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V nebezpečích, v úzkostech, v pochybnostech na Marii mysli, Marii vzývej!
Následuješ-li ji, nezbloudíš, prosíš-li ji, neupadneš do zoufalství,

myslíš-li na ni, nechybíš, drží-li tě, neklesneš, chrání-li tě, nemusíš se bát,
 vede-li tě, neunavíš se, je-li k tobě milostivá, dojdeš k cíli.

text Sv. Bernard, obraz Panny Marie Zašovské
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Obraz uzdravení meziříčského děkana Andrease Helmessiniho (k článku na str. 4)

Dvojctihodný a Veledůstojný Pater Andreas Helmessini děkan Meziříčský
přes 30 let byvše v Meziříčí a tak všej již starosti do tak velké a nebezpečné

nemoci upad, a to právě dne 17. května léta 1707 tak že lidské žádné naděje nebylo
k navrácení předešlému zdraví však nejsvětější Pannu Marii Matku Boží která jest uzdravení

nemocných ji za pomoc žádal, (před obrazem) který se ctí v tomto kostelíčku
Zašovském a tak s pomocí její k náležitému zdraví předešlému přišel a na památku
svého uzdravení tento zbožný Obraz dal do tohoto Chrámu Svatého napomínajíce

všech aby ve svých těžkostech a nemoci k ní se utíkali.

Přepis textu na obraze:
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Přijď, Duchu svatý!
Jednou jsem seděl ve svém pokoji a modlil jsem se. Opakoval 
jsem několikrát za sebou: „Přijď, Duchu svatý!“ V tu chvíli padl 
můj zrak na časopis, který ležel na zemi. Na obálce byla slova: 

„Jsem s tebou.“ Jsem rád, že mohu takto začít úvodník časopi-
su, který vyjde na Slavnost seslání Ducha svatého. Každý, kdo 
si přečte těchto pár řádků, řekne třikrát: „Přijď, Duchu svatý!“ 
Věřím, že i to přispěje k tomu, abychom o Letnicích zakusili pů-
sobení tohoto našeho Obhájce, Těšitele a Přítele naší duše. 
Pokud chcete ještě mocněji zakusit působení Boží lásky ve svém 
srdci, pokuste se pomodlit alespoň jednou modlitbu kardinála 
Merciera, kterou najdete v tomto čísle Života farností. A když 
věnujete pozornost článku otce Francesca Voltaggia, který je 
rektorem misijního semináře v Galileji, určitě nebudete lito-
vat. Tento kněz již dlouho kráčí neokatechumenátní cestou 
a v posledních letech žije ve Svaté zemi. Tato konstelace a zá-
jem o židovské kořeny křesťanství je zárukou možného setkání 
s Duchem svatým. Článek se jmenuje ŠAVUOT A KŘESŤANSKÉ 
PENTECOSTE a v našem časopise je uveřejněn s laskavým svo-
lením autora.

o. Pavel

Radost v Lešné

Uvolněte se, prosím
Po druhé za sebou prožíváme rozvolnění v době koronaviru 
o Slavnosti seslání Ducha svatého. Možná si vzpomínáte, jak 
jsme před rokem prožívali Letnice v dešti na Oznici. Radost 
nad tím, že už můžeme prožívat tyto svátky spolu, byla větší 
než mrzutost z nepříznivého počasí, navíc tehdy byl déšť ještě 
vzácný. Vzpomínáte na to, jak dlouho bylo předtím sucho? Řekl 
bych sedm let. Dá se říct, že jsme někdy hodně ovlivněni a jaksi 
spoutáni některými okolnostmi. Ať už je to počasí, nemoc ane-
bo nejrůznější společenské události. Jsem přesvědčen, že nám 
Duch svatý říká v době pandemie i rozvolňování jedno: „Člově-
če, uvolni se. Uvěř v Boží lásku.“ Celý svět i ty jsi v Božích rukou. 
Ať se děje, co se děje, Bůh je Láska. Když prší, když svítí slunce, 
On je všemohoucí Otec, který tě nese a vede. Když uděláš něco 
krásného anebo něco pokazíš, On ti říká: „Mám tě rád, jsem 
s tebou, nemusíš se bát.“ Moc bych si přál, abych se jednou 
takto úplně, bez výhrad a v pokoji odevzdal Bohu v posledním 
okamžiku mého života. Modlím se za to a chci si toto láskyplné 
spočinutí v náručí Všemohoucí Lásky nacvičovat ve všech neče-
kaných a nepříjemných událostech každodenního života. Když 
se mi to tu a tam nepodaří, mohu s důvěrou v nekonečné Boží 
milosrdenství svěřit sebe sama i ve chvíli prohry a neúspěchu. 
Tak opět na konci zjistím, že těm, kteří milují Boha, všechno po-
mohlo k dobrému. 
Na konci této úvahy přijměte pozvání na mši svatou, která 
bude letos na Oznici 23. května v 15 hodin. Při této mši svaté 
proběhne, tak jako ve všech kostelích našeho děkanátu, sbírka 
na rekonstrukci nové budovy pro Základní školu Salvátor. Všem 
dárcům Pán Bůh zaplať.

o. Pavel

Jsou farnosti, ve kterých není probuzení nového kněžského po-
volání a následná primiční mše svatá, ničím neobvyklým. Pro 
zajímavost ve Valašském Meziříčí jsme prožívali tuto radost 
v posledních třiceti letech sedmkrát. Za to musíme být Pánu 
Bohu velmi vděčni. Jsou však farnosti, kde na tuto milost farníci 
čekají už velmi dlouho. Letos se dočkala i farnost Lešná. Petr 
Hruška, člen Tovaryšstva Ježíšova neboli Jezuitského řádu, byl 
letos vysvěcen v Římě na jáhna a v sobotu 26. června, dá-li Pán, 
přijme na Velehradě svěcení kněžské. V neděli 27. června bude 
primiční mše svatá v kostele sv. Michaela archanděla v Lešné. 
Naposledy prožívala farnost Lešná něco takového před 86 roky. 
Shodou okolností byl poslední kněz, který vyšel z lešenské far-
nosti, prastrýc našeho letošního primicianta. Poprosil jsem Lu-
boše Čaputu, aby nám do časopisu na základě kroniky rodiny 
Hruškovy přiblížil životní osud P. ThDr. Josefa Hrušky. Doufám, 
že se mi podaří do příštího čísla udělat rozhovor s Petrem Hruš-
kou. I když pochází z Příluk, které jsou součástí farnosti Lešná, 
moc o něm nevíme. Jeho cesta k víře a ke kněžství proběhla až 
v dospělém věku. Myslím si, že se můžeme na tento rozhovor 
opravdu těšit. Abychom se trochu lépe seznámili s Jezuitským 
řádem a jeho zakladatelem sv. Ignácem z Loyoly, je k dispozi-
ci jak v kostele v Lešné, tak ve Valašském Meziříčí, ilustrovaná 
knížka pro děti. Myslím si, že může dosti dobře posloužit i do-
spělým, kteří o tomto světci a jeho poslání v církvi mnoho neví.

o. Pavel

Zvonička v Krhové
4. května jsem byl pozván do Krhové k požehnání základu 
a k slavnostnímu výkopu nové dřevěné zvonice, která bude 
na krásném místě s výhledem na Radhošť. Nejsnadněji toto 
místo najdete, když pojedete v Krhové od restaurace U Bundá-
rů po ulici, která se jmenuje Pod kameněm, a u odbočky na hřbi-
tov pojedete po ulici V břízkách. Jsem rád, že jsem byl pozván 
na počátku této stavby, a moc se těším, až bude zvonička slav-
nostně posvěcena. Mělo by to být v roce 2022. V tomto čísle Ži-
vota farností se můžete podívat na několik fotek. Děkuji rodině 
pana Konečného (donátoři a patroni stavby) a paní starostce 
Ing. Kateřině Halaštové za pozvání i za tuto krásnou iniciativu.

o. Pavel
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v jednoduchém maltovém lůžku. Co se týká předpokládané 
motiviky, šlo o poměrně chaotické rozložení. Žádný vzor nebo 
specifický klad nebyl doložen. Zajímavostí byl výrazný pokles 
dlažby ve východozápadním směru. Pod dlažbou byla, po celé 
ploše sondy, doložena výrazná navážka/vyrovnávka, která ob-
sahovala zejména stavební suť, jež byla doplněna nepatrným 
množstvím novověké keramiky, hřebíků a lidských i zvířecích 
kostí. Po částečném odkopání této vrstvy byl ve východní části 
sondy odkryt základový kamenný sokl, který jí probíhal takřka 
souběžně s dnešním triumfálním obloukem. Tento základ ležel 

na hutné, pravděpodobně přírodní vrstvě, která byla položena 
již na podloží. Zajímavější nález byl učiněn v západní části son-
dy. Zde, po odkopání zmíněné navážky, byly v hloubce přibližně 
170 cm nalezeny vzájemně propojené dvě až tři pohřební jámy 

zahloubené do podloží. Kosterní nález obsahoval jenom nej-
mladší hrob, který byl orientován v západovýchodním směru, 

Můj předchůdce objeven!
Několikrát  jsem se  v minulosti  zastavil  v  jídelně  zašovské  fary 
u obrazu, na kterém je jistý farář z Valašského Meziříčí, jak prosí 
Pannu Marii, aby ho uzdravila. To se prý v tomto případě stalo. 
Obraz mi dával naději, že také já mohu počítat s pomocí Panny 
Marie. Když jsem se dozvěděl, že nebožtík, kterého jsme objevili 
při archeologickém průzkumu pod lavicemi u křtitelnice, je prav-
děpodobně  tento můj předchůdce, úplně mě  to dojalo. Děkuji 
panu Španihelovi za průzkum i zprávu a fotky do našeho časo-
pisu.  Rovněž  děkuji  Petrovi  Žilinskému  a  Radkovi Marušákovi 
za pomoc při vykopáváni a odvážení materiálu.

o. Pavel

Archeologický výzkum v kostele Nanebevzetí Panny Marie 
ve Valašském Meziříčí

Ve dnech 10.–11. 5. 2021 proběhl ve farním kostele malý ar-
cheologický výzkum. Jeho vykonání si vyžádaly stavební úpravy 
chrámu, které si vynutil špatný stav dřevěných lavic.
Samotný výzkum se odehrával v prostoru vítězného oblouku 
v pravé části chrámové lodi, pod skupinou lavic nejblíže k hlav-
nímu oltáři. Po skrytí tenké pochozí vrstvy, která se skládala 
z nezpevněné malty, písku a hlíny, se v severní polovině son-
dy objevila dlažba. Tuto, zřejmě barokní, strukturu tvořily pá-
lené čtvercové dlaždice místy doplněné o cihly. Dlažba ležela 
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Modlitba kardinála Merciera
k Duchu svatému

Pater ThDr. Josef Hruška
Josef Hruška pocházel ze 
selské rodiny na Vysoké. 
Narodil se 9. září 1908 
jako čtvrtý ze sedmi dětí, 
z nichž tři zemřely v útlém 
věku. Jeho otec František 
Hruška zahynul v 1. svě-
tové válce a byl pochován 
v italské Padule. Matka 
tak vychovávala své čtyři 
chlapce sama. Syn Josef 
navštěvoval měšťanskou 
školu v Krásně, kde byl 
premiantem. Jako čtrnác-
tiletý pomáhal při stav-
bě školy na Vysoké, ne-
šťastnou náhodou stoupl 
na hřebík a dostal otravu 
krve. Hrozila mu amputa-
ce nohy. Začal se úpěnlivě 

modlit k Bohu a slíbil, že když ho Bůh uzdraví, půjde studovat 
na kněze. Byl uzdraven a Josef cítil, že je třeba slib splnit. Mat-
ka, která si přála, aby byl misionářem, ho v tom podporovala. 
V patnácti letech tedy nastoupil do kláštera salesiánů ve Fryštá-
ku. Po roce odjel do kláštera v italském Turíně, kde se formovali 
studenti z Československa. To znamenalo učit se navíc italsky 
a latinsky. Během těchto studií se seznámil a přátelil se starším 
spolužákem Františkem Tomáškem – našim budoucím kardiná-
lem. Po maturitě v Turíně se v roce 1929 vrátil do vlasti a byl 

Désiré-Joseph Mercier
mechelensko –bruselský arcibiskup (1851-1926)

„Ukáži vám tajemství svatosti a štěstí: každý den na pět minut 
ztište své myšlenky a představy, zavřete oči před všemi smys-
lovými věcmi a sluch před všemi hluky světa, abyste mohli vejít 
do svatostánku své pokřtěné duše, tohoto chrámu Ducha sva-
tého, a tam říci:

Duchu svatý, duše mé duše, klaním se ti;
osvěcuj mne, veď mne, posiluj mne a utěšuj mne.

Říkej mi, co mám dělat,
a přikazuj mi, abych to dělal.

Slibuji, že se ti podřídím ve všem, oč mne požádáš,
a že přijmu vše, co se z tvého dovolení bude dít.

Jen mi ukazuj, co je tvá vůle.

Budete-li to dělat, prožijete svůj život v radosti a v pokoji, i v trá-
peních budete mít hojnost útěchy, neboť milost vám bude dá-
vána úměrně zkouškám, stejně jako síla je snášet, a plni zásluh 
budete dovedeni až k branám ráje.

Tato podřízenost Duchu svatému je tajemstvím svatosti.“

salesiány vyslán učit na Slovensko na Gymnázium sv. Benedikta. 
Tam učil jeden rok. V roce 1930 odjel do Lublaně, v dřívější Ju-
goslávii, a v roce 1935 tam byl vysvěcen na kněze. Svou primič-
ní mši sloužil za nebývale velké účasti lidu 14. července 1935 
v kostele sv. Michaela archanděla v Lešné. Po roce z řádu sale-
siánů vystoupil a nastoupil v Ostravě-Michalkovicích jako kap-
lan. Dále působil v Jaroslavicích na Hané, v Kurovicích u Hulína 
a tři roky jako katecheta na gymnáziu v Litovli. Za války se vrátil 
opět do Kurovic jako farář, kde působil 23 let. Během této doby 
se navíc věnoval studiu a na doktora teologie byl promován 
v Olomouci. Po válce působil jeden rok v Jindřichově ve Slezsku 

– osídleném pohraničí. Již během válečných let se u něj začaly 
projevovat zdravotní potíže se srdcem, které vyvrcholily kon-
cem padesátých let. Musel být hospitalizován na klinice v Brně, 
kde mu zachránili život, ale byl nucen odejít do invalidního dů-
chodu. Žil v Brně a zvolna se uzdravoval. Po upravení zdravot-
ního stavu navštívil v roce 1967 místo odpočinku svého otce 
italskou Padulu. Navštívil mimo jiné také Turín a setkal se svý-
mi profesory a spolužáky. V roce 1968 vyhověl prosbám sester 
dominikánek, aby jim alespoň několik týdnů sloužil mše svaté 
v jejich klášteře v německém Bamberku. Jako řádová sestra do-
minikánka zde působila jeho sestřenice. Tam ho v srpnu zastihla 
zpráva o okupaci Československa a zapříčinila srdeční infarkt, 
kterému 13. 9. 1968 podlehl. Pohřben je na ústředním hřbitově 
v Brně.

Z rodinné kroniky rodiny Hruškovy

tedy tak, že nalezený jedinec směřoval nohama k oltáři. Dolože-
ny byly téměř kompletní spodní končetiny, s výjimkou pravého 
chodidla, a dva prsty levé ruky. Zbytek těla zasahoval již mimo 
archeologickou sondu.
Neobvykle orientovaný pohřeb je možné spojit s pohřbíváním 
katolických kněží po roce 1614, kdy bylo vydáno nařízení Ritu-
ale Romanum, které upravovalo pohřební zvyklosti. V našem 
prostředí se však o uplatňování tohoto nařízení dá mluvit nej-
dříve ve druhé polovině 17. století. Dle archivních pramenů je 
možné spojit tyto ostatky s osobou meziříčského děkana An-
drease Helmessiniho. Právě u něj máme doloženo, že ve zdej-
ší farnosti zemřel roku 1707 a byl zde také pohřben. Shodou 
okolností se dochovala i Helmessiniho podobizna. Na zašov-
ské faře se dodnes nachází obraz, který dal děkan z vděčnosti 
za uzdravení namalovat a který dodnes visí na chodbě zašovské 
fary. Představuje nemocného Helmessiniho, ležícího na posteli, 
a nad ním se vznáší Panna Maria Zašovská. 
Do stejného období, s nepatrně mladším datováním, patří 
i barokové dláždění. Otázkou zůstává nalezené zdivo, které je 
možné interpretovat jako základ vítězného oblouku aktuálního 
kostela nebo naopak jako část západní zdi staršího středověké-
ho kostela sv. Kunhuty. Řešení této otázky je však podmíněno 
případným dalším výzkumem.

Samuel Španihel
archeolog Muzea regionu Valašsko, p. o.



6

vzpomínku, jde o více, o památku zjevení Boha na Sinaji, daru 
Desíti slov (Deset přikázání) a vyhlášení zapsaného a ústního 
Zákona skrze Mojžíše. Jedná se tedy o zikaron, památku, která 
se obnovuje každý rok v den, kdy se slaví svátek, jak to vyhla-
šuje rabín Jozef Caro: „Každý rok na Šavuot znovu a znovu při-
jímáme Tóru.“ 
Pro křesťany Tóra, tak jako i celé dílo spásy je zapsáno v srdci 
a je v úplnosti dáno člověku v jeho nejhlubším nitru skrze dar 
Ducha Svatého. Sám Bůh vstupuje do Chrámu, kterým je člo-
věk: nejde o vnější (externí) zákon, ale je to sám Bůh, který se 
stává „jedno“ s člověkem. Jedná se o naplnění nové Smlouvy 
přislíbené proroky, Zákon „zapsaný v srdci“ (Jer 31,31-34). 
Pro Židy, na každý svátek Šavuot, Bůh obnovuje dar Zákona lidu. 
A proto na vigílii svátku musí strávit celou noc skrutováním Tóry, 
v očekávání přijetí tohoto daru, jako by ho přijali na Šavuot. Pro 
Židy se tedy obnovuje zázrak Sinaje: Bůh daruje své Slovo života 
dnes svému lidu: toto „dnes“ je v liturgii navázáno na koncept 
zikaron, za který vděčíme židovskému lidu. Taktéž v křesťanské 
liturgii, vždy když se slaví událost, kterou Bůh vykonal v minu-
losti, aktualizuje se v životě shromáždění v okamžiku, kdy je 
slavena. Liturgie aktualizuje to, co Bůh vyplnil v dějinách spásy. 

Shrnuto, Pentecoste je svátkem „týdnů“ (chag  ha-šavuot), 
„svátkem prvotin“ (chag  ha-bikurim) a zároveň „svátkem pří-
sah“ (chag  ha-ševuot), čili smlouvy. Snažíme se nyní vstoupit 
do hloubky významu svátku, který vychází právě z těchto růz-
ných jmen.

Svátek týdnů
V Ex 34,22 Bůh nařizuje Izraelitům, aby slavili „svátek týdnů“ 
(chag šavuot). Ten je jedním ze tří svátků poutě do Jeruzalem-
ského chrámu, spolu se Sukot a Paschou (Ex 23,17; 34,23; Dt 
16,16). Svatá rodina z Nazareta, a poté i Ježíš se svými učedníky, 
to prožívali a vstoupili do Jeruzaléma. Ve Skutcích apoštolů se 
vypráví, jak se Pavel chystal obejít Efez, aby se vyhnul zpoždění, 
jelikož „potřeboval být v Jeruzalémě, pokud by to bylo možné, 
na den Pentecoste“ (Sk 20,16). 
O těchto třech svátcích poutě se píše v Ex 34,23: „Třikrát za rok 
každý muž bude vidět Pánovu tvář“ (par. Dt 16,16). Masoreti 
vložili samohlásky do slovesa „bude vidět“ ( jire), a tak vznikl 
výraz „bude viděn“ (jerae), přičemž se zvažuje jeho prvotní, ale 
příliš smělý význam: Kdo by mohl vidět Pánovu tvář? V každém 
případě však první výraz je ten nejpravděpodobnější a hodný 
našeho zájmu: každý svátek poutě představoval „vidět tvář“ 
Pána, což znamená představit se před Pánem v jeho Chrámě, 
a toto platí i pro Šavuot. Tento svátek koneckonců slaví teofa-
nii, zjevení Boha na Sinaji. Bůh se zjevuje, „nechává se vidět“, 
natolik, že text, který opisuje teofanii v Ex 20,18, doslovně říká, 
že „celý lid viděl hlasy (roim et ha-kolot, což v našem překladu 
je uvedeno jako: pozoroval hřmění…), blesky, zvuk rohu a dý-
mající vrch“. Výraz roim et ha-kolot představuje „vidět hlasy“. 
Co znamená toto tajemné vyjádření, uvidíme za chvíli. Nyní se 
pozastavíme nad tím, že Izraelité viděli blesky a oheň, čili jistým 
způsobem se jim Pán zjevil. I proto je toto svátkem, kdy konají 
pouť, na které se obnovuje div představení se před Pánovou 
tváří.
V Lv 23,15-16 se nařizuje Izraelitům počítat dny od oběti prv-
ního snopu, který se obětoval na Pesach, „celých sedm týdnů“ 
nebo „padesát dní“. Proto se svátek nazývá „svátek týdnů“ (Dt 
16,9). Taktéž řecké jméno svátku Pentecoste odkazuje na číslo 
padesát. Celá příprava svátku je založená na naplnění padesáti 
dní.

Don Francesco Giosué Voltaggio byl mým spolužákem při studi-
ích v Římě. Momentálně je rektorem semináře Redemptoris Ma-
ter v Domus Galilea v Izraeli. Má licenciát na Biblickém institutu 
v Římě a obhájil doktorát na École biblique v Jeruzalémě. Je spe-
cialista na židovskou tradici a přednáší po celém světě. V tomto 
článku přinášíme překlad jeho práce ohledně židovského svátku 
„Šavuot“ a křesťanského svátku „Letnic“. Bude to čtení na pokra-
čování a doufám, že čtenářům pomůže více odkrýt bohatství na-
šich křesťanských kořenů, abychom ještě lépe mohli slavit naše 
křesťanské svátky.
Děkuji zároveň manželům Tomášovi a Miriam Bothovým, kteří 
mi pomáhali při překladu a úpravě textu.

o. Slavo

Čas, kdy byla dána Tóra
Podle židovského kalendáře se svátek Šavuot slaví 6. nebo 
7. dne měsíce Sivan. Měsíc Nissan je podle Písma prvním měsí-
cem roku (Ex 12,2). V Ex 19,1 vidíme, jak Izrael přichází k vrchu 
Sinaj „v třetím měsíci“ od východu z Egypta. Když rabíni sle-
dovali biblickou chronologii, všimli si, že Tóra byla odevzdána 
Bohem na vrchu Sinaj šestého dne „třetího měsíce“, čili Sivan. 
Je potřeba říci, že to bylo přesně padesát dní po tom, co přešli 
Rudým mořem. Na svátek Šavuot, neboli Pentecoste (řecké po-
jmenování), se tedy slaví dar Tóry, kterou Bůh daroval na vrchu 
Sinaj Mojžíšovi a skze něj lidu. Z toho důvodu je Šavuot  Židy na-
zýván „zman matan Toratenu“, „čas darování našeho Zákona“. 
Svátek se slaví šestého Sivan v Izraeli a sedmého dne v diaspoře 
a trvá jeden den.
Co znamená „Šavuot“, výraz, kterým je tato vzpomínka ozna-
čená ve Starém Zákoně? (Ex 34,22; Dt 16,10) Šavuot je množ-
né číslo hebrejského jména šavua, což znamená „týden“. Jde 
tedy o „svátek týdnů“. Z kořene tohoto výrazu (šb), pocházejí 
další slova jako „ševá“ (a jeho deriváty), které znamená „sedm“ 
a taky sloveso „nišba“, které znamená „přísahat“, a proto výraz 
„ševuot“ vyjadřuje zároveň i „přísahu“ (v mn. č. ševuot).
Jak je známé, židovský text Bible v originále neobsahoval sa-
mohlásky. Tyto byly do textu vloženy teprve v sedmém/osmém 
století po Kr. tzv. „masorety“ (ze slova „masoret“, „tradice“), 
proto tento text je označován jako „masoretský“, je to ten, kte-
rý obsahuje samohlásky přidané později. Právě proto, že počá-
teční text tvořily výhradně souhlásky, rabíni udávají některé 
výrazy v Písmu s vícero kombinacemi souhlásek, i když tyto 
už nejsou inspirované Bohem. Tento hermeneutický postup je 
označován jako „al tikrá“ (nebo al tikré), což znamená „nečíst“, 
tedy: „nečíst podle samohlásek udávaných masorety, ale podle 
jiných samohlásek“. Takový postup je velmi starobylý a je mož-
no najít jeho pozůstatky i v Novém Zákoně. Takto rabíni četli 
i výraz „šavuot“ udávaný v Bibli, který znamená „týdně“, podle 
jiného postupu čtení, možno číst i „přísahy“. Tento poslední vý-
raz ve Starém Zákoně je úzce spjat s konceptem smlouvy. Což 
tedy znamená, že židovský svátek Pentecoste je zároveň „svát-
kem týdnů“ a zároveň svátkem smlouvy, daru Tóry, která byla 
dána lidu od Boha.
Svátek Šavuot je nazýván i svátkem „sklizně“ (chag ha-kacir, Ex 
23,16), jelikož se jednalo o zemědělský svátek, ve kterém každý 
Žid obětoval v Chrámu prvotiny z obilí a jarního ovoce. Proto 
má jméno i „chag ha-bikurim“: výraz „bikurim“, „prvotiny“, je 
použit v Ex 23,16; 34,22; Lv 23,17.
Dále, jak jsme to naznačili předtím, Šavuot se stane svátkem 
smlouvy, přijetí Tóry na vrchu Sinaj. Nejde jen o jednoduchou 

Šavuot a křeťanské Pentecoste (1)
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Není možno se nyní pozastavit nad disputací mezi farizeji a sa-
duceji, která jedná o tom, od kterého dne je třeba počítat dny: 
sedm týdnů od samotného dne Paschy nebo od první soboty 
po Pasše. Snažíme se objasnit, že základem je počet sedmi týd-
nů. Počítalo se čtyřicet devět dní (sedm dní po sedm týdnů), 
ke kterým se přidával jeden den, padesátý. Jde o svátek váza-
ný k naplnění. V biblické tradici číslo sedm symbolizuje plnost. 
Pentecoste tedy znázorňuje totální plnost: sedm krát sedm plus 
jeden den!
Tento fakt má obrovský přínos do křesťanské liturgie: pro křes-
ťany je Pentecoste naplněním celého díla spásy Bohem. V křes-
ťanské Pentecoste se slaví dar Ducha Svatého věřícím, dar Tóry 
vepsané do jejich srdcí. Slavením této události Bůh aktualizuje 
pro věřící toto tajemství v jejich životě. Toto je základem křes-
ťanské liturgie. Každá eucharistie je slavením paschálního ta-
jemství Ježíše Krista, které v sobě zahrnuje utrpení, smrt, vzkří-
šení, nanebevstoupení a dar Ducha Svatého. 
Symbolika „sedmi týdnů a jednoho dne“, padesáti dní, je důle-
žitým v židovské tradici, jak to dosvědčuje Filón Alexandrijský, 
který přebírá i křesťanská tradice, a vidí naplnění v Mesiášovi. 
Jeden z církevních otců, který se inspiroval interpretací alexan-
drijského exegety, potvrzuje, že čtyřicet devět dní je dokonalým 
číslem, plus jeden den, který je vzat z „Ráje“, z věčného života: 
je to eschatologický den, den vzkříšení. Tento den je ve skuteč-
nosti zároveň i „osmým dnem“ par excellence (je totiž osmým 
dnem sedmého týdne v sérii sedmi týdnů). Pentecoste je tedy 
vrcholem týdnů. 
Není třeba si myslet, že taková symbolika je interpretací jen 
tak položenou k biblickému textu. Důležitost číselné symboliky 
je starobylá a nachází se jak ve Starém, tak i v Novém Zákoně. 
Číslo sedm odkazuje na dny stvoření a na sedmý den, šabat, na-
plnění úchvatného Božího díla, který je dnem odpočinku. Číslo 
sedm znamená, jak jsme uvedli, plnost. 
Symbolika čísla sedm je přítomná v Novém zákoně více, než si 
můžeme představit. Citujeme jen některé příklady, které ne-
jsou na první pohled tak jasné, vázané k Ježíšovu rodokmenu, 
podle dvou verzí od Matouše a Lukáše. V prvním se zdůrazňuje 
fakt tří sérií čtrnácti generací před Ježíšovým narozením (Mt 
1,1-17). Rodokmen je zakončen tímto způsobem: „Všech poko-
lení od Abraháma po Davida bylo čtrnáct, od Davida po baby-
lonské zajetí čtrnáct a od babylonského zajetí po Krista čtrnáct“ 
(Mt 1,17). Proč takový důraz na číslo čtrnáct? Tři série čtrnácti 
pokolení je možné vidět i jako šest sérií sedmi pokolení, takto 
Ježiš začíná sedmou sérii sedmi pokolení: evangelista předsta-
vuje Ježíše jako počátek nového věku a naplnění dějin spásy. 
Později je přidáno „v plnosti časů“ (Gal 4,4). Je zajímavé si všim-
nout, že v Lukášově evangeliu je sedmdesát šest jmen v rodo-
kmenu, a tak Ježíšovo jméno představuje sedmdesáté sedmé 
jméno. 
Ve Zj 13,18 se píše: „Kdo má rozum, ať vypočítá číslo šelmy! Je 
to číslo člověka a jeho číslo je šest set šedesát šest.“ Kromě této 
konkrétní figury, číslo má svůj vlastní význam, pokud bereme 
v úvahu číselnou symboliku ve Zjevení. Sedm je symbol plnosti: 
Beránek má sedm rohů (Zj 5,6), což poukazuje na plnost mesi-
ášské moci. Naopak obluda (toto všechno se váže na Satana) je 

„neúplná“ par excellence (šest set šedesát šest), nikdy nedojde 
k „sedmi“, čili nedosáhne plnost: může dát jen dočasnou vidinu 
štěstí ve svém „opičení se“ po plnosti a dokonalosti Boha!
Svátek Šavuot je tedy považován za plnost dní, oslavuje plnost 
a vrchol Božího díla. Proto v hebrejštině je tento svátek nazý-
ván i „Aceret“, čili „zavření“, „závěr“: je jakoby pečetí dějin spá-
sy, „plností“ dní.

Je potřeba zmínit také význam čísla padesát v Písmu, který 
odkazuje na jubilejní rok (Lv 25,8-17). V Lv 25,8 se předepisuje 
počítání „sedm ročních týdnů, čili sedmkrát sedm let; těchto 
sedm ročních týdnů tvoří čtyřicet devět let“. Padesátý rok je 

„svatý“, vyhlašuje se osvobození a slaví se jubileum (Lv 25,10). 
Toto představuje úplné smíření, rok odpuštění hříchů a sabatic-
kého odpočinku.
Církevní otcové převzali tuto symboliku a poukazují na Pente-
coste jako na den odpuštění hříchů. V počátcích církve nebyl 
důležitý jen padesátý den, ale i celá paschální padesátnice. 
V tomto čase padesátnice bylo zakázáno postit se a být smutný, 
bylo třeba se modlit a účastnit liturgií vestoje na nohách jako 
znak vzkříšení. Dny paschální padesátnice se slavily jako jeden 
jediný den. Z jedné strany padesát dní Paschy je jediným dnem, 
z druhé strany bez Pentecoste není naplněné paschální tajem-
ství: Pentecoste je vrcholem paschálního tajemství a celých dě-
jin spásy.
Výše jsme si všimli, že pro Židy je svátek Šavuot navázán na na-
plnění. Toto platí ještě více pro křesťany, kteří na Pentecoste 
slaví dar Ducha Svatého, který je naplněním díla spásy v Ježíši 
Kristu. Vzkříšení Krista, které je dobrou novinou, není účinné 
bez daru Ducha vzkříšeného Ježíše v srdcích věřících, jelikož 
tento dar aktualizuje pro věřící událost vzkříšení. Dar Ducha 
svatého je korunou celého díla spásy naplněné v Ježíši Kristu. 
Hle, nejhlubší význam křesťanského Pentecoste: naplnění díla 
Ježíšem a samotná plnost Boží v nás skrze dar Ducha Svatého.

pokračování v příštím čísle

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:

ČERVEN
Evangelizační úmysl: Za krásu manželství

Modleme se za mladé lidi, kteří se s podporou celého 
křesťanského společenství připravují na manželství: 

ať rostou ve velkodušné, věrné a trpělivé lásce.
Národní úmysl

Děkujeme za rodiče, dobré učitele, katechety 
a kněze a prosíme, aby s nadšením a s radostí 

připravovali děti na přijetí svátostí.

SVATÝ FRANTIŠKU XAVERSKÝ, ORODUJ ZA NÁS!
SVATÁ TEREZIE OD DÍTĚTE JEŽÍŠE, ORODUJ ZA NÁS!
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Slovo života na květen 2021
„Bůh je láska; kdo zůstává v lásce, zůstá-
vá v Bohu a Bůh zůstává v něm.“ (1 Jan 
4,16)

Věta „Bůh je láska“ je nejzářivější defi-
nicí Boha v Písmu svatém. Objevuje se 
v něm jen dvakrát, a to právě v tomto 
textu, dopise či povzbuzení, jenž je ozvě-

nou čtvrtého evangelia. Autorem je učedník, který dosvědčuje 
duchovní tradici apoštola Jana. Píše křesťanské obci, která bo-
hužel již v prvním století čelí smutným zkouškám, tedy rozkolu 
a neshodám jak na poli víry, tak svědectví.

Pohled zpět (nebo dovnitř?)
Bylo to začátkem května, když jsem procházel kolem vývěsky 
u farního kostela a zahlédl jsem tam pozvánku na katecheze. 
Tyto pozvánky se různým způsobem objevují v naší farnosti 
již roky, přesněji více jak 25 let, což už je relativně kus života. 
V mém případě je to pouze 24 let, když jsem se rozhodl využít 
tohoto pozvání. Když jsem poslouchal o 6. neděli velikonoční 
evangelium, uslyšel jsem větu „Ne vy jste si vyvolili mne, ale 
já jsem si vyvolil vás“. V té době jsem už přemýšlel, že bych se 
o svou zkušenost podělil s ostatními farníky. Tato věta mi osvět-
lila kus mého života. Po škole, když jsme se s manželkou vrátili 
do farnosti z Brna, což byl rok 1988/89, tak se nám to zdálo 
v naší farnosti takové mrtvé, což bylo dáno tím, že studentský 
život i ten duchovní ve městě, jako je Brno, je samozřejmě jiný. 
My jsme chtěli pokračovat v tom, co jsme žili tam. Začali jsme 
přemýšlet, co budeme dělat, dali jsme dohromady rodinné spo-
lečenství se zhruba stejně starými známými, se kterými jsme 
prožili i část studijního života. Vše šlo krásně, vymýšleli jsme 
náplň schůzek, dělali jsme výlety a pomohlo nám to v začátku 
rodinného života. S přibývajícími dětmi začalo postupně ubývat 
manželských párů, které měli ještě čas se po večerech scházet, 
a také vymýšlení náplně večerů začalo dělat potíže. V té době 
chodila manželka poslouchat tyto katecheze a velmi ji to za-
sáhlo. Nicméně já jsem se ještě chvíli pokoušel udržet ve svých 
představách, že „Já jsem si vyvolil Boha“. Po roce a půl mi ne-
zbývalo než si přiznat porážku a vyzkoušet tu druhou variantu, 
když volí „Bůh“. Šel jsem si poslechnout katecheze a už jsem 
zůstal. Ne, že by šlo o nějaké perfektní přednášky, ale bylo tam 
něco, co mě nenechávalo v klidu. A tak je to až dodnes. Vím, že 
na Neokatechumenát se lidé dívají různě, někteří ho vidí jako, 
že tam jsou už skoro ti svatí, což mě hodně pobavilo, proto-
že celou dobu alespoň já slyším slovo, že jsme hříšníci a že se 
máme obrátit. Což po tolika letech už člověku leze krkem, jak se 
někdy říká. Ale to slovo je velmi pravdivé. Když jsem přemýšlel, 
co může být to obrácení, tak jsem došel ke svému pohledu, že 
totiž to může znamenat jediné – dívat se na sebe nebo ještě 
lépe, dívat do svého srdce, zkoumat své srdce, po čem touží, 
kam směřuje. A to vůbec není jednoduché a trvá to dlouho, 
protože změna srdce člověka, alespoň toho mého je na dlouhý 
čas. K tomu však má člověk možnost poslouchat Boží slovo, sla-
vit eucharistii, sdílet se s dětmi během ranních chval, setkávat 
se s bratry a sestrami, se kterými prožijete tak dlouhou dobu, 
že už jsou pro vás spíše dalšími rodinnými příslušníky, znáte je-
jich život, jejich trápení, nejsme anonymní, můžeme se za sebe 
navzájem modlit, pomáhat si. Ale hlavně jsem se naučil přijímat 
ty druhé, takové jací jsou, bez toho, že abych po nich chtěl, aby 
se změnili, protože skoro každý člověk sám udělá zkušenost, že 
není schopen se změnit nebo ne alespoň, tak rychle, jak to sám 
vyžaduji po ostatních. Tohle všechno by ale nemohlo fungovat, 
kdyby Bůh neexistoval. Kdo z nás by se chtěl scházet s někým, 
který ty druhé vytáčí svou povahou, tím co říká nebo jak vypa-
dá atd. Ale je to možné jen díky tomu, že když člověk sám začne 
poznávat pravdu o sobě, ne jen to, co si myslí rozumem, pro-
tože rozum nás skoro vždycky přesvědčí, že nejsme tak špatní, 
že jsme dobří, jen se nám sem tam něco nepodaří, že chyba je 
spíše v těch druhých, ale to co ukrývá naše srdce a zvláště ty 
jeho nejskrytější kouty, to je důležité, protože pokud toto ne-
poznáme a sami si to nepřiznáme, že realita našeho života není 
tak růžová, jak si namlouváme, pak neuděláme jednu důležitou 
zkušenost, že Bůh tě miluje právě takového, že tě nesoudí a že ti 
chce pomoci. Toto mi hodně pomáhá ve vztahu k druhým, man-

želce, dětem i vůči mému nejbližšímu okolí, protože jsem nároč-
ný na sebe, jsem často náročný i na ty druhé, když já to dokážu, 
tak přece ostatní musí také. Toto poznání lásky Boha vůči mně, 
který jsem slabý, mi pomáhá být milosrdnější k ostatním kolem 
mne. Takže pokud je tato cesta náročná, tak jen proto, že se 
člověk musí spoléhat na Boha. Když jsem schopen dělat věci 
a spoléhat se jen na sebe, pak Boha vlastně ani nepotřebuju. 
Vše si zajistím sám. Ta první zkušenost je lepší v tom, že dojde-
te mnohem dále, protože přece jen s Boží pomocí zvládneme 
daleko více. To jsme zakusili v těžkostech v manželství, v těž-
kostech s dětmi a mohl bych tak pokračovat. Jsem také vděčný 
církvi, která umožnila, že tento katechumenát po křtu je možný. 
Začátky této více jak 50-leté skutečnosti v církvi nebyly vždy 
jednoduché. Když na dnes blahoslaveného papeže Jana Pavla II. 
naléhali, aby tyto nové věci v církvi neschvaloval, prohlásil jen, 
že až ovoce ukáže, zda jde o dobrý strom nebo plevel. Těchto 
padesát let je už dost dlouhá doba na to, aby nějaké ovoce bylo 
vidět. Naše farnost má vlastní viditelnou zkušenost, kterou jsou 
například početné rodiny, které jsou ochotny přijmout i více 
dětí, než je schopen přijmout náš rozum, povolání ke kněžství 

– jeden bratr slouží na Slovensku, další studuje v semináři v Čes-
kých Budějovicích, povolání do zasvěceného života – dvě sest-
ry, jedna v Německu, druhá v Peru. To jsem vyjmenoval jen ty 
viditelné, ale vím, že je mnoho věcí v životě člověka, kdy Bůh 
mnoha bratřím skrze tuto Cestu zachránil mnohde manželství, 
a některým i dokonce jejich život. A ještě považuji za důležité, 
že Cesta umožňuje předat víru dětem v rodinách, ne jako neděl-
ní povinnost, jak jsem to třeba zažil já, ale jako jednu zkušenost, 
která je součástí každodenního života celé rodiny. Obzvláště 
v dnešní době, kdy se v domácnostech každý uzavírá do svých 
pokojíků ke svým počítačům, mobilům. Hodně bych si přál, aby 
naše děti, které vstupují do samostatného života, si našly něja-
kou duchovní cestu, ale společnou, aby po ní mohli kráčet spo-
lečně jako rodina, to bych přál i všem mladým, kteří vstupují 
do manželství a zároveň bych to chtěl dopřát i starším lidem, 
kteří zvláště dnes jsou uzavřeni ve svých domovech a mnohdy 
jsou sami, aby hledali a našli místo, kde ti druzí se stanou členy 
rodiny. A možná pak jednou zakusíme, že církev není jen něja-
ká instituce, ale živé společenství bratří a sester, kteří se milují, 
přes všechny svoje slabosti, protože Kristus právě tak miluje ka-
ždého osobně, i tebe.

Hynek Vančura
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Slovo života na červen 2021
„Ne každý, kdo mi říká: ,Pane, Pane!‘, vejde do nebeského krá-
lovství, ale ten, kdo plní vůli mého nebeského Otce.“ (Mt 7,21)

Tato věta z Matoušova evangelia je součástí závěrečných slov 
horského kázání, v němž Ježíš nejprve hovoří o blahoslavenství 
a pak vyzývá posluchače, aby si uvědomili láskyplnou Boží blíz-
kost, a ukazuje, jak v důsledku toho jednat: odhalovat vůli Otce 
jako přímou linku k dosažení plného společenství s ním v jeho 
království.

„Ne každý, kdo mi říká: ,Pane, Pane!‘, vejde do nebeského krá-
lovství, ale ten, kdo plní vůli mého nebeského Otce.“

Co to však je Boží vůle? Jak ji můžeme poznat?
Chiara Lubichová se o svoje chápání Boží vůle podělila takto: 

„Boží vůle je Boží hlas, který k nám neustále promlouvá a vy-
zývá nás; je to nit, nebo ještě lépe Boží zlatá osnova, na níž se 
tká celý náš pozemský život, a nejen ten; je to Boží způsob, jak 
nám vyjádřit lásku. Tato láska vyžaduje odpověď, aby Bůh mohl 
v našem životě vykonat zázraky. Boží vůle je tím, čím máme 
být, naším skutečným bytím, naší plnou realizací. (…) Opakuj-
me tedy v každém okamžiku před jakoukoli Boží vůlí, bolestnou, 
radostnou, neutrální: ,Staň se.‘“ (…) Zjistíme, že tato prostá slo-
va se stanou mocným impulzem, jakoby odrazovým můstkem 
k tomu, abychom s láskou, dokonale a s naprostou oddaností 
dělali to, co máme dělat. (…) Tak budeme okamžik za okamži-
kem skládat úžasnou, jedinečnou a neopakovatelnou mozaiku 
svého života, kterou si pro každého z nás od věků připravil Pán: 
on, Bůh, k němuž se hodí jen samé krásné, velké, obrovské věci, 
v nichž má i každá nejdrobnější část, jako třeba skutek lásky, 
svůj smysl a záři, stejně jako mají v nesmírné nádheře přírody 
svůj účel droboučké barevné kvítky.“1

„Ne každý, kdo mi říká: ,Pane, Pane!‘, vejde do nebeského krá-
lovství, ale ten, kdo plní vůli mého nebeského Otce.“

Podle Matoušova evangelia spočívá zákon par excellence ka-
ždého křesťana v milosrdenství, které přivádí k plnosti každý 
výraz úcty a lásky k Pánu.
Toto Boží slovo nám pomáhá otevřít náš vztah k Bohu, jistě 
osobní a niterný, k bratrskému rozměru skrze konkrétní činy. 
Nutí nás „vyjít“ ze sebe, abychom přinesli smíření a naději dru-
hým.
Jedna skupina dospívajících z německého Heidelbergu nabízí 
toto svědectví: „Jak jen ukázat našim kamarádům, že klíčem 
ke štěstí je darovat se druhým? Z této otázky jsme vyšli při vy-
hlášení nové akce, nazvané ,Hodina štěstí‘. Myšlenka je velmi 
jednoduchá: jde o to, učinit někoho jiného šťastným alespoň 
na jednu hodinu za měsíc. Začali jsme u těch, u kterých se nám 
zdálo, že potřebují nejvíce lásky. Kdekoli jsme nabídli svoji po-
moc, otevírali nám dveře! Tak třeba jsme vzali do parku několik 
starých lidí na vozíčku, hrajeme si v nemocnici s dětmi, sportu-

1 Srov. 1 Jan 1,12; 1 Jan 3,1.
2 Srov. 1 Jan 4,18.
3 1 Jan 4,10.
4 Ch. Lubichová, Slovo života na leden 1984, in Parole di Vita, a cura di Fabio 
Ciardi (Opere di Chiara Lubich 5; Città Nuova, Roma 2017) pp. 279-281. Vlastní 
překlad.

Bůh je láska: On sám v sobě jako v Trojici žije plnost společen-
ství a tuto lásku rozlévá na svoje stvoření. Těm, kteří ho přijmou, 
dává moc stát se jeho dětmi1, nést jeho DNA, být schopni mi-
lovat. Jeho láska je nezištná a osvobozuje od každého strachu 
a bojácnosti.2

Aby se uskutečnil slib vzájemného společenství: tedy abychom 
my byli v Bohu a Bůh v nás, musíme „zůstat“ v této aktivní, 
dynamické a tvořivé lásce. Proto jsou Ježíšovi učedníci zváni 
k tomu, aby se navzájem milovali, aby dávali život a sdíleli ma-
jetek se všemi potřebnými. V této lásce zůstává společenství 
jednotné, prorocké a věrné.

„Bůh je láska; kdo zůstává v lásce, zůstává v Bohu a Bůh zůstá-
vá v něm.“

Tato výzva k nám zní silně a jasně i dnes, kdy se mnohdy cítíme 
zmítáni nečekanými a těžko kontrolovatelnými událostmi, jako 
je pandemie nebo jiné osobní a kolektivní tragédie. Máme po-
cit, že bloudíme, jsme vyděšení a máme silné pokušení uzavřít 
se do sebe, postavit kolem sebe zdi, které nás ochrání před tím, 
kdo snad ohrožuje naše jistoty, místo toho, abychom stavěli 
mosty k setkávání.
Jak můžeme za takových okolností dál věřit v Boží lásku? Je 
možné dál milovat?
Josiane z Libanonu byla právě daleko od své vlasti, když se 
v srpnu 2020 dozvěděla o strašlivé explozi v Bejrútu. Svěřuje se 
někomu, kdo jako ona žije Slovo života: „V srdci jsem cítila bo-
lest, zlost, úzkost, smutek, zmatek. Vyvstávala ve mně naléhavá 
otázka: nestačí snad všechno to, čím vším už Libanon prošel? 
Myslela jsem na tu čtvrť srovnanou se zemí, kde jsem se naro-
dila a žila, kde jsou nyní moji příbuzní mrtví, zranění nebo eva-
kuovaní, kde jsou zničené domy, školy, nemocnice, které jsem 
tak dobře znala.
Snažila jsem se být nablízku mamince a bratrům, odpovídat 
na spoustu zpráv od mnoha dalších lidí, kteří vyjadřovali svou 
blízkost, náklonnost, modlitbu, a všem naslouchat v této hlu-
boké otevřené ráně. Chtěla jsem věřit a VĚŘÍM, že tato setkání 
s těmi, kteří trpí, jsou výzvou k tomu, abychom odpověděli lás-
kou, kterou Bůh vložil do našich srdcí. Kromě slz jsem v mnoha 
Libanoncích našla světlo, hlavně v mladých, kteří znovu vsta-
li, rozhlédli se kolem sebe a pomohli těm, kteří to potřebovali. 
Zrodila se ve mně naděje, že mladí jsou připraveni se seriózně 
zapojit i do politiky, protože jsou přesvědčeni, že řešením je 
cesta skutečného dialogu, shody a vědomí, že jsme bratři.“

„Bůh je láska; kdo zůstává v lásce, zůstává v Bohu a Bůh zůstá-
vá v něm.“

Cenný postřeh k tomuto Slovu života nám nabízí také Chiara Lu-
bichová: „Nelze oddělit kříž od slávy, nelze oddělit Ukřižované-
ho od Vzkříšeného. Jsou to dva rysy téhož tajemství Boha, jenž 
je Láska.3 (…) Jakmile jednou vykonáme oběť, snažme se na to 
více nemyslet, ale dále konat to, co po nás Bůh chce, na místě, 
kde jsme: (…) snažme se milovat druhé, bližní kolem nás. Když 
budeme takto jednat, zakusíme neobvyklý a nečekaný účinek: 
naši duši zaplaví pokoj, láska, čistá radost, světlo. (…) A v bohat-
ství této zkušenosti budeme moci účinněji pomoci všem svým 
bratřím nalézt blaženost v slzách, proměnit v pokoj to, co je 
trýzní. Staneme se tak nástroji radosti pro mnohé, nástroji štěs-
tí, po kterém touží každé lidské srdce.“4

Letizia Magri
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Hudební dílna ve IV. třídě
V pátek 23. 4. měli čtvrťáci pod vedením paní učitelky Vránové 
hudební projektový den. Během dopoledne děti ve skupinách 
plnily různé úkoly: do notové osnovy ukládaly na správná místa 

zŠ salvátor
Obnovení výuky na II. stupni 
Vláda České republiky nás s rozhodnutím o nástupu žáků II. 
stupně do škol tentokrát déle napínala, ale nakonec přece jen 
6. května v odpoledních hodinách vyhlásila, že do škol již mo-
hou nastoupit k rotačnímu způsobu výuky také žáci ve Zlínském 
kraji. V tu chvíli se radost z této zprávy mísila s obavami, jak 
stihneme vše nachystat: aby fungoval nějaký rozvrh, abychom 
připravili testování i třeba organizaci nástupů na obědy a zajis-
tili péči o děti, které chodí do školy mimo rotační výuku. Bylo 
to „dlouhé odpoledne“ a s rozvrhem ještě část noci, ale nako-
nec jsme nějaké informace mohli žákům a rodičům v pátek přes 
webové stránky školy poskytnout. Každopádně – žáci II. stupně 
se do školy vrátili! Ne všechny třídy, ale díky možnosti vyučo-
vat šesťáky v oddělené části školy, zůstali doma nakonec jen 
deváťáci a ty v dalším týdnu střídají sedmáci. Ale už se nám roz-
hodně nevrátily ty děti, co nás v prosinci opustily! Na výšku mě 
někteří kluci předrostli, z děvčat jsou slečny k nepoznání… Tak si 
trošku připadáme, jako by začínal úplně nový školní rok! Nebo 
jako bychom byli doma ne měsíce, ale hned dva roky! Musím 
pochválit žáky, že nástup do školy se všemi požadavky zvlád-
li perfektně, to že jsou nevypovídaní a potřebují si sdělit vše 
z doby, kdy spolu nemohli být, je jasné… Přeji všem zvládnu-
tí učiva a potřebných zkoušek či testů pro úspěšné zakončení 
školního roku. Za deváťáky jsme se modlili při pondělní modlit-
bě 3. května v den přijímacích zkoušek na střední školy a těšíme 
se na zprávy o tom, jak v nich uspěli.
Do posledních několika týdnů školy všem vyprošuji Boží požeh-
nání.

Magda Krupová

S nástupem žáků do škol jsme se pustili do plnění různých pro-
jektů a realizovali několik dopoledních výukových programů. 
Také vychovatelky školní družiny a klubu připravily pro děti 
ve spolupráci s odborníky projektová odpoledne.

Projektové dopoledne „Od ovečky ke svetru“
Žáci 1. a 2. ročníku se vzdělávali na přírodovědné téma s ná-
zvem „Od ovečky ke svetru“. Pod vedením odbornice z Valaš-
ského ekocentra Mgr. Jitky Dvorské se učili o druzích ovčí vlny, 
o jejím zpracovávání a využití. Vlastnoručně si mohli vyzkoušet 
kramplování vlny, plstění či předení. Děti pracovaly s vlnou jak 
nebarvenou, tak i barvenou. V každém případě je tento lektor-
ský pořad zaujal, potěšilo je nejen to, co se všechno o tématu 

dozvěděly, ale zvláště praktická práce s vlnou včetně citlivého 
zkoušení, která vlna je na kůži „kousavá“ a která není.

Kateřina Janýšková a Ludmila Černochová

1 Ch. Lubichová, telefonické spojení s členy Hnutí fokoláre, 27. února 1992, 
taktéž v Conversazioni in collegamento telefonico, a cura di M. Vandeleene 
(Opere di Chiara Lubich 8/1; Città Nuova, Roma 2019), str. 446-448.

jeme s lidmi s postižením. Všichni byli šťastní, ale jak slibova-
la celá akce: my ještě víc! A naši kamarádi, které jsme přizvali 
k účasti? Nejdřív byli zvědaví, ale jakmile si sami zkusili rozdávat 
štěstí, dali nám za pravdu: štěstí se musí rozdávat, a jakmile to 
uděláme, zažijeme ho také!“

Letizia Magri
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Projektový den ve školní družině „Kostel – významná bu-
dova v našem městě“
Ve středu 5. května prožily děti školní družiny další zajímavé 
projektové odpoledne. „Kostel – význačná budova v našem 
městě“ – bylo hlavním tématem středečního dne. Paní Mgr. Eva 
Vránová si pro děti připravila pěkný program o historii kostela, 
jeho interiéru, o „kostelních“ předmětech a jejich pojmenová-
ní. Proto jsme také navštívili kostel, kde se zajímavé a poučné 
povídání uskutečnilo. Poté si děti ve třídě školní družiny plnily 
pracovní listy, vybarvovaly omalovánky, skládaly puzzle a spo-
lečně tvořily koláž, ve které umístily vybavení kostela a jeho 
charakteristické předměty. Krásné odpoledne ve školní družině 
i v kostele se dětem líbilo, a proto tímto šikovné paní učitelce 
Evičce moc děkujeme.

Lenka Karolová, vychovatelka ŠD

Projektový den ve II. třídě
Další projektový den druháčků nesl název „Od semínka k rost-
lince aneb příroda na talíři“. Program byl nabitý informacemi 
o tom, jak ze semínka vyroste rostlinka a ukázkami různých se-
mínek. Děti se prostřednictvím her dozvěděly, jaké výrobky se 
vyrábějí z různých rostlinek. Zahrály si na Popelky, kdy třídily 
semínka, ale také semínka ochutnávaly. A protože děti i rády 
tvoří, všechny se s chutí pustily do výtvarného úkolu. Tím byl 
obrázek vysypávaný různými druhy semínek. Pod slunečnou 
oblohou, která nás celou dobu provázela, tak začali létat pře-
krásní motýlci a rozkvetly semínkové květinky.

Kateřina Janýšková

Projektový den ve školní družině – „Pravidelný pohyb 
a správná životospráva“
27. dubna se ve školní družině konal projektový den pod ná-
zvem „Pravidelný pohyb a správná životospráva“. Poučného 
tématu se zábavnými činnostmi se zúčastnily družinové děti 
z 1. ročníku. Aktivity projektového dne si pro nás připravila 
paní Markéta Matušová. Děti se se zájmem zapojily do disku-
ze o zdravé stravě, odpočinku, sportování či otužování. Tato 
témata nás provázela celé odpoledne, a to nejen prostřednic-
tvím diskuze, ale také zajímavým promítáním, pracovními listy, 
kreativním tvořením, hrami či samotným poznáváním různých 
druhů ovoce a zeleniny. Činnosti dětem přinesly radost z pozna-
ného, relaxaci a pohodu v prostředí školní družiny.

Lenka Karolová, vychovatelka ŠD

Projektový den ve školním klubu – „DO RE MI FA SOL LA 
SI DO“
Ano, ano. Jak správně tušíte z nadpisu, i nám v klubu se poda-
řilo zažít hudební odpoledne. Bohužel jsme nemohli ještě stále 
zpívat, ale i tak jsme zažili s hudbou spoustu legrace, seznámili 
jsme se s novým hudebním nástrojem, na který jsme se naučili 
hrát, zopakovali jsme si, či jsme se naučili číst a zaznamenávat 
celou stupnici C dur, bravurně jsme zvládli rozdělení druhů not, 
zapotili se u skládání textů známých písní…  A kdo že nám paní 
hudbu představil a provázel nás s úsměvem jejím světem? Pře-
ce paní Vránová. Lepšího průvodce jsme si nemohli přát.

Anna Hříbková, vychovatelka ŠK

Projektový den v 5. ročníku – „Než si oblékneme svetr“
Také žáci páté třídy si užili svůj projektový den na téma ovčí 
vlna. Nejprve se děti seznámily s tím, proč a od kdy lidé cho-
vají ovce, čím jsou ovečky prospěšné, jak napomáhají udržovat 
ráz valašské krajiny. Dále jsme se dozvěděli o ovčí vlně – jaké 
jsou druhy, k čemu se používá a jaké jsou její vlastnosti. Pak už 
se přešlo k praktické činnosti – žáci si vyzkoušeli krumplování 
(pročesávání) vlny, předení vlněného vlákna na vřetánku a kaž-
dý si vyrobil svůj vlněný barevný balónek. Pro děti paní Dvorská 
z Ekocentra připravila jednak pomůcky pro praktické činnosti 
(kramplovací hřebeny, vřetánka, barevné vlny), ale i ukázky ně-
kolika druhů vln a spoustu výrobků, vytvořených různými tech-
nikami. Žákům páté třídy se projektový den moc líbil, odnesli si 
nejen vlastnoruční výrobky, ale i spoustu zážitků a vědomostí.

Veronika Masopustová

noty c1 – c2, kreslily houslový klíč, tancovaly, hrály „hudební 
twister“, hledaly název písničky správným poskládáním obráz-
ků, hrály na kazu, řešily notový kvíz, skládaly puzzle, poznávaly 
písničky z pohádek, vyrobily si chrastidlo, vyzkoušely cup song 
i hru na boomhackery. Za splněné úkoly dostávaly hvězdičky, 
které na konci dopoledne „směnily“ za noty, ze kterých po-
skládaly písničku, a tím se jim otevřela truhla s „pokladem“. 
Po dlouhé době bez hudební výchovy to bylo prima dopoledne, 
hravé a poučné zároveň. A snad alespoň někteří čtvrťáci teď už 
vědí, kdo byl Smetana, Dvořák, Martinů a Janáček, co je to no-
tová osnova a kolik má linek, co je houslový klíč a jak se píše, jak 
vypadá nota celá, půlová, čtvrťová a osminová, které noty má 
stupnice C dur a kam je zapisujeme do notové osnovy. Tímto 
moc děkujeme paní učitelce Vránové za super dopoledne.

Petra Mikešová
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Projektový den ve školní družině „Jezevec Chrujda točí 
film“
V pondělí 10. května jsme ve školní družině přivítali paní kni-
hovnici Mgr. Pavlu Holmanovou, která si pro děti připravila moc 
pěkný program pod názvem „Čtenářská lekce: Jezevec Chrujda 
točí film“. Úvodem dětem vyprávěla o vzniku knihy, představila 
autora Petra Stančíka a jeho knihy, i jak je v knihovně najde-
me. Postava jezevce Chrujdy svým příběhem děti velice zauja-
la a během odpoledne se s ní prostřednictvím her, pracovních 
listů i výtvarné činnosti více seznámily. Program u dětí rozvíjel 
čtenářské dovednosti, především zrakové a sluchové vnímání. 
Prostřednictvím příběhu se děti učily přistupovat k druhým li-
dem bez předsudků, zdvořile se chovat a neposuzovat jen podle 
zevnějšku. Projektový den ve školní družině se hezky vydařil.

Lenka Karolová, vychovatelka ŠD

Další zajímavý projekt ve IV. třídě
„Zvuky přírody“ – to je název dalšího projektového dne, který 
měli pro čtvrťáky připravený v místním Ekocentru. Jak už ná-
zev napovídá, děti poznávaly zvuky zvířat z nahraných ukázek, 
venku v přírodě poslouchaly ptáky a pozorovaly je dalekohle-
dem, na tabulích naučné stezky se seznámily s ptačími druhy 
žijícími v blízkosti jejich bydliště. Přestože se nám venku znač-
ně ochladilo a na závěr jsme i trošku zmokli, děti se zahřály při 
pohybových hrách a protože i samotné vyprávění pracovníků 

Ekocentra o ptácích a přírodě bylo poutavé, zpestřeno obráz-
ky, vycpanými ptáky i samotným pozorováním živé přírody, byl 
program pro děti (a nejen pro ně) zajímavý, všichni jsme si ho 
užili a snad jsme si z něj i něco zajímavého zapamatovali.

Petra Mikešová
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„Na vlastní kůži“ – projektový den ve školním klubu
V klubu měly děti ve středu 12. 5. možnost seznámit se s jed-
ním z mnohostranně využitelných materiálů. Jednalo se o kůži. 
Společně přemýšlely, kde všude se mohou s koženými výrobky 
setkat a mnohé z nich si pak mohly prohlédnout. Dozvěděly se 
informace o skladbě kůže u živočichů včetně člověka, také něco 

„Podíváme se mu na zoubek“ – projektové odpoledne 
ve školním klubu
Kolik zubů má dítě a kolik dospělý člověk? Je opravdu v zubu 
dřeň? Čím je užitečná ústní voda? Škodí zubům, když si dítě 
s prořezanými zoubky často cumlá palec? Má kapr zuby? Kte-
rým zvířatům stejné zuby dorůstají během celého života? Proč 
mají větší děti někdy mezery mezi mléčnými zuby? Co dělá 

o její funkci. Vlastníma rukama si vyrobily náramek a ozdobily 
jej technikou ražení do kůže – vlhčily, děrovaly, zdobily, přemýš-
lely, barvily, protahovaly, pletly, hrankovaly, impregnovaly… Při 
práci nebylo chvílemi slyšet vlastního slova, ozýval se jen klepot 
kladívek a bylo vidět soustředěné tváře. V družině a na chodbě, 
možná i o patro výš lidé asi přemýšleli, jestli někdo náhodou 
nebourá školu. Ale výsledky stály za to. Ještě navléct náramky 
na ruku, zeptat se na spoustu otázek, zopakovat si nové poznat-
ky, najít podle mapy namalované na kůži poklad, trošku uklidit 
a najednou byl čas jít domů. Děkujeme paní lektorce Mikulen-
čákové za krásné odpoledne.

Projektový den ve III. třídě – „Co uslyšíš v přírodě“
Krásné slunečné počasí 12. 5. si užili naši třeťáci v Ekocentru. 
Projektový den byl ve znamení hlasů přírody. Děti poznávaly 
zvuky různých zvířat, které mohou slyšet u nás i v celé republi-
ce, vyzkoušely si, jaké je to být netopýrem či mouchou, v par-
ku sledovaly dalekohledem ptáčky a zahrály si i pohybové hry. 
Měly štěstí zahlédnout hnízdo kosa s mláďátky nebo skokana 
hnědého. Holky neztrácely čas a sbíraly pampelišky, ze kterých 
skoro za pochodu pletly krásné věnečky. Podívejte se, jak se 
třeťákům den vydařil.

Hana Havranová



14

řádek číslo 01 
řádek číslo 02 
řádek číslo 03 
řádek číslo 04 
řádek číslo 05 
řádek číslo 06 
řádek číslo 07 
řádek číslo 08 
řádek číslo 09 
řádek číslo 10 
řádek číslo 11 
řádek číslo 12 
řádek číslo 13 
řádek číslo 14 
řádek číslo 15 
řádek číslo 16 
řádek číslo 17 
řádek číslo 18 
řádek číslo 19 
řádek číslo 20 
řádek číslo 21 
řádek číslo 22 
řádek číslo 23 
řádek číslo 24 
řádek číslo 25 
řádek číslo 26 
řádek číslo 27 
řádek číslo 28 
řádek číslo 29 
řádek číslo 30 
řádek číslo 31 
řádek číslo 32 
řádek číslo 33 
řádek číslo 34 
řádek číslo 35 
řádek číslo 36 
řádek číslo 37 
řádek číslo 38 
řádek číslo 39 
řádek číslo 40 
řádek číslo 41 
řádek číslo 42 
řádek číslo 43 
řádek číslo 44 
řádek číslo 45 
řádek číslo 46 
řádek číslo 47 
řádek číslo 48 
řádek číslo 49 
řádek číslo 50 
řádek číslo 51 
řádek číslo 52 
řádek číslo 53 
řádek číslo 54 
řádek číslo 55 
řádek číslo 56 
řádek číslo 57 
řádek číslo 58 
řádek číslo 59 
řádek číslo 60 
řádek číslo 61 
řádek číslo 62

Knihovnická lekce v I. třídě on-line
V době koronavirové měli žáci 1. ročníku dvakrát přeloženu be-
sedu v knihovně. Nakonec se – k radosti všech – mohla usku-
tečnit on-line. Naši nejmladší byli ve třídě a obě vysílající paní 
knihovnice v knihovně. Setkání nad knihou mělo název „Nej-
větší poklad“ a bylo pojmenováno podle titulu, jehož autorem 
je španělský ilustrátor a spisovatel Arcadio Lobato. V příběhu 
vystupovala čarodějka Tiberie a její havran Emilio. Ti se vyda-
li hledat poklad královny čarodějek. Ale místo na ostrově při-
stáli na hřbetě velryby… Celá lekce byla i na dálku velmi pěkně 
koncipována, didakticky skvěle zvládnuta. Děti překvapilo, že 
obdržely pracovní list, který je zaujal, a některé z nich dostaly 
i průkazky do knihovny. 

Úspěch Klárky Stančíkové
Z více než dvou tisíc obrázků a výtvarných děl vybírali letos po-
rotci nejlepší práce v soutěži „Příroda kolem nás“, kterou již 21. 
rokem pořádá Správa Národního parku Podyjí. I přes distanční 
výuku se do ní zapojily děti z 266 škol a školek z různých míst 

Když na dopravním hřišti nemůžeme jezdit
Na úterý 27. 4. měli žáci III. třídy naplánovánu návštěvu doprav-
ního hřiště ve spolupráci s SVČ Domeček. Kvůli vládnímu naříze-
ní však na poslední chvíli musel být program pro žáky upraven. 
Děti nemohly jezdit na kolech! Děkujeme tímto paní Bírešové 
z Domečku, že připravila náhradní program, kdy si děti za do-
držení všech potřebných opatření pečlivě prošly celé hřiště 
jako chodci, zopakovaly si význam dopravních značek, zásadu 
přednosti zprava, učily se „řešit křižovatky“, hodnotily na pra-
covních listech správné a chybné chování chodců a cyklistů 
a nakonec se pobavily při hře na cyklisty, řidiče aut i zloděje 
a policisty. Počasí bylo nádherné a myslím, že i bez možnosti 
usednout na kolo si třeťáci dopoledne užili. Už se těší se na další 
návštěvu dopravního hřiště a na to, jak zvládnou jízdu na ko-
lech s dodržením všech předpisů.

Pozvánka od třeťáků
Naši třeťáci v hodině slohu tvořili milé pozvánky na fiktivní akci 

„Vítání jara“. Podívejte se, jak se jim práce podařila. Určitě ne 
jeden z nás by se na takovou akci nechal snadno nalákat!

Hana Havranová

zubní technik? Pokud si nejste jistí nebo odpovědi neznáte, tak 
neváhejte a zeptejte se dětí ze školního klubu. Ty by je po stře-
dečním odpoledni měly znát. Strávily ho totiž společně s paní 
Mikulenčákovou, která jim zprostředkovala nejen tyto a dal-
ší zajímavé informace, ale také jim umožnila stát se na chvíli 
zubními techniky a techničkami. Vyrobili si vlastní model po-
mocí plastické hmoty a sádry, dokonce někteří vyskládali zuby 
do protézy. Šlo jim to tak, že paní Mikulenčáková by je rovnou 
brala jako učně všemi deseti. Zahráli si také různé hry a po hře 
na „zlé bakterie“, které, jak tušíte, našim zubům moc neprospí-
vají, si snad někteří více než do teď oblíbí kartáček a pastu. Já 
tedy, aspoň na chvíli, ano, protože chci, aby mi zuby ještě něja-
kou dobu vydržely zdravé.

Anna Hříbková, vychovatelka ŠK

Den Země
Každoročně si 22. dubna ve škole připomínáme Den Země a ko-
náme různé aktivity zaměřené na ochranu životního prostře-
dí. Letos chodili do školy jen někteří žáci, přesto si alespoň oni 
Den Země ve třídách připomněli. Dopoledne si všichni vyslechli 
relaci přes školní rozhlas, kterou připravily paní asistentky Ku-
bjátová a Greňová. Připomněly žákům, jak oni sami mohou při 
každodenních činnostech pomáhat naší planetě a přitom je to 
nebude stát žádnou námahu: neplýtvat vodou, nesvítit zbyteč-
ně, nevyhazovat jídlo, třídit odpad. Když tohle budeme dělat 
všichni, určitě to pomůže. Na nástěnkách žáků II. a IV. třídy se 
na konci dopoledne objevily i pěkné obrázky ke Dni země.

Magda Krupová
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Rybičky opět v provozu

Milí čtenáři Života farností, rády bychom 
Vám napsaly pár řádků o naší dětské skupi-
ně v době koronavirové. Jak jistě víte, celý 
březen a téměř i duben jsme museli být z na-
řízení vlády zavření.

Od 26. dubna nám dovolili otevřít, ovšem za omezených pod-
mínek. Mohli chodit pouze předškoláci a děti zdravotníků, pe-
dagogů či dalších vybraných profesí. Navzdory tomu jsme měli 
dětí docela hodně, většinou do povoleného počtu 15 dětí. 
Od 10. května již fungujeme v plném počtu a bez omezení.

Farní školka Rybičky

po celém Česku. Velmi nás těší, že žákyně 3. ročníku Klárka 
Stančíková se do soutěže nejen zapojila, ale s krásným obráz-
kem „Hýl obecný“ získala ve 3. kategorii čestné uznání. 
Velmi blahopřejeme!

Ludmila Černochová

Vyhodnocení sběru pomerančové kůry
Od listopadu do konce dubna sbíráme tradičně pomerančovou 
i citronovou kůru. Minulý týden bylo ze školy odesláno celkem 
téměř 50kg kůry! Úžasné. Děkuji všem, kteří se zapojili a ja-
kýmkoli množstvím přispěli. S předáváním tašek, sáčků, pytlíků 
nebo krabiček s kůrou to bylo letos komplikovanější, ne všichni 
žáci mohli chodit do školy. I v tomto ohledu je letošní výsledek 
potěšující.
Pořadí nejlepších: 1. Baričiakovi (9,8kg), 2. Fojtíkovi (8,5kg), 3. 
Olejníkovi (6,1kg), 4. Kořístkovi (3,5kg).

Skvělý úspěch v soutěži Matematický klokan
Tobiáš Zgabaj – 1. místo!
Robin Matyska – 3. místo!
Ve čtvrtek 22. dubna jsme prostřednictvím emailové pošty 
obdrželi výsledky soutěže „Matematický klokan“ v okresním 
porovnání. Již před odesláním školních výsledků jsem si mys-
lela, že by žáci Tobiáš Zgabaj ze VII. třídy nebo Robin Matyska 
z VI. třídy mohli svými získanými body v okresním porovnání 
uspět. A stalo se! Tobiáš Zgabaj se umístil v kategorii Benjamín 
na 1. místě v okrese! Velká gratulace! A skvěle si vedl taky Robin 
Matyska, který ve stejné kategorii skončil na 3. místě. Paráda! 
Oba žáci dostali diplom a poukázky na nákup v knihkupectví 
v hodnotě 400,- a 200,- Kč. V kategorii Cvrček se pěkně umístil 
žák III. třídy Václav Baričiak, který skončil na celkovém 5. místě 
v okrese. Na místa před ním (1. – 4. místo) ztratil jen 3 body! Dě-
kuji všem žákům, kteří se zapojili do této soutěže a vyučujícím 
za rozesílání zadání a opravu výsledných řešení.

Ocenění pro Radima Pospíšila
„Vážení učitelé, milí žáci,
rád bych poděkoval všem, co jste se podíleli na výtvarném zpra-
cování světců našich i světových – a to navíc v době, která pro 
vás nebyla  jednoduchá, mnozí  tvořili  své práce doma, někteří 
to stihli ještě ve škole, ceníme si všech výtvorů bez rozdílu v je-
jich zpracování. Vybrané práce – v případě vaší školy – jedinou 
obdrženou od Radima Pospíšila  (VI.  třída,  11  let)  –  vystavíme 
při příležitosti Noci kostelů 28. května 2021 – na veřejném pro-
stranství vedle katedrály sv. Václava v Olomouci. Ti, kteří z Vás 
nemůžou na akci přijet, si vystavené práce mohou prohlídnout 
také na webu olomouckého arcibiskupství www.ado.cz.“

Srdečně zdraví
Mgr. David Mikša
Centrum pro kulturu, ARCIBISKUPSTVÍ OLOMOUCKÉ

Děkujeme za radostnou zprávu z arcibiskupství a Radimovi gra-
tulujeme a děkujeme za reprezentaci školy!

Mimořádný úspěch! Absolutní vítěz je ze ZŠ Salvátor!
ZŠ Salvátor má absolutního vítěze v novém ročníku projektu 
ON Semiconduktor VKV. Od 17. 4., kdy byl nový ročník zahájen, 
do 28. 4. zdolal náš žák Lukáš Masař z VIII. třídy všech 50 pře-
depsaných vrcholů v kategorii JUNIOR! Je to borec! Soutěž ještě 
zdaleka nekončí, pokračuje do listopadu. Žáci dál mohou zdo-
lávat požadované vrcholy, a tak nejen poznat zajímavá místa 

a zvýšit fyzickou kondici, ale taky sbírat body pro školu, ve kte-
ré se učí. Lukáše sice už v pořadí nikdo nepředběhne, ale každý 
bod se počítá! Tak kdo ještě zvažuje účast v tomto projektu, ne-
váhejte. Podrobnosti na http://vkv-bike.cz/vrcholy.

Magda Krupová
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Hledáte nové kamarády?
I v této nelehké kovidové době máme v nízko-
prahu Zastávka stále otevřeno. Intenzivně se 
věnujeme potřebám našich klientů, které se 
okolnostmi částečně změnily. Mimo pomoc 
s řešením nejen osobních problémů a diskuzí 
o aktuálních tématech, nabízíme doučování 
včetně tisku školních materiálů a nově také 
možnost využít PC k on-line výuce. Nezapo-

mínáme ale ani na zábavu. Klienty aktivně zapojujeme do pravi-
delných klubových činností, jako jsou: výroba dekorací, zahrad-
ničení, hraní deskových i venkovních her, výuka hry na hudební 
nástroj, filmová představení apod. Bohužel nyní nelze podnikat 
oblíbené výlety, ale pevně věříme, že už brzy nastane čas ně-
kam vyrazit. 
Hledáte nové kamarády? Neváhejte a přijďte se do Zastávky 
podívat.

Nákup pro velkou věc
V sobotu 24. dubna se konala ve více než osmi stech prodejnách 
v celé republice Sbírka potravin. V obchodním domě Kaufland 
ve Valašském Meziříčí se na podporu Charity Valašské Meziříčí 
vysbíralo 693 kg potravin a 24 kg drogerie, které putovaly pří-
mo do Centra sociálně-materiální pomoci a odtud k lidem v tí-
živé životní situaci.
S napětím jsme očekávali, jak jarní sbírka potravin dopadne. 
Výsledek nás mile překvapil. Přesto, že současná situace má 
dopad na všechny, našla se spousta návštěvníků obchodního 
centra, kterým život druhých není lhostejný a kteří prostřednic-
tvím sbírky pomohli. Úžasné bylo vidět radost v očích darujících. 
Slzy dojetí pak měli na krajíčku dobrovolníci, a to když klient 
služeb pro lidi bez domova za svých posledních 20 korun koupil 
těstoviny a ty pak u pokladny vložil do košíku určeného pro sběr 

Charita Valašské Meziříčí

Ještě pár slov k naší budoucnosti, o které se v současné době 
jedná v poslanecké sněmovně. Projednávaná novela zákona 
o dětských skupinách nám má upřesnit změny, na které bude-
me mít čas do 30. srpna 2024. Naši farnost čeká hodně práce 
při rekonstrukci nové budovy, ale už teď se moc těšíme, že jed-
nou budeme mít církevní školu Salvátor i církevní mateřskou 
školu pod jednou střechou ke spokojenosti dětí, rodičů, učitelů 
i všech našich farníků.

Učitelky z Rybiček

Co hlavně chceme zmínit je to, že můžeme konečně využívat 
i vlastní hřiště, které jsme mohli postavit na zahradě protější 
ZUŠ Alfréda Radoka. Pokud budete procházet okolo, můžete si 
povšimnout, že tam již stojí věž se stříškou, klouzačka, houpač-
ky, provazový žebřík, lezecká stěna a další prvky pro hru dětí. 
Tímto bychom chtěli moc poděkovat všem, kteří se na stav-
bě a úpravě okolí podíleli. Ještě nám zbývá naplnit pískoviště 
a přestěhovat dřevěný domeček, který je již připravený v naší 
školce a čeká jen na dodělání střechy. Za pískoviště a domeček 
děkujeme tatínkům našich dětí, panu Dušíkovi a panu Mrnuš-
tíkovi.

A tak již u nás probíhá běžný program, hrajeme si, malujeme, 
vyrábíme, zpíváme, modlíme se, čteme z dětské Bible, vzdělává-
me se v rámci týdenních témat, cvičíme, chodíme na procházky 
a další. Tento měsíc také děti sbírají květy za dobré skutky a vy-
pracované úkoly, kterými zdobíme náš postní strom – kříž.
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O pomoc z Centra je velký zájem
Centrum sociálně-materiální pomoci, které pomáhá lidem v tí-
živé životní situaci,  se v této době potýká s nárůstem zájemců 
o pomoc. Mimo jiné je to také důsledek více jak rok trvající ko-
ronavirové krize, která připravila mnoho lidí o práci. S tím úzce 
souvisí  nedostatek financí na pokrytí alespoň nejnutnějších ži-
votních potřeb. To se odrazilo růstem počtu zájemců o pomoc 
a také růstem objemu vydaných potravin a jiných věcí z Centra. 
V zajištění potřebného zboží, které se přerozděluje potřebným,  
úzce spolupracujeme s Potravinovou bankou, která nejenže 
nám dodává potraviny,  ale také zprostředkovává spolupráci 
s Ministerstvem práce a sociálních věcí formou zapojení do růz-
ných aktivit. V současné době jsme zapojeni do projektu   „Po-
travinová a materiální pomoc nejchudším osobám II“.  V rámci 
něho nejsou do Centra dodány pouze potraviny a drogerie, ale 
také potřeby pro domácnost - hadry, smeták, kbelíky, dále to 
jsou věci na vaření - hrnce, talíře apod. V poslední době to byly 

Dopis prezidentu republiky
V den výročí první papežské návštěvy v naší zemi papežem 
Janem Pavlem II., dne 21. dubna 2021 adresuje kardinál Duka 
dopis prezidentu republiky, reagující na události ohledně vy-
šetřování výbuchu v moravských Vrběticích.

Motto: „Nebojte se! Hledáte Ježíše Nazaretského, Ukřižovaného. 
Byl vzkříšen, není tady“ (Mk 16,6).

Vážený pane prezidente,
ve společnosti, která je do určité míry frustrovaná a vyčerpaná 
dlouhou pandemií koronaviru, v situaci, kdy se v boji s ním od-
halují naše povahy a charaktery, nás všechny šokovala zpráva 
o událostech sedm let starých. Vše nasvědčuje tomu, že byla 
z velké části odhalena pravda a my jsme tak konečně získali 
odpověď na otázku týkající se katastrofických výbuchů v mu-
ničních skladech ve Zlínském kraji. Ptejme se tedy: jak překo-
návat tyto bolestné, ale i zraňující a často i strach vyvolávající 
události?
Posláním církve není nahrazovat kompetence státních a poli-
tických institucí. Naše úkoly vyrůstají z dokumentu II. Vatikán-
ského koncilu, ze známé konstituce „Radost a naděje”. A právě 
o naději bych chtěl nyní hovořit; a také o solidaritě s bolestí, úz-
kostmi a utrpením těch, jichž se vrbětické události dotkly. Tato 
konstituce není jednostranná. Není to naivní text, který si před-
stavuje, že život je jen samá radost. Naopak nám říká, že cír-
kev má být solidární s lidmi, kteří trpí, jsou opuštěni a sužováni 
otázkami, které nás přesahují.

také látkové roušky. Nesmím opomenout textil - spodní prádlo, 
ponožky, čepice, a další a také ručníky a osušky. Novinkou jsou 
školní potřeby, o které byl v dnešní době velký zájem. Že bez 
spolupráce s potravinovou bankou by Centrum nemohlo fun-
govat, dokazují tato čísla.
V roce 2020 potravinová banka centru darovala 2218 kg potra-
vin a drogerie v celkové hodnotě 107 533 korun. 
Další vzájemná spolupráce spočívá v organizování jarních a pod-
zimních Sbírek potravin, jejichž výtěžek je pro zabezpečení 
Centra nezbytný. V roce 2019 sbírka potravin vynesla 2 584 kg 
potravin a drogerie. O rok později to bylo 845 kg, ale to se z dů-
vodu pandemie koronaviru konala sbírka jen na podzim. Letošní 
jarní sbírka vynesla 717 kg. Je vidět, že počet získaných potravin 
a drogerie ze sbírek klesá, počet výdajů z Centra má opačnou 
tendenci. V roce 2018 se pomohlo 433 zájemcům, o rok později 
to bylo 618 výdejů a v roce 2020 se jejich počet vyšplhal na 765. 
Pro zajištění zásob do Centra sociálně materiální pomoci ne-
využíváme pouze potravinovou banku.  Velmi důležitá je také 
podpora místního hypermarketu Tesco, který nám dodává 
přebytky k dalšímu využití. Abychom mohli pokrýt potřeby zá-
jemců, organizujeme sbírky ve farnostech děkanátu, v místních 
podnicích a školách. 
Je také vidět, že veřejnosti není lhostejný život jiných. Nejenže 
se lidé zapojují do potravinových sbírek, mnozí nosí potraviny 
přímo do Centra nebo  darují peníze na jejich zakoupení.  Děku-
jeme, že nám pomáháte pomáhat!

Za Charitu Valašské Meziříčí
Martina Došková

potravin. Našli se také takoví návštěvníci, kteří přišli v sobotu 
na nákup, a to „jen“ s cílem podpořit probíhající sbírku. Mezi 
nimi byli manželé, kteří celý nákup v hodnotě 2 127 korun daro-
vali na pomoc potřebným.
Všem, kteří sbírku potravin, ať už v místním Kauflandu, nebo 
kdekoliv v jiné prodejně, podpořili, patří velké poděkování. Díky 
nim se naplnilo nejen Centrum sociálně materiální pomoci, ale 
také potravinové banky, ze kterých míří potraviny a drogerie 
zejména k rodičům samoživitelům, seniorům, lidem bez domo-
va a dalším, kteří se ocitli v tíživé životní situaci. 
Děkujeme!
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Na konec své pozemské 
cesty došli

†

Valašské Meziříčí

Jaroslav Kopřiva *9. 4. 1941 †18. 4. 2021, Střítež nad Bečvou 68
Marie Zuzaňáková *1. 2. 1946 †21. 4. 2021, Hrachovec 10
Jana Hradilová *10. 2. 1945 †27. 4. 2021, Sklářská 191
MUDr. Eva Martinková *12. 9. 1929 †2. 5. 2021, Vsetínská 477
Gabriela Matysková *21. 10. 1971 †7. 5. 2021, Hrachovec 228

Křest přijali*
Valašské Meziříčí

Amálie Radová
Silvie Magdaléna Vaňková

Matěj Minařík
František Vojtěch Lev

Finančí příspěvky do nedělních sbírek je možné zasílat na účet 
farnosti 1763697349/0800.

Lešná

Rostislav Kovařčík *16. 8. 1948 †10. 2. 2021, Perná 52
Anežka Žemlová *26. 2. 1923 †16. 3. 2021, Perná 54
František Halašta *30. 8. 1941 †20. 3. 2021, VM, Tolstého 1133
Jaromír Zavadil *21. 2. 1941 †25. 3. 2021, Lešná 78
Marie Holeňová *20. 2. 1937 †7. 4. 2021, Lešná 18 

Lešná

Valentina Sadílková Linda Anna Tománková

V situaci, v níž se nyní ocitáme, se můžeme ptát: Jaké jsou dnes 
naše jistoty? Kdo jsou naši přátelé? Kde je skutečná solidarita? 
Víme, že události, které se odehrály před sedmi lety, souvisí 
s jednou bolestí, s níž se dnes potýká celý současný svět: je jí 
nedostatek úcty k druhému člověku, nedostatek lidské vzájem-
nosti, lidského bratrství. Pokud nás snad vrbětická stopa při-
vádí až do Sýrie, chtěl bych připomenout opravdové utrpení 
syrského národa, národa, který je tak úzce spojen s životem pr-
votní církve, i s osudy sv. apoštola Pavla. Můžeme dokonce říci, 
že kniha svědka tamního utrpení, patriarchy kardinála Lahama: 

„Moje milovaná Sýrie”, nám může odpovědět na některé otázky, 
které se váží i k onomu muničnímu skladu ve Vrběticích.
Současné události nám ukazují, že chceme-li být svobodným 
a suverénním státem, musíme být sami hrdí – abychom doká-
zali chránit svou integritu a suverenitu. Na druhé straně si ale 
musíme uvědomit, že máme-li počítat s pomocí ostatních, mu-
síme být zodpovědní. A také musíme plnit povinnosti, k nimž 
nás zavazují mezinárodní smlouvy. Nebudeme-li hovořit jed-
notným hlasem, budeme-li využívat jak pandemie koronaviru, 
tak i tohoto případu k vnitřním sporům, v nichž zapomínáme 
na společné dobro a na společný osud této země, našeho státu, 
pak musíme počítat s tím, že zůstaneme opuštění. O tom nás 
poučuje celá naše historie. 
Chceme-li, abychom skutečně žili ve světě, v němž je zacho-
vávána svoboda, lidská důstojnost, práva člověka a skutečná 
demokracie, pak si musíme uvědomit, že je nutné přijmout ve-
liké dědictví, z něhož vyrostla celá naše civilizace – její antické 
a židokřesťanské kořeny; od těch jsme ale odřízli, a proto dnes 
přestaly vyživovat nejen současný politický život, včetně toho 
mezinárodního, ale dokonce i vztahy mezi jednotlivci navzájem: 
rodinou počínaje a státními institucemi konče.
Hlas, který měl vrátit Evropě zničené Druhou světovou válkou 
a poničené totalitárními ideologiemi důstojnost, je Ježíšův hlas. 
Je to hlas zlatého pravidla: „Co chceš, aby jiní činili Tobě, to čiň 
Ty jim“ (Mt 7,12). A také hlas, který vynáší na povrch pravidlo 
rovnosti mezi lidskými bytostmi: „Cokoliv jste učinili jednomu 
z nejmenších, mně jste učinili“ (Mt 25,40). Ve světle těchto slov 
se musíme ptát, zda silnější má právo jednat se slabším mocen-
sky, z pozice síly, anebo má povinnost respektovat jeho integri-
tu a jeho práva.
Rovněž tak nám ovšem tato Ježíšova slova připomínají, že přá-
telství zavazuje i tehdy, když přítel není schopen jednat ade-
kvátně. A tak bych v této situaci chtěl připomenout, že pře-
devším my křesťané, my, kteří se odvoláváme na onen veliký 
odkaz Knihy knih, Starého i Nového zákona, cítíme svoji povin-
nost pozvednout hlas k modlitbě; abychom dokázali stát vždy 
na straně pravdy a dobra.
Kdykoli jsme v minulosti byli v ohrožení, museli jsme odložit 
vše, co nás rozděluje. Vzpomeňme na zrození našeho svobod-
ného demokratického státu po První světové válce. Vzpomeň-
me na hnutí odporu v době Druhé světové války. Vzpomeňme 
na odpor proti komunistické totalitě a diktatuře v osmdesátých 
letech. V těchto chvílích jsme vždy věděli, co je společné dobro, 
svoboda, důstojnost a právo člověka žít svobodný a důstojný 
život.
V tomto roce si připomínáme 1100. výročí od zavraždění sv. 
Ludmily, světice, která byla vychovatelkou Ochránce naší země, 
sv. Václava. Ona je ctěna u nás i na východě, katolíky i pravo-
slavnými. Její ochraně svěřuji naše země a její přímluvě všech-
na naše současná i minulá zranění s prosbou o jejich uzdravení. 
V Dvořákově oratoriu vystupuje „Sv. Ludmila“ podobně jako 
v Muchově epopeji jako Matka celého Slovanstva. Kéž jako 

Matka přivede své děti k dobrým vztahům založeným na vzá-
jemné úctě a jako dobrá vychovatelka přivede Slovany k moud-
rosti pramenící z evangelia.
Na závěr inspirován prezidentem Václavem Havlem dodávám: 

„Sv. Ludmilo, přimlouvej se za nás, budeme to ještě potřebovat.“

+ Dominik kardinál Duka OP
arcibiskup pražský a primas český
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Kdo byl Antonín Cyril Stojan

Duchovní slovo arcibiskupa Jana Graubnera děkanům
V dubnu jsme si připomněli sté výročí biskupského svěcení A. C. 
Stojana. Pro májové pobožnosti jsme vám nabídli Stojanův živo-
topis. Nevím, nakolik se používá, a taky nevím, jak mladší kněž-
ská generace Stojana vidí a zná. Kdo se zaposlouchá do jeho 
životopisu, ptá se, je-li to vůbec možné, jestli nejde o nějakou 
mystifikaci jako u Cimrmana.

Kdo byl Antonín Cyril Stojan: arcibiskup olomoucký, kněz, vlas-
tenec a politik nazývaný „tatíček Stojan“, protože byl vnímán 
jako skutečný lidumil. Vycházím z materiálu připravované vý-
stavy, která je dílem Mgr. Kořenka.

Stojan vychází z modlitby a hlubokého duchovního života. Ob-
jeví se tam, kde je ho potřeba. Tu staví kostel, tam faru, tady za-
kládá knihovny, tam pomáhá s hasiči u požáru nebo zachraňuje 
z rozvodněné řeky, organizuje poutě, setká se s třemi papeži, 
obnovuje Velehrad a Svatý Hostýn. Šokuje svými projevy lásky. 
Prosebníkovi na ulici dá vlastní boty a kabát, fara je stále plná 
chudých lidí, kteří jsou zváni na oběd. To je Stojan.

Jeho službu přibližuje neúplný seznam
- podílí se na budování 139 nových kostelů a 64 far
- pomáhá vždy a všude chudým lidem
- stará se o uprchlíky z 1. světové války, v Kroměříži zřídí seminář 
pro zahraniční studenty

- podporuje hudební soubory, které zapojuje do svých akcí
- hájí práva novinářů na svobodu projevu, zakládá „tisková stře-
diska“ se zázemím pro novináře

- hájí práva učitelů, bojuje za lepší platové podmínky, nabízí du-
chovní cvičení

- v parlamentu vystupuje s pokorou. I političtí oponenti jej mají 
v úctě. Je čestným občanem ve 100 obcích naší země.

- z Velehradu dělá centrum snah o sjednocení východní a západ-
ní církve. Jeho zásady dialogu použije i II. Vatikánský koncil

- zakládá strukturu Charity v ČR
- je členem hasičů, provádí restrukturalizaci hasičských sborů 
na severní Moravě, chodí v hasičské uniformě, účastní se zá-
sahů u požárů či během povodní, údajně zakládá hasiče v Par-
lamentu

- pečuje o krajanské spolky, zvláště ve Vídni a v USA, ale i jinde
- kde působí, vytěžuje poštu, denně odesílá 60-100 dopisů, sám 
dostává až 70 dopisů denně

- vlak je jeho druhým domovem. Při cestách do Vídně a později 
do Prahy, jezdí hlavně v noci, aby byl ráno k dispozici v další 
službě, pomáhá zřizovat železniční zastávky

- hájí české živnostníky před vykořisťováním, rozdává stovky vý-
tisků „Živnostenského řádu“ mezi živnostníky, aby se seznámili 
se zákony, které se jich týkají, a aby se podle potřeby mohli hájit

- je vojenským kaplanem, podílí se na vzdělávání, za 1. světové 
války navštěvuje vojenské nemocnice, organizuje zasílání čes-
kých knih pro raněné vojáky do polních lazaretů. Navštěvuje 
a vzdělává vězně

- podílí se na zakládání knihoven s českou literaturou v době Ra-
kouska-Uherska a kupuje pro ně české knihy

- je zakladatelem a aktivním i čestným členem desítek spolků, 
např. Matice svatohostýnská, Apoštolát sv. Cyrila a Metoděje, 
Družstvo Velehrad, Katolická omladina, Spolek vojenských vy-
sloužilců, …

- při oslavách Korunovace Panny Marie Svatohostýnské zajišťuje 
slavnostní ohňostroj; přivádí elektrický proud na Svatý Hostýn

Někdy naříkáme, že toho máme moc. Když jsem četl v časopise 
OKNO článek o návštěvě arcibiskupa Stojana na Hlučínsku a Tě-
šínsku, cítil jsem, že bych se měl stydět a raději mlčet. Posuďte 
sami program sedmdesátníka. 3. září vlakem z Olomouce přes 
Svinov do Děhylova. Autem do Hlučína, kde si prohlédne opra-
vený kostel, a pokračuje do Bohuslavic, kde udělí 800 biřmo-
vání. Po obědě do Chuchelné, kde bylo 200 biřmovanců a pak 
oficiální večeře u knížete Lichnovského. V neděli ráno sedí při 
mši sv. sloužené farářem v lavici mezi lidmi. V 8 hodin má před 
kostelem slavnostní kázání a mši na polním oltáři, pak průvod 
na nový hřbitov, kázání a svěcení hřbitova, po návratu u kos-
tela svátostné požehnání, pak návštěva fary, starosty a ško-
ly. Po krátkém obědě do Strahovic k prohlídce nové fary, pak 
do Kobeřic, kde osloví kostel nabitý lidmi, pak v Hlučíně pozdra-
ví účastníky „květinového dne“, v pět hodin je v Opavě očeká-
ván místním poslancem.
Do Moravské Ostravy přijede v pondělí 19. září odpoledne. 
Po vítacích projevech osloví lid a navštíví hřbitov. V úterý biř-
muje u Božského Spasitele 1869 biřmovanců. Ve středu jede 
do Vratimova, kde po kázání a mši svaté biřmuje 702 biřmovan-
ců, odpoledne v Šenově 693 biřmovanců. Na noc do Bludovic, 
kam přijede v 9 večer. Ráno v 7 slavnostní vítání, přišla procesí 
z okolí, po mši svaté 895 biřmování. Po poledni v Horní Suché 
989 biřmovanců. Večer v Karviné 3747 biřmovanců.
V pozadí musíme vidět spoustu práce kněží a katechetů i orga-
nizátorů. Všude byly slavnostní průvody a slavobrány, hudby 
a kroje, zapojena místní honorace. Dnes je jiná doba a jsou jiné 
potřeby, ale bez podobného apoštolského zápalu a krajní obě-
tavosti to nepůjde. Kéž nám Služebník Boží pomůže nejen svým 
příkladem, ale i svou přímluvou.

+Jan Graubner
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Oslavy výročí 300 let od blahořečení sv. Jana Nepomuckého

NEPOMUK - hlavní slavnostní poutní mše svatá (neděle 16. 5. 2021)

PRAHA - Svatojánské slavnosti Navalis (sobota 15. 5. 2021) - byly zahájeny mší sv. v katedrále sv. Víta a poté pokračovaly 
slavnostním procesím z Pražského hradu na Karlův most. Na památku sv. Jana Jana Nepomuckého se v 19:30 po celém 
světě rozeznělo 300 zvonů v kostelech a kaplích, které jsou spojeny právě s ním.

NEPOMUK - slavnostní odhalení a posvěcení sochy sv. Jana Nepomuckého (sobota 15. 5. 2021)


