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Pojďme, padněme, klaňme se, poklekněme před svým tvůrcem, Hospodinem! (Žalm 95,6)
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Rekonstrukce školy
V tomto čísle ŽF se dočtete, jak jsme daleko v rekonstrukci bu-
dovy na ulici Komenského pro naši Základní školu Salvátor. Než 
napíšu, jak jsme na tom finančně, a tak poděkuji všem dárcům, 
chci napsat něco o této rekonstrukci z jiného pohledu.

1. Modlitba
Když  jsme stavěli sociální zázemí ve farním dvoře, dal  jsem si 
malé předsevzetí: „Pane Ježíši, věřím, že nám požehnáš, že se-
ženeme dostatek finančních prostředků a především, že se na-
jdou lidé, kteří tuto stavbu zrealizují.“ Udělal jsem pak jakousi 
dohodu: Chci připravit celou stavbu především modlitbou, ne-
vím,  kolik bude potřeba na  stavbu cihel nebo  tvárnic.  Za kaž-
dou chci už dopředu „zaplatit“ jednou modlitbou: „Ježíši, Maria, 
miluji  vás,  zachraňte  duše!“  Proto  jsem  se  v  tomto  čase  více 
snažil  říkat  tuto  střelnou modlitbu  s vědomím,  že bez Božího 
požehnání marné lidské namáhání. Proto bych chtěl tentokrát 
pozvat naše  farníky, malé  i  velké, děti  i dospělé, abychom re-
konstrukci předcházeli a doprovázeli modlitbou. Představte si, 
že použijeme tento „stavební materiál“: Otčenáš, Zdrávas, Rů-
ženec,  Korunka,  Žalm  či  jakákoliv  střelná modlitba:  Ježíši,  dů-
věřuji Ti, Pane Ježíši Kriste, smiluj se nade mnou, Přijď, Duchu 
svatý, Ježíši, Maria, miluji vás, zachraňte duše a další. Do této 
rekonstrukce se může zapojit i ten, kdo nemá finanční prostřed-
ky nebo kdo už nemá sílu chodit na brigády. Osobně si myslím, 
že  tato pomoc  je  ze všech nejdůležitější.  Je  totiž dobré často 
si připomínat slova žalmu: Nestaví-li dům Hospodin, marně se 
namáhají stavitelé (Žalm 127,1). V základech rekonstrukce tak 
budou modlitby především jako důkaz důvěry v Boží lásku a po-
moc.

2. Vzájemná láska a jednota
Jakákoliv církevní stavba a rekonstrukce by měla být především 
výzvou k tomu, abychom budovali především dobré vzájemné 
vztahy. Při rekonstrukci naší budovy budeme ještě řešit tisíce 
problémů. Každý jednotlivec či skupina ve farnosti bude mnohé 
skutečnosti posuzovat docela jinak. Vůbec nevadí, že tu a tam 
dojde k nějakému napětí, k výměně názorů či k bouřlivé disku-
si. Důležité  bude,  abychom neztratili  ze  zřetele,  že  farnost  je 
duchovní  stavba,  jejímž základem  je Kristus. My pak  jsme du-
chovní kameny, které mají být spojeny maltou, a tou není nic 
jiného než vzájemná láska. Během probíhající rekonstrukce se 
budeme učit  naslouchat  jeden druhému,  trpělivě  vysvětlovat 
svoje názory,  a  když  to bude potřebné,  budeme umírat  sami 
sobě, v případě, že ze svých dobrých nápadů ustoupíme. Lepší 
je méně dokonalá věc v jednotě a lásce, než prosazení těch nej-
lepších řešení s následkem vzájemného zranění, nepochopení 
a s pocitem nezahojené křivdy. Nakonec chci ještě doplnit, že 
projevem obětavé lásky může být také namáhavá a těžká práce 
ve prospěch společného dobra. Tímto také děkuji všem, kteří 
budou chodit nebo už chodili na nejrůznější brigády.

3. Peníze
Ty jsem si nechal na třetí místo, i když jsou v praxi při jakékoli 
akci či stavbě až na místě prvním. Kéž by tomu tak v našem pří-
padě nebylo. Tím nechci říci, že si jakéhokoliv finančního daru 
nemáme vážit, tím méně, že bychom neměli šetřit a zvažovat 
každý výdaj. Proto bych chtěl především poděkovat všem, kdo 
už jakoukoliv částkou přispěli. Velice důležitá je finanční pomoc 
formou členských příspěvků u těch, kteří jsou členy spolku Šan-
ce  našim  dětem.  Znovu  bych  chtěl mnohé  farníky  povzbudit, 

aby se alespoň formálně stali členy spolku. Příspěvek částkou 
1000 korun za rok je důležitou součástí celkového rozpočtu. Ve-
likou radost nám všem udělala sbírka ve všech farnostech na-
šeho děkanátu. Před dvěma  lety, v době předcovidové, činila 
tato sbírka na území děkanátu Valašské Meziříčí asi 180 000 Kč. 
V tomto roce se vybralo celkem 527 017 Kč. Kromě toho někteří 
farníci z jiných farností poslali větší dary v hodnotě 30 000  Kč 
přímo na účet spolku Šance našim dětem. Velice bych chtěl po-
děkovat všem našim farníkům, kteří týden před ohlášenou sbír-
kou navštívili všechny kostely v děkanátu a na konci bohoslužeb 
poprosili přítomné o štědrost při sbírce, která proběhla o Letni-
cích 23. května. Jakýmsi vyvrcholením této štědrosti byl pro nás 
okamžik, kdy se na našem farním účtu objevil příspěvek na re-
konstrukci školní budovy ve výši 500 000 Kč, (slovy: půl milionu 
korun). Dárce, který není z farnosti Valašské Meziříčí, si nepřeje 
být jmenován. O to víc děkujeme a za dárce se budeme modlit. 
Věřím, že tento příklad velkorysosti povzbudí všechny k tomu, 
aby se do našeho společného díla jakýmkoliv způsobem zapojili.

o. Pavel

Restaurování lavic
V posledních dnech června budou přivezeny z  restaurátorské 
dílny  Stanislava  Vinše  v  Tišnově  první  dva  sektory  oprave-
ných  lavic.  Během dvou  kontrolních dnů  jsem  se dověděl,  že 
jsou naše lavice staré skoro 300 let a že jsou opravdu vzácné. 
Ve Zlínském kraji, podle  slov paní památkářky Grossové,  jsou 
starší lavice pouze v jednom z kostelů v Uherském Hradišti. Jak 
ona  sama ale řekla, nejsou zdaleka tak hezké jako ty naše. O to 
víc bychom si jich měli vážit. Pro lepší představu chci uvést, že 
budou vyměněna všechna klekátka, sedací části a dřevěná po-
dlaha pod lavicemi. Boční a čelní části lavic byly ozářeny proti 
dřevokaznému hmyzu, vytmeleny, ošetřeny speciálním voskem 
a povrchově upraveny.
Celkově tyto dva sektory budou stát 407 560 Kč. Máme na ně 
přislíbenou dotaci z ministerstva kultury. Nejvíce by to mohlo 
být 300 000 Kč.  Současně  jsme  již  požádali  o dotaci  na příští 
kalendářní rok 2022, ve kterém proběhne restaurování dalších 
dvou sektorů: v presbytáři a pod kazatelnou. Takto bude opra-
va pokračovat, snad se nám to podaří do pěti let. 
Pro zajímavost ještě doplňuji, že v úterý 22. června jsem znovu 
uložil při krátkém obřadu kosti děkana Andrease Helmessiniho 
na původní místo, přidal  jsem malou krabičku,  ve  které  jsme 
prozatím uchovávali lidské kosti, které byly nalezeny při odvlh-
čení zdiva zákristie ve farním dvoře a malou měděnou schránku, 
ve které byl popsán archeologický průzkum při příležitosti  re-
staurování lavic, minulé číslo Života farností s drobnými mince-
mi, které se používají v současné době.
Na konci  tohoto  článku  se  chci podělit o několik  zážitků a  fo-
tografií,  které byly pořízeny při dvou cestách v  rámci kontrol-
ních dnů do Tišnova. Zúčastnil jsem se jich s naším technickým 
administrátorem  Josefem  Kundrátem,  kterému  tímto  děkuji 
za administrativní i odbornou pomoc. Navštívili jsme venkovní 
areál kláštera a kostel Porta coeli  (Brána nebes) v Předklášte-
ří  u Tišnova.    Zde  je mimo  jiné pivovar,  kde vaří  velmi dobré 
pivo. Během druhého kontrolního dne jsme si prošli město Tiš-
nov a na zpáteční cestě jsme se zastavili v Senetářově. Bylo to 
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Radnice Kostel sv. VáclavaRestaurátorská dílna Stanislava Vinše

Tišnov

Předklášteří u Tišnova

Klášter Porta coeli (Brána nebes)
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Senetářov - kostel sv. Josefa
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v pátek 28. května. Zdejší moderní kostel byl postaven v letech 
1969-71. Byla to veliká událost pro celé okolí i církev v naší vlasti. 
Obrazy oltářního prostoru a křížové cesty jsou od akademické-
ho malíře Mikuláše Medka. Autorem architektonického návrhu 
a  celkové  koncepce  kostela  včetně  liturgického  prostoru  byl 
Ludvík Kolek, jeden ze zakládajících členů Katolické charizmatic-
ké obnovy v České republice a později člen komunity Emanuel. 
Úplně mě dojalo, když jsem si v Katolickém týdeníku přečetl, že 
jsme kostel v Senetářově navštívili den poté,  co Ludvík Kolek 
odešel z tohoto světa k Otci ve věku 87 let. Odpočinutí věčné 
dej mu, Pane, a světlo věčné ať mu svítí, ať odpočívá ve svatém 
pokoji.

o.Pavel

Když někdo uslyší slovo „svatost“, probudí se v něm negativní 
pocity a možná propadne jakési únavě při pomyšlení, co všech-
no by měl nebo neměl dělat. Osobně  si myslím,  že  tomu  tak 
není  a  věřím,  že  cesta  ke  svatosti může být  radostná  a  osvo-
bozující. Kdo  jiný by nám v tom mohl pomoci, než sv. Terezie 
z Lisieux. Pokusím se to přiblížit v pěti bodech. Svatá Terezie si 
už jako dítě při prvním svatém přijímání udělala tři předsevzetí 
na celý život. To budou v tomto případě první tři body celého 
schématu.

1. Nikdy nepřestanu bojovat se svoji pýchou.
Svatá Terezie si už jako dítě byla vědoma, že pýcha je doslova 
v našem jednání i myšlení všudypřítomná a může se projevovat 
nejrůznějším způsobem. Nejen hněvem, arogancí a povýšeným 
jednáním,  ale  také  sebelítostí,  pocity  zoufalství  a  znechucení. 
Dokonce i komplex méněcennosti a nedostatek zdravého sebe-
vědomí je projevem pýchy. Pýcha se dokáže dovedně maskovat 
a převlékat. Proto sv. Pavel povzbuzuje, abychom s pomocí Du-
cha ničili záludnosti pýchy (srv. Řím 8,13). O. Marián Kufa zase 
připomíná, že pýcha je matka a živitelka všech hříchů.

2. Nikdy nebylo slýcháno!
Sv. Terezie si dala předsevzetí, že se každý den až do konce své-
ho života bude modlit modlitbu  sv. Bernarda,  tzv. memorare. 
Co nám brání,  abychom se  i my  takto během několika vteřin 
každý den svěřili jako děti do ochrany Panny Marie.

Pamatuj, láskyplná Panno Maria,
že nikdy nebylo slýcháno, 
abys opustila toho, kdo se utíkal pod tvou ochranu,
kdo vzýval tvou moc, kdo prosil o tvou přímluvu.
V této důvěře se i já k tobě utíkám, Panno panen a Matko.
K tobě přicházím, před tebou stojím já, kající hříšník.
Dobrá Matko vtěleného Slova, neodvracej se od mých slov,
ale slyš je a vyslyš. Amen.

3. Nikdy nevzdám boj o svatost.
Jak to myslela sv. Terezie? Někdo by řekl, že bude stále zbožněj-
ší, trpělivější a horlivější na cestě ke svatosti. Já osobně si mys-
lím, že to může být myšleno i docela jinak: Nikdy nevzdám boj 
o svatost, i kdybych se nacházel v jakékoliv situaci, či se dopustil 
nějakého hříchu. V tomto čase je velmi snadné, jak se říká, ho-
dit flintu do žita. V podobných situacích doslova slyšíme našep-
távání zlého ducha: „Ty a svatý? Podívej se na sebe! To nemyslíš 

Cesta ke svatosti se sv. Terezkou

vážně. Radím ti, abys na svatost úplně zapomněl!“ A právě v ta-
kových situacích si máme a musíme říct: Já to nevzdám. Jinými 
slovy: Nikdy se nezřeknu dobré vůle stát se svatým, i kdyby se 
mi to zdálo vzhledem k mé hříšnosti nepředstavitelné. Svatost 
totiž není na prvním místě naše dílo, ale dílo Ducha svatého.

4. Pomoc sv. Terezie
Později v klášteře začala sv. Terezie tvrdit, že objevila úplně no-
vou cestu do nebe. Není to troufalé? Po devatenácti staletích 
křesťanství tvrdit něco takového? Nechci teď rozebírat, v čem 
spočívá malá  cesta  sv.  Terezie.  Jenom  chci  varovat  před  tím, 
abychom snadno neříkali, že my už víme, o čem je řeč, a že je 
to docela jasné. Zatímco kdysi se říkalo, že Bůh je přísný, trestá 
hříchy a hříšníky, my dnes daleko více a častěji slyšíme o Boží 
lásce a Božím milosrdenství. Nejlepší bude, když věnujeme po-
zornost dalším slovům sv. Terezie. Ona s geniální  intuicí sama 
předpověděla, že se vrátí z nebe na zem, aby učila duše milovat 
Boha  tak,  jak ho milovala ona. A kdyby  se  stalo,  že  se někdo, 
kdo se na její cestu vydal, někde ztratil a zabloudil, ona sama 
slíbila, že ho opět vyhledá a přivede zpátky na správnou cestu. 
Každý z nás může tuto její pomoc a intervenci zakusit, když při-
jme její pozvání ke svatosti a lásce k Bohu.

5. Odevzdání se milosrdné Boží lásce.
Cesta ke svatosti znamená především upřít svůj pohled na Boha 
a začít vnímat, jak moc se nám On sám chce darovat, jak touží 
působit  v našich duších a  jak doslova  žízní po  jakékoliv odpo-
vědi lásky z naší strany. Vedena tímto pohledem se sv. Terezie 
zcela odevzdala milosrdné Boží  lásce. Toto zasvěcení pak opa-
kovala velmi často krátkými modlitbami a povzdechy. Svatost 
tedy neznamená dívat se na sebe, nechat se znechutit vlastními 
slabostmi a hříchy a nakonec na cestu ke svatosti úplně rezigno-
vat. Co nám brání, abychom se takoví, jací jsme, vědomě a svo-
bodně nabídli Bohu jako prostor a čas, ve kterém může ukázat 
všemohoucnost  svoji milosrdné  lásky.  To  je  geniální  objev  sv. 
Terezie. Kdo můžeš pochopit, pochop!

o. Pavel

Sdělení budoucím generacím
(Text uložený do objevené kněžské hrobky v kostele ve Valaš-
ském Meziříčí.)

Valašské Meziříčí, 17. 6. 2021

Ježíš Kristus, stejný včera i dnes i na věky! (Žd 13,8)
On probudí k životu naše smrtelná těla, aby nabyla stejné po-
doby jako jeho tělo oslavené. (Flp 3,20-21)

V  květnu  roku  2021  proběhlo  restaurování  prvních  dvou  sek-
torů  lavic našeho kostela.  Lavice  jsou  staré asi 280  let a byly 
restaurovány  ve  firmě  pana  Vinše  v  Tišnově.  Pod  sektorem 
u křtitelnice byl proveden ve dnech 10. a 11. 5. 2021 archeo-
logický průzkum pod vedením archeologa Samuela Španihela. 
Pomáhali mu ministranti a skauti Petr Žilinský a Radek Marušák. 
Objevili  jsme kněžský hrob, který byl u základu původního go-
tického kostelíka. S velkou pravděpodobností se jedná o děka-
na Andrease Helmessiniho, který působil ve  farnosti Valašské 
Meziříčí na počátku 18. století. Je znám díky obrazu, který vě-
noval farnosti Zašová na poděkování Panně Marii za uzdravení. 
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Obraz  je v  jídelně zašovské  fary – bývalého kláštera Trinitářů. 
Dne  22.  června  2021  byly  znovu  uloženy  kosti  tohoto  zemře-
lého na původní místo spolu s kostmi, které byly vykopány při 
odvlhčování zdiva zákristie na počátku 21. století. Zároveň zde 
přikládáme  měděnou  schránku,  která  obsahuje  tento  zápis, 
a  časopis  Život  farností,  ve  kterém  jsou  další  podrobnosti  ar-
cheologického průzkumu.

P. Pavel Stefan, farář farnosti Valašské Meziříčí a děkan děkaná-
tu Valašské Meziříčí

Cesta ke kněžství
(rozhovor s Petrem Hruškou, SJ)
1. Petře, můžeš krátce přiblížit našim čtenářům svoji životní 
cestu? Kde ses narodil a prožil své dětství?
Narodil  jsem se ve Valašském Meziříčí a celé své dětství a do-
spívání jsem prožil v Lešné - Přílukách. Zde mám dodnes rodinu 
a vždy se do Příluk rád vracím. Pocházím z generace, která ještě 
zažila období totality. V roce 1989 mi bylo deset let a první léta 
změn v naší zemi jsem tedy prožil ještě na základní škole v Leš-
né. V Lešné a okolí mám ostatně dodnes mnoho přátel.

2. Byl jsi jako dítě vychováván ve víře, chodil jsi do nábožen-
ství?
Ano, rodiče byli a jsou věřící a v dětství jsme do kostela chodili. 
Nás děti rodiče nechali pokřtít po narození. Na počátku deva-
desátých let jsem spolu s bratrem chodil na druhém stupni zá-
kladní školy i do náboženství, pamatuji si, že naši přípravu tehdy 
vedla řeholní sestra z kláštera v Choryni. Musím ale přiznat, že 
po prvním svatém přijímání a v posledním roce základní školy 
jsme místo na náboženství raději chodili ke kamarádovi na po-
čítač. Takže když  jsem potom začal navštěvovat SPŠ Stavební 
ve Valašském Meziříčí,  do  kostela  jsem  chodil  již  spíše  spora-
dicky a můj vztah k víře a církvi ochladl. Vždy jsem se ale zají-
mal o duchovno a v tomto období bych se nazval «hledajícím».  
Ostatně, jednalo se o devadesátá léta a před námi se najednou 
otevřela spousta možností.

3. Kde jsi potom studoval a pracoval? Slyšel jsem, že jsi ar-
cheolog.
Já sám bych se archeologem určitě nenazval,  i když je pravda, 
že jsem vystudoval obor Středověká archeologie na Slezské uni-
verzitě v Opavě. V oboru jsem však nikdy nepracoval. Po ukon-
čení studia jsem ještě stihl základní vojenskou službu. Byl jsem 
jeden z posledních ročníků, který na rok vojny ještě nastoupil. 
Po vojně až do mého příchodu do  jezuitského noviciátu  jsem 
pracoval u Policie ČR v Praze. Sloužil jsem jako policejní komisař 
u služby kriminální policie a vyšetřování na oboru obecné kri-
minality. Přičemž jsem se jako vyšetřovatel  ještě specializoval 
na kriminalitu dětí a mladistvých. Práce  to byla  zajímavá, ale 
také administrativně  značně náročná. V Praze  jsem zůstal  asi 
šest let, takže kdybych se měl vrátit k původní otázce, spíš než 
za archeologa bych se označil za ex-policistu.

4. Jak začala tvoje cesta do jezuitského řádu a ke kněžství? 
Kde všude jsi studoval?
Jak  jsem  už  řekl,  po  takovém  běžném  úvodu  do  křesťanské-
ho  života  v dětství můj  vztah  k organizovanému náboženství, 
tedy církvi, během dospívání značně ochladl. Myslím, že je to 

zkušenost mnoha mladých  lidí  i v dnešní době. Domnívám se 
ale, že jestliže člověk neztratí smysl pro něco, co jej přesahuje, 
jestliže zůstane tzv. «hledajícím», nemusí takové odloučení být 
nutně negativní zkušeností. Bůh člověka nikdy zcela neopouští 
a  je v našem životě přítomen, ať už si  to uvědomujeme nebo 
ne. A  jistý odstup nám může umožnit  kritický náhled na věci 
okolo nás (kritický – v původním slova smyslu znamená umění 
posuzovat a rozlišovat). V dnešní době vidím, jak mne Bůh vedl 
i v této etapě mého života, když jsem se před ním snažil schovat. 
«Hledejte, a naleznete; tlučte, a bude vám otevřeno» (Lk, 11, 9), 
říká Ježíš v Evangeliu. A tak se tedy stalo, že i mne Bůh jednoho 
dne dovedl  k  obrácení.  Je  zajímavé,  že  oproti našemu běžné-
mu přemýšlení o slově obrácení, tedy procesu, kdy se z hříšníka 
stane polepšený hříšník, je  původní řecký význam tohoto slova 
«metanoia» je mnohem hlubší. Je to složenina dvou slov, která 
znamenají «po» či  «přes»,  a slova «mysl», «myšlení». Kardinál 
Špidlík  to vždy přirovnával ke vztahu mezi  fyzikou a metafyzi-
kou,  tedy k  tomu co  je náš běžný materiální  svět  a tím co  je 
za ním. Jeden z významů obrácení tedy je, že o věcech začnete 
přemýšlet jinak, jakoby na jiné hlubší úrovni. A myslím, že člo-
věk, který  začne skutečně hlouběji přemýšlet o věcech okolo 
něj, se dříve či později musí setkat i s Bohem. 
Skutečné křesťanské obrácení  je ale především setkání  s Kris-
tem, s živým Bohem. A tak i mne jednoho dne Kristus přemo-
hl a tím začalo toto mé dobrodružství života s ním, které trvá 
dodnes. Stalo se to v době, kdy jsem pracoval v Praze, a tak se 
i stalo, že mne Bůh dovedl do farního společenství u jezuitské-
ho kostela sv. Ignáce v Praze na Karlově náměstí, kde jsem po-
znal jezuity a jejich práci. Tehdejší jezuitský provinciál František 
Hylmar, mi  pomohl  i  v  duchovních  věcech,  především  v  rozli-
šování, pomohl mi tak uvědomit si, kam mne Bůh vede. Do To-
varyšstva  Ježíšova  jsem vstoupil v  roce 2010 a po dvouletém 
noviciátu na Slovensku jsem tři roky studoval filosofii v němec-
kém Mnichově. Poté jsem pracoval dva roky na jezuity zřízené 
základní škole Nativity v Děčíně a nyní jsem již čtvrtým rokem 
studentem Papežské gregoriánské university  v Římě. Nejprve 
jsem zde studovat tříletý základní cyklus teologie a nyní pokra-
čuji v licenciátním studiu spirituální teologie.

5. Co pro tebe znamená být jezuitou? Mohl bys stručně přiblí-
žit charisma svatého Ignáce z Loyoly?
Asi není zcela možné v několika málo větách přiblížit bohatost 
jezuitské  spirituality  a  charisma  sv.  Ignáce.  Ostatně  v  dnešní 
době je i spousta dobrých knih o jezuitech, od populárních, jako 
např. «Jezuitský návod (téměř) na všechno» od Jamese Martina 
SJ až po seriozní historické publikace. A informace je možno na-
lézt i na internetu, např. na našich stránkách «Jesuit.cz»; «jezu-
itoudnes.cz» nebo na našem YouTube kanále «Jezuite SJ», kde 
občas sám přispívám.
Omezím se zde tedy pouze na jeden základní rys naši spiritua-
lity, který mi pomohl zvláště v období hledání mého povolání 
a který bude odpovědí  i na otázku: co pro mne znamená být 
jezuitou? Když se hovoří o  jezuitské spiritualitě,  lidé si  vybaví 
především  ignaciánská duchovní  cvičení. Základem těchto du-
chovních cvičení  je zkušenost sv.  Ignáce, kterou učinil během 
období,  kdy  se  ve  svém  rodném  domě  zotavoval  z  poranění, 
které utrpěl při obraně města Pamplona, a kterou dále rozvíjel 
v létech po svém obrácení. Jedná se o zkušenost, že Bůh «hovo-
ří» individuálně ke každému člověku a že my lidé jsme schopni 
tento Boží «hlas v nás» slyšet, a nejen slyšet, ale naučit se i roz-
lišovat toto Boží volání od jiných protichůdných tendencí, které 
v nás působí, a tak Boha nacházet a následovat. To je i způsob 
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jak rozvíjet naši svobodu, kterou člověk má právě v Bohu a kte-
rou může žít právě jen s Bohem. A toto rozlišování a naslouchá-
ní Bohu je i základem onoho slavného Ignácova výroku, že my 
jezuité se «máme cvičit ve snadnosti nacházet Boží přítomnost 
ve všech věcech; ve své činnosti, při chůzi, dívání se, chutnání, 
poslouchání, myšlení a vůbec ve všem, co konáme. Přítomnost 
Boží Velebnosti je přece ve všech věcech, a to působením i by-
tím. Tento způsob uvažování, při němž člověk nachází Boha všu-
de, je snadnější, než kdybychom se chtěli povznášet k duchov-
ním  věcem  vznešenými myšlenkami».  Jezuité  se  snaží  hledat 
a nacházet Boha ve všech věcech dodnes. A právě to pro mne 
znamená být jezuitou.

6. Víš, co tě čeká v nejbližších dnech? Kde budeš působit a co 
budeš dělat?
V nadcházejících týdnech zůstanu v Česku, ale po prázdninách 
se vrátím do Říma, kde mne čeká ještě rok studia. Co ale bude 
po dokončení studia a kde potom budu působit, to ještě nevím. 

(dotazoval se o. Pavel)

Dopis z nunciatury

V březnu letošního roku odeslal o. Pavel s Láďou Denkem fotok-
nihu o návštěvě v Iráku (Láďa tam byl s o. arcibiskupem a s dal-
šími lidmi v roce 2018 v rámci české pomoci křesťanům v Iráku) 
a při této příležitosti poprosili také o požehnání Svatého otce pro 
náš projekt rekonstrukce nové farní budovy. V minulých dnech 
nám prostřednictvím nunciatury pořišla odpověď

Vatikán, 26. května 2021
Velebný pane,

spolu s panem Ladislavem Denkem jste si přáli poslat Svatému 
otci Františkovi na znamení oddané úcty výtisk nedávné publi-
kace o solidární cestě do Iráku s prosbou o projev jeho duchov-
ní blízkosti.
Jeho Svatost je vděčná za dar i za projevy synovské úcty, které 
toto  laskavé gesto podnítily, a zároveň připomíná, že Pán nás 
povolává ke kněžství, abychom byli svědky před světem, předá-
vali radost evangelia všem mužům a ženám a přinášeli Boží pří-
tomnost lidem, kteří ji potřebují. Ze srdce uděluje vyprošované 
apoštolské požehnání,  které  rád  rozšiřuje  i na pana Ladislava, 
osoby  blízké  a  všechny,  kteří  jsou  svěřeni  do  Vaší  pastorační 
péče,  v  naději,  že  Pán  všem  dopřeje  radost  z  církevní  služby 
a pokoj v duši.
Využívám této příležitosti, abych Vás ubezpečil o své úctě, ve-
lebný pane.

Mons. L. Roberto Cona, Referent

(pokračování z minulého čísla)
Svátek sklizně a prvotin
Šavuot je nazýván i jako „svátek sklizně“. Během sklizně se před-
stavuje Kniha Rút, která se čte právě na tento svátek. V této kni-
ze se říká, že Rút, „sběračka klasů“, se setká s Boázem na bet-
lémských polích v čase sklizně. Rút je cizinka, Moabka, která se 
stane předkem Davidovým, a tedy i Mesiášovým. Dále uvidíme, 

jak je tento svátek spojen s Mesiášem a pohany. Pro křesťany 
je Maria naplněním postavy Rút: je matkou Mesiáše a zůstává 
navždy pannou. Maria si musí projít hořkostí, přesně jako Rút. 
Ve skutečnosti  je Rút  snachou Noemi,  jejíž příběh  je plný utr-
pení a hořkosti. Jméno Noemi znamená „sladkost“. Avšak kvůli 
tragédiím, které prožije, si Noemi změní jméno na „Mara“, kte-
ré odkazuje na „hořkost“. Noemi se vrátila do Betléma po smrti 
svých synů, z nichž byl jeden manželem Rút, která trvá na tom, 
že bude následovat  svoji  tchyni  a drží  se  jí  (skutečný  zázrak!) 
a jejího Boha. Po příchodu do Betléma, který se stane „Mesiá-
šovým městem“, natrefí na Boáze. Maria naplňuje postavy Rút 
a Noemi,  které  jsou představeny  v  této  knize.  Jeden  z  význa-
mů  jména Maria,  kromě  toho  nejznámějšího,  který  odkazuje 
na aramejské „mara“  („paní“), se taky váže na kořen mrr, což 
znamená  „být  hořkým“,  z  kterého pochází  i  výraz  „mor“,  což 
znamená  „myrha“,  a možná  se  váže  i  na  jméno  vrchu Moria, 
kam vystupuje Abrahám, aby obětoval Izáka, a kde ho dostane 
nazpět jako zmrtvýchvstalého.
V Novém  zákoně  se  nachází  několik  odkazů  na  sklizeň,  která 
je symbolem evangelizace a taky Posledního soudu. V Janově 
evangeliu, například, po rozhovoru se Samaritánkou, Ježíš řek-
ne svým učedníkům:
„Neříkáte snad: Ještě čtyři měsíce a budou žně? Hle, pravím vám, 
pozvedněte zraky a pohleďte na pole, že  již zbělela ke žni.  Již 
přijímá  odměnu  ten,  kdo  žne,  a  shromažďuje  úrodu  k  věčné-
mu životu, aby se společně radovali rozsévač i žnec. Přitom je 
pravdivé rčení, že jeden rozsévá a druhý žne. Já jsem vás poslal, 
abyste žali tam, kde jste nepracovali. Jiní pracovali a vy v jejich 
práci pokračujete.“ (Jan 4,35-38).
Z tohoto textu je možno vydedukovat, že rozhovor mezi Ježíšem 
a Samaritánkou a první evangelizace Samaritánů (Jan 4,1-41) se 
odehrály blízko svátku Šavuot, který  je svátkem sklizně. Apoš-
toly Ježíš vidí jako žence, jsou zváni sesbírat ovoce evangelizace.
V Novém  zákoně  je  sklizeň  také  symbolem  soudu  a  poslední 
sklizně, kterou vykonají andělé a která je korunou celých dějin 
spásy. Toto se dostává do popředí v podobenství o koukolu (Mt 
13,24-30.36-43), v jehož vysvětlení Ježíš sám vyhlašuje: „Sklizeň 
je konec světa a ženci jsou andělé“ (Mt 13,39; Zjv 14,14-20; Mk 
4,29; tento obraz se nachází už v Joel 4,9-14).
Další  z názvů svátku Šavuot  je „svátek prvotin“. Hebrejský vý-
raz „bikkur“, „prvotina“ (v mn. č. bikkurim), se váže na „bekhor“, 
„prvorozený“. Prvotina je jako „prvorozený“ ve sběru. V Dt 26,1-
10 se popisuje jeden starobylý obřad obětování prvotin. Je to 
znamením a pečetí věrnosti Boha, který uvedl svůj lid do Zaslí-
bené země.
Ve Starém zákoně Bůh předepisuje  lidu, aby mu obětoval kaž-
dého prvorozeného mužského pohlaví jak z lůna ženy, tak i do-
bytka: bude vykoupený, protože náleží Pánu (Ex 13,1-2.11-16). 
Stejně  jako prvorození  z  lidí  a  zvířat,  taktéž  prvotiny  z  ovoce 
země  přináleží  Jemu  (Ex  22,28;23,19;34,26;  Lv  2,12-14;23,10-
17; Dt 18,4). Tento předpis má obrovskou výpovědní hodnotu: 
všechny  „první  věci“,  to  jsou  ty,  co  přinášejí  největší  radost, 
jsou Pánovy. 
I v křesťanské tradici bylo ve zvyku nabídnout prvotiny Církvi 
a  zasvětit  prvorozené  Pánu.  Pro  křesťany  je  Pentecoste  svát-
kem prvotin Ducha  (Řím 8,23),  kterého oni  už  vlastní,  a  taky 
prvotin  Církve,  mužů  a  žen,  kteří  přicházejí  ze  všech  národů 
a jazyků a kteří se obrátí při poslechu Petrova kerygmatu v Je-
ruzalémě (Sk 2,1-12).
V Dt 16,9-12 se nacházejí další informace o svátku Šavuot. Ob-
jevují se zde dva nové prvky, které jsme doteď nezaregistrovali. 
Prvním je radost; v tento svátek jsou všichni pozváni radovat se 
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a chválit: jedním ze základních přikázaní k tomuto svátku je vý-
zva k radosti (Dt 16,11). Všichni se musí radovat: Izraelita, jeho 
synové,  levita,  cizinec  a  vdova;  jedná  se  tedy  o  všeobecnou 
radost. Pro křesťany se  toto přikázání vyplnilo na Pentecoste, 
které je svátkem radosti. Hned druhým ovocem Ducha Svatého 
je právě radost (Gal 5,22). Když apoštolové vychází z Večeřadla, 
plní Ducha Svatého, a začnou hlásat evangelium, tak si někteří 
myslí, že se opili (Sk 2,12). Toto je sobria ebrietas („střízlivé vzru-
šení“) Ducha Svatého!
Druhým prvkem je „místo“, Jeruzalemský chrám (Dt 16,11). Kni-
ha Deuteronomium, jak ji známe, vždy zdůrazňuje „místo“: exis-
tuje totiž jen jedno místo, kde je možno slavit kult. Na začátku 
v Izraeli existovaly místní svatyně, kde se předkládaly prvotiny. 
Sjednocením  kultu  se  trvá  na  jediném místě,  jeruzalémském 
chrámu.  Pro  křesťany  je  Pentecoste  svátkem Božího  Chrámu, 
kterým je sám pokřtěný člověk a taky církev. Tělo křesťana se 
stává svatým místem, chrámem, jak to podává sv. Pavel spole-
čenství v Korintu: „Nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha Sva-
tého, který přebývá ve vás?“ (1 Kor 6,19); a ještě v 1 Kor 3,17: 
„Tento chrám je svatý a jím jste vy“ (taky v Ef 2,21-22). Chrámem 
Ducha Svatého je církev.

Svátek Tóry
Jak jsme viděli výše, Šavuot je taky svátkem darování Tóry. Pro-
to Židé mají tradici během svátku jíst mléčné výrobky s medem. 
Mléko a med  jsou znaky Zaslíbené země a  jejího vynikajícího 
ovoce, „krajina oplývající mlékem a medem“.  Jsou to zároveň 
symboly Tóry, Božího Slova. V Písni písní 4,11 ženich říká nevěs-
tě: „Mléko a med jsou pod tvým jazykem.“ Tento verš v židov-
ské tradici je vložen do vztahu s typickým jídlem na tento svá-
tek: nevěsta je vyzvána, aby se v jejích ústech vždy nacházela 
Tóra, ve dne i v noci si vychutnávat Boží Slovo, které je mlékem 
a medem. Mléko  a med  odkazují  zároveň  na mesiášské  jídlo. 
Podle Iz 7,15 tajemná postava, která bude nazvaná „Emanuel“, 
„Bůh s námi“, bude jíst „smetanu a med“. Proto první křesťané, 
hned potom co byli pokřtěni, dostávali mléko a med, znak pra-
vé Zaslíbené země, Nebeského království.
Jak jsme uvedli, Šavuot slaví den, v kterém se Bůh zjevil na Si-
naji a daroval Tóru Izraeli: svátek je Židy nazýván „zman matan 
Toratenu“,  „čas  darovaní  naší  Tóry“.  Tento  prvek má hluboký 
vztah  s  křesťanskou  Pentecoste,  v  jejíž  liturgii  se  proklamuje 
právě Boží teofanie na vrchu Sinaj (Ex 19,3-20), po které násle-
duje smlouva a dar Zákona.
V den Šavuot se už od nejstarších dob obnovuje smlouva s Bo-
hem. V Kristových dobách byl tento svátek téměř  jistě slaven 
jako svátek Tóry. Mužové Qumránu v den Pentecoste obnovo-
vali smlouvu vstupu do společenství. Pro křesťany představuje 
dar Ducha Svatého dar Tóry v srdci věřících. Sám Bůh se úplně 
daruje křesťanům skrze Ducha Svatého. V tomto daru Ducha se 
naplňuje Ezechielovo proroctví:
Vyleju na vás čistou vodu a budete očištěni. Očistím vás od vše-
ho, co vás znečišťuje, očistím vás od všech vašich model. Dám 
vám nové srdce a vložím do vás nového ducha, odstraním z va-
šeho těla srdce kamenné a dám vám srdce z masa. Svého Ducha 
vložím do vás a udělám vás schopnými žít podle mých zákonů, 
dodržovat a plnit moje zvyky (Ez 36,25-27).
V  tomto  proroctví  se  ohlašuje  dar  Ducha  Svatého  v  člověku 
a schopnost naplnit Tóru. Sám Bůh se odevzdává lidem, učiní se 
„nejbližším v našem nejhlubším nitru“ skrze dar Ducha Svatého. 
Naplňují se tak všechna slova proroků. Taky v Jer 31,31 Bůh slíbí 
vložit zákon do nitra věřících, napsaný už ne na kamenných des-
kách, ale do jejich srdcí. Zkušenost ze Sinaje, která se naplňuje 

ve Večeřadle v srdcích věřících skrze Ducha Svatého, se aktua-
lizuje v křesťanovi skrze svátost biřmování, která se obnovuje 
na svátek Pentecoste. 
Podle rabínů Mesiáš zjeví novou Smlouvu, „novou Tóru“, která 
musí objasnit tajemství Tóry. Pro křesťany se to již naplnilo v Je-
žíši a v Duchu Svatém, vylitém do našich srdcí. 
Ne náhodou Bůh vybral židovskou Paschu k uskutečnění událos-
tí utrpení, smrti a vzkříšení Ježíše Krista, a Duch Svatý sestoupil 
právě na Šavuot: Boží Duch je plností, naplněním, plností rados-
ti. Základním textem svátku jak pro Židy, tak i pro křesťany, je Ex 
19. Tu se můžeme pozastavit nad některými prvky tohoto textu, 
když ho porovnáme se Sk 2, které hovoří o daru Ducha Svatého 
pro apoštoly a Marii v den Pentecoste, a tak ukázat jejich napl-
nění v Novém zákoně.
V Ex 19,5, hned po příchodu  Izraelského  lidu  k  Sinaji,  se Bůh 
na ně obrací těmito slovy:
„Když  budete  poslouchat můj  hlas  a  zachováte mou  smlouvu, 
budete mým zvláštním vlastnictvím mezi národy; moje je totiž 
celá země.“
Izrael,  skrze  dar  smlouvy  na  Sinaji,  se  stává  Božím  „vlastnic-
tvím“, a náleží mu. Den darování Tóry, den setkání mezi Bohem 
a lidem, je v židovské tradici dnem manželství mezi Bohem - Že-
nichem a Izraelem - nevěstou.
Je třeba uvést text Ex 19,16-25, který se čte i v křesťanské litur-
gii na vigilii Pentecoste a popisuje teofanii na Sinaji:
Na  třetí den zrána  začalo hřmět a blýskat  se a hustá mračna 
zastřel vrch, zazněl velmi silný hlas rohu a v táboře se všecek 
lid třásl. Mojžíš vyvedl lid z tábora vstříc Bohu a oni zůstali stát 
na  úpatí  vrchu.  Vrch  Sinaj  byl  celý  zahalený  dýmem,  protože 
Jahve sestoupil na něj v ohni; dým vystupoval z něho jako z pece 
a celý vrch se silně otřásal. Zvuk rohu se stále zesiloval; Mojžíš 
hovořil a Bůh mu odpovídal v hřmění. Jahve sestoupil na vrch 
Sinaj, vrchol hory. Jahve zavolal Mojžíše na vrchol hory a Moj-
žíš vystoupil. Jahve řekl Mojžíšovi: „Sestup a důrazně napomeň 
lid, aby nepřekročili hranice ve snaze uvidět Jahveho, protože 
mnozí z nich by zahynuli. Dokonce i kněží, kteří se chtějí přiblížit 
k Jahvemu, se musí posvětit, aby se na ně Jahve nehněval.“ Moj-
žíš řekl Jahvemu: „Lid nemůže vystoupit na vrch Sinaj, protože 
ty sám jsi nás důrazně varoval: ‚Ohranič vrchol a ohlaš jej za po-
svátný.‘„ Jahve odpověděl: „Jdi, sestup a vystupte ty a Áron. Ale 
kněží a lid ať nepřekračují hranice a nevystupují k Jahvemu, aby 
se na ně nerozhněval.“ Mojžíš tedy sestoupil k lidu a řekl mu to.
V Sk 2, jak za chvíli uvidíme, je silná podobnost mezi tímto cho-
váním  a  sesláním Ducha  Svatého  ve  Večeřadle, mezi  vrchem 
Sinaj  a  vrchem Sion. V  tomto  textu  je  setkání  s  Bohem něco 
strašného (Bůh je mysterium tremendum et fascinas, vyjádření 
R. Otto):  je  to způsob,  jak vyjádřit, že Bůh  je „absolutně  jiný“, 
neměřitelný.
Hned po textu, který jsme uvedli výše, Bůh vyslovuje Deset slov 
života, deset přikázaní (Ex 20,1-17). Na konci této proklamace 
desatera  se  text  vrací  k  teofanii:  „Když  všechen  lid  viděl  hro-
mobití, blesky, zvuk trouby a kouřící vrch, bál se a zůstal stát 
opodál“ (Ex 20,18). Jak jsme už nastínili, tento verš má obrovský 
význam v židovské tradici, jelikož v původním textu se doslovně 
píše ne, že „lid viděl hromobití“, ale „viděl hlasy“. Jak je možné 
„vidět hlasy“, ptají se rabíni? Vysvětlují to skrze midráš, že Boží 
hlas byl viditelný jako ohnivé jazyky. V Sk 2,3 se říká, že apošto-
lům a Marii, kteří byli shromážděni ve Večeřadle, se zjevily „oh-
nivé jazyky, které se rozdělovaly a spočinuly nad každým z nich“.
V Targum Neofiti k Ex 20,2-3 se parafrázuje biblický text s pří-
davkem, že přikázání vycházela z Pánových úst jako jiskry, bles-
ky a světlo ohně. V tradici midráše, právě tyto jiskry vpisují Tóru 
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Slovo života na srpen 2021

„Buď dobré mysli, dcero. Tvá víra tě zachránila.“

K  prožívání  tohoto  Slova  života  nám může  pomoci  to,  co  na-
psala Chiara Lubichová při rozjímání právě nad tímto úryvkem 
evangelia: „Ve víře člověk jasně dokazuje, že se nespoléhá sám 
na sebe, ale  svěřuje  se Tomu, kdo  je  silnější než on.  (…)  Ježíš 
oslovuje uzdravenou ženu ,dcero’, aby jí ukázal, co jí skutečně 
chce dát - nejen dar pro její tělo, ale Boží život, který  ji může 
zcela  obnovit.  Ježíš  totiž  koná  zázraky proto,  aby byla  přijata 
spása, kterou přináší, odpuštění a Otcův dar, jímž je Ježíš sám 
a jenž tím, že se s člověkem spojuje, ho proměňuje. (…) Jak tedy 
toto Boží  slovo  žít?  Projevovat Bohu  v naléhavých potřebách 
celou svoji důvěru. Tento postoj z nás samozřejmě neodnímá 
naši zodpovědnost, nezbavuje nás povinnosti udělat celou svou 
část. (…) Ale naše víra může být vystavena zkoušce. Vidíme to 
právě u této trpící ženy, která dokáže překonat překážku davu, 
tísnícího se mezi ní a Mistrem.  (…) Musíme tedy mít víru, ale 
takovou víru, která nepochybuje ve zkoušce. A musíme Ježíšo-
vi ukazovat, že jsme pochopili ohromný dar, který nám přinesl, 
dar Božího života. Být mu za něj vděční. A odpovídat na něj.“1

„Buď dobré mysli, dcero. Tvá víra tě zachránila.“

Tato  jistota  nám  umožňuje  také  přinášet  záchranu,  „dotýkat 
se“ s něhou trpících, potřebných, těch, kdo prožívají temnotu 
a jsou dezorientovaní.
Tak tomu bylo i s jednou venezuelskou matkou, která našla od-
vahu odpustit: „Když jsem zoufale hledala pomoc, dostala jsem 
se na jedno setkání nad evangeliem a tam jsem slyšela komen-
tář k Ježíšovým větám: ,Blahoslavení tvůrci pokoje, neboť oni 
budou nazváni Božími syny‘2 , ,Milujte své nepřátele‘3 . Jak jsem 
mohla odpustit vrahovi  svého  syna? Ale  semínko bylo  zaseto 
a nakonec převládlo rozhodnutí odpustit. Teď si mohu skutečně 
říkat ,Boží dcera‘. Nedávno jsem byla pozvaná na konfrontaci se 
synovým vrahem, který byl dopaden. Bylo to tvrdé, ale zasáhla 
Boží milost. V mém srdci nebyla nenávist ani nevraživost, ale 
jen velký soucit a záměr svěřovat ho Božímu milosrdenství.“

Letizia Magri
1 Ch. Lubichová, Slovo života na červenec 1997, taktéž v Parole di Vita, a cura di 
Fabio Ciardi (Opere di Chiara Lubich 5; Città Nuova, Roma, 2017), str. 583-585
2 Mt 5,9.
3 Lk 6,35.

„Kdo se tedy poníží jako toto dítě, ten je v nebeském králov-
ství největší.“ (Mt 18,4)

Kdo je největší, nejmocnější a vyhrává ve společnosti, v církvi, 
v politice a na trhu?
Tato  otázka  prostupuje  vztahy,  ovlivňuje  rozhodování,  určuje 
strategie, je převládající logikou, k níž se obracíme i nevědomky, 
snad v touze zajistit pozitivní a efektivní výsledky lidem kolem 
sebe.
Matoušovo  evangelium  nám  zde  ukazuje  Ježíšovy  učedníky, 
kteří poté, co přijali  zvěst o Božím království,  chtějí  znát pod-
mínky, aby si zajistili přední místa v novém Božím lidu: „Kdo je 
největší?“
Ježíš  jako  odpověď  učiní  jedno  ze  svých  nepředvídatelných 
gest: postaví doprostřed skupiny lidí dítě. A vysloví k tomu jed-
noznačná slova:

Slovo života na červenec 2021
„Buď dobré mysli, dcero. Tvá víra tě za-
chránila.“ (Mt 9,22)

Ježíš  je  na  cestě,  obklopený  davem.  Je-
den  zoufalý  otec  ho  prosí,  aby  k  němu 
zašel  poskytnout  pomoc  jeho  umírající 
dceři.  Cestou  se  odehraje  ještě  jedno 
setkání: mezi  lidmi se protlačí žena, kte-

rá  trpí  dlouhá  léta  krvácením.  Je  to  zdravotní  stav  s  vážnými 
důsledky,  poněvadž  ji mimo  jiné  nutí  k  omezování  rodinných 
a společenských vztahů. Žena Ježíše neosloví, nemluví, pouze 
se  k  němu  zezadu  přiblíží  a  odváží  se  dotknout  střapce  jeho 
šatů. Má velmi jasnou představu: „Jestli se dotknu jen jeho šatů, 
budu uzdravena.“
A Ježíš se otočí, podívá se na ni a ujistí ji, že ji její víra zachránila. 
Dostala nejen fyzické zdraví, ale setkala se i s Boží láskou v Je-
žíšově pohledu.

„Buď dobré mysli, dcero. Tvá víra tě zachránila.“

Tato událost z Matoušova evangelia otevírá  i před námi neče-
kané obzory. Bůh nám jde stále vstříc, ale čeká také na naši ini-
ciativu, abychom setkání s ním nepromeškali. Naše cesta víry, 
ačkoli  je  nerovná  a  posetá  chybami,  slabostmi  a  zklamáními, 
má velkou hodnotu. On je Pánem pravého Života, chce ho vylít 
na nás všechny, na své dcery a syny, kteří mají v jeho očích dů-
stojnost, již nemohou žádné okolnosti zničit. Proto i nám dnes 
Ježíš říká:

do kamene.
Taktéž v midráši  (Pirké Rabbi Eliezer)  se upřesňuje,  že Bůh  se 
zjevuje v ohnivých jazycích. Podle rabínské tradice celý svět sly-
šel Boží hlas, ale jen izraelský lid, který byl přítomný a vyvolený, 
mohl nejen slyšet, ale i vidět Boží slovo v podobě ohnivých ja-
zyků. Právě proto rabíni vysvětlují, že v biblickém textu, když lid 
„viděl hlasy“, viděl ohnivé jazyky. Každé z přikázání v podobě oh-
nivého jazyka procházelo izraelským táborem a spočinulo nad 
každou osobou. Proto se používá výraz „vidět jazyky“, a ne jen 
„hlas“ v jednotném čísle! Ohnivý jazyk se svou plamennou pod-
statou vrýval do kamenných desek. Toto bylo naplněno v No-
vém Zákoně, v den Pentecoste: oheň Ducha Svatého, ve formě 
ohnivých jazyků, spočívá na apoštolech a Marii, shromážděných 
ve Večeřadle (Sk 2,3). Jenže nyní tento oheň není jen vnější, ale 
více než kdy jindy vnitřní: Boží Duch je „vrytý“ do srdce člověka 
a naplňuje ho jako chrám.
Zde je přítomný další prvek důležitý ve vztahu ke křesťanskému 
Pentecoste. Ve Skutcích apoštolů po sestoupení „ohnivých jazy-
ků“ na apoštoly jsou všichni naplněni Duchem Svatým a začnou 
mluvit jinými jazyky (Sk 2,3-4). V Babylonském Talmudu se ohla-
šuje, že každé slovo, které vycházelo z Božích úst, se v okamžiku 
darování Tóry rozdělilo na sedmdesát jazyků a došlo k zázraku 
mluvení v jiných jazycích: Všichni rozuměli Božímu slovu v růz-
ných jazycích. Už v židovské tradici byl tedy předobraz zázraku 
Pentecoste. Když Bůh daroval Tóru v podobě ohnivých jazyků, 
všech sedmdesát jazyků světa mu mohlo porozumět: Bůh „mlu-
vil“ jazykem každého národa!

pokračování v příštím čísle
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zŠ salvátor

1 Ch. Lubichová, Slovo života na říjen 2003, taktéž v Parole di Vita, a cura di 
Fabio Ciardi (Opere di Chiara Lubich 5; Città Nuova, Roma, 2017), str. 700-703, 
v češtině srov. Nové město 10/2003, str. 15.

„Kdo se tedy poníží jako toto dítě, ten je v nebeském králov-
ství největší.“

Proti soutěživé a soběstačné mentalitě staví Ježíš nejslabší člá-
nek společnosti, článek, který nemá žádnou roli, kterou by se 
mohl chlubit nebo ji obhajovat; který je zcela závislý a spontán-
ně se spoléhá na pomoc ostatních. Neznamená to však přijímat 
pasivní roli, vzdát se iniciativy a zodpovědnosti, ale spíše vyko-
nat skutek vůle a svobody. Ježíš totiž vyžaduje, abychom se stali 
malými, vyžaduje záměr a úsilí rozhodně změnit směr.

„Kdo se tedy poníží jako toto dítě, ten je v nebeském králov-
ství největší.“

Chiara Lubichová prohloubila charakteristiku evangelního dítě-
te takto: „(…) dítě se s důvěrou svěřuje do rukou otce a matky: 
věří v jejich lásku. (…) Autentický křesťan, stejně jako dítě, věří 
v Boží lásku, vrhá se do náruče nebeského Otce, vkládá do něj 
bezmeznou důvěru.  (…) Děti  jsou ve všem závislé na  rodičích 
(…). I my, ,evangelní děti‘, jsme ve všem závislé na Otci: (…) on 
ví, co potřebujeme, ještě dříve než o to požádáme, a dává nám 
to. Ani království Boží nemůžeme získat, přijímáme ho jako dar 
z rukou Otce.“
Chiara ještě zdůrazňuje, jak se dítě absolutně spoléhá na otce 
a  všechno  se  od  něj  učí.  Stejně  tak  „,evangelní  dítě‘  vkládá 
všechno do Božího milosrdenství, zapomíná na minulost a začí-
ná každý den nový život, otevřený radám Ducha Svatého, který 
je stále kreativní. Dítě se neumí samo naučit mluvit, potřebuje 
někoho, kdo by ho to naučil. Ježíšův učedník (…) se všechno učí 
z Božího slova, dokud nemluví a nežije podle evangelia.“
Dítě má sklon napodobovat svého otce. „A tak ,evangelní dítě‘ 
(…)  miluje  všechny  lidi,  protože  Otec  ,dává  vycházet  svému 
slunci pro zlé  i pro dobré a sesílá déšť spravedlivým  i nespra-
vedlivým‘; miluje jako první, protože on nás miloval, když jsme 
ještě byli hříšníky; miluje nezištně, protože to tak dělá nebeský 
Otec.“1

„Kdo se tedy poníží jako toto dítě, ten je v nebeském králov-
ství největší.“

Vincent z Kolumbie prošel se svou rodinou zkouškou pandemie 
za  velmi  přísné  karantény.  Píše  o  tom:  „Když  začal  lockdown, 
každodenní život se náhle změnil. Moje žena a dva starší syno-
vé  se měli připravovat na  zkoušky na univerzitě. Nejmladší  si 
nemohl  zvyknout na distanční  výuku. Nikdo doma neměl  čas 
starat se o druhé. Při pohledu na ten chaos, který byl před vy-
buchnutím, jsem si uvědomil, že je to příležitost žít umění lásky 
v našem ,novém životě‘ podle evangelia. Pustil jsem se do úkli-
du kuchyně,  začal  jsem vařit  a  starat  se o  jídlo. Nejsem nijak 
dobrý  kuchař  a  neumím  perfektně  uklízet,  ale  viděl  jsem,  že 
to pomůže ke snížení každodenního napětí. To, co začalo jako 
skutek lásky jednoho dne, se pak opakovalo po několik měsíců. 
Také ostatní členové rodiny, když splnili svoje povinnosti, se za-
pojili do úklidu, dávali do pořádku oblečení nebo věci v domě. 
Společně  jsme  konstatovali,  že  slova  evangelia  jsou  pravdivá 
a že tvořivá láska napoví, jak uspořádat vše ostatní.“

Letizia Magri

Ohlédnutí za školním rokem 2020-2021
Letošní školní rok je ve finále. V době, kdy budete číst tyto řád-
ky,  již asi budou prázdniny, protože jsme z důvodu plánované 
opravy vnitřních částí střechy museli vyhlásit od 28. června tři 
dny ředitelského volna. I když mnozí z vás, kteří sledujete dění 
kolem nové farní budovy, kam plánujeme po nutné rekonstruk-
ci přestěhovat naši církevní školu, si můžete myslet, že oprava 
střechy půdní vestavby je za těchto podmínek zbytečná, proto-
že ten další a pravděpodobně poslední školní rok už to tam ně-
jak vydržíme. Mohlo by být, jenže střešní krytina je svou život-
ností zřejmě na konci svých možností a sil, proto se stále častěji 
objevují ve střeše nové praskliny a netěsnosti, které způsobují 
poměrně masivní zatékání a v některých místech začalo zatékat 
i do elektrických rozvodů. Místa netěsností se dost obtížně hle-
dají, proto bude oprava organizována osvědčeným způsobem, 
tedy odkrytím sádrokartonů na delší dobu a sledováním, kudy 
při  dešti  voda do  střechy  vniká.  Pak  se  takto objevená místa 
utěsní a nakonec se sádrokartony vrátí na původní místa. Po-
tom už bude následovat výmalba tříd.
Ohlédnu-li  se  za  tímto  školním  rokem,  mám  smíšené  pocity. 
Na  jednu stranu vše začalo optimisticky, v září  jsme se snažili 
co  nejrychleji  naskočit  do  výuky,  protože  jsme  chtěli  probrat 
nebo ještě více zopakovat učivo, které jsme v době prvního jar-
ního uzavření škol nestihli nebo jsme potřebovali více upevnit. 
Na druhou stranu do toho ministerstvo školství narychlo upra-
vovalo školský zákon a na něj navazující vyhlášky, na které jsme 
se snažili co nejrychleji reagovat. Bylo nutné doplnit školní řád 
a  rozhodnout,  jak  nejlépe připravit  školu  na  hrozící  distanční 
výuku, protože se epidemiologická situace v ČR prudce zhoršo-
vala. Než jsme se nadáli, kovid nás opět dostihl, a tak od půlky 
října byly  znovu uzavřeny  školy pro prezenční  výuku a my  se 
začali potkávat se žáky pouze v online prostředí. V té době jsme 
si nikdo nemysleli, že tento způsob výuky budeme muset prak-
tikovat s drobnějšími přestávkami až do půlky dubna (I. stupeň), 
respektive půlky května (II. stupeň).
Pocit  jsem měl prazvláštní, když jsem denně cestou do kance-
láře školy procházel školou, a v době, kdy by zde měl pulzovat 
život a všude se rozléhat dětské hlasy a smích, bylo tísnivé ti-
cho a prázdno. Sem tam jsme se s učiteli potkali ve třídě, když 
zrovna připravovali živé online vysílání svého předmětu. Mnozí 
ale do školy chodili  jen v nejnutnějších případech a převážně 
učili z domu. Také pravidelné porady jsme měli online. Během 
prázdnin a na podzim jsme se snažili ještě dokoupit další vyba-
vení a posílit datové přenosy, aby online výuka mohla bez pro-
blémů fungovat.  Ještě dnes se o mě pokoušejí mrákoty, když 
si vzpomenu, že přes všechny tyto naše snahy v době, kdy jak 
učitelé,  tak  žáci a  rodiče byli natěšeni na pořádnou distanční 
výuku, našemu poskytovateli Bakalářů, přes nějž všechna vzá-
jemná komunikace šla, vypadl téměř na tři dny server. Tyto pro-
blémy zažívali i mnozí další poskytovatelé, protože v té době byl 
málokdo připraven na tak extrémní zatížení datových linek. To 
vše ukázalo jen na další omezenost současné společnosti. Přes 
všechny vymoženosti, úspěchy a nejmodernější techniku jsme 
strašně zranitelní tím, jak moc jsme na tom všem závislí. V oka-
mžiku, kdy se něco pokazí, život, na který jsme zvyklí, se téměř 
zastaví, protože bez toho všeho si už tak rychle neporadíme. 
Velmi náročné bylo každý týden vytvářet nový aktuální rozvrh 
online  výuky,  do  kterého  bylo  nutné  promítnout  všechna  or-
ganizační omezení, pracovní neschopnosti zaměstnanců i naše 
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den plný hudby. Paní učitelka Vránová přišla se spoustou zají-
mavých aktivit. Páťáci poznávali noty, určovali hudební nástroje, 
hráli na malý dechový nástroj kazoo a na zvukové válce – boo-
mwhackers, poznávali melodie z pohádek, řešili notové sudoku 
a spoustu dalších úkolů. Byl to moc vydařený den a už se všichni 
těšíme, až si budeme moci společně z plných plic zazpívat.

Mgr. Veronika Masopustová

„Den Země“ – Projekt OP VVV II ve školní družině
V pondělí 17. května proběhl ve školní družině projektový den 
na téma „Den Země“, a to pod vedením Mgr. Veroniky Mičun-
kové.  Ta děti postupně  seznámila  s pojmem životní prostředí 
a jeho významem pro člověka. Hned po obědě se děti pustily 
do  tvoření  hmyzího  domečku  z  květináče,  při  kterém  se  pra-
covalo  především  s  přírodním  materiálem.  Nezapomnělo  se 
na důležitost třídění odpadu, po němž si děti zahrály zábavnou 
hru. Z modré deky vytvořily rybníček, z něhož pak s nadšením 
lovily odpad a ten vkládaly do správných kontejnerů. To nejzá-
bavnější z programu - výroba modelu Země z plastelíny, pokus 
Země na talíři, ale hlavně lávová lampa, děti velice bavilo. Pro-
jektový den byl opravdu poučný a moc se nám všem líbil.

„Klubou se nám druhé zoubky“ – Projekt OP VVV II ve škol-
ní družině
Poslední  projektový  den  letošního  školního  roku  jsme  zakon-
čili  tématem „Klubou se nám druhé zoubky“. Pozvání do škol-
ní družiny přijala paní Miluše Mikulenčáková, která si pro děti 
přichystala  velmi  zajímavý  program.  Děti  se  naučily  základní 
pravidla správné ústní hygieny - péči o mléčný a smíšený chrup, 
seznámily se s tím,  jak používat pomůcky domácí dentální hy-
gieny. Paní lektorka dětem vysvětlila, co čekat v zubní ordinaci, 
povídalo se o důležitosti pravidelných prohlídek a také, že nikdo 
nemusí mít  strach  z  návštěvy  zubního  lékaře.  Během odpole-
dne  si  všichni  vyzkoušeli modelaci  zoubku  z  plastické  hmoty. 
Poté se ve skupinkách pokoušeli správně sestavit celý zubní ob-
louk, při čemž si navíc procvičili jemnou motoriku. Prostřednic-
tvím programu se děti dozvěděly základní  informace o dutině 
ústní a o dentální hygieně, o zubních prohlídkách i o nebezpečí 
poškození zubů. Po skončení programu dostaly děti dárečky – 
zubní  kartáček  i pastu na  zuby,  tak určitě doma před  spaním 
ukázaly,  jak se správně čistí zoubky. Paní Mikulenčákové moc 
děkujeme.

Lenka Karolová, DiS.

Dopravní hřiště – IV. třída
Ve středu 19. 5. měli naši čtvrťáci další přípravu nutnou pro zís-
kání  „průkazu  cyklisty“.  Byla  to  už  předposlední  návštěva  do-
pravního  hřiště,  protože  příště  už  na  děti  čekala  závěrečná 
zkouška. Dnes si znovu zopakovaly značky i pravidla silničního 
provozu,  vyzkoušely  si  nanečisto  dopravní  testy,  které  na  ně 
příště čekají, a nakonec samozřejmě nesměla chybět ani nejob-
líbenější  praktická  část na dopravním hřišti. Přestože předpo-
věď počasí na tento týden moc dobře nevypadala, jako už dříve 
tolikrát i dnes se ukázalo, že „salvátorské děti“ mají „tam naho-
ře“  rádi  . Po  ranním deštíku nám nakonec vysvitlo  sluníčko 
a děti si dopravní hřiště pěkně užily.

Průkaz cyklisty – první velká zkouška čtvrťáků
A ve středu 16. 6. navštívili naši čtvrťáci dopravní hřiště napo-
sledy. Tentokrát, aby napsali závěrečné testy a obdrželi „Průkaz 
cyklisty“, který je opravňuje být právoplatnými účastníky silnič-
ního provozu. Všichni splnili testy na výbornou a dokonce s ve-

snaha, aby žáci měli optimální množství online hodin. Myslím, 
že  se  poměrně  osvědčilo  využití  zakoupených  tabletů,  které 
jsme mohli podle potřeby zapůjčit dětem z početných rodin. 
Na začátku druhého pololetí Česká školní inspekce přišla do ško-
ly monitorovat a hodnotit probíhající distanční výuku. Ve dvou 
dnech odhospitovali celkem 14 vyučovacích hodin. Velmi mne 
potěšilo jejich hodnocení. Všechny sledované hodiny byly bez 
chyb (jak výukových, tak metodických), ocenili nastavené pra-
vidlo o zapnutých kamerách během výuky a dělení tříd na sku-
piny, aby se výuka zefektivnila. Jediné, co se jim zdálo kompliko-
vané, bylo omezení free verze Webexu, který po 50 minutách 
připojení přeruší. Na základě toho uvažujeme o budoucí změně 
této platformy. 
Během března a na začátku dubna se začala kovidová situace 
zlepšovat  a my  s napětím očekávali,  kdy bude obnovena pre-
zenční výuka. Nakonec jsme se dočkali a přibližně dva měsíce 
před koncem roku jsme ji mohli opět obnovit. Moc jsme se na ni 
již těšili, ale nenapadlo nás, že s ní budeme zažívat poměrně ná-
ročné a komplikované situace - museli jsme zahájit pravidelné 
testování všech přítomných ve škole, což se zejména některým 
rodičům nelíbilo. Také sedět ve škole neustále s rouškami a re-
spirátory na ústech vůbec nebylo příjemné a zejména děti mají 
můj velký obdiv za to, že to zvládly.
Všem patří moje velké poděkování,  že  jste tímto  složitým ob-
dobím prošli se ctí. Velké díky patří jak rodičům, kteří se snažili 
zejména těm mladším dětem pomáhat s výukou, s vypracová-
váním domácích úkolů a nejvíc asi s prací na počítači. Díky také 
všem učitelům, kteří se snažili na sobě pracovat a zdokonalovat 
se v používání moderní techniky při online výuce, za čas stráve-
ný při každodenních přípravách na tento způsob výuky, který 
je časově náročnější něž klasická výuka ve škole. Mé díky patří 
i všem žákům, kteří i přes všechny těžkosti vytrvali a snažili se 
poctivě na vše připravovat, odevzdávat domácí úkoly, zadané 
práce, a deváťáci se museli zodpovědně připravovat na přijíma-
cí zkoušky na střední školy.  
Velké díky patří  i všem rodičům a příznivcům školy, kteří neú-
navně a obětavě připravují prostory v budově bývalého Staveb-
ního učiliště, kam bychom se, dá-li Pán, mohli v budoucnu pře-
stěhovat. Tím by se uzavřelo naše šestnáctileté hledání místa 
v našem městě, kde bychom mohli lépe a důstojněji naplňovat 
cíle, které jsme si v oblasti výchovy a vzdělávání žáků stanovili. 
Mám naději, že v těchto nových prostorách se snadněji může 
naplňovat  představa  církevní  školy  jako  komunitního  centra, 
kde se mohou scházet a spolupracovat tři pilíře – farnost, ško-
la Salvátor a Rybičky. Moc děkuji také všem za jejich štědrost 
při nedávné sbírce na církevní školy a také všem za neúnavné 
modlitby, kterými nás doprovázíte. Velmi si toho vážím a pevně 
věřím, že přes všechny těžkosti, které určitě budeme muset po-
stupně překonávat, nakonec s Boží pomocí a požehnáním vše 
ke všeobecné spokojenosti zvládneme.
Přeji  všem  nádherné  prázdniny,  mnoho  nevšedních  zážitků, 
pevné  zdraví,  Boží  ochranu  a  dostatek  odpočinku  pro  načer-
pání nových sil, kterých bude jistě v novém školním roce tolik 
potřeba.
Ať vám Pán žehná.

Hynek Mikušek, ředitel školy

Poslední dva školní měsíce byly ve znamení projektů.

„Hudební bádání a skládání“ – Projekt OP VVV II
Děti  si  v  posledních měsících  hudební  výchovu  ve  škole moc 
neužily,  proto  páťáci  s  velkým  nadšením  přivítali  projektový 
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likou pochvalou nejen za  znalosti, ale  také  za vzorné chování 
na dopravním hřišti. V dopravních vědomostech prý byli dokon-
ce nejúspěšnější třídou v letošním roce. Všem čtvrťákům moc 
gratuluji a také já připojuji pochvalu  .

Mgr. Petra Mikešová

„Od semínka k rostlince“ – Projekt OP VVV II
V pátek 21. 5. poznali žáci III. třídy, co znamená „poznávat pří-
rodu všemi smysly“. Projektový den měli zaměřen na semínka. 
Seznámili se s tím, k čemu všemu se semínka rostlin využívají, 
mnohé znaly  z běžného  života, mnohé se přiučily.  Jako  třeba 
to, že ze semínek kukuřice se vyrábí ekologická taška na kom-
postování,  která  se  v  přírodě  spolu  s  odpadem  krásně  rozlo-
ží. Pohybu si užili dosyta při hře na veverky, kdy hledali ukryté 
oříšky, aby přežili zimu. Taky výtvarný talent děti ukázaly, a to 
při tvorbě omalovánek ze semínek. Ve volné chvilce děti zapoji-
ly i svůj čich při prozkoumávání bylinkové zahrádky. Závěr patřil 
ochutnávce  naklíčených  semínek  a  nutno  podotknout,  že  dě-
tem moc chutnalo.

Mgr. Hana Havranová

Dopravní hřiště pro školní družinu
Před samotnou návštěvou dopravního hřiště  jsme se s dětmi 
školní družiny řádně připravili; vysvětlili  jsme si základní pravi-
dla bezpečnosti v  silničním provozu,  jaké dopravní  značky po-
třebujeme znát či  jak bezpečně překonat silnici. Poté  jsme se 
v pátek 21. května vydali na dopravní hřiště. Děti se při  jízdě 
i na chodníku a přechodech snažily dodržovat všechna pravidla. 
A i když čas na dopravním hřišti rychle utekl, všem se nám tam 
líbilo.

Lenka Karolová, DiS.

„Zvířata“ – Projekt OP VVV II
V druhé polovině měsíce května byl pro žáky 1. ročníku připra-
ven odborníky z Valašského ekocentra projektový den s názvem 
Zvířata. Děti se nejprve učily o zvířatech domácích – poznávaly 
je na obrázcích, rozpoznávaly je podle zvuků, dozvěděly se, čím 
jsou pro nás užitečná, nebo si je obkreslovaly podle dřevěných 
šablon. Následovala část o zvucích zvířat ve volné přírodě, nej-
častěji to byli ptáci. Tento úsek programu probíhal venku, a děti 
si při něm dokonce zahrály různé zajímavé hry se zaměřením 
na rozvoj smyslového vnímání a orientace v prostoru.

Mgr. Ludmila Černochová

,,Matýskovy zpívánky“ – Projekt OP VVV II
Průvodcem  hudebního  projektového  dne  druháčků  byla 
Mgr. Eva Vránová a její pomocník „Matýsek“. Dopoledne plné 
písniček s pohybovým nebo rytmickým doprovodem nenecha-
lo děti ani chvíli sedět. Jako hudební nástroj využívaly tělo, ale 
vyzkoušely  si  také  hru  na  dechový  nástroj  kazu,  hrací  roury 
bobotubes a ozvučná dřívka. Hravou formou si osvojovaly zna-
losti o notové osnově, notách, délkách not. Také se učily noty 
pojmenovávat  a  umisťovat  je  do  notové  osnovy.  Nechybělo 
ani skládání písniček podle obrázků a plnění zábavných úkolů. 
Po nabitém programu se jen neradi loučili, bylo to zkrátka pri-
ma dopoledne.

Mgr. Kateřina Janýšková
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1. červen – Den dětí
Díky  rozvolnění  protiepidemických opatření  se od 24.  května 
opět promítá v kinech, tedy také v místním kině. Toho jsme vy-
užili a pro žáky objednali dva filmy jako dárek ke Dni dětí. Žáci 
I. stupně zhlédli film „Mia a bílý lev“ hned zrána a po návratu 
pokračovali výukou, kterou vyučující přizpůsobili jejich svátku. 
Žáci II. stupně se ráno učili a na film „Děda, postrach rodiny“ šli 
do kina v 10:00. Také oni po návratu pokračovali ve vyučování. 

Služební cesta do Církevní základní a mateřské školy ve Zlí-
ně
Na středu 2. 6. jsme domluvili setkání zástupců vedení naší ZŠ 
Salvátor, učitelek z DS Rybičky a ředitelství CZŠ a MŠ ve Zlíně. 
Cílem jednání bylo získat potřebné informace a zkušenosti sou-
visející se vznikem církevní mateřské školy, která je ve Zlíně sou-
částí základní školy. Kromě důležitých informací, které se týkaly 
legislativy, financování CMŠ, organizace provozu, vzdělávacího 
systému (ŠVP) či způsobu řízení obou subjektů v jednom jsme 
měli možnost nahlédnout i do provozu školky a školy.  Vedoucí 
paní učitelka MŠ nám postupně odpovídala na všechny otázky, 
vše nám při tom ukazovala a vysvětlovala. Paní ředitelka pou-
kázala na možná úskalí, se kterými se při vzniku mateřské školy 
jako součásti jednoho subjektu musí počítat. Po prohlídce MŠ 

rie, kde  jsme se dověděli, kteří  svatí  jsou znázorněni na obra-
zech a  sochách,  co a  z  čeho  je paškál,  jak náš  kostel  vypadal 
dříve a spoustu dalších zajímavostí.

Mgr. Veronika Masopustová

„Žijeme na krásné planetě“ – Projekt OP VVV II ve školním 
klubu
Dne 25. 5. jsme se ve školním klubu věnovali s dětmi pod vede-
ním paní Mgr. Mičunkové naší planetě – Zemi. Připomněli jsme 
si, že je krásná, ale také velmi křehká, a my jako lidé za ni nese-
me odpovědnost. I když jako děti z klubu nejsme ještě dospělí, 
můžeme  se  k ní  chovat  šetrně a můžeme pomáhat  ji  chránit. 
Mluvili jsme o tom, co naší planetě škodí a prospívá. Věnovali 
jsme se recyklaci, víme už bezpečně, které věci patří do kterého 
kontejneru.  Všechno jsme si vyzkoušeli prakticky při hře i při 
úklidu po našem vyrábění modelu planety Země z plastelíny, lá-
vové lampy (tu by někteří z nás dokázali pozorovat ještě hodně 
dlouho) a domečku pro hmyz.

Žáci ze školního klubu
a paní vychovatelka Mgr. Anna Hříbková

Beseda v Městské knihovně – I. třída
Když  se  květen  chýlil  ke  svému  závěru,  absolvovali  naši  nej-
mladší  žáci  besedu  v Městské  knihovně  ve Valašském Meziří-
čí.  Tentokrát  již  neprobíhala  on-line,  ale  děti  skutečně mohly 
do  knihovny  přijít. Nesla  název  Poprvé  v  knihovně. Obě  paní 
knihovnice dětem ukazovaly,  co  jim v balíku přinesla moudrá 
sova, a seznámily je tak hravou formou s tím, jak vše v knihovně 
funguje či  jak vzniká kniha. Nechyběla ani prohlídka knihovny 
s osobním nahlédnutím do libovolně zvolených knih. A kdo s se-
bou měl průkazku čtenáře, ten si mohl rovnou odnést vypůjče-
né knihy. Děkujeme za pěkně připravenou knihovnickou lekci!

Mgr. Ludmila Černochová

Mimořádný úspěch našich žáků!
Ve čtvrtek 27. 5. dopoledne jsme mohli sledovat on-line vyhlá-
šení výsledků krajského kola soutěže „O poklad strýca Juráša“ 
(nebo se podívat později na záznam přenosu). 
S radostí informujeme, že 
na 1. místě se v kategorii poezie umístil Vojtěch Zavičák z V. 
třídy, 
rovněž na 1. místě skončila za 8. a 9. ročník Markéta Kubjá-
tová. 
Na 2. místě se v kategorii poezie umístil Matěj Komenda z VIII. 
třídy a 
v kategorii komiks se na 3. místě umístila Veronika Pospíšilo-
vá z II. třídy. 
To je skvělé! (Ke kategorii komiks jen malá poznámka: zde nebyl 
rozlišen věk soutěžících, byla jen jedna skupina.) 
Děkujeme všem oceněným žákům za reprezentaci školy a gra-
tulujeme k tomuto velkému úspěchu!

Mgr. Magda Krupová

„Den kostelů“ – Projekt OP VVV II
Možná znáte Noc kostelů – akci, která zve zájemce k návštěvě 
kostela v neobvyklou noční dobu na připravený program. A co 
je Den kostelů? Název projektového dne, který pro naše páťáky 
připravila Mgr. Eva Vránová. Přestože do našeho kostela všichni 
chodíme často a rádi, je spousta informací, které o něm ještě 
nevíme.  S  paní  učitelkou  Vránovou  jsme  se  nejprve  rozpohy-
bovali u písničky o domech na skále a na písku. Pak jsme pře-
mýšleli nad tím, co mají domy a budovy společného a v čem se 
mohou lišit. Tím jsme se dostali k tomu, co je typické pro kostel 
a co v každém kostele najdeme. V pracovních listech si děti vy-
malovaly okenní vitráž a poznávaly osoby, které mají v kostele 
nějakou funkci (varhaník, kněz, kostelník, lektor…). Pak už jsme 
se přesunuli k našemu farnímu kostelu Nanebevzetí Panny Ma-



15

jsme ještě prošli prostory školy, nahlédli do některých učeben, 
jídelny a školní kaple. Nespornou výhodou  je mít  také vlastní 
venkovní  prostor.  Věříme,  že  nám  získané  informace  mohou 
pomoci při případné  transformaci DS Rybičky na  církevní ma-
teřskou školu.

Ing. Hynek Mikušek, ŘŠ
Mgr. Magda Krupová, ZŘŠ

„Putování domem Božím“ – Projekt OP VVV II
Naši milí třeťáci si 3. 6. zpestřili čekání na svůj významný den, 
první svaté přijímání, projektovým dnem s názvem „Putování 
domem Božím“. Lektorkou tohoto projektu byla Mgr. Eva Vrá-
nová. Všechny děti znají kostel z návštěv mší svatých, dnes se 
ale s tímto místem seznámily podrobněji. Naučily se názvy ty-
pických předmětů v kostele a pochopily jejich význam, zopako-
valy si zásady správného chování v kostele a taky za doprovodu 
kytary zazpívaly krásnou píseň. Paní Vránové za vše děkujeme.

Mgr. Hana Havranová

Knihovna pro II. stupeň
Žáci VII. a VIII.  třídy navštívili městskou knihovnu v rámci pra-
videlných besed pro školy, aby zrealizovali lekce, které měli na-
plánovány už  dávno,  ale  kvůli  zavřeným  školám nemohly být 
uskutečněny. Obě třídy měly téma závažné – VIII. třída „Holo-
caust v literatuře“. Prostřednictvím literárních děl (zejména De-
níku Anny Frankové a Hanina kufříku) se žáci seznámili s historií 
holocaustu, norimberských zákonů, koncentračních táborů atd. 
Lekce přispívá k  tomu, aby  se mladí  lidé učili  vnímat  správné 
hodnoty,  připomněli  si,  jak  hrozná  je  válka,  učili  se  toleranci 
a vyhranili se proti rasismu. Žáci VII. třídy měli besedu s názvem 
„Lois Lowryová a její dystopický svět“. „Dvanáctiletý Jonas žije 
ve  světě,  v  němž  neexistují  války,  zločiny,  strach  ani  bolest. 
Všechno  je  dokonale  organizované,  nikdo  si  kvůli  ničemu  ne-
musí dělat starosti…“ Dárce – série příběhů ze světa, ve kterém 
se lidem podařilo zbavit hladu, strachu, závisti, utrpení a válek. 
Zároveň však přišli také o barvy, lásku, soucit či umění. Je tento 
svět  skutečně  ideální?  Žáci  se  ponořili  do  příběhu  plného  zá-
važných myšlenek  a  otázek.  Avšak  jak  celý  příběh  skončil,  se 
nedozvěděli. Nezbývá jim nic jiného, než aby si knížku přečetli. 
A pokud ještě nemáte tip na dobrou knihu na prázdniny, vřele 
doporučujeme. (Je pro děti od 12 let.)

Mgr. Jiří Krupa a Mgr. Anežka Zgabajová

Turistický kroužek
Rozvolnění  protiepidemických  opatření  pokračují,  a  tak  zača-
ly ve škole opět fungovat kroužky (kromě pěveckého kroužku 
a flétničky, které realizovat nemůžeme). Po studeném a dešti-
vém květnu, kdy by to na společné víkendové vycházky stejně 
moc nebylo, jsme s turistickým kroužkem konečně mohli ven! 
V sobotu 5. června jsme se tedy vydali na túru. Po měsících vol-
na,  kdy  si  někteří možná odvykli  pravidelnému pohybu,  jsme 
zvolili méně náročnou trasu víceméně po zpevněných cestách. 
Ráno nás sice překvapilo zataženou oblohou, ale od 10 hodin 
už svítilo sluníčko a postupně hřálo a taky opalovalo stále více. 
Pěšky jsme šli z autobusového nádraží do Zašové přes Hrádky, 
občerstvili jsme se z pramene u Panny Marie ve Stračce a ces-
tou kolem kostela došli k zašovské rozhledně. Ta dětem na tváři 
vyloudila úsměv svou výškou a výhledem. Do Krhové jsme se 
potom svezli vlakem a na autobusové nádraží  ještě zase došli 
pěšky.

Mgr. Magda Krupová

Návštěva hvězdárny – Projekt OP VVV II
Na doplnění učiva fyziky navštívili žáci 8. ročníku ve čtvrtek 3. 
června  hvězdárnu.  (Přivítali  jsme  tuto možnost  doplnění  škol-
ních informací odborníky z hvězdárny v rámci projektu OP VVV 
II.) Objednali jsme si dva bloky na téma „Optika“ a „Meteorolo-
gie“. Dříve než na místě začaly samotné přednášky, vystoupali 
jsme  do  kupole  hvězdárny,  odkud  jsme  pozorovali  přes  hvěz-
dářský dalekohled povrch Měsíce a Slunce. Potom jsme na trá-
vě před hvězdárnou skrz parabolické zrcadlo, které soustředilo 
sluneční paprsky do jednoho bodu a ukázalo jejich sílu, zapálili 
dřevěný  klacek.  Pak  následovala  přednáška  o  optice.  Nebyla 
však  jen teoretická, ale téměř všechny optické  jevy  jako např. 
odraz a lom světla, mezní úhel, rozklad světla hranolem, disper-
ze světla přes vodu, výpočet ohniskové vzdálenosti byly před-
vedeny i názorně. Pokračovali jsme v meteorologickém muzeu. 
Venku, kde jsou umístěny současné moderní přístroje k měření 
síly větru, srážek, slunečního svitu a dalších hodnot, nám před-
vedli  využití všech přístrojů v praxi. Vše zakončila prezentace 
o meteorologii v sálu hvězdárny.

Mgr. Jiří Krupa
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Po  dlouhé  době mohli  také  naši  čtvrťáci  opět  navštívit měst-
skou knihovnu. Lekce, kterou si pro ně paní knihovnice připravi-
la,  nesla  název  „Už mě  nechte  být“.  Prostřednictvím  knihy  I. 
Březinové „Útěk Kryšpína N.“ se děti seznámily s tématem šika-
ny.  Besedovaly  o  tom,  co  je  šikana,  jak  k  ní může  dojít,  jaké 
může mít dopady na oběť,  jak se zachovat, když se s ní samy 
setkají. Cílem besedy bylo, aby si děti uvědomily, že hrdinství 
nespočívá v síle, ale v srdci. A to se snad i povedlo  .

„Nad vodou a pod vodou“ – Projekt OP VVV II
Ve středu 9. 6. měla  IV.  třída poslední  letošní projektový den 
a tentokrát opět v našem oblíbeném Ekocentru. Protože jsme 
právě v přírodovědě dokončili  učivo o našich  vodních ekosys-
témech,  byl  tento  projektový  den  skvělým  zakončením.  Děti 
se nejdříve na zahradě Ekocentra seznámily s živočichy, které 
můžeme u vody potkat. Zahrály si hru „Najdi živočicha a rostli-
nu“, zopakovaly si, co je „potravní řetězec“, a vyzkoušely si při 
hře, jak těžké to má kapr, když se chce zachránit před okounem. 
Dozvěděly se také, proč je důležité zadržovat vodu v krajině, co 
jsou to meandry a regulace řek, a vyzkoušely si samy, jak rychle 
teče řeka v regulovaném nebo naopak v přírodním korytu. Po-
časí nám tentokrát opravdu přálo a celé dopoledne se na nás 
smálo sluníčko. Proto, když jsme se posléze vyzbrojeni síťkami 
vydali k rybníku na „lov“ vodních živočichů, byly děti nadšené, 
že mohly zout boty a smočit si nohy v chladivé vodě. Děkujeme 
moc pracovníkům Ekocentra za krásné a naučné dopoledne.

Mgr. Petra Mikešová

Hvězdárnu v  rámci projektu navštívili  také  žáci VII.  třídy  s pa-
nem učitelem Mgr. Martinem Holišem a žáci VI. třídy s paní uči-
telkou Janou Komoňovou.

Knihovnická lekce pro V. třídu – Valašské pověsti a pohád-
ky
Hurá! Páťáci konečně mohli navštívit knihovnu. Při výukovém 
programu  jsme  se  vzdělali,  pobavili  a možná  chvilku  i  trochu 
báli.  Od  paní  knihovnice  jsme  se  dověděli,  jaké  pověsti  jsou 
na Valašsku známé, jaké postavy v nich vystupují a jaký se v nich 
používá  jazyk. Mnohá valašská  slova páťáci  znali,  ale některá 
museli  vyhledat  ve  slovníku  .  Na  konci  nám  ještě  zbyl  čas 
na čtení a prohlížení knih.
Mgr. Veronika Masopustová

Anketa: Který měsíc v kalendáři o. Pavla se vám nejvíce 
líbí?
Druhým rokem  jsme ve škole uspořádali hlasování o nejhezčí 
fotografii v kalendáři otce Pavla, tentokrát z kalendáře na rok 
2021. (Všechny fotografie k dvanácti měsícům máme ve škole 
vystaveny na nástěnce.) Jak se žáci po distanční výuce vraceli 
postupně do  škol, byli  vyzváni,  aby  tu podle nich nejhezčí  fo-
tografii označili a lísteček s pořadím prvních tří fotek odevzdali. 
Děti nemusely uvádět jméno, ale mohly napsat svůj věk, a tak se 
vlastně dalo poznat, jak se mění vkus s věkem. Nakonec vzniklo 
i  jakési definitivní pořadí  zahrnující  všechny věkové kategorie 
od I. třídy přes devátou až po dospělé zaměstnance školy.
Celkové pořadí:
1. místo: listopad, 2. místo: prosinec, 3. místo: červen, 4. místo: 
květen, 5. místo: duben, 6. místo: leden, 7. místo: srpen, 8. mís-
to: září, 9. místo: říjen, 10. místo: červenec, 11. místo: březen, 
12. místo: únor.
A která fotografie se nejvíce líbí vám?

Mgr. Magda Krupová

Knihovna pro III. a IV. třídu
Třeťáci navštívili městskou knihovnu 8. června a při besedě se 
seznámili  se  způsobem života na Valašsku před sto  lety. Tyto 
informace  získali  ze  zajímavého  povídaní  paní  knihovnice 
o krásných knihách „Gabra a Málinka“ od spisovatelky Amálie 
Kutinové a „Zuzajda a Jurajda“ od spisovatelky Marie Podešvo-
vé. Věřím, že z časových důvodů nedokončené vyprávění paní 
knihovnice přiměje alespoň některé děti k vypůjčení a přečtení 
těchto knih.

Mgr. Hana Havranová
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Písničky s notičkou Aničkou – projekt OP VVV II
Dne  10.  6.  měli  žáci  1.  ročníku  připravený  projekt  „Písničky 
s notičkou Aničkou“. Celým dopolednem je provázela Mgr. Eva 
Vránová,  která  s  sebou  přinesla  háčkovanou  notičku  Aničku. 
Během výukového programu se děti dozvěděly mnoho důleži-
tých informací ze světa hudby, které vhodně doplnily a rozvinu-
ly učivo hudební výchovy v 1. ročníku. Naše malé hudební nad-
šence  čekala  spousta  zábavy,  rytmických  her,  rozlišování  not, 
práce s notovou osnovou, písně, úkolů se zaměřením na rozvoj 
sluchového vnímání, vyplňování pracovních listů nebo hudební 
luštění a bludiště. A  jaké bylo překvapení na závěr? Přece hu-
dební dárky, které dětem udělaly velkou radost.
Děkujeme Evě Vránové za tak skvěle připravený program!

Mgr. Ludmila Černochová

„Pomoc má mnoho podob“ projekt OP VVV II ve šk. klubu
Měli jste někdy možnost vyzkoušet si, jak se může cítit člověk 
s hendikepem? A myslíte,  že hendikepem  je  jen zdravotní po-
stižení nebo jím může být i nějaká složitá životní situace? Jsou 
lidé, kteří druhým v takovýchto situacích profesionálně pomá-
hají.  Jaké vlastnosti by měli mít,  aby  svou práci dělali  dobře? 
Jakým skupinám pomáhají v našem městě? A co my? Budeme 
pro  druhé,  kteří  potřebují  pomoc,  jako  milosrdný  Samaritán, 
nebo raději půjdeme rychle pryč vlastní cestou? Na podobné 
otázky jsme hledali odpovědi s paní Mgr. Martou Doubravovou, 
zástupkyní  ředitele  Diakonie  Vsetín.  Během  prožitkových  her 
jsme pocítili na vlastní kůži trochu hendikepu, dostali se do role 
pomáhajícího nebo toho, kdo pomoc poskytuje; objevili  jsme 
pro sebe nové skupiny lidí, kterým se věnují organizace posky-
tující sociální služby. Nakonec jsme si „vytvořili“ i svého vlastní-
ho sociálního pracovníka, který musí mít nejen bystrou hlavu, 
ochotné nohy a ruce, ale také srdce na správném místě.

Mgr. Anna Hříbková, vychovatelka ŠK

První svaté přijímání
Neděle 13. června – velký den pro naše žáky z III. třídy. Poprvé 
přijaly v hostii Pána Ježíše při svatém přijímání. Bylo slunečné 
dopoledne, děti byly krásně oblečené a po hodinách nábožen-
ství ve škole a čtvrtečních přípravách v kostele i dobře připra-
vené na tuto slavnostní událost. Sešly se celé rodiny, aby byly 
s  dětmi při  tak důležitém okamžiku. Dostala  jsem od  třeťáků 
také pozvánku a tuto slavnost jsem si nemohla nechat ujít. A jak 
o. Pavel v promluvě nabádal děti, aby se snažily zapamatovat si 
datum svého prvního svatého přijímání  (a dal  jim k tomu rov-
nou čtyři nápovědy), myslím, že ani  já na tento den letošních 
třeťáků nezapomenu.

Mgr. Magda Krupová

Vyhodnocení sběru sedmikrásek
V letošním školním roce naši žáci opět mohli sbírat a sušit sed-
mikrásky. Někteří už jsou tradiční sběrači a přinášejí jich čím dál 
větší množství, jiní se přidali poprvé, což je vynikající. V každém 
případě nás velmi  těší,  že se do  této soutěže celkem zapojilo  
čtrnáct skvělých sběračů z celé školy. Sedmikráska se dobře sbí-
rá, ale když se usuší pár kvítků, skoro nic to neváží. Těší nás, že 
velkou námahu při sběru vynaložili Radim a Verunka Pospíšilovi 
a s váhou 484 g obsadili 1. místo v soutěži. Následovaly je sestry 
Kristinka a Julinka Folvarčné, které nasušily 377 g, na 3. místě se 
umístily sestry Anička a Sára Bothovy s váhou 245 g. Všechny 
zaslané  sedmikrásky  byly  převáženy  ve  sběrně  léčivých  bylin. 
Ze sběrny léčiv dostaly děti krásné odměny v podobě bylinko-
vých čajů, přičemž každý soutěžící obdržel jednu krabičku čajo-
vé směsi se sedmikráskou. Za účast v soutěži děkujeme všem 
účastníkům, také rodičům, že děti motivovali, i všem rodinným 
příslušníkům, kteří se sběrem pomáhali.

Mgr. Ludmila Černochová

Sběr sedmikrásek 2021
Poř.  Jména sběračů      Váha   Ročník
1.  Veronika a Radim Pospíšilovi  484 g  2., 6.
2.  Kristina a Julie Folvarčné    377 g  4., 3.
3.  Sára a Anna Bothovy    245 g  1., 2.
4.  Jan Pitrun        110 g  3.
5.  Eliáš Dřímal      102 g  1.
6.  Magdalena a Štěpán Petrovičtí  70 g  3., 1.
7.  Marie Kořístková      69 g  8.
8.  Terézia Pancisynová    64 g  1.
9.  Ondřej Žamboch      63 g  1.
10.  Adriana Cimbalová     60 g  1.
11.  Vilém Černý      46 g  3.
12.  Lukáš Masař      44 g  8.
13.  Andrea a Elena Mrnuštíkovy  29 g  3., 1.
14.  Ema Zgabajová      19 g  2.

„Když nemůžeš, přidej“ – Projekt OP VVV II
Žáci VII.  třídy  se  v pondělí  14.  6.  zúčastnili  projektového dne 
zaměřeného na sport, a to konkrétně na atletiku. V teoretické 
části  se  žáci  seznámili  s tím,  jak  sport  funguje,  co obnáší,  jak 
se k němu dostat, co mu musím dát a co je na něm tak krásné. 
V praktické části  si prošli  všemi disciplínami atletického dese-
tiboje od sprintu na 100 metrů, přes dálku, kouli, disk, kladivo, 
překážky, skok do výšky, tyč, až po běh na 400 metrů. Vše ko-
lem bylo motivační a zábavné, a kdybychom nemuseli jít zpátky 
do školy, tak ještě trénujeme. Uvidíme, zda tento sport někoho 
chytne za srdce.

Mgr. Martin Holiš
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Projekt OP VVV II – „LES“ – VI. třída
Ve středu 16. 6. 2021 se žáci VI. ročníku zúčastnili projektového 
dne „Les“. Průvodkyní jim byla Tereza Čtvrtníčková, absolvent-
ka Lesnické školy v Hranicích. Byl koncipovaný jako cesta lesem, 
kde na jednotlivých zastaveních byly praktické ukázky z různých 
oblastí. U lapače kůrovců žáci viděli,  jak vypadají různé druhy 
kůrovce, i praktickou ukázku zjišťování jejich počtu a určování  
stupně ohrožení lesa. U lesní školky se žáci dozvěděli, k čemu 
slouží, a počítali náklady na materiál pro vybudování jedné škol-
ky. Vyzkoušeli  si  také měření délky kmene a výpočet objemu 
dřeva. U krmelce se dozvěděli, která zvířata se přikrmují a čím, 
viděli zbytky sena, kaštanů a sůl. U klád připravených k odvo-
zu se zapojili do diskuse o tom, jaká technika se používá v lese, 
čím se přibližuje dřevo, jaké zdravotní dopady má dlouhodobá 
práce v lese a jaké ochranné pomůcky jsou pro práci v lese ne-
zbytné. Poznávali zvěř podle stop a zkoušeli vyjmenovat, která 
zvěř žije v našem nejbližším okolí. Na posledním zastavení žáci 
nejprve samostatně vyplnili pracovní list, pak následovalo spo-
lečné hodnocení jednotlivých úkolů. Velkým přínosem bylo, že 
děti viděly les očima člověka, který se o něj stará.

Jana Komoňová

„Zdraví je dar“ – Projekt OP VVV II ve školním klubu
Červen.  Hurá,  blíží  se  prázdniny!  Už  aby  tu  byly!  Zahodíme 
aktovky,  vypneme počítače  s on-line hodinami  i  Bakaláře,  za-
ložíme  do  šuplíku  vysvědčení  a  vydáme  se  vstříc  letním dob-
rodružstvím. Těšíme se na tábory, prázdniny u babičky, tety či 
u jiných příbuzných, na to, co zažijeme s kamarády, sourozenci, 
bratranci, sestřenicemi… Někteří z nás pojedou snad i do ciziny, 
k moři, jiní budou v Čechách a chtějí si užít vody, lesa i různých 
sportů – ježdění na kole, in-line bruslí, parkouru…
Nejen o tom, že tyto aktivity jsou dobré a důležité, ale že mají 
také svá pravidla, jsme měli možnost si popovídat s MUDr. Po-
spíšilem. Mluvili jsme o prevenci úrazů doma, ve volném čase, 
při dopravě. Dotkli  jsme se zdravého životního stylu, předchá-
zení  nemocem, mluvili  jsme  o  příznacích  nemocí.  Zopakovali 
jsme si důležitá telefonní čísla, nacvičili si rozhovor s operáto-
rem záchranné služby. Seznámili jsme se s první pomocí, víme, 
jak se chovat k člověku v bezvědomí, prakticky jsme si vyzkou-
šeli masáž srdce  i obvazové techniky. Pan doktor byl potěšen, 
kolik toho děti už věděly. Za to patří dík rodičům a třídním uči-
telkám žáků, že s nimi tyto věci probírají. My děkujeme za nové 
informace a poznatky, přestože doufáme, že je o prázdninách 
i jindy budeme muset použít co nejméně.

Mgr. Anna Hříbková

Projekt OP VVV II – „Netolismus a identita“ – IX. třída
V úterý 15. 6. proběhl v IX. třídě projektový den na téma: „Ne-
tolismus a identita“. Byl zaměřen na závislost na internetu (ne-
tolismus) a na vytváření si vlastní identity. Pod vedením lektora 
pana Radka Palackého si žáci uvědomili, kolik času tráví na so-
ciálních sítích a počítačových hrách na internetu. Zamýšleli se 
nad  tím,  proč  si  lidé  na  internetu  na  sebe  tak  často  nasazují 
nějakou masku.  Různými  aktivitami  zjišťovali,  na  jakém  zákla-
dě stojí jejich identita v rámci jejich virtuálního života na inter-
netu. Ve druhé  části projektu následovaly  aktivity  k podpoře 
sebepřijetí a sebeúctě. Na příkladech lidí, kteří nebyli lhostejní 
k neštěstí druhých (N. Winston, P. Pitter, V. Havel), byli vedeni 
k novodobému hrdinství a odvozování své identity od zdravých 
základů.

Mgr. Anežka Zgabajová
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Ročníkové práce v 5. a 3. ročníku
Přes komplikace způsobené zavřením školy z důvodu pandemie 
se podařilo ve 3.  i  v 5.  ročníku připravit, vytvořit a odprezen-
tovat povinné ročníkové práce, kterými žáci dokládají zvládnu-
tí učiva 1. období  I. stupně (ve III.  třídě) a 2. období  I. stupně 
(v V.  třídě). Že  to žáci  zvládli  s grácií,  je důkaz nejen dobrého 
vedení  třídními  učitelkami,  ale  také  snaživosti  a  píle  žáků  sa-
motných. Témata, která si žáci vybírají podle svých zájmů, byla 
pestrá. (Zvířata, houby, fotbal, vesmír, pečení, skauting, slavné 
osobnosti a další.) Nechyběly praktické ukázky a vlastní tvorba. 
Všechny předvedené práce, které jsem mohla vidět, byly moc 
pěkné!  Také  jejich  prezentace  byly  na  vysoké  úrovni.  Máme 
ve škole opravdu šikovné žáky! 

Setkání s budoucími prvňáčky ve škole
V pondělí 14. června se ve škole sešly děti, které spolu v září 
zasednou do lavic v I. třídě. Přišly se svými rodiči, kteří zde ob-
drželi  informace  o  novém  školním  roce,  o  organizaci  prvních 
dnů a další pokyny související se zdárným průběhem školní do-
cházky jejich dětí. Budoucí školáci se navzájem představili a po-
tom již plnili zábavné úkoly, které pro ně paní učitelka připravila. 
Všichni byli šikovní a ze školy nemusí mít vůbec žádný strach! 
Na památku na tento den si děti odnesly pamětní list a malou 
pozornost.
My se těšíme, až se s nimi v září, už jako s opravdovými žáky I. 
třídy, znovu potkáme.

Za všechny učitele a učitelky Magda Krupová

Kroužek vaření
Děvčata  z  kroužku  vaření mě  vždycky pozvou na ochutnávku 
kulinářských výtvorů, které společně připravují. 17. června za-
vršila práci v kroužku vynikající  lahůdkou! Na  fotografii vidíte, 
jak si pochutnávala. Mňam.
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Za sebe mohu říci, že jsem byl svědkem toho, že už v tomto prv-
ním roce se cíl naplňoval vrchovatě. Materiální a finanční pomoc 
se dá rychle vyjádřit několika čísly. K 31. 12. 2020 měl spolek 162 
členů, na příspěvcích se vybralo cca 150 000 Kč. Členové navíc 
k těmto příspěvkům přispěli dary ve výši cca 200 000 Kč. Dále 
spolek obdržel dary od přispěvatelů, kteří nejsou členy spolku, 
a firemní dary činily cca 1 200 000 Kč. Po započtení výdajů činila 
uzávěrka na konci roku 1 505 000 Kč. Aktuální stav počtu členů 
ke konci května je 176 a stav na účtu činí 1 918 000 Kč. 
Morální podpora se nedá lehce vyjádřit čísly, v tomto konkrét-
ním  případě  by  dokonce  mohl  někdo  říci,  že  modlitby  nelze 
měřit, ale  lze. Určitě vím, že bratři a sestry, kteří by nám rádi 
pomohli na brigádách i fyzicky, nám daleko více pomáhají tím, 
že na nás myslí a modlí  se za  toto dílo. A přece  jen  jedno čís-
lo:  bratří  nad 60  let,  kteří  jsou  členy  spolku,  je  více  jak  26 %. 
V této skupině vidím právě ty, kteří toto dílo podepírají tím, že 
se modlí. Stejně tak silné jsou i modlitby malých dětí, mnohdy 
žáků školy Salvátor, kteří se třeba při večerní modlitbě pomodlí 
i za školu. 
O fyzické pomoci by se dal napsat samostatný článek, ale v krát-
kosti: prozatím jsme uspořádali 4 brigády, kde se odvedl velký 
kus  práce,  která  by  nás  stála  další  desítky  tisíc  korun,  kdyby-
chom  ji  zadali  cizí  firmě. Na posledních  dvou brigádách  jsme 
připravili na rekonstrukci jižní část budovy, kde by v brzké době 
mohlo dojít na  likvidaci boletického panelu a vyzdění nového 
pláště, včetně výměny oken a vrchních omítek. Věříme, že tato 
strana získá po prázdninách daleko krásnější vzhled než ten do-
savadní. Mohlo by se tedy zdát, že plníme všechno, co jsme si 
předsevzali. Bylo by však chybou usnout na vavřínech, rádi by-
chom ještě zvýšili počet členů na cca 200, ale zdá se, že náboro-
vá část je za námi a v tuto chvíli nastává chvíle, kdy by členové 
měli začít pracovat osobně se svým okolím, třeba i z prostředí 
práce, známých atd. Stejné je to se získáváním darů, hlavně fi-
remních, protože ty nyní stojí na poměrně malém počtu dárců 
a v případě výpadku jednoho může dojít k citelnému propadu 
těchto  dárcovských  peněz,  které  jsou  pro  budoucí  finanční 
udržitelnost celého projektu velmi důležité. Proto jsem i ve dří-
vějších informacích povzbuzoval členy k tomu, aby se pokusili 
oslovit třeba své zaměstnavatele, známé, kteří podnikají, a po-
žádali o podporu, která nemusí být v řádů statisíců, ale třeba 
jednotky tisíc, desítek tisíc, abychom si vytvořili širší základnu 
přispěvatelů na delší dobu. Vím,  že většina firem toto  řeší až 
spíše ke konci roku, kdy už je trochu jasnější, jaké budou jejich 
výsledky, ale je potřeba je začít oslovovat již nyní. 
Snad neprozradím nic tajného, ale podařila se domluvit Laďovi 
Denkovi a jeho manželce Barboře mediální podpora s TV Noe, 
o které si určitě v dalším čísle ŽF budete moci přečíst podrob-
nější informace.
Tímto bych ukončil přehled činnosti spolku v minulém a letoš-
ním roce. Přesto bych závěrem ještě chtěl vysvětlit,  jakou roz-
hodovací roli hraje spolek jako takový. Mnoho členů i nečlenů si 
představuje, že spolek řídí a rozhoduje věci kolem rekonstruk-
ce farní budovy. Jako předseda říkám, že nic takového spolek 
nemá ve svých stanovách. Spolek dělá to, co jsem výše popsal, 
a rozhoduje pouze o penězích, které získá, na co je použije. Kro-
mě spolku však existuje skupina lidí, která se dobrovolně přihlá-
sila k tomu, že podpoří Farnost (správce farnosti), v tuto chvíli 
o. Pavla, na kterém leží největší tíha rozhodování. Tato skupina 
lidí, která se kryje s tím, že jsou mimo jiné členy spolku, někteří 
jsou navíc členy ekonomické rady atd., připravuje pro o. Pavla 
veškeré  věci  k  tomu,  aby mohl  o majetku  farnosti  co  nejzod-
povědněji  rozhodovat.  Sama  tato  skupina  nemá  rozhodovací 

Šance pro naše děti
Je to právě rok od registrace spolku Šance 
pro naše děti. Čím se za ten první rok své 
existence  může  pochlubit  nebo  naopak? 
Pokusím  se  jako  jeho  předseda  přiblížit 
a  osvětlit  některé  věci  a  doufám,  že  se 
mi  to podaří. Obecně spolky vznikají pro-
to,  aby  něco  podpořily.  Nejinak  je  tomu 
i v našem případě. Při vzniku se musí k zá-
pisu uvádět,  jaký je účel a cíl vzniku spol-
ku. Tady je tedy ten náš: „Cílem spolku je 
materiální, finanční, morální i fyzická pod-

pora aktivit pořádaných Farností Valašské Meziříčí zvláště vůči 
předškolním  dětem  a  skupinám  provozovaným  farností,  mlá-
deži, ale také podpora subjektu Farnost Valašské Meziříčí, dále 
podpora  aktivit  pořádaných  Základní  školou  Salvátor  pro  své 
žáky, a také přímá podpora subjektu ZŠ Salvátor pro zajištění 
základního vzdělání žáků 1.–9. tříd.“ 

Když čtu zpětně všechny tyto příspěvky, zdá se mi neuvěřitel-
né, že jsme tohle všechno zvládli během několika týdnů! Vždyť 
to je aktivit na celý školní rok! Ale věřím tomu, že dětem dává 
zážitková pedagogika a projektové vyučování mnohdy více než 
jen psaní cvičení a počítání sloupečků ve třídě, nehledě k tomu, 
že horké letní počasí není pro smysluplnou práci v naší půdní 
vestavbě dobrým průvodcem…

Na  závěr  bych  chtěla  poděkovat:  všem  kolegům  za  veškerou 
práci  v  tomto  ne  běžném  školním  roce:  za  distanční  výuku, 
za nadšení chystat pro děti stále něco nového a nadstandard-
ního,  za  přípravy  projektových  dnů  a  školních  exkurzí  a  výle-
tů, za týmovou spolupráci, za nekončící optimismus a nakonec 
i za dodržování všech hygienických opatření včetně používání 
respirátorů, které po návratu žáků do škol museli mít na obličeji 
a ve kterých se opravdu velice špatně učí. Dětem děkuji za po-
hodový  návrat  do  školy,  za  dodržování  všech  opatření  a  pra-
videl a  třeťákům a páťákům zvlášť za krásné ročníkové práce. 
Prvňáčkům blahopřeji ke zvládnutí svého prvního školního roku 
a deváťákům gratuluju k úspěšnému ukončení základního vzdě-
lání. Rodičům našich žáků děkuji za spolupráci a za nezištnou 
pomoc, za dobře míněné rady, za podporu i slova uznání. Přeji 
všem vydařené prázdniny a těším se v září na shledanou; devá-
ťákům přeji vše dobré na školách, kam byli přijati.

Mgr. Magda Krupová, ZŘŠ
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projdeme, protože jedině to je naděje, že toto zůstane Božím 
dílem. Pokud to budeme Bohu chtít vytrhnout a vzít na sebe 
slávu, která patří  jedině  jemu, pak bude patřit vítězství  tomu, 
který  pouze  rozděluje,  vyhledává  svár  a  nenávist.  Na  kterou 
stranu se přikloníme, je pouze na každém z nás, v tomto máme 
od Boha absolutní svobodu.

Hynek Vančura, předseda spolku 

Aktuální informace k rekonstrukce farní budovy

Přátelé, milí farníci, 
čas rychle běží a s ním i vývoj rekonstrukce naší farní budovy. 
Pokusím se o stručnou informaci o technickém stavu prací, pro-
jektu a dalších souvislostech. 
Na úvod bych  se  však  rád  vrátil  o pár měsíců  zpět,  kdy  jsme 
si  společně  s  o.  arcibiskupem  Janem  v  Olomouci  představili 
a odsouhlasili koncept využití farní budovy jako podmínku jeho 
svolení k prodeji farních pozemků (které jsme vlastnili) a finanč-
nímu daru arcibiskupství pro nákup budovy. Byly to tyto: 
1. Historická část budovy bude po  rekonstrukci  sloužit  ZŠ Sal-
vátor. 
2.  Současné prostory,  které mají DS Rybičky a do kterých  far-
nost investovala, zachovat.
3. Nová část budovy (bývalá boletická dvě patra) bude rekon-
struována tak, aby v budoucnu plnila účel finančního zdroje pro 
farnost v podobě komerčního nájmu (kanceláře, ordinace, byty 
– uvidíme, co bude výhodnější).
Víme všichni, že po ekonomické odluce státu a církve si budeme 
muset všechno zaplatit sami – tedy všechny provozní, mzdové 
i  investiční náklady farnosti. Je tedy nutné pamatovat na tuto 
potřebu už nyní při projektování koncepce budovy. S tím souvi-
sí podoba projektové dokumentace, navrhované využití, počet 
a  poloha  vchodů  a  jiné  tolik  diskutované  detaily.  Důvěřujme 
prosím těm, kdo projekt  zpracovávají.  Znají  souvislosti a mají 
v  celé  věci  jakousi  vizi.  Současně  je  dobré  připomenout,  že 
nebylo zadáním farnosti v této budově rozšiřovat kapacitu DS 
Rybičky.  Jsme  rádi,  že  zde RYBIČKY máme v  aktuálním počtu 
a slouží nám rodičům a pomáhají vytvářet budoucí prvňáčky ZŠ 
Salvátor. Čeká je nelehká transformace na jinou, státem schvá-
lenou formu, zejména pokud dětské skupiny, jak současná vlá-
da prosazuje, zaniknou.
K  dnešnímu  dni máme  projektovou  dokumentaci  schválenou 
a běží nám stavební řízení s předpokladem, že dostaneme sta-
vební povolení do konce června. Jako první část rekonstrukce 
musíme začít onou zmiňovanou boletickou stranou (jsou to ta 
zelená  okna)  od městského  úřadu.  Budeme  celou  boletickou 
konstrukci demontovat a nově vyzdívat včetně zateplení a no-
vých oken. Během přípravy PD jsme oslovili několik firem a vy-
brali jsme na základě cenových nabídek a referencí tyto doda-
vatele: Stavební část bude realizovat firma MK LARS , demontáž 
a sanaci boletické konstrukce firma SUEZ, která se specializuje 
na odpady a sanační práce, a dodávku oken místní firma TRIO-
GAS. Se zástupci těchto firem aktivně jednáme o přípravě, ná-
kupu materiálu, termínech, smlouvách apod. 
Tuto boletickou stranu budovy opravíme pouze zvenčí –  tedy 
fasádu, protože to je nezbytná podmínka hygieny ke schválení 
rekonstrukce staré části budovy školy. Do interiérů se vrátíme, 
až se nám podaří ukončit  rekonstrukci staré,  tedy školní části 
budovy, přestěhovat děti ZŠ Salvátor a také až se finančně „na-
dechneme“.

pravomoc, má pouze poradní hlas, ke kterému mnohdy sama 
dospěje po velmi těžkých debatách a mnoha hodinách jednání. 
Jaké bude konečné řešení, je pak na správě farnosti, popřípadě 
Olomoucké arcidiecézi.

Nová farní budova
Rád bych se s vámi podělil ještě o svůj názor, a možná i někte-
rých  lidí,  kteří  se  více  pohybujeme  kolem  rekonstrukce  naší 
nové  (ale  jinak  staré)  budovy.  Je  přirozené,  že  nové prostory 
přinášejí  i  nové možnosti,  ať  už  rozvoje  čehokoliv  nebo  rozší-
ření stávajících činností, které jsou již součástí budovy. Tady je 
třeba si připomenout jednu důležitou věc, a to je zadání, které 
jsme dostali od o. arcibiskupa, připravit a přestěhovat ZŠ Salvá-
tor a zajistit její fungování v nových prostorách. To se dá určitě 
pochopit,  protože  zřizovatelem  školy  je  arcibiskupství,  které 
má zájem na tom, aby to, co tu funguje již řadu let, pokračovalo. 
Dále  zajistit minimálně prostory pro  fungování  již  existujících 
Rybiček, což nevylučuje další rozvoj, a jako třetí věc bylo řeče-
no, že je potřeba, aby tato budova také generovala pro farnost 
finanční prostředky nejen na údržbu budovy, ale také pro další 
rozvoj farnosti jako celku. Opravují se lavice, bude potřeba zre-
konstruovat vnitřní prostory fary, v nedaleké budoucnosti mož-
ná farnosti převezmou podíl na vyplácení mezd duchovním a je 
spousta dalších věcí, které by bylo potřeba dělat, ale neustále 
se odsouvají, protože vše stojí na penězích. Zatím se nám nepo-
dařilo nic z tohoto ještě zrealizovat, ale už se začínají objevovat 
rozpory, které vznikají z různých názorů, jak využít budovu far-
nosti. Cestou jak z toho ven nejsou různé nátlakové akce, petice, 
referenda atp. 
V tuto chvíli budu hovořit pouze za sebe. Nikdo z nás, kdo jsme 
dobrovolně vstoupili do této pozice, dali v šanc svůj čas, mnoh-
dy  na  úkor  vlastní  rodiny,  dali  k  dispozici  majetkovou  jistinu, 
abychom vůbec dostali úvěr, dali na mnoho  let dopředu urči-
tou jistotu faráři, že na to všechno nezůstane sám, jsme viděni 
v očích některých farníků jako ti, kteří nepřejí rozvoji školy a Ry-
biček a starají se jen o prostory předběžně určené k pronájmu. 
Tady vzpomenu na slova pomocného biskupa Josefa Nuzíka, že 
provozovat školské zařízení  je místem, kde nikdy peníze nebu-
dou  stačit.  I  skrze  tuto  letitou  zkušenost  provozovatelů  těch-
to  zařízení  se  díváme  na  naše možnosti.  Nikdo  z  nás  nechce 
zatížit  farnost  situací,  kdy  by  se  na  desítky  let  jen  pořizovaly 
úvěry na opravy a další rekonstrukce a stejně dlouhou dobu by 
se splácely. Nemáme za sebou obecní rozpočty, ze kterých by-
chom třeba i nesmyslně mohli čerpat peníze. Proto se snažíme 
být opatrní v tom, co se rozšíří, protože věci, které se již jednou 
udělají špatně, jen těžko půjdou v budoucnu změnit a také ni-
kdo z nás nechce, aby farnost musela chtít po škole a Rybičkách 
vysoký nájem, aby byla schopna ufinancovat tuto budovu bez 
další  přidané  hodnoty  pro  farnost.  Celou  situaci  navíc  kom-
plikuje obecná situace ve společnosti, měnící  se hospodářské 
prostředí v oblasti nájemních prostor v době koronaviru. Další, 
neméně důležitá věc, která bude v budoucnu ještě daleko citel-
nější, je, že počet farníků klesá dlouhodobě všude v církvi, u nás 
možná ne tak rychle, ale ubývá a je potřeba se ptát: budou naše 
a vaše děti ochotny převzít toto břemeno ve stejné míře jako 
generace našich rodičů, o které jsem psal na jiném místě? Vět-
šina rodičů ví, že vychovat zodpovědně děti není v této společ-
nosti vůbec jednoduché. A našlo by se ještě mnoho dalších po-
hledů, na které bychom měli brát ohled, o kterých v tuto chvíli 
ani nevíme. Co je však důležité, abychom pořád viděli, že toto 
dílo není dílo našich rukou. Mohli bychom vám to zdokumento-
vat na mnoha věcech, kterými jsme již prošli, a doufám, že ještě 
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Den dětí v Azylovém domě
Letošní Den dětí se mimořádně vydařil. Byla 
to po dlouhé době první společná akce v na-
šem azylovém domě.
Tak,  jak  to  při  oslavě  svátku  chodí,  každé 
z dětí dostalo drobný dárek v podobě výtvar-
ných potřeb a drobných  sladkostí. A pak už 
byl  prostor  pro  soutěže,  do  kterých  se  děti 
s velkou chutí zapojovaly. A aby maminky ne-

zůstaly pozadu, mohly se společně s dětmi zúčastnit výtvarné 
soutěže „Malujeme křídami kolem azyláku“. Většina se do toho 
pustila s vervou a společným přičiněním vznikla malá dílka, kte-
rá udělala radost i okolo procházejícím  . Nakonec nesměl chy-
bět táborák s opékáním špekáčků.
Radost  ze  společného  setkání  a  pohodová  atmosféra  posílily 
také vztahy v domě. Klientky při té příležitosti využily i možnost 
neformálně si popovídat se svými sociálními pracovnicemi také 
o  něčem  jiném  než  o  řešení  problémů,  kterému  se  většinou 
společně věnují.
Shodli jsme se na tom, že všichni doufáme v další pokračování 
podobných společných akcí  .

Markéta Krhutová 
Vedoucí Azylového domu pro matky s dětmi

Charita Valašské Meziříčí

Charita Valašské Meziříčí

Když se řekne noclehárna...
Noclehárna Charity Valašské Meziříčí na ulici Zámecká 921.
Jedna věta, adresa, která však může znamenat pro mnoho lidí 
alespoň  to  ve  své  podstatě  nejzákladnější  –  bezpečí  a  lidské 
pochopení v duchu křesťanského přístupu. Ve dne a za světla 
vypadá svět vcelku přátelský, platí v něm pravidla a konvenční 

Harmonogram prací je nyní stanoven takto: 
1. Červenec 2021 zahájení rekonstrukce boletické části
2. Září/říjen 2021 ukončení rekonstrukce boletické části
3. Listopad 2021 výběr dodavatele rekonstrukce školní části
4. Prosinec 2021 zahájení rekonstrukce školní části 
5. Červenec 2022 ukončení rekonstrukce školní části
6. Srpen 2022 stěhování ZŠ Salvátor 
7. Září 2022 zahájení výuky v nových prostorách

S  tímto  harmonogramem  souvisí  i  načasování  dotačního  pro-
gramu,  který  sledujeme  a  připravujeme  se  pro  jeho  splnění, 
a tím získání části financí formou dotací. 
Aktuálně také máme vybranou banku, se kterou budeme spo-
lupracovat při profinancování této akce, a jednáme s nimi více 
méně už o podrobnostech úvěru.
Nechci opomenout ani množství práce, která se povedla udělat 
brigádně. Patří tu poděkování všem, kdo přikládají ruku k dílu. 
A ještě jedno poděkování si neodpustím. 
Velké díky patří vám všem za výši peněz, které jste darovali bě-
hem poslední děkanátní sbírky na církevní školu. Celková částka 
více než půl milionu korun ukazuje na to, že nám společně není 
lhostejný osud  tohoto díla,  a  také prozrazuje  vaši  velkorysou 
štědrost. 
Pro nás  je  výsledek  sbírky nejen obrovským povzbuzením při 
nelehké přípravě tohoto díla, ale i velkým závazkem dobře hos-
podařit s každou korunou, kterou zaplatíme z takto získaných 
vašich  darů.  K  této  zodpovědnosti  se  hlásím.  S  péčí  dobrého 
hospodáře budeme s vašimi dary nakládat. 
Chceme  pro  celou  farnost  uspořádat  informační  setkání  živě 
ve  farním  kostele,  které  bude  přenášeno  i  na  youtube,  kde 
bychom vás rádi seznámili se všemi podrobnostmi tohoto díla 
a budeme připraveni reagovat na vaše případné dotazy. Termín 
bude včas zveřejněn. 
Těším se a věřím, že společně nejpozději v září 2022 oslavíme 
slavnostní otevření nové ZŠ Salvátor. 

Modlete se za nás, stále to potřebujeme. 

Za přípravou skupinu a spolek ŠANCE PRO NAŠE DĚTI
Miloš Skýpala

Každá dobrá zpráva nás posiluje
Rekonstrukce budovy pro ZŠ Salvátor a DS Rybičky nás denně 
hodně zaměstnává a zároveň nás mnoho dobrých zpráv posou-
vá dopředu. 

Aktuálně jsme podali Žádost o dotaci na MěÚ Valašské Meziří-
čí, ve které žádáme zastupitelstvo o podporu našeho projektu 
na opravu nové budovy ve výši 3 mil. Kč. Dne 24. 6. 2021 bude 
jednání zastupitelstva a po tomto datu budeme znát výsledek.

Ve  čtvrtek  17.  6.  2021  proběhlo  jednání  Ekonomické  rady 
Olomouckého  arcibiskupství  a  projednávala  se  naše  žádost, 
ve které požadujeme ručení za část úvěru, který nám poskytne 
UniCredit Bank. Po předložení podkladů byla tato žádost jedno-
hlasně schválena. 

Věřím, že i tyto zprávy nám dají sílu a povzbuzení do další práce. 

Ladislav Denk, člen spolku a ekonomické rady farnosti
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řád. Člověk, který se byť z jakéhokoli důvodu ocitne v situaci, že 
najednou není to „doma“ dosažitelné, řeší právě v noci opravdu 
otázku přežití – a to není nadsázka, ale tvrdá realita.
 
Pracovníci Noclehárny jsou právě ti z prvních, kteří si vyslech-
nou příběh člověka, který ještě neztratil víru sám v sebe a hodlá 
věci řešit, nebo se o to alespoň pokusit. Přesně k tomuto je prá-
vě služba určena. Každý pracovník, který má právě na Noclehár-
ně tu svou službu, je nejen profesionál, ale i to světélko naděje 
a  lidského pochopení odrážející se v přístupu k poslání služby. 
Pojďme si tedy jeden takový pracovní den trochu rozebrat.
Služba Noclehárny zcela logicky zajistí základní potřebu člověka 
v noční době. V případě Charity Valašské Meziříčí  jde o dobu 
mezi 19.00 - 7.00 hod. ranní.   To však v žádném případě není 
celá  pracovní  doba.  Pracovník  Noclehárny  většinou  přichází 
o půl až hodinu dříve, aby si v podstatě připravil hladký průběh 
celé  své  směny.  Je  třeba  zkontrolovat  funkčnost  všech  sociál-
ních zařízení, případně doplnit hygienické prostředky, připravit 
ložnice, jako je větrání a kontrola čistoty ložního povlečení. Dále 
jde o přípravu podmínek pro výdej polévky a pečiva, za přispě-
ní návazné služby Denního centra, které například pečivo přes 
den  zajišťuje.  Čisté  ručníky  a  příprava desinfekce  rukou  je  již 
zcela automatická činnost každého pracovníka.
Nastává okamžik začátku služby. Příjem klientů. 
Nastavená pravidla služby jako tolerance alkoholu a jiných ná-
vykových látek je u klientů nejen dobře známá, ale ve své pod-
statě i právě z důvodu klidného přespání brána s povděkem.
Pracovník, který je sice na příjmu klientů sám musí v podstatě 
v minutách reagovat na vzniklé situace a tyto řešit, což na rozdíl 
od jiných služeb, kde se vše odehrává během celého dne, klade 
jisté specifikum na tuto práci. Ale pojďme dál.
Pracovník  Noclehárny  se  vždy  snaží  právě  dobu  příjmu  klien-
tů nijak zbytečně neprodlužovat, a to i s ohledem na opravdu 
nízkoprahové pojetí.  Klient dostává  čistý  ručník,  svoji  skříňku 
na osobní věci a pochopitelně lůžko, které si při vstupu povleče 
čistými lůžkovinami.
V dnešní  „covidové době“  jde  i o  zvýšené nároky na hygienu, 
jako je desinfekce rukou, výměna roušek a respirátorů a v ne-
poslední řadě měření tělesné teploty bezkontaktním teplomě-
rem.
Samostatnou  kapitolou  je  příjem  klientů,  kteří  ještě  službu 
Noclehárny nevyužili, případně  se opakovaně vracejí po delší 
době. Zde je pracovník postaven do zcela jiné pozice s ohledem 
na přijetí klienta. Tohle téma je však z pohledu pracovníka Noc-
lehárny trochu náročnější, takže snad někdy příště, pokud bude 
zájem.
Všichni klienti jsou tedy na službě Noclehárny a pro pracovníka 
začíná kolečko, které je ve své podstatě rutinou bez zásadních 
změn.
Klienti provádějí hygienu,  jako je sprchování, holení apod. Ně-
kteří požadují výměnu pyžam na spaní, případně ložního povle-
čení,  jiní si začínají připravovat svou večeři. Každý z klientů  je 
pro pracovníka v první řadě člověk, který má své potřeby. Vy-
násobme si ale vše třeba dvacetkrát a máme nároky na službu, 
jak jsem uvedl, vcelku dosti psychicky vypjatou. Každý klient má 
to „své“ a jak se řekne - službo, starej se.
Výdej  polévky  a  pečiva  je  se  službou Noclehárny  již  neodmy-
slitelně  spjat. Naplňování  té  nejzákladnější  potřey  člověka  se 
zjevně podepisuje  i na atmosféře Noclehárny. Je klid, bezpečí, 
člověk má  teplé  jídlo a  je  spokojený. Sledování  televize, nezá-
vazné hovory a pocit jistého zázemí je alespoň v mysli pracovní-
ků zcela evidentní a je patrný i na klientech.

Pracovník  Noclehárny  reaguje  na  všechny  podněty  ze  strany 
klientů, nezřídka vyhledává informace, které jsou právě pro ten 
zítřejší den pro klienta důležité. Někdy to bývá opravdu nároč-
né na všechno a všechny reagovat.
Doba označená jako „večerka“, je od 22.00 hod. A měla by zna-
menat klid a spánek. Ne vždy však takový stav nastane. Klienti, 
i když povětšinou velmi tolerantní vůči ostatním, řeší  ještě ty 
své problémy. Mnoho z nich nemůže usnout, a  tak  jen chodí. 
Zdravotní problémy některým ani neumožňují  vlastně usnout 
a řeší to tzv. po svém. Individuální požadavky na výměnu prádla 
na  spaní  z  důvodu pocení  jsou přes  celou  noc  vlastně běžné. 
Bohužel jsou i časté případy momentální zdravotní indispozice, 
jako jsou záchvaty, nevolnosti, pády apod. Pracovník Noclehár-
ny musí a je připraven všechny tyto události ihned řešit, což ale 
ne zcela pozitivně působí na jeho psychiku.
Nedílnou součástí práce na Noclehárně je i administrativní čin-
nost, kterou pracovník jako nedílnou součást své práce začne 
zpracovávat až někdy kolem hluboké noci. Dále je třeba prová-
dět průběžně kontroly stavu a čistoty sociálních zařízení,  jako 
i ryze provozních věcí což je třeba vaření čaje. Obsluha praček, 
kde se pere použité prádlo a ručníky,  je nejen povinností, ale 
pro další den i nezbytná nutnost. Oprat, usušit, poskládat, a to 
i několikrát za noc není pro službu Noclehárny nic mimořádné-
ho, spíše naopak.
Pokud  vše  probíhá  tak,  jak má,  už  vlastně  v  brzkých  ranních 
hodinách, v podstatě od čtvrté ráno, začíná nový den. Klienti, 
kteří chodí do práce, již vstávají, mnoho jiných, kteří nemohou 
dospat, vaří svou ranní kávu, kouří a začínají svůj den. Pracov-
ník Noclehárny budí ty, kteří si to večer přáli, a snaží se v rámci 
možností  zajistit  ještě  noční  režim  spánku pro ostatní,  což  je 
priorita. Komunikace s klientem, který to „své něco“ potřebuje, 
je samozřejmostí.
Máme 6.00 hod. ráno a začíná kolotoč, který se mnohdy může 
zdát chaotický. Pracovník vaří nový čaj, jelikož spotřeba značně 
vzrostla  -  všichni  chtějí  snídat,  toalety  a umyvadla  jsou  v  jed-
nom běhu, někteří potřebují pomoci z důvodu zdravotních a jiní 
mají, jak jsem již psal ty „své starosti“ a chtějí si o nich povídat.
V 7.00 hod. ráno končí služba Noclehárny a klienti opouští pro-
story, kde trávili noc. Bohužel nikoliv však pracovník, který i přes 
oficiální konec své pracovní doby musí dohlédnout na provede-
ní úklidu prostor,  jelikož zde začíná svou činnost  jiná návazná 
služba, a to Denní centrum. Případně musí tento úklid a předání 
provést sám. Předat základní provozní informace kolegům a za-
jistit např. pečivo na večer je již profesionální standard.

Co říci na závěr o službě pracovníků Noclehárny Charity Valaš-
ské Meziříčí?
Jeden  den,  žádný  není  stejný.  Jeden  den  profesionality  a  lid-
skosti. Jeden den ze strany pracovníků, ten, který má smysl. 

Josef Kratochvíl
Noclehárna

Charita Valašské Meziříčí

Úspěšné dotační výzvy
Na začátku února tohoto roku jsme uzavřeli smlouvu na grant 
ve výši 20 000,- Kč s NROS v rámci nadačního programu Vy roz-
hodujete, my pomáháme Nadačního fondu Tesco. Výzva byla 
vypsána  na  podzim  2020,  ale  vzhledem  ke  špatné  epidemio-
logické situaci se pořadatelé rozhodli nehlasovat o projektech 
v prodejnách Tesco, ale 3 postupujícím projektům přidělili do-
taci ve stejné výši 20 000,- Kč. Částka bude použita na provoz 
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†

Valašské Meziříčí

Jaroslav Kopřiva *9. 4. 1941 †18. 4. 2021, Střítež nad Bečvou 68
Pavel Mužík *22. 1. 1965 †12. 5. 2021, Podlesí 136
Jiří Machačík *1. 4. 1939 †13. 5. 2021, J. K. Tyla 990
Ivan Trčka *7. 10. 1933 †17. 5. 2021, Zd. Fibicha 1215
Marie Halaštová *10. 10. 1930 †24. 5. 2021, Juřinka 12
Jaroslav Pobořil *1. 10. 1929 †3. 6. 2021, Krhová, Paseky 501
Vladimír Jurečka *24. 5. 1930 †6. 6. 2021, Krhová, U ovčírny 125
Marie Bauerová *28. 11. 1940 †7. 6. 2021, Družstevní 200
Ladislav Polách *12. 6. 1951 †8. 6. 2021, Krhová 264

Křest přijali*
Valašské Meziříčí

Adam Hála
Štěpán Hála
Richard Jiří Martinát
David Vančura
Ruth Kubějová

Michael Homola
Filip Žilinský
Kateřina Anežka Valášková
Zuzana Ludmila Valášková
Zuzana Pavelová

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

Lešná

Klára Hrušková Kryštof Valchař

Svátost manželství přijali
Valašské Meziříčí

  Jakub Laluha   Klára Vémolová

Dary církvi
Upozorňujeme  věřící  i  případné  dárce  na  jednu  z  koronaviro-
vých výjimek v oblasti daní. Pro rok 2021 je možnost odpočita-
telné položky daru církvi do 10 % základu daně fyzických i práv-
nických osob mimořádně zvýšena na 30 %.

Videa Svatého otce k Roku rodiny
Prostřednictvím  série  10  videí  zve  Svatý  otec  na  společnou 
cestu ke znovuobjevení rodiny  jako daru, a to navzdory všem 
problémům, překážkám a výzvám, jimž dnes musí rodiny čelit. 
Videa  jsou uvedena kapitolou  z  apoštolské exhortace Amoris 
laetitia  a  ke  každému  je  připojen  průvodce,  kterého  mohou 
využívat rodiny nebo různé skupiny (na úrovni diecézí, farností 
a komunit). Cílem  je  rozvíjet  reflexi, dialog a pastorační praxi 
a současně poskytovat povzbuzení, podněty a pomoc rodinám 
v jejich každodenním životě. Průvodce vznikl v Úřadu (dikasté-
riu) pro laiky, rodinu a život ve spolupráci s Úřadem pro komu-
nikaci v rámci iniciativ Roku rodiny Amoris laetitia.

Videa budou zveřejňována na webu www.rodiny.cz.

Odlehčovací služby v Rožnově pod Radhoštěm. 

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové podpořila naše pro-
jekty ve dvou vypsaných programech. V programu Senior jsme 
získali 50 000,- Kč na zakoupení polohovacího křesla a 10 an-
tidekubitních matrací  s  kompresorem do Domova pokojného 
stáří ve Valašské Bystřici. 
Dalších  50  000,-  Kč  z  programu Obyčejný  život  bude  využito 
na pořízení 2 nových kuchyňských linek v Azylovém domě pro 
matky s dětmi.

Do třetice byl podpořen záměr realizace canisterapie v Domě 
pokojného  stáří  v  rámci  Programu na  podporu  sociálně  zdra-
votních aktivit SOC01-21 z Fondu Zlínského kraje, a to ve výši 
15 000,- Kč.

MONETA Money Bank, a. s.  rozhodla  o  přidělení  finančních 
prostředků na projekt zaměřený na zvýšení dostupnosti Pečo-
vatelské služby na Kelečsku ve výši 70 000,- Kč. Dar bude pou-
žit na částečné pokrytí nákladů spojených s pořízením nového 
automobilu.

O  obdrženém  grantu  z Nadace Komerční banky, a.s. – Jisto-
ta pro projekt „Kompoot – prostě  jiný obchod“  jsme  již  infor-
movali na našich webových stránkách. Rádi však znovu zmíní-
me, že  jsme na mzdové náklady pracovníků Kompootu získali 
200 000,- Kč. 

Všem  výše  uvedeným  nadacím  a  Zlínskému  kraji  děkujeme 
za finanční podporu a projevenou důvěru v naše projekty. 

Martina Cahlíková
Fundraising, dárcovská podpora

Charita Valašské Meziříčí

Po uzávěrce - měření provozu aut
Děkujeme tímto firmě Empemont s.r.o. za zajištění kontrolního  
měření provozu aut na ul. Komenského a ul. Soudní v blízkos-
ti naší nové farní budovy, kde se má stěhovat ZŠ Salvátor. Od 
náměstí projede kolem budovy měsíčně  cca 25.500 aut a od 
pošty cca jednou tolik. Kolem vchodu do tělocvičny je to tedy 
neuvěřitelných cca 76.500 aut měsíčně. Ačkoliv se auta pohy-
bují nízkou rychlostí kolem 30 km/h (je to v zóně) zahájili jsme 
jednání o zvýšení bezpečnosti v tomto prostoru (spolek Šance)
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