laetitia, ale pastorace, která by doká-
zala aktivovat krásu svátosti manželství a křesťanských rodin 
tak, aby se tato krása stala čitelná pro děti a mladé, aby pro ně 
byl dar manželství přitažlivý; pastorace manželského svazku, jak 
ji nazývá papež František. Je to nesmírná výzva pro naši dobu, 
v níž je tolik křehkosti. Nic dnes není samozřejmé. Vnímáme vel-
kou touhu po rodině, ale zároveň také mnoho obav před volbou 
manželství.“
Gabriela Gambino zdůraznila, že všichni, kdo jsou dnes angažo-
váni v pastoraci, by měli být otevřenější pro rodiny, brát vážně 
jejich omezené možnosti. Více prorodinně zaměřená by měla 
být také katecheze, zejména po prvním svatém přijímání a biř-
mování, aby připravolala děti a mládež na manželství. Zdůrazni-
la, že mladí lidé se neodklánějí od církve proto, že by je nezají-
mala, nýbrž proto, že se jim nic nenabízí.
Podsekretářka Úřadu pro laiky, rodiny a život připomněla, že 
toto vatikánské dikasterium bude během roku zveřejňovat růz-
né materiály, včetně filmů, na nichž participuje papež a rodiny. 
Přesto je zřejmé, že nejdůležitější věci musejí nastat na lokální 
úrovni, v diecézích, církevních hnutích a společenstvích.
O podpoře rodin v církvi hovořil také prefekt zmíněného úřa-
du, kardinál Kevin Farrell. Připomněl, že rodiny byly bolestně 
zasaženy pandemií. Také on vnímá, že stále nedochází ke změ-
ně mentality postulované papežem Františkem, v níž by rodi-
ny nebyly chápány jako předmět pastorace, nýbrž jako její živý 
subjekt.

„Rodiny mají nesmírný potenciál a jsou darem pro celou společ-
nost a církev. Proto je třeba uznat jejich roli a zaangažovat je 
jako subjekt řádné pastorace ve farnosti a diecézi. Důležitým 
aspektem této role je živé svědectví. Nezřídka vynikají svou ka-
ždodenně prožívanou vírou, jsou živým katechismem. Mnoho je 
rodin, které příkladným způsobem prožívají svoji víru a povolání. 
Velmi povzbudivé také je, když vidíme, jak se nepoddávají těž-
kostem, ale berou je na sebe s hlubokou radostí, která je srdcem 
svátosti manželství a oživuje celé bytí manželů a dalších členů 
rodiny. Jejich život je poselstvím naděje pro celý svět a přede-
vším pro mladé. Jak totiž vysvítá z mnoha průzkumů provede-
ných na celém světě, touha po založení vlastní rodiny stále zů-
stává jednou z největších tužeb mladých lidí.“
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Pastýřský list k Slavnosti
zvěstování Páně

Drazí bratři a sestry,

ve čtvrtek budeme slavit Slavnost zvěs-
tování Páně. Ta obrací naši pozornost ne-
jen k vtělení Ježíše Krista, ale i k počátku 
našeho života. Tehdy Bůh každého z nás 
s láskou utkal v lůně naší matky a obdařil 

nesmrtelnou duší. Možnost spolupracovat s Bohem na stvoření 
nové nesmrtelné bytosti je vznešená výsada, kterou nemají ani 

andělé. Dar víry nám pomáhá tuto skutečnost správně docenit 
a žasnout nad ní.
Současná společnost se k početí dítěte nestaví vždy s otevře-
ným náručím. Z čeho vyplývají obavy z početí a narození dítěte? 
Slýcháme obavy z přelidnění Země, jako by Bůh jen nezúčastně-
ně hleděl na lidi a nechtěl nám po vzkříšení svěřit celý promě-
něný vesmír. Víme, že jakékoli soužití s druhým člověkem při-
náší nejen veliké radosti a štěstí, ale nezřídka i bolesti, námahy 
a kříže. Pokud tuto skutečnost lidé odmítají a zaměřují se pouze 
na získání osobního štěstí, dochází k narušování celé společnos-
ti. Vždyť už dnes se rodí mnoho děti mimo manželství a ne málo 
matek zůstává osamoceno. Způsobuje to nejen sociální problé-
my, ale celé generaci dětí není nikdo schopen nahradit milující 
rodinné prostředí s maminkou a tatínkem.

Ve všech těžkých chvílích nám může být povzbuzením a posíle-
ním život Svaté rodiny. Maria početí Božího Syna Ježíše Krista 
neplánovala, bylo jí oznámeno. Hrozilo jí nejen společenské od-
souzení, ale dokonce i ukamenování. Nevěděla, kde bude ro-
dit, ani jak zabezpečí své dítě. Svatý Josef jí byl však ve všech 
situacích oporou. Pro každého muže tak může být vzorem, aby 
statečně  přijal odpovědnost za ženu i dítě a s tvořivou láskou 
se postavil všem výzvám. Maria i Josef vždy důvěřovali Bohu 
a ze své strany udělali vše, co v tu chvíli udělat mohli.

Někteří z vás se na nás obrací s dotazy, zda nedošlo ke změ-
ně učení církve ohledně mravní nepřípustnosti antikoncepce 
či umělého potratu zdravotně postižených dětí. Nepovažujme 
tyto jevy za výdobytek moderní společnosti. Už starověké civi-
lizace znaly způsoby zabraňující početí či donošení dítěte. Po-
stoj církve se po dva tisíce let nezměnil a ani změnit nemůže, 
protože ani lidská přirozenost ani mravní principy se nemění. 
Moderní technické prostředky nemění zlo na dobro, jen mohou 
způsobit, že dobro je plodnější a zlo ničivější.

Papež František nedávno připomněl: „Učení církve je v tomto 
bodě jasné. Lidský život je posvátný a nezcizitelný a zjišťování 
zdravotního stavu nenarozeného dítěte v děloze matky za úče-
lem selekce je třeba rezolutně odmítat, poněvadž je výrazem 
nelidského způsobu myšlení schvalujícího umělé přerušení tě-
hotenství u plodů s nejistou prognózou, který rodinám odnímá 
možnost přijmout, obejmout a milovat jejich nejslabší děti.“  

Co tedy můžeme pro nenarozené děti a jejich rodiče, případně 
pro lékaře, kteří jednají proti životu, dělat? I když nám srdce při 
myšlence na osud tisíců nenarozených dětí krvácí, nemůžeme 
druhým dobro vnucovat proti jejich vůli. Nedělal to ani Kristus. 
Bůh respektuje svobodnou vůli každého člověka, která mu byla 
darována při jeho početí a zůstává mu na věky. Podporu však 
může vyjádřit každý z nás, přičemž její formu může zvolit podle 
situace a možností. Doporučit můžeme zejména vroucí modlit-
bu, trpělivé naslouchání, tišící i povzbuzující slovo, dobrý pří-
klad a samozřejmě nezištnou praktickou pomoc.

Za to, abychom dovedli důvěřovat Božímu plánu a nebáli se při-
jímat i to, co je v lidských očích nedokonalé a těžké, prosme při 
dnešní mši svaté a zvláště o slavnosti Zvěstování Páně.

Za to se spolu s vámi modlí a každému z vás žehnají vaši bisku-
pové a bratři

   +Jan, +Antonín a +Josef

Apoštolát modlitby

DENNÍ MODLITBA APOŠTOLÁTU

Nebeský Otče,
kladu před tebe celý dnešní den a ve spojení s tvým 

Synem, který ve mši svaté neustále zpřítomňuje svou 
oběť za záchranu světa, ti nabízím své modlitby, prá-
ce, utrpení i radosti. Duch Svatý, který vedl Ježíše, ať 

je i mým průvodcem a dává mi sílu svědčit o tvé lásce. 
Spolu s Pannou Marií, Matkou našeho Pána a Matkou 
církve, to vše přináším jako svou nepatrnou oběť ze-

jména na úmysly Svatého otce a našich biskupů:

DUBEN
Všeobecný úmysl: Za základní práva

Modleme se za ty, kdo riskují život v boji za základní 
lidská práva v diktaturách, autoritářských režimech 

a nezřídka i v demokraciích, které prochází krizí.
Národní úmysl

Děkujeme za velikonoční radost a naději v životě 
nás křesťanů a prosíme, abychom byli světlem světa 

a solí země, jak to od nás svět právem očekává.

SVATÝ FRANTIŠKU XAVERSKÝ, ORODUJ ZA NÁS!
SVATÁ TEREZIE OD DÍTĚTE JEŽÍŠE, ORODUJ ZA NÁS!

Na tiskové konferenci padl také dotaz na nedávný dokument 
Kongregace pro nauku víry, zakazující udílet požehnání jedno-
pohlavním párům. Kardinál Farrell zdůraznil, že nikdo není vy-
loučen z pastorace, avšak když církev nebo papež František mlu-
ví v Amoris laetitia o manželství, má na mysli svátostné svazky 
a nikoli jiné. V církvi jsou ovšem také organizace a pastorační 
iniciativy, které doprovázejí lidi žijící v jednopohlavních svazcích 
nebo rozvedené žijící v nových svazcích. „Církev je pastoračně 
doprovází v naději, že jednoho dne budou žít v plnosti podle uče-
ní církve,“ dodal prefekt Úřadu pro laiky, rodinu a život.

Zdroj: Vatican News
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Výzva biskupů ke sčítání lidu 2021
Bratři a sestry,
27. března 2021 začne sčítání lidu, které bylo naposledy před 
deseti lety. Tak jako minule, i tentokrát bude odpověď na otáz-
ku příslušnosti k náboženské víře a příslušnosti k církvi dobro-
volná.
Z pohledu katolické církve je příslušnost k církvi dána křtem. Ka-
tolík je ten, kdo byl v církvi katolické pokřtěn, a tato skutečnost 
byla zaznamenána do církevních matrik. Za posledních sto let 
prošla evidence náboženského vyznání a příslušnosti k církvi 
několika změnami, a nyní je dobrovolná. Česká biskupská kon-
ference v roce 2020 publikovala statistický údaj, akceptovaný 
odbornou veřejností, který říká, že v České republice je v sou-
časnosti pokřtěno v katolické církvi 4,591 mil. obyvatel, tedy 
43 % obyvatelstva.
Přesto je třeba se ke své církvi přihlásit i při sčítání lidu. Proto 
Vás vyzýváme, abyste vyplnili údaj v kolonce B10 tak, že zaškrt-
nete text: Věřící – hlásící se k církvi, a pod tím napsali buď Řím-
skokatolická církev nebo Řeckokatolická církev podle toho, 
které církve jste členem.
Možná si řeknete, že to není důležité, ale opak je pravdou. Čím 
méně katolíků se ke své církvi přihlásí, tím menší bude církev 
v očích státu. Stane se méně významným partnerem, s nímž se 
méně počítá a jehož hlas bude méně slyšet. Z minulého sčítá-
ní víme, že i když se téměř polovina obyvatel rozhodla na tuto 
otázku neodpovědět, státní úřady, média i společenské vědy 
číslo ze sčítání (1,082 mil.) považovaly za počet věřících či kato-
líků. Kolik dalších věřících a katolíků zůstalo ukryto v oné mlčí-
cích polovině sčítaných, se už nikdy nedozvíme.
Proti sčítání může být mnoho námitek. Jednou z nich je i ná-
zor, že církev je zkažená a zdiskreditovaná, a proto si nezaslou-
ží, abych se k ní přihlásil. Ano, lidská stránka církve nemusí být 
vždy vábná, ale nepřestává být společenstvím více či méně 
hříšných lidí kolem Krista. Církev potřebuje obnovu stále, ale 

tím, že se od ní distancujeme, jí nepomůžeme. Přihlasme se k ní 
a pak se snažme především úsilím o vlastní svatost o její lepší 
kredit. 
Pamatujme taky na Ježíšův příslib: Ke každému, kdo se ke mně 
přizná před lidmi, i já se přiznám před svým Otcem v nebi; ale 
každého, kdo mě před lidmi zapře, zapřu i já před svým Otcem 
v nebi. (Mt 11, 32-33) 
Ještě jednou prosíme: přijměte výzvu vyslovit se ve sčítání lidu. 
Dejme najevo, že jsme katolíci. Řekněme společnosti: Počítejte 
s námi. A buďme si jisti, že nám to Bůh připočte k dobru.

Ze srdce vám žehnají

 biskupové Čech, Moravy a Slezska

INFORMACE
Informace o křtech, svatbách a úmrtích budou 

zveřejněny v příštím čísle Života farností.

Vzhledem k aktuální nouzové situaci neuvádíme
 plán bohoslužeb a akcí v nadcházejícím období.

Sledujte aktuální informace na farních
webových stránkách: farnost-valmez.cz

Ať slavné Kristovo vzkříšení naši 
tmu ve světlo promění!

Požehnané, milostiplné a radostné Velikonoce 
přeje všem čtenářům Života farností P. Pavel 

Stefan, děkan děkanátu Valašské Meziříčí.
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Loučení se zimou. Trojačka, 27. února 2021 foto o. Pavel 

Jak vysoko je nebe nad zemí, tak je velká jeho láska k těm, kdo 
se ho bojí. Jak vzdálen je východ od západu, tak vzdaluje od nás 
naše nepravosti. (Žalm 103,11-12)

Spíše (se má krášlit) srdce (ozdobami) nepomíjejícími: dobrotou 
a tichostí ducha. Tohle má u Boha cenu! (1 Petr 3,4)

Především se mějte navzájem vroucně rádi, protože láska přikrý-
vá všechny hříchy. (1 Petr 4,8)

Cesty moudrosti jsou půvabné, k pokoji vedou její stezky.
(Přísloví 3,17)



Ž i vo t  f ar n o s t í  č í s l o  3 ,  r o č n í k  X X V I I I
Vydává: Římskokatolická farnost, Křížkovského 60/8, 757 01 Valašské Meziříčí, Tisk: Lupress s.r.o., Frýdlant nad Ostravicí.

redakce: Mgr. P. Pavel Stefan, Evžen Hlavica, grafická úprava a realizace: Evžen Hlavica, Radek Zavičák, jazyková korektura: Mgr. Alžběta Dřímalová.
Své příspěvky, podněty či připomínky zasílejte elektronickou poštou na adresu zf@farnost-valmez.cz anebo osobně odevzdejte na faře.

Toto číslo vychází o Květné neděli, 28. března 2021. Uzávěrka příštího čísla je 15. dubna 2021.
http://farnost-valmez.cz/


