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S pohledem upřeným na Bolestnou Pannu Marii se i my otevíráme víře,
která se stává soucitnou a vede nás k tomu, abychom sdíleli svůj život s těmi,

kdo jsou zranění, trpí nebo musí nést na svých bedrech těžké kříže.
(papež František v Šaštíně 15. září 2021; foto Miroslav Novotný, Člověk a Víra)
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Třebenice - místo vraždy P. MUDr. Ladislava Kubíčka 11. 9. 2004
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Začněme dovolenou. Když ji má člověk před sebou, může si sta-
novit jakési dílčí cíle. Například: Chci si odpočinout, chci poznat 
nová místa, chci přispět ke svému zdraví pravidelným pohybem, 
turistikou, či jiným sportem, chci prožít více času se svými blíz-
kými anebo naopak chci být na chvíli sám. To jsou jen některé 
důvody, proč se na dovolenou a na prázdniny těšíme. Přiznám 
se, že jsem také tak podobně uvažoval, a to až do chvíle, kdy 
jsem si v jednom kostele četl knížku Následování Krista. Náho-
dou jsem ji otevřel na místě, kde stálo: Synu, já musím být tvůj 
nejvyšší a konečný cíl, jestli toužíš být opravdu blažený. (Kniha 
III, kap. IX) Od té chvíle jsem se pokusil vzácný čas dovolené 
prožívat trochu jinak: Chci hledat Boha v přírodě, v krásných 
kostelích, při čtení dobrých knih, při setkání s nejrůznějšími 
lidmi a také v těžkostech a problémech, které ještě přijdou. 
Musím říct, že se mi pak dovolená opravdu vydařila, a dokonce 
když jsem na konci trochu onemocněl, vůbec mě to nevyvedlo 
z míry a bral jsem to jako dobrou přípravu na to, až se vrátím 
a budu mít v průběhu roku nejrůznější zdravotní problémy.
Stejně tak můžeme uvažovat o svém životě. Kdybychom se nej-
různějších lidí zeptali, proč žijí, jaký smysl má jejich život, větši-
na z nich by nám odpověděla: hledám svoje štěstí, chci ze života 
něco mít, chci si trochu užít. Tyto odpovědi ve skutečnosti ve-
dou do slepé uličky anebo přímo do propasti. Je dobré si uvědo-
mit, že jsme si sami život nedali a že nejsme stvořeni pro sebe 
sama. Když se ptáme na smysl života, je třeba nekompromisně 
říct, nejde v prvé řadě o nás a také: bez Boha, který nás stvořil 
pro sebe, nedává náš život smysl, a zvláště v těžkých chvílích 
se stává něčím absurdním a nepochopitelným. Pokud si uvě-
domím, že jsem zde na světě, abych Boha uctíval, vzdával mu 
chválu a oslavoval ho, najdu nakonec opravdové štěstí podle 
Ježíšových slov: Kdo chce svůj život na tomto světě zachránit, 
ztratí ho, kdo svůj život pro mě ztratí, zachrání si ho. (Mk 8, 35)
Tyto myšlenky mohou pomoci každému z nás, abychom se zno-
vu ptali, proč žijeme a aby smyslem našeho života se stalo hle-
dání a uctívání Boha. Uvidíte, že pak život bude daleko krásnější 
a také naše utrpení a kříže budou mít hluboký smysl. Hledejte 
Boha, dokud je možné ho najít, vzývejte ho, když je blízko. (Iz 
55,6)

TŘEBENICE
Z toho, co jsem napsal výše, jste mohli pochopit, že většinou 
chápu čas dovolené jako duchovní obnovu, a proto chci dělat 
i to, nač mi běžně mnoho času nezbývá: Něco si přečíst a více 
se modlit. S tím jsem přijel do bývalého kněžského semináře 
v Litoměřicích. Na začátku jsem chtěl prožít dva nebo tři dny 
v kapli na modlitbách a najednou, hned první den v pondělí 
mě začala přitahovat na mapě jedna zřícenina, která slibovala 
úžasný výhled do celého okolí. Jednalo se o hrad Košťál na úpatí 
Českého středohoří. Zpočátku se to jevilo jako pokušení, abych 
vyrazil do přírody a nechal se strhnout touhou něco hezkého 
vyfotit. Nakonec se ukázalo, že to bylo Boží volání. Autem jsem 
dojel do městečka Třebenice, zaparkoval auto a kolem kostela 
kráčel značkovanou cestou přímo na hrad. Míjím hezky opra-
venou budovu a vidím na ní velkou pamětní desku. Přicházím 
blíže a čtu: „Na této faře zemřel rukama vrahů MUDr. Ladislav 
Kubíček, kněz Kristův.“ V této chvíli jsem pochopil, proč mě to 
na Košťál tak táhlo. Věděl jsem, že někde v tomto kraji páter 
Kubíček zemřel. Nevěděl jsem však, že to byly právě Třebeni-

ce. Myšlenka na něho mě už neopustila. Přestože jsem si užil 
výlet na hrad Košťál, hned po návratu jsem vyhledal na interne-
tu všechny zprávy o jeho zavraždění 11. 9. 2004 na třebenické 
faře. Druhý den jsem si v Karmelitánském knihkupectví v Lito-
měřicích koupil dvě knihy, které tento kněz napsal. Zvláště mě 
nadchl jeho krátký vlastní životopis: Boží vůle – zbožná fráze? 
Škoda, že tato kniha je již rozebrána. Sehnal jsem poslední dva 
kusy, kdyby si ji někdo chtěl půjčit, mohla by jít klidně z ruky 
do ruky. Je velmi legrační a zároveň hluboká. V tomto čísle Ži-
vota farností najdete krátkou ukázku. Druhá ukázka je z knihy 
Až k prolití krve. Doktorka Svatošová v ní sebrala nejrůznější 
svědectví od mnoha lidí, kteří se osobně setkali s MUDr. Kubíč-
kem na nejrůznějších místech jeho působení. Jen pro zajímavost 
uvedu, že páter Kubíček působil jako lékař gynekolog a psychia-
tr, na vojně byl u PTP, později pracoval také na šachtě v Karviné, 
rok byl také jako politický vězeň v kriminále. Později byl tajně 
vysvěcen na kněze a jako kněz působil na několika místech lito-
měřické diecéze.
Když přemýšlíme o brutální vraždě otce Ladislava Kubíčka, není 
to proto, aby se v nás probouzela zášť a hněv, ale aby nás výji-
mečný život a smrt tohoto kněze povzbudily na cestě víry k vět-
ší horlivosti, zbožnosti a trpělivosti v těžkostech.

DOKSANY
Málokteré místo má tak velký význam pro naše dějiny. Jedním 
z patronů naší vlasti je sv. Norbert, který založil Premonstrátský 
řád v Porýní. Kdo by neznal Strahovský klášter v Praze, který pa-
tří mezi nejstarší kláštery premonstrátského řádu na světě. Prv-
ní řeholníci zde přišli již v roce 1143. Kromě jedinečné knihovny 
zde odpočívají ostatky tohoto světce, které sem byly přenese-
ny z Magdeburku začátkem 17. století. Souběžně se založením 
strahovského kláštera vznikl také klášter premonstrátek v Dok-
sanech, a to o pouhý rok později. Klášter je známý také tím, že 
se zde vzdělávala dcera Přemysla Otakara I. sv. Anežka Česká. 
Později se vrátila do Prahy, stala se sestrou klariskou a založila 
klášter a špitál Na Františku.
Když jsem studoval teologii v Litoměřicích, navštívil jsem toto 
místo pouze jednou. Moc jsem si toho nepamatoval. A tak jed-
nou ze zastávek mého prázdninového putování byl právě tento 
klášter a především kostel. Kdybyste náhodou jeli po dálnici 
z Prahy směrem na Ústí, stačí odbočit na Doksany, které jsou 
téměř pod dálnicí. Třeba budete mít štěstí a podíváte se do kos-
tela. Pod kostelem je také jedinečná románská krypta. Kostel 
patří mezi nejvzácnější barokní památky. Děsivě působí okolní 
zchátralé hospodářské budovy, které dříve patřily ke klášteru 
a teď jsou ve vlastnictví státu. Snad se jednou tento klenot čes-
ké historie podaří komplexně opravit.

JABLONNÉ V PODJEŠTĚDÍ
Není možné pohybovat se v severních Čechách a neputovat 
ke hrobu sv. Zdislavy, který je v bazilice v Jablonném v Podješ-
tědí. Již jsem v Životě farností o tomto místě psal, nyní chci jen 
připomenout, že se bazilika v příštích dvou letech bude opravo-
vat, a proto bude v některých obdobích zavřena. Na stránkách 
kláštera dominikánů v Jablonném v Podještědí (www.zdislava.
cz) najdete všechny potřebné informace a také čísla účtu, kam 
je možné na tuto generální opravu přispět.
Sv. Zdislava již za svého života vyprosila mnoha lidem zázrač-
né uzdravení. Také po její smrti se dějí na její přímluvu zázraky. 
Pro povzbuzení popisuji v dalším článku (str. 6) uzdravení, které 
bylo uznáno jako zázrak ke svatořečení.

Proč jsme vůbec tady, proč 
jezdíme na dovolenou?
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TISKÉ STĚNY
Ještě o jeden zážitek z prázdnin se chci prostřednictvím fotek se 
čtenáři Života farností podělit. Na předposlední stránce může-
te vidět fotky z Děčínského Sněžníku a Tiských stěn. Myslím, že 
právě k těmto fotografiím se dá připojit mnoho biblických citá-
tů. Pokud mě na nějaké fotce uvidíte, je jasné, že jsem nefotil 
já. V tomto případě to byl můj bratr Petr, se kterým jsem tento 
výlet absolvoval.

KRAKOV
Po delší době jsem o prázdninách byl také v zahraničí. Na je-
den den jsem vyrazil do Polska. Cílem jako obvykle byl klášter, 
ve kterém žila a zemřela sv. Faustyna. Mnozí víte, že toto místo 
v Krakově navštěvuji už skoro třicet pět let. Několikrát se mi 
stalo, že jsem je navštívil zrovna, když bylo nějaké výročí spo-
jené s životem a posláním sv. Faustyny. Jednou to bylo výro-
čí zjevení obrazu Milosrdného Ježíše, jindy výročí svatořečení 
sv. Faustyny, anebo výročí zjevení Koruny Božího milosrdenství. 
Když jsem se tentokrát blížil ke Krakovu, byl jsem docela zvě-
davý, na které výročí zrovna „narazím“. Přijdu před obraz Bo-
žího milosrdenství a čtu si informátor tohoto poutního místa, 
ve kterém stálo: 17. srpna 2002 navštívil během poslední pouti 
do Polska toto místo papež sv. Jan Pavel II. Při této příležitosti 
posvětil novou baziliku a zasvětil celý svět Božímu milosrden-
ství. Za rok to bude 20. výročí. Zde je text zasvěcení. V Polsku 
se ho na konci mše svaté modlí kněží i věřící. Třeba se stane 
součástí denních modliteb některého z čtenářů Života farností.

o. Pavel

Úkon zasvěcení světa Božímu milosrdenství

Bože, Milosrdný Otče,
Ty jsi zjevil svoji lásku ve svém Synu Ježíši Kristu

a vylil jsi ji na nás v Duchu Svatém, Utěšiteli,
Tobě dnes svěřujeme osudy světa i každého člověka.

Skloň se k nám hříšným, uzdrav naši slabost, přemoz každé zlo,
dej, aby všichni obyvatelé země zakusili Tvé milosrdenství,
aby v Tobě, Trojjedinný Bože, vždycky našli pramen naděje.

Věčný Otče, pro bolestné utrpení a zmrtvýchvstání Tvého Syna,
 buď milosrdný k nám i k celému světu!

Sv. Jan Pavel II.
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Jablonné v Podještědí - bazilika sv. Vavřince a sv. Zdislavy

Doksany - klášter s kostelem Nanebevzetí Panny Marie
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Církevní tajemník*
Z knížky Ladislava Kubíčka BOŽÍ VŮLE – ZBOŽNÁ FRÁZE?

Jeden okresní církevní tajemník mne také pozval na okres 
na pohovor. Bez dlouhého úvodu mě poslal do vedlejší kancelá-
ře, abych si tam s jedním soudruhem popovídal. Nevěděl jsem, 
kdo to je. Došlo k rozhovorům a dotazům na mou činnost a stav 
církve vůbec. Ten soudruh vytahoval stranické argumenty, já 
zas oponoval svými. Rozhovor nabýval na ostrosti, síla hlasu ka-
ždého z nás se zvyšovala a asi na vrcholu „pohovoru“ mně ten 
soudruh poklepal na rameni – toho jsem si zvlášť vážil – s po-
známkou: „Nic ve zlém. Já někdy přijedu a budeme pokračovat.“
Nikdy víckrát nepřijel, ale ten „můj“ okresní tajemník mně sdě-
lil: „Tak jste si právě popovídal s krajským církevním tajemní-
kem!“
Čekal jsem tedy, co z té ostré výměny názorů bude. Nebylo nic, 
ale zase za rok jsem měl zase nějaký průšvih a na jednání všech 
okresních tajemníků za přítomnosti krajského tajemníka na bis-
kupství v Litoměřicích se všichni shodli, že je nutno zbavit mě 
státního souhlasu. Načež prý vstal krajský tajemník a pronesl 
jedinou větu: „Neznám socialističtějšího kněze, než je Kubíček!“ 
Sdělil mi to očitý svědek - kapitulní vikář - s poznámkou: „Ten 
vás zachránil. Měl byste mu dát flašku slivovice.“ Což se také 
stalo. Oba jsou již mrtví, tak si to troufám uvést.
Jistě - milí čtenáři - chápete, že jsem se cítil tímto vyznamená-
ním poctěn! Také jsem měl od té doby pokoj, ale nedávno jsem 
se schválně díval do Cibulkových seznamů, jestli tam nejsem 
uveden jako spolupracovník StB – kupodivu ne.

*V době komunistické totality měli církevní tajemníci za úkol sledovat vše, co 
se děje ve farnostech a co prožívají faráři.

Vražda P. Ladislava Kubíčka
Z knihy Marie Svatošové AŽ K PROLITÍ KRVE

Tentýž večer při mši svaté v kapli na faře kázal Ladislav hrstce 
věrných věřících o ceně mučednické krve a o mučednictví jako 
velké milosti, která není dopřána každému. Pátek strávil jako 
obvykle s několika suchými rohlíky v kapse v litoměřické vazeb-
ní věznici. Večer sloužil v kapli na třebenické faře svoji poslední 
mši svatou. U toho oltáře, u kterého si přál zemřít. V noci z pát-
ku na sobotu byl v místnosti přímo nad touto kaplí „dětičkami“ 
(26 a 15 let) ukopán, utlučen pěstmi a monstrancí, proboden 
nožem, polit hořlavinou a zaživa zapálen. Neumíral u oltáře, 
ale nad ním. Nad obětním stolem, od něhož ho odděloval jen 
seškvařený koberec a hořící podlaha. Řetízek s posvěcenou me-
dailkou Neposkvrněného Početí Panny Marie mu z krku sundali 
až při soudní pitvě. Soud s vrahy po půlročním vyšetřování „ná-
hodou“ probíhal od úterý Svatého týdne do čtvrtku velikonoč-
ního oktávu. Soudkyně, která jménem senátu vynášela v Ústí 
nad Labem 31. 3. 2005 nad vrahy rozsudek, odůvodnila mimo-
řádné tresty (pozn.: odnětí svobody na sedmnáct let u starší-
ho a osm a půl roku u mladšího) mimořádnou brutalitou jejich 
zločinu. Kromě jiného: saze se do dýchacích cest otce Ladislava 
nemohly dostat jinak než dýcháním, hořel tedy zaživa. Smrt na-
stala až v 6 hodin a 17 minut ráno, krátce poté, co hasiči Ladisla-
va vynesli z hořící budovy na farní dvůr.
Soudkyně zdůraznila v přítomnosti novinářů ještě další skuteč-
nost, kterou jsme si do té chvíle většinou vůbec neuvědomova-
li: „Pan farář nevolal o pomoc, přestože byl téměř celou dobu 

P. MUDr. Ladislav Kubíček útoku při vědomí. Není pro to jiné vysvětlení než to, že nechtěl 
probudit a poplašit starou ženu, která tu noc v přízemí na faře 
přespávala. Nepochybně jí tím zachránil život.“

V naší farní knihovně jsou tyto knihy P. Ladislava Kubíčka a kni-
hy o něm:

Ladislav Kubíček
Život – Největší umělecké dílo
Velké tajemství – manželství jako umělecké dílo
O svobodě 
Boží vůle – zbožná fráze?

Marie Svatošová
Až k prolití krve
Přitahuji? (Na minutu s Ladislavem Kubíčkem)
Oslovuji? (Na minutu s Ladislavem Kubíčkem)
Zapaluji? (Na minutu s Ladislavem Kubíčkem)

Kateřina Tetivová
Listy Božské útěchy krví podepsané

o. Pavel

Za zázrak nutný ke svatořečení bylo nakonec uznáno lékařsky 
i vědecky nevysvětlitelné uzdravení MUDr. Františka Straky, 
devětačtyřicetiletého otce rodiny, u něhož 18. září 1989 došlo 
v nemocnici v Novém Městě na Moravě k zástavě srdce, k nu-
lovému krevnímu tlaku a ke klinické smrti mozku. Po dvou a půl 
hodinovém terapeutickém úsilí byli všichni lékaři pro ukončení 
resuscitace. Jen manželka doktora Straky a také zdravotní ses-
tra naléhavě prosily, aby se přístroje nevypínaly. Resuscitační 
přístroje tedy zůstaly zapnuty, ale běžely naprázdno. Odpole-
dne nastoupila do služby sestra Stanislava Vondalová, která si 
vzpomněla na blahoslavenou Zdislavu, a při pohledu na přístro-
je ji napadlo začít se modlit ke Zdislavě z Lemberka a prosit ji 
o pomoc a uzdravení doktora Straky. Během této doby se však 
intenzivně modlili k blahoslavené Zdislavě i manželka, děti, pět 
spřátelených rodin, farář ze Žďáru nad Sázavou a sestry domini-
kánky s kaplanem P. Ambrožem Svatošem. A byli vyslyšeni! Dvě 
minuty po 14. hodině došlo k prvnímu záchvěvu ručiček, rozvl-
nění se obrazovky a jiskření přístrojů. To bylo minutu po minutě 
znatelnější. Pozdě večer už nebylo po hlubokém, nezvratném 
bezvědomí doktora Straky ani stopy. Všechny životní orgány 
byly v plné funkci. MUDr. František Straka nabyl plného vědomí.

Snaha o svatořečení bl. Zdislavy a úcta k ní byla tedy dokonána 
splněním posledního požadavku - zázraku tělesného uzdravení. 
Blahoslavená Zdislava z Lemberka byla společně s blahoslave-
ným Janem Sarkandrem v neděli 21. května 1995 v Olomouci 
papežem Janem Pavlem II. prohlášena za svatou.

„To je to tajemství oné velké sympatie, kterou její postava stále 
vzbuzovala už za života, stejně tak jako i po smrti až do dnešní 
doby. Její příklad je mimořádně aktuální, zvláště s přihlédnu-
tím k hodnotě rodiny, která – jak nás ona sama učí – musí být 
otevřená Bohu, daru života a potřebám chudých. Naše světice 
Zdislava  je zářným svědkem evangelia rodiny a evangelia ži-
vota, které se církev snaží, víc než kdy jindy, šířit na přechodu 

Svatá Zdislava
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Oprava lavic
Díky finančnímu příspěvku Programu restaurování movitých 
kulturních památek Ministerstva kultury ČR bylo v roce 2021 
zahájeno restaurování souboru pozdně barokních lavic z koste-
la Nanebevzetí Panny Marie ve Valašském Meziříčí. Zdobené 
jsou řezanými dekorativními prvky a intarzií. Svým formálním 
zpracováním se řadí mezi výjimečné, ojediněle dochované mo-
vité kulturní památky, dokumentující kvalitu barokního umělec-
kého řemesla 18. století ve Zlínském kraji, zvláště ve valašském 
regionu. Obnovu prvních dvou bloků provedl restaurátor Stani-
slav Vinš, DiS. z Tišnova, pod odborným dohledem památkářů 
z MěÚ Valašské Meziříčí (Mgr. Petr Zajíc) a NPÚ ÚOP v Kroměří-
ži (Mgr. Anna Grossová).

Josef Kundrát, technický administrátor děkanátu VM

Kostel v Senetářově
Děkuji Ti, otče Pavle, za vzpomínku na kostel sv. Josefa v Se-
netářově, kterou jsem si přečetl v posledním čísle ŽF. Měl 
jsem to štěstí, že jsem před padesáti lety na svěcení kostela 
byl osobně. No svěcení to vlastně nebylo, jak jsem se až nyní 
dozvěděl z Katolického týdeníku. Kostel byl vysvěcený až po re-
voluci. I mše se tehdy mohly sloužit jen co 14 dní. Později byly 
zakázány úplně. V době tvrdé normalizace se to komunistům 
vůbec nehodilo. Už samotná událost „otevření“ kostela byla ty-
pická pro tu dobu. Příjezdové cesty do Senetářova byly uzavře-
ny příslušníky VB (údajně kvůli opravě cesty). Všude taky bylo 
plno tajných. Spousta lidí se tam určitě nedostala. Naše rodina 
měla štěstí, protože otec pocházel z nedalekého Ruprechtova 
a okolí dobře znal, a po asi 5 km putování po polních a lesních 
cestách jsme k novému kostelu dorazili. Všude bylo už plno lidí 
a na bohoslužbu jsme se vůbec nedostali. Kostel jsme si moh-
li prohlédnout až potom. Zajímavá je i historie vzniku kostela. 
Za 2. světové války Němci plánovali v okolí Senetářova střelnici 
a celý Senetářov měl být vystěhovaný. Nakonec se Senetářovští 
s okupanty domluvili a k vystěhování nedošlo. Jako poděkování 
si slíbili, že po válce postaví nový kostel. To však po únoru 1948 
nešlo. Příležitost nastala až po uvolnění v r. 1968. Jenže situace 
se brzy změnila, komunisté utvrdili svoji moc s pomocí sovět-
ských tanků. Podpora jakéhokoli náboženství byla nemyslitelná 
a povolit stavbu nového kostela nepřipadalo v úvahu. Projek-
tová dokumentace na stavbu chrámu byla v té době ve stadiu 
před vydáním stavebního povolení. Zázrakem se stalo, že se-
netářovští komunisté stavbu podpořili a stavební odbor Měst-
ského národního výboru v Blansku nakonec stavební povolení 
vydal. Nadřízené orgány se to dověděly pozdě, a to už se začalo 
stavět.

Ivan Mikulášek

z druhého do třetího tisíciletí křesťanství.“ 

Z homilie Svatého otce Jana Pavla II. u příležitosti svatořeče-
ní Zdislavy z Lemberka a Jana Sarkandra dne 21. května 1995 
v Olomouci.

o. Pavel

Svatý Šarbel Machlúf – svědectví
Už rok a půl je sv. Šarbel Machlúf náš další oblíbený světec. 
V lednovém čísle (2020) časopisu Život farností bylo tomuto 
světci z Libanonu věnováno hned několik stran. I když patříme 
do jiné farnosti, toto číslo se k nám tehdy dostalo. Vzpomínám 
si, že jsme se chtěli jít s manželem podívat na přednášku o tom-
to světci (i s pomazáním jeho olejem), ta už se ale neuskutečnila 
kvůli koronavirovým opatřením.

Úklid v kostele – výzva a poděkování
Děkuji všem ženám, které v posledních letech i v současnosti 
uklízejí náš kostel. Dělají to nezištně, pečlivě a z lásky k Pánu 
Bohu. Jak jsme nedávno slyšeli v ohláškách, věkový průměr 
obou skupin – páteční i pondělní – je 78 let. O to víc musí být 
všichni farníci za tuto službu vděčni.
Můžeme se v této chvíli ptát, jak dále? Pokud se bude kostel 
uklízet v pondělí a v pátek po ranní mši svaté, nemohou přijít ti 
farníci, kteří chodí do práce, případně do školy. Někdo mi říkal, 
že by přišel pomoci v sobotu po ranní mši svaté. Tento termín 
zase nevyhovuje ženám, které momentálně kostel uklízejí. Mož-
ná by se našli další pomocníci, kteří by v sobotu pomoci mohli. 
Udělejme tedy jakýsi pokus. Jednou za měsíc se totiž v sobotu 
ráno kostel uklízí. Je to vždy sobota po 1. pátku, během kterého 
je po celý den výstav Nejsvětější svátosti oltářní. Pozor, není 
to vždycky 1. sobota, ale sobota po 1. pátku. Pokud tato situ-
ace nastane, vyhlásíme v nedělních ohláškách úklid na sobotu 
a budeme očekávat mladší ochotné pomocnice či pomocníky. 

Pokud by se jich postupně jednou za měsíc v sobotu scházelo 
více, mohli by se rozdělit do čtyř skupin, které by se při sobot-
ním úklidu během měsíce střídaly. V pátek by tedy úklid nebyl. 
V pondělí ráno by mohly nadále uklízet naše obětavé farnice. 
Mělo by to ještě jednu výhodu. Někdy se totiž uklidí v pátek 
ráno kostel a odpoledne následuje pohřeb. Když je u rakve více 
věnců a kostel je plný lidí, může se skoro uklízet znova. Většina 
pohřbů, pokud jsou z kostela, je skutečně v pátek odpoledne. 

Prosím tedy ochotné farníky, aby přišli uklízet v sobotu 2. října 
po ranní mši svaté, tzn. v 7.15 hodin. Je to 1. sobota v měsíci 
říjnu. Nenechte se zneklidnit tím, že se pod kůrem zpovídá. Je 
nutný úklid kostela i našich duší.

o. Pavel
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Návštěva papeže Františka v Šaštíně na Slovensku 15. 9. 2021
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Slovo života na září 2021
„Kdo  chce  být  první,  ať  je  ze  všech  po-
slední a služebníkem všech.“ (Mk 9,35)

Na cestě s Ježíšem do Kafarnaa se učed-
níci mezi sebou živě dohadují. Když se 
jich však Ježíš zeptá, o čem se přou, ne-
mají odvahu odpovědět. Možná proto, 
že se trochu stydí: snažili se totiž určit, 

kdo je mezi nimi největší.
Ježíš už víckrát mluvil o svém tajemném setkání s utrpením, ale 
pro Petra a ostatní učedníky je příliš těžké to pochopit a při-
jmout. Teprve po Ježíšově smrti a zmrtvýchvstání objeví, kým 
skutečně je: Božím Synem, který z lásky dává život.
Aby jim Ježíš pomohl být skutečně jeho učedníky, sedne si, za-
volá si je k sobě a odhalí pravou povahu „evangelního prven-
ství“:

„Kdo chce být první, ať je ze všech poslední a služebníkem 
všech.“

Navzdory slabostem a strachu učedníků má v ně Ježíš důvěru 
a povolává je, aby ho následovali a sdíleli s ním jeho poslání: 
sloužit všem. Na mysl se vrací nabádání apoštola Pavla filip-
ským křesťanům: „Nic nedělejte z hašteřivosti nebo touhy 
po prázdné slávě, ale z pokory ať každý z vás pokládá druhého 
za lepšího, než je sám. Nikdo z vás ať nehledí jenom na vlastní 
prospěch, ale i na prospěch druhých. Mějte v sobě to smýšlení, 
jaké měl Kristus Ježíš.“1 Sloužit máme ne jako otroci, kteří jsou 
ke své práci nuceni, ale jako svobodní lidé, kteří velkoryse na-
bízejí svoje schopnosti a síly, kteří se činí ve prospěch ne jedné 
skupiny, nějaké části, ale všech, kteří jejich pomoc potřebují, 
bez výjimek a bez předsudků.
I my jsme dnes povoláni k tomu mít mysl i srdce otevřené, aby-
chom viděli potřeby druhých a starali se o ně, abychom aktivně 
navazovali autentické lidské vztahy, aby naše schopnosti při-
spěly ke společnému dobru, abychom každý den znovu začínali 
navzdory svým pádům. Je to výzva k tomu, abychom neusilova-
li o přední místa, ale přispívali ke společné cestě k univerzální-
mu bratrství jako jediné možné budoucnosti.

„Kdo chce být první, ať je ze všech poslední a služebníkem 
všech.“

Když Chiara Lubichová komentovala tato Ježíšova slova, navrh-
la, jak je uvést v konkrétní skutky: „Zvolme si spolu s Ježíšem 
poslední místo v nesčetných příležitostech, které nám nabízí 
každodenní život. Byl nám svěřen důležitý úkol? Nemysleme 
si, že jsme ,někdo‘, nedopřejme prostor pýše a namyšlenosti. 
Pamatujme na to, že nejdůležitější je milovat bližního. Využij-
me nové situace k ještě lepší službě bližnímu a nezapomeňme 
se starat i o zdánlivé drobnosti, osobní vztahy, drobné denní 
povinnosti, pomoc rodičům, pokoj a soulad v rodině, výchovu 
dětí… Ano, ať se stane cokoli, pamatujme si, že křesťanství zna-
mená milovat, a to především ty nejposlednější. Když budeme 
takto žít, bude náš život neustálým budováním Božího králov-
ství na zemi, a k tomuto úsilí Ježíš přislíbil všechno ostatní jako 
přídavek – zdraví, jmění, hojnost všeho…, co máme rozdávat 
druhým a stávat se tak rukama Boží prozřetelnosti pro mno-
hé.“2

 

Dnes jsem na setkání se sv. otcem v Šaštíně zažil obrovskou 
radost z toho, že jsem v církvi - že máme papeže, úžasného 
biskupa i skvělé kněze. 
Došlo mi, že být součástí církve není vůbec nějaká samozřej-
most, ale naopak velký dar.
Pamatuju si své na první setkání s papežem Janem Pavlem II., 
tehdy ještě na Velehradě. Byli jsme tehdy plni očekávání a nad-
šení, že konečně vidíme papeže, že k nám do ČR přijel. 
Uplynulo pár let a dnes s odstupem času už si tak trochu vybírá-
me dle toho, co nám imponuje, nebo co nám něco dává. 
Mně tedy toto setkání s papežem, živou církví i společenstvím 
poutníků opravdu dalo jistotu, že církev tu je, navzdory našim 
chybám, pro každého z nás a že je v tomto turbulentním světě 
bezpečným přístavem a skutečnou rodinou. 

Bohu díky za tuto zkušenost.
Miloš Skýpala

Cestou ze Šaštína jsme se v autobuse předmodlívali po desátku 
růžence, k tomu jsme mohli přidat, na doporučení otce Pavla, 
co nás oslovilo.
1. Krásná hudba a její bohatství při liturgii i v půhodince před ní. 
2. Slova, kterými se v mešních písních Slováci obracejí k Panně 
Marii (např. Mať dobrotivá). 
3. Z promluvy papeže Františka − Maria je cestou do Srdce Kris-
tova; v Marii vrcholí proroctví (ve svém lůně nosila Slovo, které 
se stalo tělem); Maria je Matka soucitu.
4. Homilie mě také inspirovala přečíst si i další projevy Svaté-
ho otce pronesené během jeho návštěvy Slovenska (dostupné 
na internetu).
5. Slyšela jsem opakovaně ze slovenské strany, že je přihlášeno 
málo poutníků, ovšem to množství poutníků přesahovalo moje 
očekávání (cca 60 tisíc lidí).

Ludmila Černochová

Svědectví ze setkání se Svatým otcem

Loni v lednu byla naše celá rodina po „šňůře“ různých nepříjem-
ných onemocnění, která se táhla již od listopadu 2019. Nejhůře 
na tom byla naše druhorozená dcera, která má i bez toho různá 
zdravotní omezení. Kašlala již dva a půl měsíce, také mezitím 
prodělala spálu, byla léčena antibiotiky, a jiné horečnaté one-
mocnění, které taktéž překonala, jen kašel i přes léčbu neustá-
val. (Zpětně podle příznaků ostatních rodinných členů již šlo 
pravděpodobně o koronavirovou nákazu).
Modlila jsem se za její uzdravení. Už jsem nevěděla, kterého 
světce bych ještě poprosila o přímluvu, napadlo mě tedy po-
modlit se Novénu ke svatému Šarbelovi, kterou jsem našla v Ži-
votě farností, i když jsem o tomto světci dříve neslyšela. Hned 
po první noci, k našemu údivu, kašel ZCELA ustal!
Novénu jsem samozřejmě dokončila, obrázek sv. Šarbela vy-
střihla a dala dceři, aby věděla, kdo se za ni přimluvil u Boha. 
Obrázek má stále pod polštářem a je to její velký kamarád 
v nebi. Často večer slyším z jejího pokoje, jak ho prosí o krásné 
sny.
Několikrát jsem toto odsvědčila různým lidem ústně, ale paní 
prodavačka z knihkupectví Hosana (kde jsem se také neudržela, 
když jsem zde viděla knihu o tomto světci) mě přesvědčila, že je 
důležité dát také písemné svědectví! 

P. M.
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zŠ salvátor

Slovo života na říjen 2021

1 Flp 2,3-5.
2 Ch. Lubichová, Slovo života na září 1985, taktéž v Parole di Vita, a cura di Fa-
bio Ciardi (Opere di Chiara Lubich 5; Città Nuova, Roma 2017), str. 334.
3 Srov. www.taize.fr/it_article24642.html.

„Víme,  že  těm,  kteří milují  Boha,  všecko napomáhá k dobré-
mu.“ (Řím 8,28)

Slovo života, které nabízíme na tento měsíc, je úryvek z listu 
apoštola Pavla Římanům. Je to text dlouhý a bohatý na úvahy 
a učení, který byl napsán před cestou do Říma jako příprava 
na Pavlovu návštěvu obce, kterou ještě osobně neznal.
Osmá kapitola zvláště zdůrazňuje nový život podle Ducha a pří-
slib věčného života, který čeká na jednotlivce, národy a celý 
svět.

„Víme, že těm, kteří milují Boha, všecko napomáhá k dobré-
mu.“

Každé slovo této věty je nabité významem.
Pavel prohlašuje, že především jako křesťané jsme poznali Boží 
lásku a jsme si vědomi toho, že každá lidská zkušenost je sou-
částí velkého Božího plánu spásy.
Všechno, říká Pavel, přispívá k uskutečnění tohoto záměru: utr-
pení, pronásledování, selhání a osobní slabosti, ale především 
působení Božího Ducha v srdcích lidí, kteří ho přijímají.
Duch Svatý přichází na pomoc sténání lidstva a všeho tvorstva1, 
a to je zárukou toho, že se Boží plán uskuteční.
Z naší strany je třeba, abychom aktivně na tuto lásku odpoví-
dali svojí láskou, abychom se Otci svěřovali ve všech potřebách 
a svědčili o naději v nové nebe a novou zemi2, kterou on připra-
vuje těm, kteří mu důvěřují.

„Víme, že těm, kteří milují Boha, všecko napomáhá k dobré-
mu.“

Jak tedy ve svém osobním každodenním životě přijmout tuto 
silnou výzvu?
Chiara Lubichová navrhuje: „Především se nesmíme nikdy za-
stavit u pouze vnější, materiální, světské stránky věcí, ale je tře-
ba věřit tomu, že všechno je poselstvím, jímž nám Bůh vyjadřu-

„Kdo chce být první, ať je ze všech poslední a služebníkem 
všech.“

Ochrana společného domova je zvláště aktuální službou obec-
nému dobru, kterou můžeme sdílet s mnoha lidmi na světě 
a která je už léta silným tématem společného křesťanského 
svědectví. Připomeňme zejména, že ve stále rostoucím počtu 
církví začíná i letos měsíc září slavením Světového dne modliteb 
za péči o stvoření a celý měsíc až do 4. října je Dobou stvoření.
Komunita v Taizé při jedné z těchto příležitostí nabídla tuto 
modlitbu: „Bože lásky, zatímco zůstáváme ve tvé přítomnosti, 
učiň, ať dokážeme zachytit nekonečnou krásu toho, co jsi stvo-
řil, všeho, co pochází od tebe, z tvého nevyčerpatelného soucitu. 
Kéž věnujeme více pozornosti druhým a celému stvoření. Uč nás 
odhalovat hodnotu všeho a učiň nás nositeli pokoje v lidské ro-
dině.“3

Letizia Magri

je svoji lásku. Pak uvidíme, že život, který nám může připadat 
jako tkanina, na níž vidíme jen samé uzly a chaoticky prople-
tené nitě, je ve skutečnosti něčím jiným - je úžasným plánem, 
který tká Boží láska na osnově naší víry. Za druhé se musíme 
s důvěrou a úplně této lásce v každém okamžiku odevzdat, jak 
v malých věcech, tak v těch velkých. Dokonce, budeme-li se 
umět svěřovat Boží lásce v běžných okolnostech, on nám dá sílu 
spoléhat se na něj i v nejtěžších chvílích, kterými mohou být 
velká zkouška, nemoc nebo sama smrt. Zkusme tedy takto žít. 
Samozřejmě ne se zištnými myšlenkami, tedy aby nám Bůh uká-
zal svoje plány a my tak od něj dostali útěchu, ale jenom z lásky. 
Uvidíme, jak bude tato důvěryplná odevzdanost zdrojem světla 
a nekonečného pokoje pro nás i pro mnoho dalších lidí.“3

Svěřovat se Bohu v těžkém rozhodování, jako v tom, o kterém 
vypráví O. L. z Guatemaly: „Pracovala jsem jako kuchařka v jed-
nom domově důchodců. Když jsem jednou šla chodbou, za-
slechla jsem, jak jedna stařenka prosí o vodu. Riskovala jsem, že 
poruším pravidla, která mi zakazují opouštět kuchyni, a laskavě 
jsem jí podala sklenici vody. Stařence se rozzářily oči. V polovi-
ně sklenice mě chytila za ruku: „Zůstaň se mnou deset minut!“ 
Vysvětlila jsem jí, že bych neměla, že riskuji vyhazov, ale ten 
pohled… Zůstala jsem. Poprosila mě, abychom se spolu pomod-
lily „Otče náš…“ A nakonec mě požádala: „Zazpívej mi, prosím, 
něco.“ Napadla mě písnička „Nic si s sebou neodneseme, jen lás-
ku…“ Ostatní obyvatelé na nás viseli očima. Ta žena byla šťastná 
a řekla mi: „Bůh ti žehnej, má dcero,“ a krátce nato zemřela. 
Nakonec jsem byla propuštěná za to, že jsem odešla z kuchy-
ně. Moje vzdálená rodina potřebuje moji finanční podporu, ale 
já jsem přesto klidná a šťastná. Odpověděla jsem Bohu a tato 
žena nebyla při nejdůležitějším životním kroku sama.“

Letizia Magri

1 Srov. Řím 8,22-27.
2 Srov. Zj 21,1.
3 Ch. Lubichová, Slovo života na srpen 1984, taktéž v Parole di Vita, a cura di 
Fabio Ciardi (Opere di Chiara Lubich 5; Città Nuova, Roma 2017), str. 299.

ZŠ Salvátor na začátku nového školního roku 2021/2022
Máme za sebou prvních pár dní nového školního roku, roku, 
který, jak doufám, bude příznivější prezenční výuce než ten rok 
minulý. Sice zveřejňované statistiky nově nakažených kovidem 
nás mohou trochu znervózňovat vzhledem k tomu, že počty 
mírně rostou, na druhou stranu jsem optimista v tom, že kolek-
tivní imunita díky k množství již uzdravených lidí roste, a tudíž 
by plošné zavírání škol nemuselo nastat. Jistou roli v mém op-
timismu také hraje množství naočkovaných, kteří, jak doufám, 
budou odolnější a průběh jejich případné nemoci nebude nijak 
dramatický.
První školní den byl z důvodů nařízeného testování žáků trochu 
jiný, než jsme byli zvyklí. Proto naše první setkání po prázdni-
nách neproběhlo v kostele, ale ve třídách, kde se žáci nejprve 
otestovali, a pak již nic nebránilo přesunu do kostela na slav-
nostní mši, na jejímž konci jsme mohli přivítat naše nejmladší 
žáky – naše prvňáčky. Každý z nich získal také svého patrona, 
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kamaráda ze šesté třídy, který jim bude pomáhat zvládat první 
dny v nové škole. 
Na samém konci prázdnin se stále častěji objevovala různá do-
poručení a nařízení ze strany ministerstva školství, které bylo 
nutné co nejrychleji prostudovat a uvést do praxe. Mnohé se 
týkaly testování žáků, jejich pobytu a pohybu ve škole, ve tří-
dách, ve společných prostorách, v jídelně či družině. Objevilo 
se také metodické doporučení pro vzdělávání a hodnocení žáků 
v souvislosti s loňskou výukou, která byla realizována převáž-
ně distančním způsobem. V této souvislosti jsem moc vděčný 
za rodiče našich žáků, kteří se snažili podporovat a povzbuzovat 
děti při zodpovědném studiu v době uzavření škol, takže se ne-
stalo, že by někdo vůbec nic do školy nedělal, neplnil úkoly nebo 
vůbec se neúčastnil výuky. Což se na mnohých státních školách 
stávalo. Nicméně naším prvořadým úkolem hned na začátku 
roku má být zjišťování úrovně znalostí a dovedností dětí zasa-
žených právě distančním způsoben výuky. Proto jsme přihlásili 
některé vybrané třídy do společného dobrovolného testování 
v rámci nabídky České školní inspekce. Připravit vše potřebné 
na toto testování nebude jednoduché, proto k němu na naší 
škole dojde až koncem října a začátkem listopadu. Do konce 
listopadu bychom pak měli obdržet hodnotící zprávu o tom, jak 
si naši žáci stáli a jak moc je výpadek prezenční výuky ovlivnil.
Kromě toho bychom chtěli nabídnout některým žákům z kate-
gorie „ohrožených školním neúspěchem“ doučování v hlavních 
předmětech. Na první pohled se může jevit tento počin jako 
výborný nápad, ale jeho realizace je provozně velmi obtížná 
vzhledem k tomu, že je jen málo prostoru, kdy lze toto doučo-
vání žákům nabídnout, protože kromě množství hodin povinné 
výuky v daném ročníku chodí do mnoha kroužků, ať už v rámci 
ZŠ Salvátor, tak v rámci jiných organizací. 
Mrzí mne, že epidemiologická situace zrovna moc nepřeje spo-
lečným akcím, které jsme byli zvyklí nabízet jak žákům, tak rodi-
čům či farníkům. Z tohoto důvodu letos nebudeme organizovat 
drakiádu, posezení u cimbálu, akademii či některé další aktivity. 
Otazník zůstává také nad plaveckou výukou, kterou dříve za-
jišťovala Plavecká škola ve Valašském Meziříčí. Ta byla ale zru-
šena, a tak muselo město uzavřít smlouvu o zajištění plavání 
škol s jiným poskytovatelem. Vzhledem k tomu, že nejsme škola, 
kterou zřizuje město, musíme se spoléhat na to, že po uspoko-
jení městských škol na ostatní školy, včetně ZŠ Salvátor, zbu-
de nějaká možnost. Zatím to vypadá, že bychom mohli plavat 
ve druhém pololetí, nicméně hodinu si stanovit nemůžeme, 
takže z tohoto důvodu reálně hrozí podstatná změna v rozvrhu 
mnoha tříd. 
Ale abych nekončil moc pesimisticky, když jsem o prázdninách 
chodil kolem nové farní budovy, s potěšením jsem sledoval, jak 
rychle postupuje první fáze rekonstrukce. To mě naplňuje na-
dějí, že příští školní rok bychom již mohli zahájit v novém.
Přeji všem úspěšný školní rok, dostatek trpělivosti, darů Ducha 
svatého, ochrany Panny Marie a Boží požehnání, jež bude naší 
silou, která promění naše slabosti ve vítězství.

Hynek Mikušek
Ředitel školy

Požehnání prvňáčkům v neděli 29. srpna
Nový školní rok by snad ani nemohl začít bez požehnání žákům, 
a zejména těm nejmladším školákům, prvňáčkům. V mnoha far-
nostech poslední prázdninovou neděli přicházejí na mši svatou 
děti, aby jim pan farář požehnal. Přinášejí s sebou i aktovky či 
školní batohy. Také ve valašskomeziříčském kostele to tak v ne-

děli 29. srpna bylo. Žehnání je forma modlitby, při které si při-
pomínáme Boží dobrotu a chválíme ho za dary, které od něho 
máme. Součástí žehnací modlitby je prosba k Bohu o pomoc, 
abychom správně a vhodně užívali stvořených věcí (v tomto pří-
padě aktovek a školních potřeb).
Přejme prvňáčkům, ať to ve škole zvládnou! Budeme se za ně 
v modlitbách přimlouvat.

Magda Krupová

První školní den
Jako každý rok jsme i letos nový školní rok zahájili 1. září spo-
lečnou mši svatou ve farním kostele. Otec P. Stefan nám v ká-
zání připomněl, že máme pro nový školní rok naději: že nebu-
de distanční výuka a že je to možná poslední školní rok, který 
odučíme ve starých prostorách. K naději máme několik důvo-
dů: pomoc Ducha Svatého, ochranu Panny Marie a sv. Josefa 
a přímluvu svaté Ludmily. Připomněl biřmování v naší farnosti, 
výročí 1100 let od mučednické smrti sv. Ludmily 16. září a rok 
sv. Josefa, který ještě trvá do začátku prosince. Na závěr mše 
svaté přišla řada i na nové žáky naší školy. Pan ředitel spolu 
s třídní učitelkou Kateřinou Janýškovou slavnostně přivítal prv-
ňáčky. Při té příležitosti jim představil jejich patrony z VI. třídy, 
kteří je budou doprovázet v prvních letech ve škole. Ti prvňáčky 
dekorovali odznakem a vizitkou a předali jim malý dárek. Po mši 
svaté se všichni přesunuli do svých tříd ve škole, kde jim třídní 
učitelé sdělili to nejdůležitější pro další školní dny. Prvňáčci na-
konec obdrželi od paní učitelky pamětní list.

Anežka Zgabajová, Magda Krupová
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Druhý den ve škole
Ve čtvrtek 2. září se ještě děti neučily podle rozvrhu hodin, pro-
tože na začátku musí proběhnout spousta důležitých organi-
začních akcí: žáci se nejprve seznámí se školním řádem, jsou 
poučeni o bezpečnosti a třeba prvňáčci si musí projít všechny 

prostory školy, aby věděli, kde koho najdou, kam mohou vejít, 
kde musí klepat, kde je třída jejich patronů… V každé třídě vyšel 
jistě čas i na zážitky z prázdnin a někteří začali už i s popisová-
ním školních sešitů. Patroni z VI. třídy se pěkně starali o své 
prvňáčky u oběda.
Pěknou aktivitu připravila na ten den paní učitelka I. třídy – 

„módní přehlídku“ batohů, brašen a aktovek.  (Vyhrály všech-
ny batohy! Jsou super!) Byl to pohodový den a utekl jako voda…

Třetí den ve škole aneb Barevný den s pěti kruhy
V pátek 3. 9. přišly děti do školy po třídách v barevných trič-
kách. Některá třída ve žlutém, další v modrém… Chtěli jsme mít 
na sobě barvy olympijských kruhů. A proč? Připomněli jsme si 
totiž hry letní olympiády, která se uskutečnila z důvodu korona-
virové pandemie až po ročním odkladu 23. 7. – 8. 8. 2021 v ja-
ponském Tokiu. (Stále bez účasti diváků v hledištích.) Nejprve 
byla relace školním rozhlasem, vyzdvihli jsme úspěchy našich 
sportovců na olympiádě, kteří získali celkem 11 medailí (4 zla-
té, 4 stříbrné a 3 bronzové), což je historický úspěch pro ČR. 
Pozornost jsme zaměřili taky na tým českých paralympioniků. 
Ti usilovali o medaile do neděle 5. 9. Tito borci získali 2 zlaté, 
3 stříbrné a 3 bronzové medaile. Že to mají ve všem mnohem 
obtížnější, je zřejmé. Na závěr jsme se venku společně vyfoto-
grafovali – vytvořili jsme barevné olympijské kruhy.

Magda Krupová

Den s BESIPEM v rámci Dnů města
Ve čtvrtek 9. 9. se žáci 1. a 3. ročníku vydali na akci Den s Be-
sipem. Pro děti byla přichystána stanoviště, na kterých se se-
znamovaly s prací jednotlivých složek záchranného systému, 
zopakovaly si dopravní značky a chování v silničním provozu. 
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Děti nadšeně plnily všechny úkoly – hravě si poradily např. se 
sestavením mega-puzzle obrázku s dopravní tematikou, vy-
zkoušely si simulaci odchytu zvířat, zaujalo je požární auto, kte-
ré podrobily důkladné prohlídce, některé děti usedly za volant 
automobilu Městské policie a nezalekly se ani zdravovědy, kdy 
si vyzkoušely první pomoc při zástavě dechu. Za zdárné splnění 
úkolů obdržely malou odměnu. Zážitky si budou určitě dlouho 
pamatovat.

Petra Mikešová, Kateřina Janýšková

Exkurze žáků IX. třídy
V rámci odpoledního vyučování výtvarné výchovy jsme s IX. tří-
dou navštívili výstavu s názvem „Ozvěny signálů z neznáma“, 
mapující historii českého komiksu. Výstava se konala ve Spole-
čenském domě v Rožnově pod Radhoštěm. Vystaveno bylo více 
než 70 komiksů, mimo jiné od Josefa Lady, Ondřeje Sekory, Káji 
Saudka, legendární Rychlé Šípy, Čtyřlístek až po současné tvůr-
ce. Výstava byla členěna do sedmi tematických celků, k dispozi-
ci zdarma byly také pracovní listy, čtenářská zóna a k nahlédnutí 
i zakoupení komiksové knihy. Návštěva výstavy byla ideálním 
doplňkem k výuce českého jazyka a výtvarné výchovy.

Petra Mikešová
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Medový den v rámci Dnů města
Když jsem druhákům ZŠ Salvátor oznámila, že v pátek 10. 9. 
navštívíme v rámci Dnů města Valašské Meziříčí Medový den, 
ve třídě zavládlo nadšení. Pamatovali si ho totiž už z minulého 
roku, kdy zde byli se svou třídní učitelkou. A v pátek byl den 
jako malovaný. S dětmi jsme měli možnost zahrát si na krmení 
včelích larev či sbírání pylu, hlasovat v soutěži o nejlepší med (ó, 
jak nám různé vzorky báječně chutnaly), prohlédnout si včelař-
skou výstroj, úl, a dokonce vidět živé včelky i s královnou. Vy-
robit si vlastní svíčku už jsme nestihli, ale nelitujeme, protože 
jsme se dozvěděli spoustu zajímavých informací. Například jak 
včelař o včelky pečuje, jak dlouho včela žije, jakou funkci plní 
v úlu trubci, kolik kilometrů musí včelky nalétat, aby vyrobily 
kilo medu, co pro včely může udělat každý z nás. Medový den 
stál určitě za návštěvu. Že jste to letos nestihli? Tak třeba příští 
rok. A snad si ho užijete stejně jako letos naši druháci a další 
návštěvníci.

Anna Hříbková

TV Noe natáčí u nás ve škole
Už potřetí za poslední dva roky navštívil naši školu kameraman 
TV Noe. Letos přijel proto, aby si přichystal materiál k doku-
mentu o budoucnosti naší školy v souvislosti se stěhováním 
do rekonstruovaných prostor budovy na ulici Komenského. 
Největší radost z toho, že se uvidí v televizi, měli naši prvňáčci, 
kteří rádi předvedli naučenou říkanku a písničku. Co všechno 
dalšího se podařilo natočit, včetně slova pana ředitele, uvidíte 
na TV Noe při vysílání záznamu benefičního koncertu. Ten se 
uskuteční 2. 10. v 19:00 ve farním kostele. (Další a podrobné 
informace k tomuto projektu se jistě dozvíte od členů spolku 
Šance pro naše děti.)

Den čokolády
Dá se říci, že již tradičně si ve škole připomínáme 13. 9. Meziná-
rodní den čokolády. Taky letos tomu tak bylo. Ráno jsme si v re-
laci prostřednictvím školního rozhlasu připomněli zajímavosti 
o výrobě čokolády a o historii jejího vzniku. Děti se dozvěděly 
i to, jak nebezpečná může být čokoláda, která je přece tak dob-
rá, pro zvířata, např. pro psy, nebo jaký je rozdíl mezi čokoládo-
vou pochoutkou a čokoládou, a jak to zjistí na obalu čokolády. 
(Jednu velice oblíbenou čokoládovou pochoutku potom děti 
ochutnaly ). Ve třídách následovala třídnická hodina, děti 
mohly zhlédnout video „Tajemství výroby čokolády“ z archivu 
edu.ceskatelevize.cz.

Magda Krupová

Dopravní hřiště IV. třídy
Naši čtvrťáci se tento školní rok připravují na získání průkazu 
cyklisty. První jízdy na kole i hodinu výkladu o dopravních znač-
kách mají zdárně za sebou. Ve středu 15. září si za slunečného 
teplého počasí užili aktivity na dopravním hřišti.

Hana Havranová

Den církevních škol
Letošní připomínka Dne církevních škol byla velice úzce spoje-
na s výročím patronky církevních škol – se sv. Ludmilou. 1100 
let od její smrti si připomínáme v celé zemi. Ve škole 16. září 
obvykle podnikáme školní pouť. Letos jsme ji chtěli cíleně vě-
novat svaté Ludmile, ale nikde v blízkém okolí nenajdeme kostel, 
který by byl svaté Ludmile zasvěcen. (Nejbližší je pravoslavný 
chrám svaté Ludmily v Bílé Lhotě). Nedaleko Kelče, v Babicích, 
je ale kaple sv. Ludmily! Ta je sice blíž, ale zase ne dost velká, 
aby se tam vešli všichni žáci školy. Proto jsme vyslali „delegaci“ 
za naši školu, a to žáky 1. – 3. ročníku, kteří tam na pouť jeli se 
svými třídními učitelkami objednaným autobusem. Věnoval se 
jim otec Jan Bleša z Kelče.

A protože po mši svaté měly děti ještě trochu času, domluvili 
jsme jim návštěvu větrného mlýna ve Skaličce. Ostatní žáci byli 
nejprve na mši svaté ve farním kostele. Otec Slavomír v kázání 
připomněl svatou Ludmilu, která byla láskyplná žena, a zdůraz-
nil, že je potřeba šířit lásku v rodinách i ve škole. Ve třídách 
potom proběhlo projektové vyučování. Přijela k nám paní 
Mgr. Helena Polcrová, pracovnice Centra pro školy z arcibiskup-
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ství, která realizovala připravený program pro žáky IV. a V. třídy. 
Také ostatní žáci věnovali čas svaté Ludmile. Program a náměty 
na činnost pro VI. – IX. třídu připravila paní učitelka Anežka Zga-
bajová. Žáci zhlédli i dokumenty a tvořili. Výstupy z projektové-
ho dne jsme potom vystavili na chodbě na nástěnce. 

Magda Krupová

Úspěch našeho žáka v soutěži MVČR
Radim Pospíšil ze VII. třídy převzal 11. září v Praze diplom a cenu 
za umístění v soutěži Svět očima dětí 2021. 18. ročník této sou-
těže vyhlásil odbor tisku a public relations Ministerstva vnitra. 
V letošním roce se zúčastnilo celkem 334 školských zařízení, 
z toho 1277 žáků. Cílem preventivně-vzdělávacího projektu je 
prevence sociálně patologických jevů a zvyšování informova-
nosti z různých oblastí prostřednictvím tvůrčí činnosti dětí. Cílo-
vou skupinou byly děti ve věkovém rozpětí 5 – 16 let rozdělené 
do tří kategorií. V první kategorii děti zpracovávaly výtvarnou 
formou jednotné téma. Ve druhé a třetí kategorii měly na výběr 
ze dvou témat, které mohly pracovat jedním ze tří způsobů – 
jako je výtvarné, literární nebo audiovizuální dílo. Záštitu nad 
projektem převzal ministr vnitra Jan Hamáček.
Za naši školu se do soutěže zapojil Radim Pospíšil ve III. katego-
rii = 2. stupeň ZŠ a zvolil si téma: Dezinformace v online prostře-
dí a Fake News. (Převzato ze stránek MVČR.) Soutěž byla ukon-
čena na konci minulého školního roku, ale vyhlášení výsledků 
proběhlo až nyní.
Radimovi gratulujeme! A děkujeme za reprezentaci školy. 

Magda Krupová
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Charita Valašské Meziříčí má svoji pat-
ronku
Charita v příštím roce oslaví 30 let od svého 
založení. To už je pořádný důvod k oslavě. 
Jsme tu dost dlouhou dobu, po kterou do-
kazujeme, že jsme velká konkurenceschop-
ná organizace, která poskytuje své služby 
na profesionální úrovni.
Přípravy na pořádné oslavy jsou už nyní v pl-

ném proudu. Při všech úvahách, jak by měly oslavy vypadat, nás 
však také napadaly otázky: Co naší Charitě dát? Co si zaslouží? 
Chtěli jsme jí věnovat dárek netradiční. Napadlo nás darovat jí 
patrona. Charitní dílo má svého patrona – Vincence z Pauly. Ale 
Charita Valašské Meziříčí dosud svého patrona neměla.
Kritéria pro výběr této „funkce“ byla docela přísná. Hlavním 
bylo, aby pro něj mělo naše zaměření a činnost smysl. Dále 
jsme chtěli člověka, který je z regionu naší působnosti a aby 
jeho profesní zaměření bylo z jiné oblasti než sociální. Protože, 
ať chceme nebo ne, přece jen po delší době zjišťujeme, že jsme 
zcela ponořeni do naší práce a pověstné klapky na očích nám 
brání vidět další příležitosti a možnosti dalšího rozvoje.
Dali jsme se do hledání a našli jsme. Patronkou Charity Valaš-
ské Meziříčí se stala paní Jana Janěková, která žije v obci Police 
a která je skvělou herečkou, režisérkou, fotografkou a ženou 
mnoha dalších profesí. Ale především je to člověk, kterému čin-
nost Charity dává smysl.

Charita Valašské Meziříčí

Už na prvním setkání bylo vidět, že jsme si padli do oka. Paní 
Janěková se své „funkce“ ujala s elánem a nadšením sobě vlast-
ním. Ihned se stala členkou skupiny, která připravuje oslavy na-
šeho výročí. 
Díky ní se do příprav zapojily i další osobnosti nejen z umělec-
kých kruhů, které nám předávají své zkušenosti a rady, které by 
pro nás byly jinak těžko dosažitelné. 
Paní Janěková má také své pracovní povinnosti. V pondělí 12. 
července měla premiéru divadelní hra Vše o mužích, kterou 
režírovala. V současné době také dokončila psaní scénáře k ce-
lovečernímu filmu, který by ráda co nejdříve natočila. Přesto 
všechno se plně ujala své nové role patronky.

A odpověď paní Janěkové, proč se rozhodla stát se patronkou 
Charity?

„Jsou věci mezi nebem a zemí, kde slova jsou zbytečná a odpo-
vědí je čin.“

Je nám ctí, že se paní Janěková stala patronkou Charity Valašské 
Meziříčí. Děkujeme!

Martina Došková
Charita Valašské Meziříčí

Svatojakubské putování pracovníků Charity Valašské Me-
ziříčí
Přiblížilo se datum 25. července. Den, kdy slavíme svátek sv. 
Jakuba, patrona všech poutníků. A tak jako každý rok jsme se 
i letos vydali na naši svatojakubskou pouť, kterou jsme oběto-
vali za všechny nemocné a zemřelé pracovníky i klienty Charity 
Valašského Meziříčí.
Startovním místem byl kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Va-
lašském Meziříčí, kde jsme se zúčastnili ranní mše svaté, při kte-
ré nám otec Slavomír Ordoš udělil požehnání na cestu. Nic nám 
nebránilo vyrazit. Počasí přálo a kilometry ubíhaly jedna radost. 
S několika zastávkami, po 22 km, jsme kolem čtvrté hodiny od-
polední dorazili na Troják, kde jsme měli zajištěný nocleh. Zby-
tek dne vyplnil každý, jak chtěl. Někteří si povídali, odpočívali, 
někteří si zahráli minigolf. Spát se šlo docela brzy, protože dal-
ší den nás čekala konečná fáze naší pouti. Ráno jsme vyrazili 
v sedm hodin, abychom pohodlně došli k cíli na mši na sv. Hos-
týně, která začínala v 11:15.

Spolu s námi dorazili také ostatní pracovníci a klienti Charity, 
kteří zvolili jinou variantu putování. Velkou skupinu poutníků 
tvořily klientky a pracovnice Denního stacionáře Radost, které 
se k naší výpravě přidaly u baziliky na Hostýně. Všichni jsme 
pak společně prožili mši svatou. Tady, na Sv. Hostýně, na konci 
našeho putování, jsme všichni mohli odevzdat své díky, touhy, 
prosby, bolesti i radosti. 
Děkuji všem, kteří se zúčastnili, stejně tak i panu řediteli za jeho 
podporu.

Kateřina Kolajová
pastorační asistentka

Charita Valašské Meziříčí

Maminky a děti z azylového domu zavítaly na farmu 
Krásný červencový den jsme s maminkami a dětmi z azylového 
domu prožili na farmě v Brankách, kam nás pozvala jeho maji-
telka paní Edita Bližňáková.
Do Branek jsme se vydali vlakem. Osmnáctičlennou výpravu 
paní Edita čekala na nádraží. Pěšky jsme došli na ranč, kde se 
nám celé dopoledne věnovala. Její farma je na okraji vsi v krás-
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né přírodě a už to samo pro nás bylo vzácností. Všichni jsme 
se ale těšili hlavně na koně. Děti si zkusily péči o tato zvířata 

– kartáčování, čištění kopyt, krmení senem a samozřejmě také 
úklid koňských koblížků. Prohlédly si stáje, výběhy a pastviny. 
Ve výběhu je zaujali velcí koně, především klisna se sajícím hří-
bátkem. Většina z nich si poprvé mohla pohladit tak velké živé 
zvíře. Snad největším zážitkem pro všechny byla jízda na poní-
cích Perličce a Dolly. Oba koníci byli úžasně trpěliví, hodní a po-
stupně svezli v sedlech na svých hřbetech všechny děti. Některé 
musely překonat strach. Tak velké zvíře mnohé z nich viděly jen 
na obrázku. Nakonec se ale všechny děti k jízdě odhodlaly a ná-
ramně si ji užily. 
Potom, co poníci se odebrali k odpočinku, hrála paní Edita ven-
ku s dětmi zajímavé hry a soutěže. Energie všech byla nevyčer-
patelná, ještě ji umocnila Kyra, krásný pastevecký pes. V přiná-
šení hozených míčků byla Kyra opravdu neúnavná.
Obohaceni novými nevšedními zážitky, ale i vstřícností a em-
patií majitelky farmy jsme se odpoledne vraceli vlakem domů. 
Paní Edita nám všem předala kus své lásky ke koním i přírodě. 
Za to jí patří velké poděkování nás všech, kdo jsme se tohoto 
výletu zúčastnili.

Za všechny účastníky Ludmila Plevová
animátorka Azylového domu pro matky s dětmi

Den v terénní službě pro lidi bez domova očima sociální 
pracovnice
Jmenuji se Edita Bližňáková a jsem sociální pracovník v terénní 
službě Domino, která je určena pro osoby bez přístřeší a osoby 
v krizi. Teprve nedávno jsem nastoupila do Charity, takže jsem 
oproti mým zkušeným kolegům opravdovým nováčkem. Už teď 
vím, že jsem si cílovou skupinu vybrala správně a každý nový 
den je pro mě malé dobrodružství. 

Můj den začíná ráno kolem 6. hodiny. Jsem máma 5letého chla-
pečka a mám doma 8 koní, s kterými se věnuji hiporehabilitaci, 
takže mojí ranní rutinou je nakrmit koně, odvézt synka do škol-
ky a pak vzhůru za kolegy. 

Jsme malý tým 4 pracovníků. Já pracuji jen na půl úvazku, a to 
v Rožnově pod Radhoštěm a ve Valašském Meziříčí. Dny v týd-
nu, kdy docházím do zaměstnání, jsou po předchozí domluvě 
s vedoucím zpravidla pondělky, úterky a středy. Pondělí a stře-
da jsou úřední hodiny a často je třeba pomoct našim klientům 
s doprovodem na úřad, v úterý jezdím do Rožnova pod Radhoš-
těm, kde z centra materiální pomoci dovážím potraviny nebo 
také oblečení a pracuji s tamějšími klienty.

Vybrala jsem si jeden den ve Valašském Meziříčí, je to mé rodné 
město a za tu krátkou dobu, co jsem zde ve službě, se tu cítím 
jako ryba ve vodě.

Přijíždím do kanceláře na Zámecké ulici v 8 hodin, tedy poz-
ději než kolegové. Kolega Valentýn má už tou dobou za sebou 
krátkou procházku městem a vedoucí Jarda kontakt s klienty 
v kanceláři, kteří ví, že je naše kancelář zároveň kontaktní mís-
to, a často nás v ní vyhledávají. Kolegové mě hned ráno infor-
mují, co je nového. Velmi často za den nebo dva, kdy nejsem 
v práci, se situace klienta zcela změní. Často v tom hraje roli 
alkohol, problémy s ostatními lidmi, kteří žijí ulici, nebo i zdraví. 
Poté nastupujeme s naší pomocí. Po vzájemném předání no-
vinek si v týmu rozdáváme úkoly, kdo kam vyrazí na depistáž, 
nebo který klient má zakázku na naši službu a potřebuje nás. Já 
jsem dnes dostala za úkol najít klienta, který má termín schůzky 
na úřadu práce kvůli dávkám hmotné nouze. Je to vždy na za-
čátku měsíce a klient, kterému dneska nabídnu svou pomoc, je 
starší pán, který žije dlouhé roky na ulici. I když ho motivujeme, 
nabízíme návazné služby noclehárny a denního centra, spává 
spíše venku. Často v tom hraje roli pití alkoholu. Vím, kde ho 
najdu, většinou pobývá v jednom parčíku. Vyrážím za ním a jdu 

„na jistotu“. Oslovuji ho s tím, že by bylo vhodné jít na denní 
centrum provést hygienu. Často nechce, i když už trpí inkon-
tinencí, ale vyřízení dávek je pro něj motivací. Prosí, zda bych 
ho doprovodila, trpí Parkinsonovou chorobou a v kombinaci se 
závislostí na alkohol je jeho mobilita zhoršená. Společně jde-
me na denní centrum, pán provede hygienu, ale bohužel někdy 
je to nemožné kvůli jeho stavu. Tolerance na denním centru je 
totiž 0,8 promile a někdy je trochu loterie, zda se povede tuto 
hodnotu nepřekročit. Vysvětluji mu, že si musí vzít občanský 
průkaz, vyzvedáváme dokumenty z denního centra a vyrážíme 
na úřad práce. Tento klient je za doprovod vděčný, má sníženou 
orientaci a příjem dávek je jeho jediným příjmem. Na úřadu se 
představuji jako jeho doprovod, sociální pracovnice jsou rády, 
klientovi pomáhám dovysvětlit pokyny od paní za přepážkou. 
Odcházíme s termínem příští návštěvy, který si mám na přání 
klienta poznamenat. S pánem se loučím a vyrážím do ulic. Pro-
cházím tajné úkryty, o které se se mnou kolegové podělili, jako 
častá útočiště našich klientů. Myslím, že běžný občan našeho 
města ani netuší, kde všude se dokáží zabydlet. 
Narážím na skupinku spících lidí v místě, kterému pracovně ří-
káme mezi kolegy „v ďuře“. Představuji se a vysvětluji jim, kdo 
jsme a co jim můžeme nabídnout, předávám vizitku a odcházím 
dál. Má práce je nádherná, procházím se, pozoruji lidi, všímám 
si míst, kde je více odpadků a nabízelo by se, že tady zrovna 
dneska v noci mohl někdo spát.

Přicházím zpět do kanceláře, tady si opět s kolegy předáme 
naše dnešní zážitky a zapisujeme do programu Web Carol naši 
práci s jednotlivými klienty. Do kanceláře pak přichází ještě ně-
kolik klientů, jeden potřebuje materiální pomoc, další se jdou 
jen ukázat a pozdravit, nebo svěřit se svým trápením.

A takové dny jsou u nás, v Terénní službě Domino.

Edita Bližńáková, DiS. 
sociální pracovnice Terénní služby Domino

Charita Valašské Meziříčí
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Slovo „nuda“ v Zastávce neznáme!
Prázdniny jsou definitivně za námi, ale zážitky a vzpomínky 
na ně zůstanou dlouho. V Zastávce se klienti ani chvíli nenu-
dili. Výlety, sportovní zápolení, odpočinkový program i tvůrčí 
činnosti, to vše a mnoho dalších aktivit bylo pro ně připraveno 
na prázdninové měsíce.

Velký zájem byl o výlet do Zlína, kde jsme měli v plánu vyzkou-
šet si populární lasergame. Jedná se o velmi oblíbenou „stří-
lečku“, kterou milují kluci a holky všech věkových kategorií. 
I když je hra velmi fyzicky náročná a s velkou dávkou adrenalinu 
a napětí, zažije se při ní spousta legrace. Před odjezdem domů, 
jsme stihli alespoň krátkou prohlídku krajského města. Všichni 
zúčastnění se pak shodli, že celý výlet „stál za to“.
Soutěžní duch v klientech zůstal i nadále, což dokazuje nadšení 
pro turnaje. Započalo se turnajem v ping pongu, který je vel-
mi oblíbený. Všichni zúčastnění před samotným dnem D pilně 
procvičovali, tak šlo vše jako po másle. Tři vítězná místa byla 
po zásluze oceněna.
Nečekaného zapálení hráčů se dočkal také turnaj ve vědomost-
ní deskové hře AZ kvíz. I před tímto turnajem nikdo nezahálel 
a hlavu namáhal každý, kdo chtěl zvítězit. Vítězem se stal však 
jen jeden a ten pak domů odcházel se sladkou odměnou.
Největší napětí ale bylo znát při turnaji ve stolním fotbálku. 
Na ten jsme totiž přizvali naše přátele z NZDM TRIUMF klub. Již 
den předtím se mluvilo o tom, kdo asi vyhraje. I když jsme stále 
apelovali na to, že se jedná o přátelské utkání a každý bude hrát 
sám za sebe, šlo vidět, že převládlo motto „kdo s koho“. Tur-
naj se velmi povedl, radost měli všichni zúčastnění. Na počest 
celého povedeného odpoledne jsme si všichni připili sladkými 
nealko bublinkami.
V prázdninovém programu Zastávky nechyběly ani další spor-
tovní aktivity. Cyklovýlet, který někteří absolvovali na kole, jiní 
na koloběžce a někteří také na kolečkových bruslích, se setkal 
s velkým úspěchem.

Ke konci srpna jsme ještě stihli podniknout menší procházku 
pod heslem „putování za rébusy“. Neprotahovali jsme totiž jen 
naše těla, ale i mozkové závity. Byly vytyčeny body, ve kterých 
jsme se zastavili, a každý ze skupinky zúčastněných dostal vy-
braný rébus, na jehož vyřešení jsme měli pět minut. Pro všech-
ny zúčastněné čekala sladká odměna v podobě točené zmrzliny.
Kromě různých fyzických aktivit jsme dali prostor i kreativitě. 
Klienti si mohli vyzkoušet celý postup výroby svíčky. Barvu, aro-
ma i tvar si mohli vybrat sami. Pro některé byla oříškem samot-
ná výroba, pro jiné jejich zabalení. Nakonec si ale všichni domů 
odnesli krásné svíčky, kterými mohou někomu z blízkých udělat 
radost.

Ani o prázdninách jsme nemohli vynechat odpoledne s filmem 
na přání. V plánovaném termínu nám i příroda vyšla vstříc. Deš-
tivé počasí přímo vybízelo ke sledování filmu. Aby bylo vše jako 
v kině, nechyběly brambůrky ani popcorn. „Nabídku občerst-
vení“ jsme doplnili cuketovými hranolky, které připravili dva 
naši klienti. Na jejich přípravu jsme použili cukety, které jsme si 
na mini zahrádce u naší Zastávky sami vypěstovali.
 
Prázdniny uběhly jako voda. V Zastávce jsme je využili k různým 
aktivitám, při kterých naši klienti svoji energii nejen vydávali, 
ale také ji ve větší míře čerpali. Po celý školní rok ji budou hod-
ně potřebovat.

Daniela Tomečková, DiS.
vedoucí NZDM Zastávka

Charita Valašské Meziříčí

Děkujeme za vaše hlasování
Opět máme důvod k radosti a vděčnosti, a to díky 12 516 žeto-
nům, které byly vhozeny do hlasovacích boxů určených našemu 
projektu „Podpora terénní odlehčovací služby“ na prodejnách 
Tesco ve Valašském Meziříčí a v Zubří v rámci 9. kola grantového 
programu „Vy rozhodujete, my pomáháme“. 
Tento počet žetonů nám zajistil vítězství a získání 30 000,- Kč, 
které využijeme k úhradě nákladů na dopravu pracovníků ke kli-
entům Odlehčovací služby v Rožnově pod Radhoštěm do jejich 
domácností.
Symbolický šek z rukou manažerky prodejny Tesco ve Valaš-
ském Meziříčí převzal ředitel Charity Valašské Meziříčí, pan 
Ing. Jiří Gavenda, v úterý 31. 8. 2021.

Děkujeme všem, kteří svými hlasy projekt podpořili. Zároveň 
děkujeme Tesco Stores ČR. a.s. a Nadačnímu fondu Tesco, které 
ve spolupráci s Nadací rozvoje občanské společnosti grantový 
program realizují. 

Martina Cahlíková
Fundraising, dárcovská podpora

Charita Valašské Meziříčí



19

Milí farníci, přijměte srdečné pozvání do

FARNÍ KAVÁRNY
kde si po mši svaté můžete dát dobrou kávu nebo čaj s malou sladkostí,

a tak část neděle příjemně prožít s ostatními farníky. Kavárnu na faře
můžete navštívit po mši svaté v 8.00 a 9.30 každou druhou neděli

– informace v nedělních ohláškách.

Těšíme se na společná setkání
» členové Farních evangelizačních buněk a další dobrovolníci «



20

chlapecký oddíl - Korábky

Letní skautské tábory - 7. oddíl Valašské Meziříčí

dívčí oddíl - Hrbatá louka
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Postcresima po dvou letech
Když jsem hodnotil Postcresima loni, netušil jsem, co nás čeká. 
Po zahájení školního roku jsme otevřeli nový ročník, v rámci 
kterého projevilo zájem připravovat se na biřmování kolem 40 
mladých. Tyto jsme vylosovali ke čtyřem novým manželským 
párům (kmotrům). Dohromady tedy máme celkem kolem 75 
mladých ve dvou ročnících. Podařilo se nám potkat se jedenkrát 
v rodinách na prvním setkání a pak už, kvůli situaci způsobené 
Covid-19, jsme se setkávali tzv. on-line. Před ukončením škol-
ního roku jsme se pak ještě potkali osobně na večeři v jednot-
livých rodinách. Co se však podařilo i přes různá omezení zor-
ganizovat, byl letní kemp pro všechny účastníky, jak mladé, tak 
kmotry s rodinami. Letos jsme zavítali pod Lysou Horu do Male-

benjamínci - Krhová

novic na Konferenční centrum. K mému velkému překvapení se 
kempu zúčastnili téměř všichni mladí, kteří si zvolili Postcresi-
ma jako možnost pro svou formaci na biřmování, a zároveň po-
kračovali dále i ti, kteří už biřmovaní byli. Tato skupina se roz-
šířila o 6 mladých, kteří se připravovali u o. Pavla. Celkem nás 
bylo kolem 125. Přestože počasí nebylo ideální a hodně pršelo, 
tak díky zázemí centra včetně velkého venkovního stanu jsme 
mohli program uskutečnit téměř v nezměněné míře. Na závěr 
kempu nám biskup Vlastimil Kročil odsloužil eucharistii.
Věříme, že pokračování v letošním roce se dostane již do nor-
málních kolejí, kdy se budeme společně scházet v rodinách 
a prožívat tak tento čas tváří tvář.

Hynek Vančura
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Na konec své pozemské 
cesty došli

†

Valašské Meziříčí

Ladislav Polách *12. 6. 1951 †8. 6. 2021, Krhová 264
Marta Pajdlová *9. 10. 1943 †20. 6. 2021, Jiráskova 437/1
Alžběta Cabáková *8. 6. 1948 †23. 6. 2021, Krhová, Letní 112
Ludmila Ivanicsová *29. 5. 1937 †5. 7. 2021, Seifertova 702/5
Kristina Ondruchová *28. 9. 1938 †9. 7. 2021, Podlesí 210
Jiří Fabík *12. 4. 1946 †11. 7. 2021, Juřinka 112
Václav Janiš *4. 9. 1934 †25. 7. 2021, Krhová 15
Ludmila Žlebková *15. 9. 1934 †25. 7. 2021, Podlesí 256
František Polášek *16. 8. 1941 †8. 8. 2021, Zašovská 195
Marie Vaiglová *9. 2. 1927 †23. 8. 2021, Hrachovec 16
Ing. Oldřich Juřica *10. 4. 1961 †27. 8. 2021, Štěpánov 1023
Věra Kotišová *23. 1. 1940 †28. 8. 2021, Sokolská 1088
Ludmila Černochová *17. 3. 1943 †2. 9. 2021, Krhová 405
MUDr. Jitka Vavříková *4. 1. 1935 †5. 9. 2021, Domluvilova 787/8
Zdeněk Navrátil *7. 2. 1933 †8. 9. 2021, U Kasáren 717/2
Milada Bláhová *5. 5. 1933 †11. 9. 2021, Podlesí 211

Křest přijali*
Valašské Meziříčí

Nela Mária Tuliová
Eliáš Kubját
Michaela Magdaléna Žlebková
Lukáš Mach
Viktor Maléř
Luka Francis De Volder

Agáta Marková
Rebeka Marie Adámková
Oliver Capil
Julie Marie Tydlačková
Vojtěch Hadaš
Daniel Vaculín

Lešná

Klára Veronika Kovařčíková
Anna Marie Vrečková
Charlotta Anna Petřkovská

Mariana Michaela Kopřivová
Tobiáš Adam Místecký
Jiří Chvatík

Svátost manželství přijali
Valašské Meziříčí

 Jan Krupička  Pavla Dřímalová
 Lukáš Janda  Kateřina Dobiášová
 Jan Sekyra  Simona Špalková
 Jan Martof  Veronika Palyzová
 Petr Hruboň  Veronika Žilinská
 Radim Škrla  Valentýna Vlčková
 Radek Sulovský  Klára Bořutová

Lešná
 David Müller  Zuzana Horníková
 Lukáš Petrů  Barbora Vomočilová
 Michal Váňa  Kamila Zdařilová
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Tiské stěny a Děčínský Sněžník (k článku na str. 3, foto o. Pavel)

Dám vám nové srdce, vložím do vás nového ducha, 
odejmu  z  vašeho  těla  srdce  kamenné  a  dám  vám 
srdce z masa. (Ez 36,26)

Jak těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu, 
a málo je těch, kdo ji najdou! (Mt 7,14)

Hospodin postavil mé nohy na skálu, dodal síly mým 
krokům. (Ž 40,3)

Vzpomínali si, že Bůh je jim skálou, že Nejvyšší, Bůh, 
je jim zachráncem. (Ž 78,35)
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28. října 2021 uplyne 350 let
od posvěcení farního kostela

Nanebevzetí Panny Marie
ve Valašském Meziříčí. 

Při mši svaté v 15.00 hodin
poděkujeme dobrému Bohu

za všechny milosti,
které nám a našim předkům

v tomto chrámě
v uplynulých létech

daroval. 

foto Josef Knápek 


