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Když jste s Kristem byli vzkříšeni, usilujte o to, co pochází shůry, kde je Kristus po Boží pravici.
Jste přece už mrtví a váš život je s Kristem skrytý v Bohu.

(Kolosanům 3, 1.3)
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Jedno srdce
Ve Skutcích apoštolů můžeme číst,  že obec věřících měla  jed-
no srdce a jednu duši. Nikdo neříkal o ničem ze svého majetku, 
že  je  to  jeho vlastní, ale měli všechno společné… A tak nikdo 
u nich nežil v nouzi. Kdo měli  totiž pole nebo dům, prodávali 
je a peníze za to stržené přinášeli a kladli apoštolům k nohám 
(Sk  4,32-35).  Když  jsem  slyšel  tato  slova  po  Velikonocích  při 
mši  svaté, pocítil  jsem v  srdci  radost a určitou hrdost. V naší 
farnosti  prožíváme  něco  podobného.  Koupili  jsme  novou  bu-
dovu  pro  ZŠ  Salvátor.  Část  prostředků  jsme  získali  prodejem 
pozemku  a bytu,  částkou pět milionů nám pomohl  zřizovatel 
školy – Arcibiskupství olomoucké. Není však tajemstvím, že si 
na rekonstrukci budovy budeme muset vzít nemalý úvěr. Když 
jsme  jednali  na  arcibiskupství  s  otcem arcibiskupem,  generál-
ním vikářem a ekonomem arcidiecéze, zpočátku to nevypadalo 
příliš nadějně. Zástupci arcibiskupství vyjádřili své obavy, jestli 
se na tento projekt najde dost prostředků v naší farnosti. Tím 
spíš, že vlastníkem budovy nebude arcibiskupství, ale farnost. 
Vedení arcidiecéze nakonec přesvědčila nejenom naše ochota 
poslechnout  otce  arcibiskupa,  ať  už  jeho  rozhodnutí  bude  ja-
kékoliv,  ale  také  připravenost  některých  farníků  poskytnout 
nebo nabídnout formou směnky jako zástavu pro půjčku svoje 
osobní majetky v řádu milionů korun. Samozřejmě, že to museli 
tito farníci udělat po dohodě se svými manželkami. Tento fakt 
také  doslova  ohromil  vedení  našeho města,  když  jsme  žádali 
o příspěvek na rekonstrukci nové části budovy. Ochota zaručit 
se svým majetkem svědčí o tom, že škola je naším společným 
dílem a také je vyjádřením důvěry v Boží pomoc. Bez požehnání 
otce arcibiskupa bychom se do tohoto díla nepouštěli.
Je také velmi povzbudivé, kolik farníků se přihlásilo do spolku 
Šance našim dětem, kolik farníků přispělo do nejrůznějších sbí-
rek na tento účel a kolik dobrovolníků přišlo na brigádu, při kte-
ré byly upraveny prostory školy před rekonstrukcí. Kromě toho 
bych  ale  chtěl  vyjádřit  i  jednu  starost. Momentálně  bychom 
moc  potřebovali  jednoho  člověka,  který  by  byl  schopen  vzít 
na sebe koordinaci nejrůznějších stavebních úprav. V minulosti 
nám velmi pomohl při stavbě sociálního zázemí pan Zetek, coby 
čerstvý důchodce a zkušený stavitel. Tím naše farnost ušetřila 
značné prostředky. Protože nynější úkol je o dost složitější, bu-
deme hledat i odpovídající formu finanční odměny pro tohoto 
člověka.  Prosím  tedy  farníky  především  o modlitbu  na  tento 
úmysl.  Věřím,  že  budeme  vyslyšeni  a  že  nám  Pán  tohoto  po-
mocníka pošle.

o. Pavel

Na známou báseň J. V. Sládka jsem si vzpomněl v těchto dnech, 
když jsme se loučili s farníky, kteří byli nedílnou součástí života 
našich farností. Protože stále trvají omezení spojená s nemocí 
covid-19, jsem rád, že mohu na tyto „sloupy“ upozornit širší ve-
řejnost v našem časopise, tím spíše, že na pohřbech mohl být 
pouze omezený počet účastníků.

František Štverák
V únorovém čísle ŽF jsem Františkovi blahopřál k devadesátým 
narozeninám. Nemyslel jsem si, že tak brzy budu kázat na jeho 
pohřbu.  Možná  je  právě  teď  příležitost  Františkovi  ještě  jed-

V náruči Boží

nou  poděkovat.  František  pocházel  z  Branek.  Později  působil 
jako učitel  ve Valašských Kloboukách,  v  Šenově  a  v Havířově. 
Od roku 1961 pracoval jako technik u VOKD. Bydlel v Havířově. 
Protože jsem v Havířově prožíval své dětství, chtěl bych uvést 
jednu zajímavou vzpomínku. S rodiči jsme bydleli u dolu Dukla. 
Často jsem si hrál s kamarády v parku, který byl mezi šachtou 
a závodním zdravotním střediskem. Častokrát jsem si všímal, jak 
z této budovy vycházejí nebo do ní vcházejí dvě zdravotní sestry. 
Připadalo mi zajímavé, že jedna byla tmavá a druhá blondýna. 
Když jsem se poprvé setkal v Brankách s panem Štverákem, do-
zvěděl  jsem se, že ta černovláska byla paní Emilie Štveráková, 
Františkova manželka. Tolik vzpomínka z dětství.
Chci zde ale především zmínit Františkovo působení ve farnosti 
Branky. Shodou okolností šel František do důchodu v roce, kdy 
padl totalitní režim. Vrátil se tedy z Havířova do Branek a nabí-
dl své služby a síly rodné farnosti. Začátkem devadesátých let 
absolvoval kurs pastoračních pomocníků a ve farnosti začal po-
dávat při bohoslužbách svaté přijímání. Když se řekne, že Fran-
tišek byl kostelníkem, je to velice zúžený pojem. František mini-
stroval a připravoval průběh nejrůznějších bohoslužeb, včetně 
velikonočních obřadů. Dále zapisoval do farních matrik křty, po-
hřby a svatby. Kromě toho organizoval i velice rozsáhlé opravy 
kostela a fary. A aby toho nebylo málo, byl také farním účetním, 
to znamená, že vedl finanční deník a vozil peníze do spořitelny. 
Samozřejmostí bylo psaní pravidelných nedělních ohlášek. Dá 
se bez přehánění říct, že František byl administrátorem farnosti. 
Běžně se dá předpokládat, že takováto kumulace služeb a funk-
cí nejednou působí ve farnosti určité komplikace. Farář se pak 
může cítit na vedlejší koleji. Nic takového se v Brankách nedělo. 
Obdivoval  jsem  nejenom  Františkovy  organizační  schopnosti, 
ale i pokoru v dialogu s kněžími, kteří zde působili (včetně mne). 
Kdybychom takových pomocníků měli více, troufám si říct, že 
by naše kněžská práce byla radostnější a že bychom měli také 
více nových kněžských povolání. Františku, Pán Bůh ti všechno 
odplať! Děkujeme ti, že nám budeš dále pomáhat skrze svůj pří-
klad i svými přímluvami u Pána. Poděkování samozřejmě patří 
i tvé manželce, která ti v této nelehké službě pro farnost byla 
oporou a pomocí.

Jaromír Zavadil
Když jsem přišel do farnosti Valašské Meziříčí a Lešná, pomáhal 
mi při bohoslužbách páter Jan Žilinský. Když sloužil mši svatou 
v  Lešné, musel  ho  samozřejmě  někdo  přivézt  a  odvézt.  Tuto 
službu vykonával nějaký čas také Jaromír Zavadil. Otec Jan mi 
jednoho dne řekl: „Ty ani nevíš, že tam v Lešné máš mezi farníky 
druhého apoštola Pavla. Ten člověk, který mě vozí autem, prožil 
spolu se svou rodinou obrácení a je z toho tak nadšený, že mi 
o tom vypráví pokaždé celou cestu do Lešné a zpátky. Došlo mi, 
že se jedná o Jaromíra. Jaromír byl zaměstnán jako učitel v Ze-
mědělské škole ve Valašském Meziříčí. Za komunismu to neměli 
učitelé s vyznáváním své víry  lehké.  Jaromír pocházel z Prahy 
a do Lešné se přiženil. Nejednou přiznal, že kvůli svému zaměst-
nání nemohl docházet na bohoslužby. Když však totalita padla, 
prožil spolu se svou manželkou a třemi dětmi upřímné obrácení. 
Celá  rodina  se  nejen  začala  zúčastňovat  bohoslužeb  a  přípra-
vy ke svátostem, ale také všichni postupně vykročili na neoka-
techumenátní  cestu. Na  Jaromírovi  jsem  si  nejvíce  cenil  jeho 
upřímnosti. Co dělal a čemu věřil, prožíval opravdu celým srd-
cem. Dnes mohu říct, že tento konvertita se mohl stále radovat 
z  toho, že všechny  jeho děti  i vnoučata  jsou praktikujícími ka-
tolíky a na své cestě víry pokračují. Řekl bych, že je to v našich 
podmínkách něčím  výjimečným.  Jaromír  si  byl  vědomý,  že  je 
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Aprílové počasí
Už by té zimy mohlo být dost, řekne někdo. Těšíme se na jaro! 
Daleko důležitější je, abychom nereptali, nebo jak říkají Slováci, 
nešomrali. Otec arcibiskup zase použil v posledním pastýřském 
listě výraz: nebrblali.  Současné a nedávné počasí má totiž i své 
výhody. Loňské vydatné deště způsobily, že se kůrovci vyrojili 
pouze  jednou,  a  to  na  jaře.  Podruhé  se  jim  to  už  nepodařilo. 
Stromy měly dostatek mízy a larvy se z kmenů nedostaly ven. 
V předchozích suchých  létech se  jim to podařilo až 4x za rok! 
Není tedy divu, že jich přibývalo a lesy především v nižších polo-
hách vesele likvidovali. Díky zimním a jarním vydatným srážkám 
se může stát, že letos kůrovci „nevyvedou mladé“ ani  jednou. 
Je tak veliká naděje, že smrkové lesy, především ty výše polože-
né, budou zachráněny.
Někdy opravdu nevíme, co je pro nás a pro přírodu dobré. Když 
budeme Pána Boha chválit za každé počasí, nikdy tím chybu ne-
uděláme. Možná pak budeme dělat i nějaké zázraky. Byl jeden 
světec. Jmenoval se Felix z Cantalicia. Na každé počasí, na ka-
ždou  i  nepřátelskou  reakci  lidí  odpovídal:  Deo  gracias!  (Bohu 

to Boží dar a milost. Budu na něho tedy vzpomínat nejen jako 
na nadšeného ornitologa, případně rybáře nebo jako na učite-
le autoškoly (nejednou jsem ho prosil o upřesnění dopravních 
předpisů), ale jako na nadšeného konvertitu, kterého nadšení 
neopustilo ani v době poslední nemoci. Také si při vzpomínce 
na  něho  připomenu  vždy  i  o.  Jana  Žilinského,  případně  o.  Ja-
roslava Kašpara, kněze, kteří mi ve farnosti pomáhali a jsou už 
v radosti svého Pána.

Marie Holeňová
Bez  některých  farníků  si  naše  farnosti  člověk  ani  nedokáže 
představit.  Jedním  z  nich  je  dlouholetý  kostelník  ve  farnosti 
Lešná Vojtěch Holeňa. Jak už jsem psal v článku o panu Štverá-
kovi, těžko by mohl někdo náročnou službu kostelníka vykoná-
vat bez podpory a pomoci své manželky. Právě takovou oporou 
pro Vojtěcha byla jeho manželka Marie, se kterou jsme se roz-
loučili v pátek 16. dubna v kostele v Lešné. Marii si budu pama-
tovat nejen jako obětavou maminku šesti dětí, ale především 
jako ženu modlitby. Jako kněz mohu říct, že si nejvíce odpoči-
nu a prožiji novou chuť do své práce, když se setkám s někým, 
s  kým mohu mluvit o věcech víry a modlitby  jako o  těch nej-
samozřejmějších  záležitostech  našeho  života.  A  právě  taková 
Marie byla. Vždycky byla upřímně nadšená  z  kázání. Vždycky 
měla  k  dobru  nějaký  osobní  duchovní  zážitek  anebo  příběh 
ve stylu rubriky Katolického týdeníku „Bůh v mém životě“. A to 
tehdy, když vzpomínala na nejrůznější lidi, se kterými se v živo-
tě setkala a kteří ji na cestě k Bohu nějakým způsobem ovlivnili 
nebo povzbudili. Byla doslova nevyčerpatelnou studnicí  život-
ních  příběhů  víry  a  připadalo mi  naprosto  samozřejmé,  když 
jsem setkání s ní a s  jejím manželem mohl ukončit  jakoukoliv 
a jakkoli dlouhou modlitbou. Vždy to pro ni byla radost. Věřím, 
že jakákoliv vzpomínka na Marii Holeňovou bude pro mne vždy 
zpytováním svědomí, nakolik je pro mě modlitba radostí. Věřím, 
že i Maruška nás bude na další cestě životem doprovázet svou 
přímluvou. Kus očistce si prožila během své poslední nemoci. 
Děkuji také všem, kteří se o ni v těch posledních letech života 
tak obětavě starali.

o. Pavel

díky!) Díky tomu, že byl takto sjednocen s Bohem, ho Pán použil 
jako svůj nástroj a vykonal skrze něho nejeden zázrak.
V tomto duchu tedy přijměte moje skoro „jarní fotky“ na před-
poslední straně. Buďme vděčni, že mnoho stromů a rostlin ješ-
tě nezačalo pučet a kvést. O to krásnější bude brzy opravdová 
jarní „exploze“!

o. Pavel

„Ohňostroj!“
Když jsem se narodila, moji rodiče byli poměrně mladí. A mož-
ná proto nebylo pro ně prioritou, aby mě pokřtili. Takže k víře 
v  Boha  jsem  nebyla  vedena  a  vyrůstala  jsem  bez  Něho.  Ale 
vzpomínám si,  že když mi bylo asi 9  let, moje  teta mi  jednou 
řekla, že je velmi důležité věřit v Boha a modlit se k němu. Ale já 
jsem tenkrát nerozuměla tomu, proč bych se měla modlit a vě-
řit někomu, kdo podle mě neexistuje. Neviděla jsem v tom žád-
ný smysl, ale naučila  jsem se modlitbu Otče náš, kterou  jsem 
odříkávala  jako  básničku. Naučila  jsem  se  ji  spíše  kvůli  tomu, 
abych tetě udělala radost. Dnes si říkám, že už tehdy skrz tetu 
na mě Pán volal, protože věděl, že potřebuji jeho pomoc. Ale já 
jsem jeho volání neslyšela. Moje dětství nebylo zrovna růžové, 
mám ale i hezké vzpomínky, a to díky mé babičce. Pánu Bohu 
jsem vděčná za to, že mě měl rád i přesto, že jsem v něho nevě-
řila a měl se mnou neskutečnou trpělivost.
Poměrně brzy jsem otěhotněla a žila s partnerem, s kterým to 
nebylo  vůbec  jednoduché.  Bylo  to  nejtěžší  období  v mém  ži-
votě. Přestala jsem věřit ve všechno dobré i sama v sebe. Byla 
jsem na pokraji svých sil. A když mi bylo úplně nejhůř, Pán Bůh 
mi do cesty poslal člověka, který mi ukázal, že věřit v Boha, pro-
sit ho o pomoc a žádat ho o pomoc má smysl. Řekl, že když se 
pomodlím k Bohu a požádám ho o pomoc, bude to On – náš 
Pán, kdo se ke mně neotočí zády, kdo mě má rád, kdo mě milu-
je a vyslyší mé prosby. Tehdy jsem tomu stále nevěřila… A jed-
nou, když mi bylo opravdu nejhůř, když jsem byla opět na po-
kraji svých sil, poprvé v životě jsem se z celého srdce a s vírou 
modlila a žádala jsem o pomoc a sílu. Ta pomoc a síla nepřišla 
hned a najednou, ale přišla. A já začala věřit! A tak jsem si našla 
já  cestu  k našemu Pánu.  Ten  člověk,  který mi ukázal  správný 
směr, je dnes můj milovaný manžel. Svatbu jsme měli v místním 
kostele. Bylo mi to umožněno i přesto, že jsem nebyla pokřtě-
ná. Chodili  jsme  spolu  se  snoubencem na přípravy,  kde  jsem 
se dovídala o víře a o  tom,  jak důležité  je  žít  vzájemný vztah 
v manželství.  Svatební den byl  ten nejkrásnější  v mém životě, 
prozatím… Jednou mi manželova maminka vysvětlila, že všech-
no, co se v našem životě děje, i když se to může zdát v našich 
očích pro nás nedobré, Pán Bůh ví. Ví také, co je pro nás samot-

Křest v dospělém věku
Jsem vděčný, že jsme letos při velikonoční vigílii byli svědky křtu 
Kristýny. Moc mě potěšilo, že se Kristýna s námi o to, jak křest 
prožila, písemně podělila. V tomto čísle Života farností si může-
te přečíst článek, který jsem nadepsal „Ohňostroj!“. Věřím, že 
každý, kdo si toto svědectví přečte, se za Kristýnu i za ty, kteří 
byli v uplynulých letech jako dospělí pokřtěni, pomodlí.

o. Pavel
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Rok svatého Josefa
Rozhovor s arcibiskupem Janem Graubnerem o sv. Josefovi 
a výzvách dnešní doby pro časopis Apoštol Božího milosrden-
ství.

•  Otče arcibiskupe, musí být  asi nějaký důvod, proč nám 
v tomto roce Svatý otec staví před oči zrovna sv. Josefa. 
Možná má být sv. Josef pro nás „lékem“ na nějakou du-
chovní pandemii?

Prvním impulsem může být výročí 150 let od vyhlášení sv. Jo-
sefa Ochráncem církve. Tehdy to bylo v době, kdy byl zabrán 
papežský stát a papež byl politicky oslabený a bez ekonomické 
základny. Mnoho řeholních domů mělo dobré zkušenosti se sv. 
Josefem, když mu jako otci svaté rodiny svěřovali jako ochránci 
starost o své domy. A tehdy se budovalo mnoho nových kláš-
terů a sociálních,  zdravotních  i výchovných ústavů. Udělali  to 
i  naši  předkové,  když  po  třicetileté  válce  v  roce  1654  prohlá-
sili  sv.  Josefa za patrona zplundrované české země, která pak 
krásně rozkvetla v době baroka. V pandemii přichází mnoho lidí 
o práci a nedovedou zabezpečit své rodiny. Může přijít i hospo-
dářská krize. Proto rozumím papežovu upozornění na sv. Josefa. 
Umírá mnoho lidí a sv. Josef je patronem umírajících. To je další 
důvod. Ale papež ukazuje v listu na mnoho dalších důvodů. Pro-
stě nám ho chce dát za vzor a přímluvce.

•  Papež František v „Patris corde“ upozorňuje, že „Josefo-
vo štěstí nespočívá v logice sebeobětování, nýbrž sebeda-
rování“. Bohužel se zdá, že logika sebeobětování je dnes 
častější. Proč tomu tak je a jak to udělat, aby měl člověk 
radost z toho, že se daruje druhým?

S  tím  sebeobětováním  to  původně  nebylo  tak  špatné,  když 
bylo chápáno jako darování se z lásky, ale když se lidé přestali 
obětovat  z  lásky, ale  spíš  jen z povinnosti, vytratila  se  radost 
a  také hodnota oběti.  Papež upozorňuje,  že  se musíme dívat 
více na druhého než na sebe. Sebestřednost nám bere ochotu 
k  službě. Všimněte  si,  jak  s  rostoucí  sebestředností a kariéris-

mem,  který  znamená  prosazování  sebe,  chybí  lidé  ve  služeb-
ných povoláních, třeba pečovatelky a ošetřovatelky, nebo v ro-
dinách chybí děti, kterým je třeba sloužit. Rodina, která nechce 
další dítě, aby si nesnížila životní úroveň, nemá tolik radosti jako 
rodina, která žije pro děti a dovede se z nich radovat, i když to 
znamená sebeomezení a námahu.

•  Nejen  sv.  Josefovi  je  svěřen  Ježíš  a  Panna Maria,  nám 
také. Také máme pečovat o svou víru, chránit v sobě Je-
žíšovu lásku, tvořit společenství svaté rodiny kolem Kris-
ta. Jak to ale dnes dělat? Kterým cestám se vyhýbat a co 
nevynechat?

Papež  krásně vysvětluje, proč  se u  sv.  Josefa mluví o  cudnos-
ti: Cudnost je svoboda od majetnictví ve všech oblastech života. 
Láska je skutečně láskou tehdy, je-li cudná. Láska, která chce 
vlastnit, je v posledku vždy nebezpečná: uvězňuje, dusí a činí ne-
šťastnými. Sám Bůh miluje člověka čistou láskou, dává mu také 
svobodu pochybit a stavět se na odpor. Logika lásky je vždy lo-
gikou svobody a Josef dovedl milovat mimořádně svobodně. Ni-
kdy nestavěl do středu sebe. Uměl opustit střed a činit středem 
svého života Marii a Ježíše.
Musíme to dělat  jako sv.  Josef. Nemyslet na sebe, ale na Ježí-
še. Soustředit se na něj s velikým zájmem. Být k němu pozorný 
a chtít všechno, co chce on. Radovat se, že mu můžeme udělat 
radost. Pak se nemusíme ani tak starat, čemu se vyhýbat, pro-
tože nám na to ani nepřijde myšlenka. Maminka, která hlídá mi-
lované dítě, ho neztratí, nezapomene někde v obchodě, proto-
že by se zajímala o zboží víc než o dítě. Ježíše ani víru neztratíme, 
když nám bude na Ježíši záležet.

•  Papež František vzpomíná na knihu o sv. Josefovi, kterou 
v  roce  1977  napsal  polský  spisovatel  Jan  Dobraczyňski 
a kterou pojmenoval „Stín otce“. Sv. Josef  je symbolem 
lásky  Boha Otce,  která  není  vždy  viditelná,  ale  vždy  je 
přítomná a činná. Sv. Josef nebyl příliš vidět, stejně jako 
mnoho obětavých a svému povolání věrných lidí, kteří žijí 
mezi námi i v dnešní době. Svatý otec věří, že právě tako-
ví lidé „nepochybně píšou rozhodující události našich dě-
jin“. Potkal jste v poslední době takové „sv. Josefy“ i vy?

Jistě. Nejednoho. Denně vidím lidi, kteří dělají mnoho dobrého 
a  nemluví  se  o  nich.  Kdo  se  dívá  na  televizi,  vidí  několik  her-
ců. Ale kolik lidí musí na každém filmu pracovat? Někdy uvádějí 
v titulcích například  i  řidiče a  svačinářky nebo spoustu  jiných 
lidí. V životě je to běžné. Ani v kostele by to nefungovalo, kdyby 
někdo neuklízel, nezdobil květinami či nepral prádlo. Podobné 
je to v každé rodině. Je správné, když dokážeme vidět a ocenit 
i skryté služby, ale Josefův příklad ukazuje, že stačí, když to vidí 
Bůh. Jeho odměna je pro nás ta nejdůležitější.

•  V médiích jsme zaslechli, že jste byl v nemocnici kvůli ko-
ronaviru. Určitě to pro vás, otče arcibiskupe, nebyla jen 
fyzická,  ale  také  duchovní  zkušenost.  Co  byste  po  této 
zkušenosti řekl lidem, kteří mají strach z koronaviru, a co 
těm, kteří covid-19 zlehčují?

Nyní si ještě víc vážím služby zdravotníků. Nikomu covid nepřeji. 
Není  to žert, ale nebezpečí  smrti. Abychom se však nemuseli 
smrti bát, musíme se na ni připravovat. Kdysi  jsem objevil, že 
Ježíš miluje nejvíc ve chvíli nejtěžší opuštěnosti na kříži. Toho 
jsem  si  zvolil  za  Snoubence  své  duše.  On mi  ukázal,  že  stačí 

né dobré a co s námi zamýšlí. A taky mi vysvětlila, jak důležité 
je, abych byla pokřtěná. Po krátké úvaze jsem se rozhodla, že 
chci patřit do Kristovy církve a chci patřit mezi  jeho učedníky. 
Tak jsem začala chodit na přípravy, které trvaly skoro rok. Do-
vídala jsem se a stále ještě dovídám nové věci. Také jsem našla 
odpovědi na některé mé otázky. Den mého křtu byl na Bílou 
sobotu - moc krásné datum. Na křest samotný  jsem se velice 
těšila, moc to pro mě znamenalo. Ráda bych popsala, i když to 
bude velmi těžké, co jsem prožila, co jsem pocítila. Ve chvíli, kdy 
jsem měla hlavu skloněnou nad křtitelnicí a otec Pavel mi polil 
hlavu svěcenou vodou, jsem v oblasti hrudníku spíše víc k levé 
straně ucítila teplo. Krásné příjemné teplo! A když mi po hlavě 
stekla poslední kapka a kněz dokončil větu „Křtím tě ve jménu 
Otce, Syna i Ducha svatého“, to malé příjemné teplo „bouchlo“ 
po celé oblasti hrudníku, tak  jako ohňostroj na obloze! Byl to 
nádherný pocit, krásný pocit a zážitek, který si budu pamatovat 
do konce svého života a kdyby to bylo možné, chtěla bych to 
zažívat každý den. Dneska ale vím, že když Ježíše Krista, našeho 
Pána, budu milovat celým svým srdcem, tento pocit budu cítit 
každý den.

Kristýna
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V  Karmelitánském  nakladatelství 
vychází  kniha  Zbožnost  je  užitečná 
ke všemu,  jejímž  autorem  je  olomo-
ucký  arcibiskup  Jan  Graubner.  V  pu-
blikaci  autor  vzpomíná  i  na  svůj  boj 
s nemocí covid-19 v prosinci loňského 
roku.

Knihu  je  možné  zakoupit  na  e-sho-
pu  eshop.cirkev.cz/knihy  nebo  také 
v knihkupectví Hosana.

Vychází nová kniha
arcibiskupa Jana Graubnera

Slovo života na duben 2021
„Já jsem pastýř dobrý! Dobrý pastýř 
dává za ovce svůj život.“ (Jan 10,11) 

Obrazy  z  biblické  kultury,  rytmizované 
pomalým  tempem  kočovného  a  paste-
veckého života,  se zdají vzdálené našim 
běžným požadavkům na efektivitu a kon-
kurenceschopnost. Ale i my někdy cítíme, 

že potřebujeme pauzu, nějaké místo, kde si odpočineme, či se-
tkání s někým, kdo nás přijme takové, jací jsme.
Ježíš se představuje jako ten, kdo je více než kdo jiný připraven 
nás přijmout, nabídnout nám odpočinek, ba dokonce za každé-
ho z nás položit život.
V dlouhém úryvku Janova evangelia, z něhož je vzato toto Slovo 
života, nás ujišťuje o Boží přítomnosti v životě každého člověka, 
jak bylo slíbeno Izraeli ústy proroků.1
Ježíš je pastýř, průvodce, který zná a miluje své ovce, tedy svůj 
unavený a někdy bloudící  lid. Není  to cizinec, který by neznal 
potřeby stáda, ani zloděj, který přichází krást, nebo loupežník, 
který zabíjí ovce a rozhání stádo a dokonce ani obchodník, kte-
rý jedná jen zištně.

„Já jsem pastýř dobrý! Dobrý pastýř dává za ovce svůj život.“

Stádem,  které  považuje  Ježíš  za  své,  jsou  nepochybně  jeho 
učedníci, všichni ti, kteří už dostali dar křtu, ale nejen ti. On zná 
každého člověka, volá ho jménem a o každého se s něhou stará.
On  je  pravý  pastýř,  který  nás  nejen  vede  k  životu,  nejen  nás 
chodí  hledat  pokaždé,  když  zabloudíme2,  ale  už  položil  život, 
aby naplnil Otcovu vůli, která je plností osobního společenství 
s ním a znovuzískáním bratrství mezi námi, které bylo smrtelně 
zraněno hříchem.
Každý z nás se může snažit rozpoznat Boží hlas, slyšet jeho slovo, 
jímž se obrací přímo k nám, a s důvěrou ho následovat. Přede-
vším můžeme mít jistotu, že jsme milováni, chápáni a že je nám 
bezpodmínečně odpuštěno tím, který nás ujišťuje:

„Já jsem pastýř dobrý! Dobrý pastýř dává za ovce svůj život.“

Když  alespoň  trochu  cítíme  ve  svém  životě  tuto  tichou,  ale 
mocnou přítomnost, probouzí se v našem srdci touha ji sdílet, 
nechat  růst  schopnost přijímat druhé a  starat  se o ně. Podle 
Ježíšova příkladu se můžeme snažit lépe poznávat členy rodiny, 
kolegy v práci, sousedy v domě, a nechávat se vyvádět ze svého 
pohodlí potřebami lidí vedle nás.
Můžeme  rozvíjet  fantazii  lásky,  zapojovat ostatní  a nechat  se 
zapojovat od nich. V malém můžeme přispívat k vytváření bra-
trských a otevřených společenství, která jsou schopna trpělivě 
a odvážně doprovázet mnoho dalších lidí na jejich cestě.
Chiara  Lubichová  k  této  větě  z  evangelia  napsala  toto:  „Ježíš 
o  sobě  otevřeně  říká:  ,Nikdo  nemá  větší  lásku  než  ten,  kdo 
za své přátele položí svůj život.‘ (Jan 15,13) A on svoji oběť žije 
až  do  konce.  Jeho  láska  je  láskou,  která  se  obětuje,  tedy  lás-
kou, která je skutečně ochotná obětovat, darovat svůj život. (…) 
Bůh žádá i po nás (…) skutky lásky, které by dosahovaly (alespoň 
v záměru a rozhodnutí) rozměrů jeho lásky. (…). Pouze taková 
láska je láskou křesťanskou: ne ledajaká láska, ne povrchní lás-
ka, ale láska tak velká, že dává v sázku život. (…) Když budeme 
takto jednat, náš křesťanský život se kvalitativně změní, výraz-
ně se změní. A pak uvidíme, jak se kolem Ježíše shromažďují lidé 

obejmout  bolest,  neporozumění,  problém,  starost  a  hned  se 
setkám s Ním, protože on to všechno vzal na sebe. Když se ne-
moc horšila a zvážněli  i  lékaři, viděl  jsem, že může být konec. 
V jedné chvíli pak přišel úžasný pokoj, když jsem si uvědomil, že 
právě v této bídě přichází On a já už nemohu chtít víc. Stačí být 
navždycky v Něm. V té chvíli bylo možné říct: Staň se Tvá vůle. 
Už netoužím po ničem,  jenom po tom, aby se stalo, co chceš 
Ty. Postupně se vrátily síly. Dnes mám radost nejen z uzdravení, 
ale i z živého společenství víry, které věřící ukázali každovečerní 
modlitbou růžence, jejíž plody nejsou daleko od zázraku. Církev 
přes všechny slabosti žije a zjevuje se v ní Boží moc. Budeme-li 
v modlitbě pokračovat, můžeme vyprosit úplné zastavení pan-
demie i návrat lidských srdcí k Bohu.

•  Svatý otec nám v závěru svého listu připomíná, že sv. Jo-
sef  je nám dán nejen jako vzor, ale také jako přímluvce. 
Za co byste, otče arcibiskupe,  jako předseda ČBK v  sou-
časné době prosil sv. Josefa pro českou církev?

Aby nás jako ochránce české země chránil svou mocnou přímlu-
vou a pomohl našemu národu k obnově víry jako před staletími. 
Aby nás jako patron šťastné smrti naučil se smrtí počítat a když 
přijde, tak ji přijmout s vírou v život věčný a v naději, že právě 
on nás v nebi přijme a přivede k Ježíši. A snad ještě, abychom 
se uměli se zemřelými křesťansky rozloučit. Mrzí mě, že v naší 
zemi je nejvíce zemřelých, s kterými se nikdo nepřijde rozloučit.

Převzato z časopisu Apoštol Božího milosrdenství 1/2021
Připravil P. Wojciech Zubkowicz

Fotografie v tomto čísle
Strana 1 – soška vzkříšeného Krista z Lešné
Strana 2 – velikonoční oltář ve Valašském Meziříčí 
Strana 15 – pohled na svatostánek v Lešné
Strana 19 – cesta ze Vsetína přes Dušnou a Brňov 13. dubna 
2021

Foto o. Pavel
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ze všech koutů světa, přitahováni jeho hlasem.“3
Letizia Magri

1 Srov. Ez 34,24-31.
2 Srov. Lk 15,3-7; Mt 18, 12-14.
3 Ch. Lubichová, Slovo života na duben 1997, in eadem, Parole di Vita, a cura di 
Fabio Ciardi (Opere di Chiara Lubich 5; Città Nuova, Roma 2017), str. 576-577. 
Vlastní překlad.

zŠ salvátor
Salvator open, ale…
Zdá  se,  že  naše  modlitby  byly  vyslyšeny.  To,  co  si  přáli  rodi-
če, učitelé a snad  i většina žáků,  se pomalu začíná naplňovat. 
Do škol se vrátili žáci prvního stupně, i když s určitými omeze-
ními. Jako první do čerstvě umytých a vydesinfikovaných lavic 
zasedly děti z první, třetí a páté třídy. Po dlouhé době se koneč-
ně vytratilo ponuré ticho prázdných tříd a nahradilo ho veselé 
štěbetání a smích dětí.
Přes veškerou snahu učitelů a rodičů zajistit dětem co nejlepší 
výuku distančním způsobem je jasné, že se nic nemůže vyrov-
nat  tomu, když  jsou děti společně s vyučujícím ve  třídě, když 
jsou se svými spolužáky, když spolu mohou být o přestávkách 
a  když  pohyblivé  obrázky  spolužáků  a  učitelů  na monitorech 
počítačů nahradí skutečné vzájemné osobní setkání. Ale každé 
dobro bývá vykoupeno nějakou obětí. Na to už jsme si v životě 
zvykli.  Proto mě nepřekvapuje,  že  ani  v  tomto případě  tomu 
není jinak.
Podle vládních a epidemiologických nařízení  se žáci a  zaměst-
nanci musí  podrobovat  2x  týdně  testování  antigenními  testy. 
„Můžeme s tím nesouhlasit, můžeme si o tom myslet své, ale to 
je asi tak všechno,“ jak říká klasik Jára Cimrman. Ano. Testová-
ní je nepříjemné, nosní sliznice je citlivá, mnozí při tom i zaslzí, 
ale dá se  to vydržet. Musím velmi pochválit děti, které  testo-
vání zvládají naprosto rutinně a lehce. Jediní, kdo s tím máme 
problémy,  jsme my dospělí.  Ze všech stran  se na nás  z médií 
valí  nejrůznější  zprávy  o  škodlivosti  testování,  o  negativních 
vedlejších  účincích,  zprávy  se  odkazují  na  nejrůznější  názory 
institucí, odborníků, psychologů,  laiků z rodičovské veřejnosti, 
mezitím slyšíme o důležitosti testování při odhalování nemoc-
ných, v nemocnicích vidíme unavené a přepracované zdravot-
níky,  statistiky  informují  o  počtech  nově  nakažených,  dalších 
mrtvých, o nových a ještě nebezpečnějších mutacích Covid-19… 
Kolikrát už se téměř bojím otevřít internet, co se tam zase do-
čtu. Do školní pošty téměř každý týden dostávám organizační 
nařízení z MŠMT, kde podrobně rozepisují, co všechno musíme 
nachystat, připravit, zajistit a zorganizovat. Mezitím přicházejí 
právní rozbory, ve kterých právníci ostře kritizují veškerá naří-
zení a opatření, která nerespektují Ústavu, lidská práva, práva 
rodičů, do toho zase  jiní právníci vysvětlují nadřazenost veřej-
ného zdraví a hájí oprávněnost těchto nařízení. 
Naprosto chápu rodiče, kteří své děti odmítají nechat testovat. 
Na druhou stranu škola, jako veřejná instituce, nemá jinou mož-
nost než se řídit vládními nařízeními. Proto je mi i líto dětí, kteří 
bez  testování do školy chodit nemohou a  jejich návrat se  tak 
odkládá na neurčito. Ani bych nechtěl být v kůži  toho,  jemuž 
test vyšel pozitivně a má být „vykázán“ ze školy. I přes veškerou 
snahu o povzbuzení a racionální vysvětlení všech dospělých, to 

musí  být  značný  nápor  na  dětskou  psychiku!  Být  takto  „ocej-
chovaný“,  označený  za  „vybočujícího  od  normálu“  je  značně 
náročné vysvětlit i ostatním ve třídě a bude vyžadovat velkou 
dávku  pedagogického  a  psychologického mistrovství  třídních 
učitelů. Rozhodně zde není co závidět! 
Příslušný druh testů jsme si pro naši školu nemohli vybrat, do-
stali jsme ho přidělený ze SHR a o jiných druzích se zatím vedou 
jednání. I když bychom rádi vyhověli všem rodičům, zatím jinou 
možnost nemáme. Bohužel, Covid-19  je novodobá nemoc,  se 
kterou lidstvo nemá dlouhodobé zkušenosti. Vše se řeší velmi 
překotně, mnohé léky, vakcíny i postupy nemohly být dostateč-
ně prověřeny, o jejich dopadech a vedlejších účincích se spíše 
spekuluje, a ani samotní odborníci nejsou jednotní v názorech. 
Z hlediska vzdělávání dětí také pouze odhadujeme, jaké stopy 
zanechá distanční vzdělávání na úroveň jejich vědomostí a při-
pravenosti k dalšímu studiu. 
Vždy po týdnu se třeťáci a páťáci vystřídají na distanční výuce 
s druháky a čtvrťáky, naši prvňáčci se budou prezenčně vzdě-
lávat  každý  týden.  Opravdu  jsme  všichni moc  rádi,  že  se  tak 
po několika měsících opět učí prezenčně ve škole. Co bude se 
žáky II. stupně, zatím nevíme, jen doufáme, že se vrátí co nej-
dříve.
Přeji všem pevné nervy, dostatek trpělivosti i důvěry v Boží po-
moc, aby se vše co nejdříve vrátilo k normálu.

Hynek Mikušek, ředitel školy  

Postní aktivita – Putování za kříži
Po  dobu  šesti  týdnů  postní  doby  jsme mohli  využít  pobídku 
a při rozjímaní a při procházkách našimi městy a vesnicemi na-
cházet kříže, které lidé stavěli z vděčnosti Pánu.

„Kříž je nejznámější symbol křesťanství. I v naší době, která 
o náboženství mnoho nedbá, setkáváme se s tímto znamením 
stále: na chrámových stavbách, na významných místech a bu-
dovách, v polích u Božích muk, na hřbitovech, v mnoha domác-
nostech a také v pracovnách, na zlatých řetízcích zdobících šíje, 
na schránkách se smrtelným obsahem, nad lékárnami, na zá-
chranných vozech, nad stanovištěm lékařů... Kříž ještě dříve, než 
byl posvěcen tajemstvím smrti Božího syna, byl znám a užíván. 
Označoval důležitá místa. Hle, zde se cos paměti hodného stalo. 
Zde někdo zahynul, jiný unikl, zde někdo věčným spánkem od-
počívá. Zde je to místo, od něhož lze pochopit rozličné příběhy... 
Z kříže se rodí Naděje… Pohleď na kříž, pohleď na Ukřižovaného 
Krista a dostane se ti odtamtud Naděje, která už nezmizí a po-
trvá až do života věčného. A tato naděje vzklíčila právě silou 
lásky, protože láska, která „všemu věří, všecko vydrží“ (1 Kor 
13,7), láska, která je životem Boha, obnovuje všechno, čeho se 
dotkne. A Ježíš proměnil láskou náš hřích v odpuštění tím, že jej 
vzal na sebe.“ (www.pastorace.cz) 
Možná kolem křížů dlouho chodíme, aniž bychom si jich všimli, 
možná o nich víme, ale nenapadlo nás přemýšlet o tom, proč 
stojí právě tam a kdo je nechal zbudovat…

Do postního putování za kříži se zapojili někteří žáci, jejich rodi-
ny i zaměstnanci. Fotografií křížů se sešlo celkem 112. Nejvíce 
snímků poslali Baričiakovi, celkem 36. Další fotky křížů přidali 
Mrnuštíkovi, Folvarční, Zubíkovi a Cimbalovi, zaměstnanci se 
zapojili 62 snímky. Některé kříže se sice opakovaly, ale i tak jsou 
to vysoká čísla. Všem děkujeme. (Na fotografiích vidíte některé 
„přespolní“ kříže.)

Anežka Zgabajová, Ludmila Černochová, Magda Krupová
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Fotografie z postní aktivity „Putování za kříži“
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Soutěž ve sběru sedmikrásek
Pro žáky celé školy a jejich rodiny vyhlašujeme soutěž ve sběru 
sedmikrásek. Sbírejte na zahradách,  loukách apod. Nesbírejte 
u paneláků, kde jsou venčeni psi. Trhejte hlavičky květů, které 
usušte a vkládejte do papírových sáčků. Soutěž bude ukončena 
17. května. Sedmikrásky přinášejte až před tímto termínem paní 
uč.  Černochové,  léčivky  budou  odeslány  do  sběrny  sušených 
rostlin, kde se přidávají do čajových směsí. Sáček označte jmé-
nem a příjmením žáka (u sourozenců je možno napsat všechny), 
třídou a váhou sušených sedmikrásek. Těšíme se ve škole na vý-
sledky této vaší jarní činnosti!

Ludmila Černochová

Výtvarné soutěže
Naši  žáci  se pravidelně  zapojují  do  výtvarných  soutěží  a nyní 
malují i doma při distanční výuce. Děkujeme všem, kteří se za-
pojili  do březnových  soutěží,  výsledky  jejich  vyhodnocení  ješ-
tě  neznáme.  Touto  cestou upozorňujeme děti,  které nechodí 
do školy a rády by ve volném čase kreslily nebo malovaly, na vý-
tvarné  soutěže  Matice  svatohostýnské  „Zážitky  na  Svatém 
Hostýně“ (Co jsem prožil/prožila na Hostýně, nebo co mi o Hos-
týně vyprávěli rodiče/prarodiče) a na soutěž Ovocentra „Vypij 
mě a znovu použij“. Informace a pokyny s instrukcemi najdete 
na webu naší školy. Výkresy k malování nebo kreslení je možno 
vyzvednout ve škole. Těšíme se na obrázky. (Soutěž Matice sva-
tohostýnské má také část literární – děti mohou psát slohové 
práce).

Jarní pozdrav s kuřátky
Možná si vzpomenete na loňský školní rok, kdy jsme se poprvé 
ocitli v nové situaci: vyhlášení nouzového stavu a spolu s tím 
zavření škol. Tehdy jsme byli nečekaně odloučeni od dětí, žáků 
naší školy, a protože to bylo poprvé, velmi nám kontakty s nimi 
chyběly. Vyzvali jsme tenkrát rodiče žáků, aby nám alespoň ob-
čas poslali fotografie z života bez školy, s domácí výukou nebo 
aktivitami volného času. Tenkrát nám Folvarční poslali fotogra-
fie čerstvě vylíhlých kuřátek. Sešel se rok s rokem a je tu nový 
jarní pozdrav! Také letos se radovali z nových kuřátek!

Chválíme
O Vítkovi Hlavicovi ze II. třídy jste už v Životě farností četli, jak 
je šikovný na ruční práce. Na fotografii vidíte, jakou velikonoční 
dekoraci doma sám ušil.
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Také  Ondra  Čunek  ze  II.  třídy  je  velice  šikovný  a  poradil  si 
i s technikou patchwork při jarním tvoření.

PROJEKTY V ANGLIČTINĚ PŘI DISTANČNÍ VÝUCE

Projekt My School
V průběhu distanční výuky žáci V.  třídy vypracovávali projekt 
My  School.  Žáci  měli  za  úkol  napsat  v  angličtině  zajímavosti 
o  své  škole,  třídě  a  popsat  dva  vyučující.  Projekt  ozdobili  fo-
tografiemi  a  kresbami  ze  společných  akcí  pořádaných  školou. 
Všichni  žáci  odevzdali  nádherně  zhotovené  projekty,  moc  je 
za ně chválím.

Klaudie Pružincová

Můj recept
V průběhu měsíce března se výuka angličtiny v 6. ročníku týkala 
jídla a žáci dostali za úkol vypracovat projekt „My recipe“ - Můj 
recept. Velmi mě překvapilo, kolik šikovných kuchařů se ukrý-
vá mezi šesťáky. A taky jsem zjistil, že vaření není jen výsadou 
děvčat, ale i kluci jsou velmi zdatní mezi vařečkami a hrnci. Ze 
všech nápaditých projektů vybírám dva na ukázku. Od Lucie Ol-
bertové a Jeronýma Štefky.

Jiří Krupa



11

Minule jsem informovala o úspěchu našich žáků v okresním 
kole  soutěže  O  poklad  strýca  Juráša.  Dnes  zveřejňuji  dvě 
úspěšné práce z kategorie poezie.

Práce oceněná 2. místem za 4. – 5. ročník v okresním kole, po-
stup do krajského kola

LEŽ JAKO VĚŽ 
Byl jeden kluk, měl dobrý luk.
Vyšel s ním na lov, šíp mu střelil za roh.
Za rohem za rohem, sedí dědek s tvarohem.
Když dojedl tvaroh, podíval se za roh.
Šíp mu letí mezi oči, uskočí či neuskočí?
Dědek volá: „Stůj ty šípe, rána mezi oči štípe!“
Šíp se v letu zastavil, dědečka tím pobavil.
Přijde vám to nesmyslné? Je to pravda, ano či ne?
Mně to přijde divné též, vždyť je to lež jako věž!
Vojtěch Zavičák, V. třída
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Vítězná práce v kategorii 8. – 9. ročník v okresním kole soutě-
že O poklad strýca Juráša, postup do krajského kola

POZOR NA LEŽ!
Byla tady jedna paní, že prý má své služby k mání.
Napeče, navaří, uklidí, se vším ráda poradí.
Vypadala velmi slibně, přicházela třikrát týdně.
Zaklepala, pozdravila, ke stolu se posadila.
Ani sebou nehnula, natož aby vstanula.
Tak ji říkám: ,,Hola, hej, do práce se rychle dej.“
Pečení jí vůbec nešlo, žehlení ji rychle přešlo.
Vařila jen samé hnusy, nežraly to ani husy.
Když stírala police, div nespadla světnice.
Jak začala svoje písně, přicházely na mě tísně.
A ty rady stály za to. Třeba jak získat čisté zlato?
To prý musíš do pátku udělat z kamínků hromádku.
A pak prosit měsíček, aby půjčil kousíček,
toho zlata, kterým září a na svět se vesel tváří.
Když už bylo všeho dosti, měl jsem v sobě plno zlosti.
Říkám: ,,Paní, vy jste úkaz, ukažte občanský průkaz.“
Paní chvíli mlčky stojí, asi se něčeho bojí.
Pak vytáhne ten svůj doklad, drží ho jak vzácný poklad.
Koukám, očím nevěřím, vztekem o stůl udeřím.
Její jméno je prý Lež. Táhni z domu! Rychle běž!
A jaké z toho poučení? Takové snad ani není.
Nepusťte Lež do domu, způsobí vždy pohromu!
Dej se raději do učení, vždyť to přece hrůza není.
Pilně studuj, uč se všemu, ať pak nejsi za ničemu.
Markéta Kubjátová, VIII. třída

Další úspěšné práce zveřejníme příště. 

Ve škole už není smutné ticho…
V pondělí 12. 4. a znovu 19. 4. pozdravil pan ředitel prostřed-
nictvím školního rozhlasu všechny příchozí děti 1. – 5, ročníku, 
které postupně nastoupily do školy. Přivítal je ve škole, povzbu-
dil, popřál, ať brzy znovu přivyknou školní práci a ať se jim daří. 
Vysvětlil  a  připomenul  dětem všechna bezpečnostní  a  protie-
pidemická  opatření,  a  když  promlouval,  připadalo mi  to  jako 
na začátku školního roku. A je to skoro tak! Vždyť některé děti 
byly doma déle, než je doba letních prázdnin, a žáci II. stupně 
zatím doma  stále  jsou… Ale  škola  konečně ožila! Díky  dětem 
už v ní není to smutné ticho. Vždyť škola bez žáků není školou! 
A musím taky pochválit děti, jak do školy nastoupily! Pěkně se 
k sobě chovají, nařízená pravidla dodržují, v hodinách se snaží 
a  jsou  aktivní…  Jsem moc  ráda,  že  jsme  se  žáků  ve  škole  do-
čkali, a věřím, že celé poslední čtvrtletí třídy prvního stupně už 
ve škole zůstanou, a že k nim postupně přibudou i ty zbývající. 
Kéž by Pán dal.

Magda Krupová

Denní stacionář Dobromysl nabízí volné kapacity
Diakonie  Valašské  Meziříčí  poskytuje  ucelený  komplex  zdra-
votních a sociálních služeb. Poskytuje péči seniorům, lidem se 
zdravotním  postižením,  nemocným  a  umírajícím,  pomáháme 
pečujícím zvládat náročnou péči o jejich blízké. 

V  současné  době  nabízí  volné  kapacity  v  Denním  stacionáři 
DOBROMYSL,  kde mohou  senioři  v podnětném a bezpečném 
prostředí strávit příjemný den ve společnosti svých vrstevníků. 

V době, kdy jejich blízcí pracují, nemusí být doma sami. V prů-
běhu dne se mohou zapojit do různých aktivit, které  jsou při-
způsobovány jejich individuálním potřebám. Nabízeno je např. 
kondiční  cvičení,  trénování  paměti,  tvoření,  hudební  aktivity, 
setkání s duchovním. Personál seniorům pomáhá také při péči 
o sebe i např. při uplatňování práv a oprávněných zájmů. 

Denní stacionář DOBROMYSL poskytuje denní pobyt seniorům, 
lidem od  60  let  věku,  kteří mají  sníženou  soběstačnost  a  po-
třebují pravidelnou pomoc jiného člověka nebo trpí poruchami 
paměti. Služba je poskytována v bezbariérově dostupných pro-
storech v Domě sociálních služeb (Žerotínova 319/21, Valašské 
Meziříčí) v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hodin. Lze zajistit do-
voz i odvoz. Během dne jsou pro klienty zajištěny svačiny, obě-
dy a pitný režim.

Bližší informace získáte na:  T: 737 391 341
  E: stacionar@diakonievm.cz

Služby Diakonie Valašské Meziříčí pomáhají bezpečně. Péče je 
poskytována za dodržení všech hygienických opatření s použi-
tím  potřebných  ochranných  pomůcek.  Pracovníci  poskytující 
přímou péči  jsou proti onemocnění  COVID-19 očkováni  nebo 
jsou pravidelně testování.

Mgr. Zuzana Venturová
fundraiser, referent PR

Postní almužna

Rok uběhl  jako voda a  znovu  jsme prožívali 
postní  dobu  a  velikonoční  svátky  s  různými 
omezeními.  Všechno  kolem  nás  se  neustá-
le měnilo, přibývala a ubývala nařízení, děti 
chodily a nechodily do  škol  a  školek,  zavíra-
ly a otvíraly se obchody. Mnoho lidí změnilo 
zaměstnání,  živnosti  se  rušily  nebo  naopak 

rozšiřovaly do jiných oblastí, které byly povoleny. Lidé se rodili 
a více umírali.  

Charita Valašské Meziříčí
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Neočekávali  jsme, že by myšlenka Postní almužny v  tak  těžké 
době mohla lidi oslovit. Ale ukázalo se, že je tomu naopak. Že 
tím jediným pevným bodem v současném chaosu je Bůh. Bůh, 
který  je  láska.  A  jak  se  píše  v  Janově  evangeliu:  „Podle  toho 
všichni poznají, že jste moji učedníci, když budete mít lásku jed-
ni k druhým.“ 
Tyto  verše mě napadaly,  když  jsem objížděla  farnosti našeho 
děkanátu  a  přebírala  pokladničky  s  naspořenými  penězi,  kte-
ré  jste odkazovali  pro  ty nejpotřebnější.  Pro  lidi  bez domova, 
rodiny v  těžké ekonomické  situaci, pro opuštěné děti, pro  se-
niory i matky samoživitelky. Tento rok se sešlo neuvěřitelných 
122 611 Kč, což je nejvíce za posledních několik let.

Moc  děkujeme  a  slibujeme,  že  všechny  peníze  poputují  tam, 
kde budou pomáhat

Farnost Částka
Branky 2 931 Kč
Dolní Bečva 3 680 Kč
Horní Bečva 7 030 Kč
Hutisko 7 430 Kč
Choryně 7 400 Kč
Kelč 9 469 Kč
Lešná 4 170 Kč
Loučka 5 032 Kč
Prostřední Bečva 8 595 Kč
Rožnov 16 269 Kč
Valašská Bystřice 4 000 Kč
Valašské Meziříčí 17 947 Kč
Veselá 2 474 Kč
Vidče 2 039 Kč
Vigantice 10 158 Kč
Zašová 2 314 Kč
Zubří 9 941 Kč
Charita VM 1 732 Kč
Celkem 122 611 Kč

Snídáme férově, tentokrát na výletě!

Férová snídaně  je pikniková akce na podporu pěstitelů, která 
se koná na Světový den pro fair trade. Ten letos připadne na so-
botu 8. května. Vzhledem k situaci, kdy není možné organizovat 
osvětové akce, budeme férově snídat na výletě.  I  takto může-

me ukázat svůj zájem o životy lokálních prodejců a pěstitelů ne-
jen ve svém okolí, ale i v dalekých zemích Afriky, Asie a Latinské 
Ameriky. Vyrazíme  na výlet na blízkou vyhlídku, palouk v lese 
nebo třeba na pěknou louku u řeky. Vezmeme s sebou své nej-
bližší a do košíku si přibalíme fairtradové a lokální dobroty. Ti, 
co  je pro nás připravují, si zaslouží spravedlivé zacházení a to 
nebylo nikdy tak urgentní jako teď. 
Všichni čelí nejen klimatické změně a nízkým výkupním cenám, 
ale  navíc  i  pandemii  COVID-19.  Pěstitelé,  kteří  jsou  zapojeni 
do  systému  Fairtrade,  svoji  situaci  zvládají  lépe.  Díky  němu 
dostávají  za svou kávu, kakao nebo banány spravedlivě zapla-
ceno, pěstují  šetrně k  životnímu prostředí a děti mohou posí-
lat do školy. Společně a demokraticky v družstvech rozhodují 
o  fairtradovém  příplatku,  staví  z  něj  školy,  studny  a  zlepšují 
efektivitu pěstování.
Lokální pěstitelé a prodejce i ty ze vzdálenějších míst můžeme 
letos  podpořit  svým  soukromým piknikem. Naše  snídaně  tak 
bude mít přidanou hodnotu.

Za Charitu Valašské Meziříčí Martina Došková

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:

KVĚTEN
Všeobecný úmysl: Za finanční svět

Modleme se, aby ti, kdo nesou odpovědnost za finance, 
spolu s vládami usměrňovali finanční oblast a chránili 

občany před nástrahami s nimi spojenými.
Národní úmysl

Děkujeme za mariánská poutní místa a prosíme, aby na nich 
lidé skrze Pannu Marii snadno nacházeli cestu ke Kristu.

SVATÝ FRANTIŠKU XAVERSKÝ, ORODUJ ZA NÁS!
SVATÁ TEREZIE OD DÍTĚTE JEŽÍŠE, ORODUJ ZA NÁS!
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Šance pro naše děti
Na  obrázcích  níže můžete  vidět  předběž-
né  návrhy  vizuální  podoby  fasády,  která 
je  dnes  tvořena  problematickým  bole-
tickým  panelem.  Velké  poděkování  patří 
především paní  Ing.  arch.  Aleně Carbolo-
vé,  která  připravila  několik  návrhů,  a  zá-
roveň  je  konzultovala  také  s  pohledem 
památkářů.  V  minulých  číslech  ŽF  jsme 
o  tom  již  informovali,  jen  připomenu,  že 
jihozápadní  strana  nové  farní  budovy  je 
přístavbou ke staré části budovy a kromě 

skeletové železobetonové konstrukce obsahuje plášť z tzv. bo-
letického panelu, kde největším problémem je vnitřní skladba 
tohoto  panelu,  neboť  obsahuje  azbest,  který  je  karcinogenní. 
Přestože jsme nechali na vlastní náklady provést měření obsa-
hu azbestu v budově a nepočítali  jsme primárně s touto částí 
budovy do první fáze rekonstrukce, postoj hygieny nás donutil 
řešit tuto část jako první. Je třeba také zdůraznit velmi vstřícný 
postoj ze strany představitelů našeho města. Domnívám se, že 
nám všem jde také o to, aby naše město vypadalo hezky a vě-
řím, že i naše nová budova k tomu může výrazně přispět.
Podařilo  se  také vyklidit některé místnosti a  zlikvidovat  vyba-
vení, které již nebude možné využít. Jsme velmi rádi, že počet 
lidí ochotných pomoci,  je opravdu velký, čeká nás  ještě velmi 
mnoho práce a věříme, že společnými silami budeme schopni 
mnohé věci připravit sami a tím také ušetřit nemalé množství 
finančních prostředků na práce, které může dělat pouze odbor-
ná  firma.  To  platí  především  pro  likvidaci  výše  zmiňovaného 

boletického panelu, kterou musí provést specializovaná firma 
za přísných hygienických podmínek, aby nedošo k úniku azbes-
tu do ovzduší.
Pokračují také další přípravné a projekční práce a byly již oslo-
veny některé místní firmy.  Jak psal o. Pavel  v  článku  (na stra-
ně 3), nutně bychom potřebovali člověka - ideálně stavaře, kte-
rý by plnil funkci Technického dozoru investora (TDI). Uvítáme 
jakoukoliv pomoc v této oblasti.
V současné době se již také připravují rozpočty a předběžná dě-
lení na práce, kde bychom chtěli žádat o nějakou formu podpo-
ry z dotačních programů.
Děkujeme Vám všem za Vaši podporu i za konkrétní pomoc. My 
všichni, kdo se podílíme na přípravě a koordinaci všech činností, 
děláme  to v  rámci  svých možností a  schopností,  ale bez Vaší 
pomoci a podpory se neobejdeme. Chci Vás, kteří jste tak ještě 
neučinili poprosit o přihlášení do Spolku.  Je  to velmi důležité, 
především  nyní,  kdy  se  projednávají  i  záležitosti  bankovních 
úvěrů. Věřím, že v následujích číslech ŽF už budeme moci zmínit 
konkrétnější finanční rozvahu a harmonogramy prací.

Za spolek Šance pro naše děti Evžen Hlavica
spolek@farnost-valmez.cz
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Děkujeme Petrovi Hruškovi za pozvání na své kněžské svěcení. Petr zve především farníky z Lešné, pro-
tože pochází z Příluk. Dá-li Pán, mohla by být hned po svěcení v neděli 27. června primiční mše svatá 
v kostele v Lešné. Prosím o modlitbu za Petra Hrušku a za všechny, kdo se na kněžství připravují.

o. Pavel
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Missa chrismatis je slavnostní mše svatá, která se slaví na Zele-
ný čtvrtek dopoledne. Celebruje ji biskup společně s kněžími své 
diecéze jako projev vzájemné jednoty. Při mši se světí oleje (olej 
křtěnců, křižmo a olej nemocných) a přítomní kněží při ní obno-
vují své kněžské závazky.
Přinášíme text homilie otce arcibiskupa Jana Graubnera z letoš-
ní missa chrismatis v olomoucké katedrále. Fotografie z této bo-
hoslužby jsou umístěny na poslední straně ŽF.

Drazí bratři,
jako každý rok, chceme i dnes obnovit své kněžské závazky. Do-
volte pár myšlenek pro přípravu tohoto kroku: každý z nás  je 
už od křtu zasvěcen Kristu křestním zasvěcením. Ve křtu jsme 
umřeli světu a zrodili se pro Boha, dostali jsme Boží život. To je 
základ naší identity.
Jako kněz, který má jednat in persona Christi, jsem nejprve Kris-
tův  přítel.  Slibem  celibátu  jsem  se  s  Kristem  zasnoubil.  Kněž-
ským svěcením jsem uschopněn jednat v jeho osobě. I když jsou 
svátosti platné  i od hříšného kněze, účinnost pastorace závisí 
na našem sjednocení s Kristem. Mám jasnou identitu, když vím, 
komu  patřím.  To  usnadňuje  rozhodování,  zvyšuje  srozumitel-
nost znamení a přesvědčivost hlásání.
Kristus  Vykupitel  a  Kristus  Kněz  je  neoddělitelný  od  kříže 
a od oběti. Volba Krista je tedy volbou Ukřižovaného, který vzal 
na sebe všechny bolesti a hříchy. Setkání s bolestí pak může být 
vždy setkáním s Přítelem, Snoubencem, Ideálem, s nímž se zto-
tožňuji. Ztotožnění s Kristem vyžaduje dívat se jeho očima, tedy 
nadpřirozený pohled víry, jakému nás učí Ježíš, když například 
chce, abych v každém člověku,  i v  tom ubohém, tedy  i v  tom, 
který  v  mých  očích  neznamená  vůbec  nic,  viděl  samotného 
Krista, abych viděl události, i ty, které prožívám, z úhlu věčnosti 
a díval se na všechno ve světle lásky, bez níž nevidím pravdivě.
Být  otevřený  pro  Boha  a  církev  vylučuje  uzavřenost  do  sebe, 
která bývá naším problémem, když se nás někdo dotkne, když 
narazíme  na  nepochopení,  když  se  nedaří.  Nespolupracovat 
s  druhými,  nenaslouchat  Bohu,  zůstat  sám  se  svými  pochyb-
nostmi,  pochybeními  či  pokušeními  je  vždycky  špatně.  Jestli 
se uzavřu, musí mi chybět světlo pro rozum, který pak snadno 
ovládnou temné síly. Vždycky, i v krizi, je třeba zachovat otevře-
nost nejen k Bohu, ale i ke zpovědníkovi a představeným. 
Kdysi jsem se modlil breviář z mobilu. Zaujala mě jakási myšlen-
ka a já se k ní chtěl vrátit. Nebylo snadné to najít v textu, který 
se hýbal. Uvědomil jsem si, že v tomto případě mně místní pa-
měť není k ničemu. V knize to bylo třeba vlevo dole, či vpravo 
uprostřed. Podobně důležité byly pevné body v našem denním 
programu či jasné formulace v nauce. Nic z toho nezpochybňu-
ji, ale myslím na dopisy biřmovanců, z nichž někteří píší: Křest 
a první svaté přijímání mám, tak chci mít i biřmování. A já mám 
chuť dodat: Chybí ti jen křesťanský život. Ty svátosti jsou pro ně 
sice pevné body, ale nenaučili se z nich žít, nejdou dál, protože 
žijí  ve světě, kterému pevné body chybí, a my  jsme  je nenau-
čili žít křesťansky v dnešním světě. Myslím, že ztráta pevných 
bodů a jistot nemusí působit desorientaci, pokud upevníme ži-
vot s Ježíšem. Jako v horách, kde vykáceli les, a zmizely značky, 
se nemusíme ztratit, když se spolehneme na zkušeného vůdce. 
Vzpomeňte, že papež František často upřednostňuje společen-
ství s Ježíšem před orientací podle teorie. Máme-li však v této 
věci lidem pomoci, musíme mít sami živou zkušenost důvěrné-
ho života s Kristem. Křesťanství není nauka pracně opakovaná, 
ale Božské dobrodružství, které tají dech. Když upevníme život 

s Ježíšem, v němž může být mnoho překvapení a dobrodružství, 
najdeme nakonec větší jistotu plodného života a více naděje. 
Žijeme ve zvláštní době zkoušek a zmatků. Bratři, moc vás pro-
sím,  nepropadněme  falešným  zprávám  a  nešiřme  je.  Nejsem 
propagátorem těch či oněch názorů na pandemii a  její řešení. 
Považuji však za kněžské selhání, když kvůli svému přesvědčení, 
které někoho vede k odmítání testování na Covid či očkování, 
kněz raději nejde sloužit svátostmi do domova důchodců, kde 
je  test  podmínkou  vstupu. Musíme hlásat  pokání,  protože  to 
chce Kristus, ale nemám právo se hrát na apokalyptického pro-
roka s odvolávkou na různá soukromá zjevení. Kritizovat papeže 
a jít si svou cestou. Papež František řekl tuto neděli: Ďábel vyu-
žívá této krize, aby zasel nedůvěru, zoufalství a svár. Při svěcení 
jsme  slibovali  poslušnost  proto,  aby  církev mohla  být  sjedno-
cena v Kristu. Poslušnost se žije právě tehdy, když máme  jiný 
názor než představený, jemuž mám důvěřovat přesto, že je to 
těžké. Před časem řekl papež Benedikt XVI.:
Kněžská funkce in persona Christi je toto: zpřítomňovat 
ve zmatcích a desorientaci naší doby světlo Božího slova, světlo, 
kterým je v tomto našem světě sám Kristus. Kněz neříká svoje 
věci, svoje výmysly, ale ve směsici všech filosofií učí jménem pří-
tomného Krista, předkládá pravdu, kterou je sám Kristus, jeho 
slovo, jeho způsob života, jeho cestu. Kněz musí vždycky mluvit 
a jednat takto: Moje učení není moje, nepropaguji svoje ideje 
nebo to, co se mi líbí, ale jsem ústa a srdce Krista a podávám je-
dinou a společnou nauku, která stvořila universální církev a vy-
tváří život věčný.
Kněz, který hlásá Kristovo slovo, víru církve a nikoli vlastní ideje, 
musí také říci: Nežiji ze sebe a pro sebe, ale žiji s Kristem a z Kris-
ta. To, co nám řekl Kristus, se stává mým slovem, i když není 
moje. Život kněze se musí ztotožňovat s Kristem, a tím se slovo, 
jež není jeho, přesto stává slovem hluboce osobním.
Kněz především věří, přijímá a snaží se žít jako své to, co Pán 
učil a církev předkládá.
Kněz je vždycky „vyučující“, protože učí i svým životem. Učí však 
nikoli s domnělým nárokem někoho, kdo nařizuje svoje pravdy, 
nýbrž s pokornou a radostnou jistotou toho, kdo se setkal 
s Pravdou, jež ho uchvátila a proměnila, a proto ji může hlásat.
Kněžské svěcení znamená ponoření do Pravdy, která jednodu-
še není pojmem nebo soustavou idejí, jež je třeba si předávat 
a osvojovat, nýbrž je Osobou Krista, s nímž, skrze něhož a v němž 
žijeme, a tak se tato zvěst nutně stává také aktuální a srozumi-
telnou. 
Nikdo není reálně schopen pást Kristovo stádce, pokud nežije 
hlubokou a reálnou poslušnost vůči Kristu a církvi. Poddajnost 
lidu ke kněžím závisí na poddajnost kněží vůči Kristu, a proto je 
základem pastorační služby vždycky osobní a ustavičné setkává-
ní s Pánem. Jeho hluboké poznání a přizpůsobování vlastní vůle 
Kristově vůli.

V  tom duchu, drazí bratři, přistupme k obnově svého  rozhod-
nutí ke kněžské službě. Obnova církve závisí na obnově kněží, 
na obnově každého z nás. Děkuji za vaši ochotu k tomuto kroku.

Jan Graubner

Missa chrismatis 2021
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INFORMACE

Na konec své pozemské 
cesty došli

†

Valašské Meziříčí

Anna Malinová *8. 7. 1928 †19. 2. 2021, Husova 583
Pavlína Mahdalová *11. 8. 1931 †22. 2. 2021, Husova 1164
Anna Pobořilová *1. 2. 1930 †23. 2. 2021, Jasenice 33
Jana Králová *27. 12. 1930 †24. 2. 2021, Vsetínská 664
Alena Navrátilová *4. 3. 1936 †3. 3. 2021, U kasáren 717/2
Miroslav Bělaška *13. 7. 1963 †6. 3. 2021, Štěpánov 773
Ladislav Polách *10. 8. 1970 †6. 3. 2021, Hrachovec 216
Jaroslav Mitáš *31. 7. 1954 †9. 3. 2021, Krhová 441
Bohumila Vaculíková *22. 6. 1943 †9. 3. 2021, Chelčického 4
Anna Zahradníčková *22. 6. 1937 †13. 3. 2021, Poličná 332
Marie Pobořilová *8. 8. 1944 †18. 3. 2021, Bynina 35
Vlasta Jurková *1. 4. 1923 †25. 3. 2021, Ratiboř 321
Marie Vepřeková *28. 4. 1927 †28. 3. 2021, Nerudova 5
Peter Palla *3. 9. 1950 †1. 4. 2021, Křižná 591
Rudolf Zeljenka *4. 6. 1944 †5. 4. 2021, Podhoří 495
Zdeňka Sadilová *17. 5. 1947 †11. 4. 2021, Růžová 199
Anna Jurečková *21. 8. 1936 †8. 4. 2021, Krhová 125
Augustina Zábrucká *1. 4. 1944 †9. 4. 2021, Švabinského 651

Křest přijali*
Valašské Meziříčí

Pavel Václav Svoboda
Karel Svoboda
Claudia Marie Ridajová
Carmen Mária Nová
Viktorie Helena Čechalová
Amélie Anna Kundrátová
Marie Lakatošová
Valentina Lakatošová

Dominik Horváth
Miroslav Josef Jiří Adámek
Daniel Both
Kristýna Marie Segeďová
Lukáš Marušák
Rozálie Terezie Poláčková
Mikuláš Trusina

Sbírky a dary na účet v březenu a dubnu 2021

Sbírky Dary na účet Celkem

ŘKF Valašské Meziříčí

Neděle 7. března 27 708 Kč 17 400 Kč 45 108 Kč

Neděle 14. března 26 789 Kč 2 800 Kč 29 589 Kč

Pátek 19. března 35 515 Kč 35 515 Kč

Neděle 21. března (lavice) 55 174 Kč 27 700 Kč 82 874 Kč

Neděle 28. března 46 464 Kč 6 550 Kč 53 014 Kč

Neděle 4. dubna (seminář) 55 503 Kč 9 550 Kč 65 053 Kč

Sbírka na křesťany ve SZ 20 000 Kč 20 000 Kč

ŘKF Lešná

Sbírka na seminář 4. dubna 19 845 Kč

Sbírka na křesťany ve SZ 2 153 Kč

Dobré zprávy z jednání Zastupitelstva města Valašské Me-
ziříčí
Ve čtvrtek 15. 4. 2021 se konalo v letošním roce druhé řádné 
zasedání zastupitelstva. Projednávala se zde žádost naší farnos-
ti o prodej pozemku p. č. 88/3 o výměře 36 m² a pozemku p. č. 
140/5 o výměře 14 m². Tyto dva pozemky jsou přilehlé k budo-
vě, které naše farnost zakoupila a kam se přestěhuje ZŠ Salvátor. 
Žádost byla schválena za výhodnou cenu 1 707 Kč/m² (viz. obrá-
zek – vyšrafovaná část).

Z ekonomické rady farnosti

V tento den byly pro naši farnost schváleny také dotace:
1.  Z Fondu regenerace Městské památkové zóny našeho měs-

ta máme schválenou dotaci 87 000 Kč na opravu zvonové-
ho systému, střechy a svodů kaple sv. Václava v k. ú. Křivé. 
To vše se bude opravovat za částku 145 953 Kč.

2.  Druhá dotace je z Programu regenerace městských památ-
kových  rezervací  a  městských  památkových  zón  ve  výši 
150 000 Kč a bude použita na restaurování ostění zadního 
a bočního vchodu farního kostela Nanebevzetí panny Ma-
rie. Celkové náklady na tuto akci jsou 228 045 Kč.

Jsem velmi rád, že se nám daří vedle velké akce, kterou je nákup 
budovy pro ZŠ Salvátor a DS Rybičky, také udržovat v dobrém 
stavu ostatní farní majetek.

Arcibiskupství olomoucké má nového ekonoma
Na  základě  výběrového  řízení,  z  více  jak  dvaceti  uchazečů, 
byl  novým  ekonomem  Arcibiskupství  olomouckého  vybrán 
Ing. Martin Pirkl z Ústí nad Orlicí. Dle kanonického práva jeho 
jmenování projednal Sbor konzultorů a ve čtvrtek 15. 4. 2021 
také  Ekonomická  rada  arcidiecéze.  Do  této  pozice  nastoupí 
od 1. května. Čtyři měsíce tuto práci vykonával zastupující eko-
nom Ing. Ondřej Klečka. 

Jen pro zajímavost: Arcidiecéze olomoucká pokrývá území ce-
lého Zlínského kraje a části krajů Olomouckého, Jihomoravské-
ho a Pardubického, kde žije 1 376 000 obyvatel, z nichž je asi 
568 000 věřících.  Arcidiecéze má 418 farností, které jsou začle-
něny do 21 děkanátů. 

Ladislav Denk

Z důvodu omezení účasti na bohoslužbách v době pandemie 
je možné zasílat finančí příspěvky do sbírek na účet farnosti 
1763697349/0800.
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Loučení se zimou
Pokus číslo dvě. Doufám, že v příštím čísle již budou jarní fotky. (foto o. Pavel)

Hospodin dává sníh jako vlnu, jíní sype jako popel, shazuje své krupobití jako drobty chleba, jeho mrazem 
tuhnou vody. Posílá své slovo, a rozpouští je, poroučí zavanout svému větru a vody se rozproudí.

(Žalm 147, 16-18)
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Missa chrismatis – olomoucká katedrála, čtvrtek 1. dubna 2021

Modleme se!
Pane, prosíme za všechny nemocné, kteří budou označe-
ni tímto olejem. Uzdrav je na těle i na duši, naplň je svým 
svatým Duchem, aby ve svém utrpení dokázali svědčit 
o tvé dobrotě, lásce a moci. Prosíme i za katechumeny, 
kteří budou označeni olejem křtěnců, aby se dobře při-
pravili na křest. Modleme se také za pokřtěné i biřmo-
vance, aby se stali královským a kněžským lidem skrze 
pomazání svatým křižmem.


