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Vzhůru, vystupme na Hospodinovu horu, do domu Jakubova Boha!
Ať nás naučí svým cestám, choďme po jeho stezkách!

(Iz 2,3) Kostel sv. Martina ve Veselé, foto o. Pavel
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Socha sv. Ignáce na nábřeží ve Val. Meziříčí

Nová fasáda na rekonstruované budově pro ZŠ SalvátorSocha sv. Josefa v bývalém semináři v Litoměřicích
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Ohlédnutí za rokem sv. Josefa
8. prosince byl slavnostně ukončen rok sv. Josefa. Tento den 
proběhlo zasvěcení farností Valašské Meziříčí a Lešná sv. Jose-
fovi. Někdo se ptá, proč toto další zasvěcení poté, co jsme se 
v minulosti několikrát zasvětili Panně Marii.
Předně bych chtěl říct, že pro křesťana vlastně existuje jediné 
zasvěcení, a to křestní. Když je člověk pokřtěn, již nepatří sobě, 
ale Bohu.  Je otázkou, kdo z rodičů takto uvažuje, když přichá-
zejí do kostela pokřtít své dítě. Že ho opravdu svěřují Bohu. Že 
toto dítě již patří Bohu a rodičům je Bohem svěřeno. 
I k onomu zasvěcení Bohu mohou mít různí lidé různé výhrady. 
Někdo se například necítí dost dobrý a dokonalý, aby se se vším, 
co je a co má, odevzdal Pánu. Na to se dá jednoduše odpově-
dět: Když se Bohu odevzdáváme, neděláme něco pro něho, ale 
tím, že mu patříme, je to výhodné pro nás. On nás má rád tako-
vé, jací jsme, a pokud mu patříme, sám se o naše posvěcení po-
stará. Jiná námitka: Lidé mají v sobě podvědomý strach z Boha. 
Mnozí si ho představují jako policajta, který čeká na první pří-
ležitost, aby nás za něco špatného potrestal. Pak není divu, že 
se mu nechceme svěřit. Třetí námitka: Nestačí se Bohu zasvětit 
jednou provždy na celý život, a to při křtu? Anebo jednou za rok 
při obnově křestního slibu na Velikonoce? Naše zasvěcení pro-
bíhá především v přítomném okamžiku. Žádný jiný okamžik 
nám není dán. Proto je velmi vhodné, abychom své zasvěcení 
Bohu co nejčastěji obnovovali a pokud možno z něho stále žili. 
Pak je třeba se zadívat na to, jak své zasvěcení prožívala Pan-
na Maria. Od prvního okamžiku existence byla plná milosti. Již 
jako malé děvče se vědomě Pánu Bohu zasvětila. Toto zasvě-
cení obnovila v okamžiku zvěstování, když řekla: „Jsem slu-
žebnice Páně, ať se mi stane podle Tvého slova.“ Dala se Bohu 
k dispozici a Bůh se skrze ni stal člověkem. Ještě dokonaleji své 
zasvěcení  prožívala pod křížem. Nyní je s Ježíšem v nebeské 
slávě s tělem i duší. Z tohoto pohledu můžeme říct, že je Maria 
pro nás příkladem a pomocí, abychom se mohli jednou radovat 
v plnosti v nebi a abychom už tady na zemi Bohu patřili. Navíc 
nesmíme zapomenout, že se křtem spojujeme s Kristem a jsme 
s ním jedno. A jestliže je Ježíš synem Panny Marie, stáváme se 
skrze křest dětmi Panny Marie. Nevidím příliš velký rozdíl v tom, 
jestliže se někdo svěří nebo zasvětí Panně Marii, aby ještě více 
a dokonaleji patřil Bohu, anebo se odevzdává Bohu s pomocí 
a podle příkladu Panny Marie.
Z toho pohledu pak můžeme přemýšlet o sv. Josefovi. Bůh mu 
svěřil svůj největší poklad – svého syna, který se stal člověkem. 
Stejně mu svěřil jeho matku Marii. Aby Josef toto poslání splnil, 
musel Bohu bezpodmínečně důvěřovat. Josef je proto pro nás 
příkladem této důvěry a zasvěcení, tak je dobré s jeho pomocí 
počítat.
Byl bych moc rád, kdyby se co nejvíce farníků osobně svěřilo 
do ochrany svatého Josefa, a proto i v tomto časopise zveřej-
ňuji modlitbu, která toto zasvěcení, podle mě, dobře vyjadřu-
je. V první části modlitby svěřujeme naše farnosti sv. Josefovi, 
ve druhé části si vyprošujeme potřebné milosti pro náš život 
i pro okamžik smrti. Věřím, že toto zasvěcení svatému Josefovi 
může být novým začátkem jak pro naši farnost, tak i pro každé-
ho z nás.

o. Pavel

Svatý Ignác – 500 let
V tomto roce uběhlo 500 let od obrácení sv. Ignáce. Tento ry-
tíř a válečník po zranění dělovou koulí zcela změnil svůj život. 
Svatý Ignác později založil Tovaryšstvo Ježíšovo neboli Jezuitský 
řád. Těžko bychom spočítali, kolik dobrého pro církev a pro svět 
jezuité udělali. Chtěl bych proto s odkazem sv. Ignáce seznámit 
postupně čtenáře našeho časopisu. Tím spíše, že dne 12. března 
roku 2022 uběhne 400 let od Ignácova svatořečení. A protože 
sv. Ignác byl prohlášen za svatého spolu se sv. Terezií z Avily, se 
sv. Filipem Neri a se sv. Františkem Xaverským, budeme i těm-
to světcům v příštím roce věnovat pozornost. Dnes bych chtěl 
tedy něco napsat o Ignácově modlitbě, které se říká examen.

o.Pavel

Nejúžasnější modlitba, o které
jste ještě neslyšeli

Svatý Ignác po svém zranění udělal úžasnou zkušenost. Mys-
lel na svůj předchozí dobrodružný život a to se mu velmi líbilo. 
Když na to přestal myslet, pociťoval v srdci určitý smutek. Pak 
zase věnoval pozornost životopisům svatých a byl nadšený tím, 
co dokázali sv. František, sv. Dominik a jiní světci. Představoval 
si, že by mohl dokázat něco podobného. Když na to přestal my-
slet, radost a pokoj v srdci zůstaly. Uvědomil si, že s ním Bůh 
vede dialog skrze tzv. rozlišování duchů. Této analýze podrobo-
val později všechno, co prožíval, a podle získaných zkušeností se 
později rozhodoval v tom, co má nebo nemá dělat. Dá se říct, že 
se toto rozlišování stalo ignaciánským životním stylem. Člověk 
se buď dívá do minulosti, aby správně vyhodnotil všechno, co 
prožil, a pak kráčí do budoucnosti a ptá se, co je pro mě nejlep-
ší a co mě přivede blíže k Bohu. Dalo by se říct, že je to jakési 
zpytování svědomí ve vztahu k minulosti a dobré předsevzetí 
do budoucnosti. Říká se tomu examen. Abych se o tom nemusel 
příliš rozepisovat, chtěl bych doporučit našim farníkům novou 
knihu, která se jmenuje Schůzky s živým Bohem. Tam všechno 
podstatné najdete, myslím si, že ani není nutné číst předmluvu. 
Svatý Ignác radil svým přátelům a žákům, aby tuto 15minuto-
vou modlitbu nikdy nevynechávali. Protože jsem knížku zakou-
pil přímo v jezuitském Centru Aletti, je za poměrně dobrou cenu 
k dispozici v kostele u sv. Terezky, v Lešné u zpovědnice.

o. Pavel

Fasáda, synoda, výklenek ve zdi
Díky Bohu, že se nám podařilo z nové budovy pro ZŠ Salvátor 
odstranit boletický panel a vytvořit novou fasádu na jižní stra-
ně. Díky všem, kdo se na tomto díle jakkoliv podíleli.
Lidé se mě občas ptají, proč je na rohu opravené fasády jakýsi 
výklenek. Já jim říkám, že tam budou stát za odměnu nejlep-
ší učitelé nebo žáci. Teď už vážně. Děkuji Aleně Carbolové, že 
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do projektu tento výklenek zapracovala. Měla by v něm být 
nějaká socha. Teď jde o to, koho nebo co by měla znázorňovat. 
Měli bychom to rozhodnout spolu, to znamená synodálně. Dě-
kuji opravdu papeži Františkovi za všechny ty úžasné materiály, 
které nás uvádějí do toho, co je synodální proces. Nejdříve na-
píši, co synodální proces není:

1. Autorita, v tomto případě farář nebo ředitel školy kategoric-
ky rozhodnou, co má nebo nemá ve výklenku být.

2. Demokratické hlasování.

3. Všechno se to svěří nějakému umělci a my se necháme pře-
kvapit.

Teď se pokusím načrtnout, jak by mohlo proběhnout synodální 
rozlišování o tom, co bude ve výklenku stát.

1. Je třeba si uvědomit, jak důležité je toto místo. Je viditelné ze 
všech stran. Mělo by to být poselství našim současníkům i bu-
doucím generacím. Je třeba, aby to bylo hezké, srozumitelné 
i umělecky hodnotné (nebudeme tedy za každou cenu na tom 
šetřit). Budova je církevní a je to zároveň škola.

2. Bůh už teď vidí a nejlépe ví, co by tam mělo být. On je nejlepší 
umělec. Na nás je, abychom se modlili. Nejdříve za to, aby nám 
poodhalil svoji vizi. Jako příklad uvedu Mojžíše na hoře Sinaj. 
Měl vybudovat svatyni podle vzoru, který viděl. Pak se budeme 
modlit, aby se našli umělci, kteří to věrně, srozumitelně a krás-
ně navrhnou a zrealizují. Nakonec se budeme modlit za všechny 
kolemjdoucí, aby skrze setkání s touto sochou byli povzbuzeni, 
potěšeni, případně provokováni Boží láskou ke konání dobra. 
Když Michelangelo vytvořil mramorovou sochu Mojžíše, kle-
pnul ji rukou po lýtku a řekl: „A teď mluv.“ Dobrá socha musí 
opravdu promlouvat. Postupně se tedy budou objevovat nej-
různější návrhy. Každý může předložit svůj nápad. Poprosíme 
několik umělců, může se o to pokusit prakticky každý, zeptáme 
se dětí v naší škole, oslovíme bývalé žáky. Budeme spolupraco-
vat s arcibiskupstvím olomouckým. Hierarchické zřízení církve 
je jakousi pojistkou i v synodálním procesu, abychom někde ne-
udělali nějakou hloupost.

Závěrem se pokusím připojit několik nápadů. Nebudou jen 
moje:

1. Naše škola se jmenuje Salvátor, česky to znamená Spasitel. 
Měla by tam tedy být socha Krista Spasitele (Božské srdce, Kris-
tus Král …)

2. Naše škola se zasvětila Panně Marii. Mohla by tam být socha 
Panny Marie s Ježíškem.

3. Hledání nového místa pro školu jsme svěřovali sv. Josefovi. 
Fasáda byla dokončena v roce sv. Josefa. Proč by tam neměla 
být socha sv. Josefa s Ježíškem?

4. Osobně si myslím, že by tam mělo být spíše sousoší, a to sva-
té rodiny. Josef, Maria a Ježíš ve školním věku. Z každé strany by 
měla být vidět jiná socha. Socha by měla být odlitá z kovu nebo 
vypálená z hlíny či jiného keramického materiálu. Mohla by být 
takto i barevně tónovaná, trochu dětském pojetí. Tak by tam 
byl sv. Josef, Panna Maria i Ježíš – Spasitel.

5. V podobném výklenku jsem viděl v TV NOE mozaiku – holubi-
ce Ducha svatého. I to by mohlo být krásné a oslovující. Pod tím 
nadpis: Duch svatý vás naučí všemu (Jan 14,26).
Tolik první informace a návrhy. Modleme se k Duchu svatému 
a učme se naslouchat jeden druhému.

o. Pavel

Zasvěcení farnosti
sv. Josefovi 8. prosince 2021

Jděte k Josefovi.  (Gn 41,55)
Ustanovil ho správcem svého domu

a svěřil mu do rukou všechen svůj majetek. (Gn 39,4)

Svatý Josefe, tobě Bůh svěřil největší dar – svého Syna.
Svěřujeme ti kněze a jáhny naší farnosti.
Přimluv se za ně, aby přijímali Ježíše s čistým srdcem a horlivě 
ho farníkům rozdávali jako pravý Chléb života.

Ty jsi byl hlavou Svaté rodiny.
Svěřujeme ti naše rodiny.
Pomáhej zvláště manželům a rodičům, aby žili podle svého 
manželského slibu.

Ty jsi učil Ježíše číst a psát.
Svěřujeme ti naše děti, katechety a učitele.
Svěřujeme ti naši školu Salvátor a školku Rybičky.
Pomáhej dětem, aby následovaly Ježíše.
Pomáhej učitelům, aby byli dobrými žáky nejlepšího učitele Je-
žíše Krista.

Ty ses vyučil tesařem a horlivě jsi studoval Písmo svaté.
Svěřujeme ti mládež, aby našla své místo v církvi a ve společ-
nosti.
Svěřujeme ti všechny pracující. Nauč je nezištně sloužit druhým 
a všechno dělat k větší cti a slávě Boží. 

Ty jsi pracoval jako tesař a finančně jsi zajišťoval svou rodinu. 
Svěřujeme ti všechny opravy kostelů a fary.
Zvláště tě prosíme za úspěšnou rekonstrukci nové farní budovy 
pro ZŠ Salvátor.
Pomoz nám zajistit dostatečné finanční prostředky pro opravy  
a provoz všech farních budov. 

Ty jsi prožíval část života v chudobě jako člověk, který hledá do-
mov.
Svěřujeme ti všechny chudé, zadlužené a lidi bez domova.
Prosíme tě za naši Charitu, její pracovníky a dobrovolníky. Při-
mlouvej se za ně u Pána, aby měli dost prostředků a sil pro dílo 
milosrdné lásky. 

Svatý Josefe, ty jsi umíral v přítomnosti Ježíše a Marie.
Svěřujeme ti staré, nemocné a umírající lidi.
Pomoz jim, aby se dobře připravili na poslední dny svého života 
a aby v okamžiku smrti zakusili a přijali nekonečné Boží milosr-
denství. 
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Může se narodit opravdu
něco nového?

Milé sestry, milí bratři,

čas adventní se v letošním roce prolíná s časem, v němž naše 
univerzální církev připravuje a vyhlíží s nadějí změny, jež mají 
skrze synodální proces otevřít nové vize a obzory. Ježíš posílá 
stále svého Ducha a chce pohnout naší situací, uvolnit naše ob-
ruče, navázat rozpadlé vztahy, otevřít poznání a schopnost učit 
se jedni od druhých: Boží Duch chce nás – svoji církev – prozářit 
novým úsvitem. Je to on, kdo „činí všechno nové“, je to on, kdo 
je v samém centru celosvětové synody, kdo je hlavním protago-
nistou synodální cesty.
V církvi – jako v každé velké lidské skupině během času některé 
postupy, vazby a struktury rezivějí, ztrácejí pružnost a přestá-
vají sloužit dobrému. Od toho je třeba se průběžně očišťovat. 

Svatý Josefe, nauč mě milovat Boží slovo.
Dej, ať se stane mým každodenním pokrmem.
Vypros mi milost pravidelné četby Písma svatého, abych Boha 
stále více poznával, miloval, jemu patřil a žil podle vůle Boží.

Vypros mi milost osobního láskyplného vztahu k Ježíšově Mat-
ce a tvojí snoubence Panně Marii. 
Ať se stanu s její mateřskou pomocí Božím dítětem zcela podob-
ným Ježíši Kristu.

Svatý Josefe, nauč mě vidět ve všem Boží dar a milost.
Nauč mě vidět ve všech událostech života Boží lásku.
Nauč mě vidět v každém člověku Ježíše. 

Vypros mi lásku k Božímu lidu, kterým je Církev.
Vypros mi lásku a úctu k papeži, biskupům a kněžím.
Vypros mi milost, abych v církvi žil a nakonec po dobré zpovědi, 
posilněn Duchem svatým skrze pomazání nemocných a s Ježí-
šem v srdci vešel do slávy nebeského Otce.
Amen.

Milé sestry a drazí bratři,

dnes vstupujeme do adventu, začínáme velkou přípravu 
na nový příchod Krista. Nejde jen o přípravu na Vánoce, které 
jsou oslavou jeho historického příchodu. Jde i o naši přípravu 
na setkání s Kristem na konci našeho života či na konci věků, 
ale taky o jeho vstup do našeho každodenního života, do našich 
vztahů, do naší společnosti.
Letos prožíváme dvě celocírkevní události: Rok rodiny, který vy-
hlásil papež František, a synodální proces, který jsme na pape-
žovu výzvu zahájili v říjnu. Svatý otec reaguje na dva velké pro-
blémy dnešního světa: přehnaný individualismus a krizi rodiny. 
Obojí souvisí. Když jsme příliš soustředěni na své já, zanedbává-
me Boha i druhé lidi a zhoršujeme vztahy. To se odráží i v rodi-
ně. Co můžeme udělat pro nápravu? Prožijme tento advent se 
zvláštním zaměřením na společnou cestu v rodině.
Některé rodiny jsou zvyklé na zasedání rodinné rady, tak jim to 
nepřijde zvláštní. Udělejme si v době adventní ve všech rodi-
nách každý týden společnou hodinku. Nic násilného. Jen mějme 
čas jeden pro druhého. Téma hovoru není potřeba hledat. Mluv-
te o kterémkoliv problému, který někoho v rodině pálí. Neřešte 
jich však mnoho najednou. Ostatní nechejte na příště. Nebuďte 
na to sami. Pozvěte krátkou modlitbou do svého společenství 
Pána Ježíše. Takový host udělá z Vašeho setkání svátek. Před 
ním se budete lépe ovládat a ukážete laskavější tvář. Nechejte 
mluvit každého naprosto svobodně a pozorně mu naslouchej-
te. Nepřipravujte si při tom svou odpověď. Nemluvte dlouho 
a dejte slovo každému. Pak udělejte druhé kolo, v němž nikdo 
nebude opakovat to, co už řekl, ale řekne, co ho oslovilo z úst 
druhých. Budete-li pak chtít udělat závěr, něco rozhodnout, ze-

Pastýřský list arcibiskupa
Graubnera k adventu

Za poslední staletí jsme si zvykli zlepšovat hlavně vnější stránky, 
doktrínu, podobu svátostí… Synodální cesta si přeje znovu najít 
a oživit žároviště života Božího lidu, odkud by bylo možné insti-
tuci očistit od strusky a nánosů.
V naší farnosti Valašské Meziříčí vzniklo celkem 9 synodálních 
skupinek, z nichž mnohé mají již za sebou první setkání svých 
členů. Jak bylo řečeno a napsáno, je naprosto zásadní, aby spo-
lečná práce v těchto skupinkách probíhala v ovzduší hlubokého 
respektu jednoho vůči druhému (naslouchat, tázat se, ujímat se 
slova). A toho nelze dosáhnout jinak, než že vezmeme Ducha 
svatého opravdu vážně – modlitbou a rozjímáním nad textem 
z Písma sv. – a budeme usilovat o přístup k celé věci z hloub-
ky svého nitra a z ticha. A i když přitom neztratíme ze zřetele 
své mnohé chyby a omyly (včetně nejrůznějších pokušení, jež 
doprovázejí otevřený dialog mezi lidmi), jejich existence vůbec 
nemusí být důvodem ke skepsím či sebelítosti. Naopak – víra 
v Toho, který přišel na svět jako malé dítě, vykoupil nás svou 
nezměrnou láskou a jednou přijde v celé své kosmické slávě 
a kráse, nám otevírá možnost svobodně uposlechnout výzvu: 

„…napřimte se a pozvedněte hlavu“ (Lk 21, 28).

Václav Dřímal, koordinátor
(s využitím synodálních textů P. Prokopa Brože)
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ptejte se nejprve: Jak by se to líbilo Pánu Bohu? Připomeňte 
si třeba vhodný citát z Písma svatého. Pokud nenajdete shodu, 
odložte rozhodnutí na příště. Buďte trpěliví a nemějte špatnou 
náladu kvůli tomu, že jste nenašli řešení. Do příštího setkání ať 
se každý modlí za správné poznání. Možná pocítíte, že Bůh je 
Vám mnohem blíž než dřív. Možná Vám dojde, že Bůh k Vám 
promlouvá i skrze ty, od kterých byste to nečekali. Možná za-
slechnete jeho hlas ve svém srdci. Při tom ale dejte pozor, abys-
te za Boží hlas nepovažovali hlas pokušení těla, světa či ďábla. 
Vodítkem Vám může být otázka, jestli je návrh v souladu s Bo-
žím přikázáním a jestli odpovídá lásce, která hledá dobro dru-
hého. Příští setkání začněte tím, jak jste prožili poslední týden, 
co Vás napadlo, na co jste přišli. A dobře poslouchejte, na co 
přišli druzí. Snad Vám to připadne jako nezvyklý úkol. Ale jestli 
v době adventní děláváme různá cvičení projevů lásky v dob-
rých skutcích nebo sebeovládání, udělejte si z tohoto programu 
adventní cvičení, kterým se připravíte na Vánoce. Uděláte no-
vou duchovní zkušenost a Vánoce budou bohatší o nový způsob 
Boží přítomnosti ve Vaší rodině.
Děkuji všem, kteří tímto způsobem přispějí k obnově naší spo-
lečnosti skrze obnovu vlastní rodiny.

K takovému úsilí každému z Vás ze srdce žehná

Arcibiskup Jan

Rekonstrukce nové farní budovy
pro ZŠ Salvátor

Přátelé, milí farníci,
blíží se konec roku, a to je dobrý důvod 
k malému ohlédnutí, co se podařilo při 
opravě naší farní budovy a co je v násle-
dujících dnech před námi. 
Jak víte, od začátku letních prázdnin, kdy 
jsme zahájili rekonstrukci jižní části, probí-
haly nejprve sanační práce na fasádě, kdy 
bylo potřeba odstranit nebezpečné azbes-
tové stěny z boletického panelu. Všechny 
tyto práce probíhaly pod dohledem hygi-

eniků a byly odvedeny profesionálně. 
Poté následovala nelehká stavební část – výstavba obvodové-
ho zděného pláště, montáž oken a nakonec zateplení celé této 
jižní strany. Protože šlo o rekonstrukci, bylo potřeba operativně 
řešit nemálo technických problémů a překvapení, které se po-
stupně objevovaly. Všechny se však díky zkušenostem staveb-
níků i projektanta podařilo vyřešit. 
Chtěl bych tímto poděkovat nejen projektantovi Nikolu Sová-
kovi, ale i stavařům Karlu Machýčkovi a Mirkovi Škrlovi. Jejich 
přístup a zkušenost byly pro úspěch celého díla zásadní.
Finální podoba fasády, barevné provedení a členění bylo reali-
zováno podle návrhu architektky Aleny Carbolové, které tímto 
děkujeme za její velkorysou pomoc. Podle jejího návrhu jsme 
do průčelí fasády také připravili místo pro patrona celé budovy.  
Zda tady bude umístěna socha sv. Josefa, nebo jiného patrona, 
uvidíme příští rok.
Každopádně se nám budova po odstranění lešení vyloupla 
do krásy a stala se tak důstojným prvkem v centru města a hez-

kým sousedem pro okolní budovy (zámek, budova MěÚ apod). 
Zachytil jsem také spoustu pochvalných hlasů z řad farníků, ale 
i zástupců radnice, že jsme jako farnost udělali kus práce a vý-
sledek se vydařil. 
Za jednotlivé dodávky této první etapy jsme zaplatili více než 
4 miliony korun, to bychom bez vaší štědrosti a pomoci všech 
sponzorů opravdu nedokázali. 
Víme však, že tímto naše práce nekončí, ale že to byla jen ta-
ková zahřívací etapa. Hlavní část rekonstrukce nás teprve čeká. 
Současně jsme během posledních měsíců pracovali na prová-
děcí projektové dokumentaci, prováděli jsme sondy v jednotli-
vých částech budovy, aby bylo před rekonstrukcí školní části vše 
perfektně zmonitorováno. K dnešnímu dni máme finalizovány 
rozpočty i prováděcí projektovou dokumentaci. Připravujeme 
materiály pro vyhlášení soutěže na generálního dodavatele re-
konstrukce školní části.  Chceme počátkem nového roku vybrat 
dodavatele celé stavby a zahájit hlavní etapu rekonstrukce škol-
ních prostor. Věřím, že se nám tyto plány podaří. 
S ohledem na posunutí termínu vyhlášení dotací musíme také 
posunout náš harmonogram prací a dnes už víme, že stěhování 
školy proběhne v r. 2023. Zda to bude leden, nebo čas jarních 
prázdnin 2023, to nám ukáže až finální termín dotačního pro-
gramu.
Chci z tohoto místa poděkovat vám, kteří pomáháte finančně, 
modlitbou nebo jakkoliv jinak. Je to pro nás velké povzbuzení. 
Chci také poděkovat všem dodavatelům a jejich pracovníkům, 
kteří v nelehkých podmínkách udělali pro úspěch celého díla 
maximum. 

Za přípravnou skupinu a spolek ŠANCE PRO NAŠE DĚTI   
Miloš Skýpala
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Časopis Rodinný život v ohrožení
Tentokrát jde, milí přátelé, o naléhavou prosbu o pomoc. Jde 
o záchranu moc hezkého časopisu, který se jmenuje Rodinný 
život a který vydává Centrum pro rodinný život v Olomouci již 
více než 30 let. Nyní se ovšem nachází na rozcestí a kvůli zvý-
šeným nákladům a malému množství odběratelů hrozí tomuto 
časopisu reálný zánik.
Od letošního roku má časopis novou podobu ve větším formátu 
a vychází barevně. V tomto roce se vystřídala témata Bolavá 
duše, Bůh můj i tvůj, „Odluka“ církve a Dospělé děti.
V rozhovorech a hlavní části se vždy věnuje tématu daného čísla, 
dále časopis obsahuje pravidelné rubriky o vztazích, výchově 
a duchovním životě. Na pokračování se představují centra pro 
rodinu naší arcidiecéze, čtenáři se dozvědí o nových knihách, 
akcích pro rodiny atd.

Existuje několik možnosti, jak můžete pomoci:
1. Časopis si objednat pro chvíle pohody a 4x za rok si u kávy 
přečíst rozhovory a příspěvky o tématech, která jsou rodinám 
blízká, s nimiž se setkávají a někdy je i trápí... Rodičům, které 
děti zlobí nebo jim děti už vylétly z hnízda, těm, kterým by ro-
dinná témata mohla být průvodcem a pomocníkem na cestě 
v manželství i rodičovství...
2. Doporučit časopis ve svém okolí, představit ho. Povyprávět 
o článku či tématu, které Vás zaujalo, a vyzvat je, aby si ho pro 

Pokud přemýšlíte, co by bylo vhodné pro Vaše děti pod stro-
meček jako dárek, mám pro Vás tip. V Karmelitánském na-
kladatelství vyšla moc hezká knížka od polského kněze Jana 
Twardowského, který je u nás již nějakou dobu známý. Jedná 
se o útlou knížečku Betlém – Vánoční příběhy pro děti. Krátké 
příběhy začínají již adventem, do kterého je zahrnut také Miku-
láš, pak nás autor provede Vánocemi až ke Třem králům.
Další knížka je také pro ty nejmenší a jmenuje se Táta a máma 
patří k sobě. Podtitul knížky je První kniha o manželství pro 
nejmenší. Autorka Jani Ortlund, která je maminkou a již také 
babičkou, moc hezky vypráví o manželství. Knížka je doplněna 
pěknými kresbami a může sloužit jako pomoc pro menší i větší 
děti, které mají často zvídavé otázky, a díky této knížce se může 
rozvinout i příjemný rozhovor uprostřed rodiny.

Renata Hlavicová, Centrum pro rodinu

Knižní tipy pod stromeček
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Milí čtenáři Života farností,
za Centrum pro rodinu Valašské Meziříčí přeji Vám, 
Vašim rodinám i Vašim blízkým krásné prožití závěru 
Adventu, radost a pokoj narozeného Spasitele, požeh-
nanou celou dobu Vánoc a hojnost Božího požehnání 
v novém roce 2022.

Renata Hlavicová

Ve čtvrtek 9. 12. proběhla ve Freskovém sále zámku Žerotínů 
ve Valašském Meziříčí přednáška o svaté Ludmile. Přednáše-
jícím byl pan Mgr. Jakub Izdný, PhD. z Ústavu světových dějin 
Univerzity Karlovy v Praze.
Přednáška byla bohatá na velmi netradiční a nové informace 
o světici svaté Ludmile. Byla doplněna také hezkou projekcí 
názorných mapek, fotografií a hesel. Přestože přednáška byla 
hodně obsáhlá, byla podána velmi zajímavě a svěže. Historic-
ký kontext navozovala atmosféra nasvíceného nádvoří zámku 
i samotný Freskový sál. Bylo úžasné stát jakoby na počátku dě-
jin našeho národa i jeho státnosti a vidět všechny ty věci uve-
dené do souvislostí s přesahem do naší doby, kdy si můžeme 
uvědomit, že rivalita a rozbroje na politické scéně zde byly již 
v počátcích dějin Čechů, Moravanů a Slezanů. Moc ráda bych 
tímto chtěla poděkovat za organizaci ze strany pana Jana An-
laufa, vedoucího Muzejního a galerijního centra, a zvláště bych 
chtěla poděkovat panu přednášejícímu Jakubu Izdnému, který 
k nám z Prahy ochotně přijel. Vím, že je doba covidu a je mnoho 
různých akci a povinností, které každý z nás máme, přesto mě 
zamrzel velmi malý počet posluchačů. Snad tedy někdy příště 
třeba na jiné téma.

Za Centrum pro rodinu Renata a Evžen Hlavicovi

Pomůžete časopis Rodinný život udržet, aby mohl nadále vy-
cházet a přinášet povzbuzení i zajímavé informace  do věřících 
rodin i mimo ně?
Pokud by někdo chtěl přispět sponzorsky nebo i bez darovací 
smlouvy, můžete se obrátit i přímo na mě: 733 741 636, www.
valmez.dcpr.cz

Za Centrum pro rodinu Renata Hlavicová

svou rodinu objednali (teď před Vánocemi je vhodná příleži-
tost). Případně napsat na Centrum do Olomouce, že jste ochot-
ni na svých FB profilech, či jiných soc. sítích, kde jste aktivní, 
zveřejňovat anotaci  novým číslům časopisu. 
3. Časopis objednat jako dárek Vašim mladým rodinám nebo 
naopak rodičům. Stačí, když do Centra v Olomouci pošlete ad-
resy na tyto rodiny, nejlépe vyplněním formuláře na webu a už 
si nemusíte lámat hlavu s vánočním dárkem. 

Vyšlo již  letošní poslední číslo časopisu Rodinný život s názvem 
„Dospělé děti“. Zde je náhled titulní stránky.

O svaté Ludmile

Informace o časopise najdete na webu Rodinný život (www.
rodinnyzivot.eu). Roční předplatné za 4 čísla činí 300 Kč.
K dárkovému předplatnému si můžete stáhnout certifikát.
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zŠ salvátor

Slovo života na prosinec 2021

„Blahoslavená, která jsi uvěřila, že se 
splní to, co ti bylo řečeno od Pána.“ (Lk 
1,45)

Také v tomto měsíci nám Slovo života na-
bízí jedno blahoslavenství. Je to radostný, 
inspirovaný pozdrav jedné ženy, Alžběty, 
druhé ženě, Marii, která jí přišla na po-

moc. Obě totiž čekají dítě a obě, hluboce věřící, přijaly Boží slo-
vo a ve své nepatrnosti zakusily jeho plodící sílu.
Panna Maria je první blahoslavenou v Lukášově evangeliu, je 
tou, která zakouší radost z niterného vztahu s Bohem. Tímto 
blahoslavenstvím evangelista uvádí svoji úvahu nad vztahem 
mezi hlásaným Božím slovem a přijímající vírou, mezi Boží inici-
ativou a svobodným souhlasem člověka.

„Blahoslavená, která jsi uvěřila, že se splní to, co ti bylo řečeno 
od Pána.“

Panna Maria je skutečnou věřící podle slibu „daného Abrahá-
movi a jeho potomkům navěky“1. Je natolik prázdná od sebe, 
natolik pokorná a otevřená naslouchání Božímu slovu, že se 
samo Boží slovo může vtělit v jejím lůně a vstoupit tak do dějin 
lidstva.
Nikdo z nás nebude moci zakusit Mariino panenské mateřství, 
ale všichni můžeme napodobovat její důvěru v Boží lásku. Když 
přijmeme Slovo s otevřeným srdcem, může se spolu se svými 
přísliby vtělit také v nás a učinit plodnými naše životy občanů, 
otců, matek, studentů, pracujících, politiků, mladých i starých, 
zdravých i nemocných.
A co když je naše víra nejistá, jako tomu bylo u Zachariáše2? Svě-
řujme se dál Božímu milosrdenství. On nás nepřestane hledat, 
dokud i my neobjevíme jeho věrnost a nebudeme mu dobro-
řečit.

„Blahoslavená, která jsi uvěřila, že se splní to, co ti bylo řečeno 
od Pána.“

V horách Svaté země, v dobách nám mnohem bližších, učila jiná 
hluboce věřící matka své děti umění odpuštění a dialogu, jak 
se tomu naučila z evangelia. Malé znamení v zemi, kolébce ci-
vilizace, která odedávna hledá pokoj a stabilitu i mezi věřícími 
různých vyznání. Margaret vypráví: „Když nás děti ze soused-
ství urážely a odmítaly, maminka nám řekla: ,Pozvěte je k nám.‘ 
Rozdala jim čerstvě upečený chléb, aby ho donesly domů. Od té 
doby jsme s těmi rodinami navázali přátelské vztahy.“3

Také Chiara Lubichová nás podporuje v této odvážné důvěře: 
„Panna Maria je po Ježíšovi tou, která nejlépe a nejdokonaleji 
dokázala říci ,ano‘ Bohu. Především v tom tkví její svatost a ve-
likost. Je-li Ježíš Slovem, vtěleným Slovem, pak Panna Maria pro 
svoji víru ve Slovo je Slovem prožitým, avšak tvor jako my, stej-
ný jako my. (…) Máme tedy spolu s Marií věřit, že se uskuteční 
všechny přísliby, které Ježíšova slova obsahují, a je-li to nezbyt-
né, čelit stejně jako ona riziku absurdity, které někdy jeho Slovo 
přináší. Ten, kdo věří Slovu, prožívá velké i malé, vždy však nád-
herné věci. Událostmi, které to potvrzují, by se mohly zaplnit 
celé knihy. (…) Když se tedy v každodenním životě setkáme při 
četbě Písma s Božím slovem, otevřme svá srdce a naslouchejme 
s vírou, že to, oč nás Ježíš žádá a co slibuje, se uskuteční. Brzy 

objevíme (…), že On své přísliby plní.“ 4

„Blahoslavená, která jsi uvěřila, že se splní to, co ti bylo řečeno 
od Pána.“

V tomto čase příprav na Vánoce si připomeňme Ježíšův překva-
pivý příslib, že bude s těmi, kteří přijmou a budou žít přikázá-
ní vzájemné lásky: „Kde jsou dva nebo tři shromážděni v mém 
jménu – což je právě evangelní láska – tam jsem já uprostřed 
nich.“5

V důvěře v tento slib dovolme Ježíši, aby se i dnes znovu narodil 
v našich domovech a na našich ulicích skrze vzájemné přijetí, 
hluboké naslouchání druhému a bratrské objetí, jakým bylo ob-
jetí Marie a Alžběty.

Letizia Magri

1 Srov. Lk 1,55.
2 Srov. Lk 1,5-25; 67-79.
3 Viz Nové město 2/2021 (str. 18) a YouTube Hnutí fokoláre ČR: Rozhovor s Mar-
garet Karramovou, prezidentkou Hnutí fokoláre.
4 Ch. Lubichová, Slovo života na srpen 1999, taktéž v Parole di Vita, a cura di
5 Fabio Ciardi (Opere di Chiara Lubich 5; Città Nuova, Roma, 2017), str. 611-612.
6  Srov. Mt 18,20.

Učitel – žák

Já jsem Hospodin, tvůj Bůh. Já tě vyučuji tomu, co je ku prospě-
chu, uvádím tě na cestu, po níž půjdeš. (Iz 43,17)

Kdo má doma malý adventní kalendář s magnetkou na rok 2021, 
bude mu jistě tento text povědomý. Mě na první pohled upou-
tal, když jsem otáčel listy jednotlivých adventních dní. Říkal 
jsem si, že se právě dobře hodí pro nás, kteří jsme nějak spojeni 
se školstvím, se vzděláváním, ať už v roli učitele, vychovatele 
nebo žáka. 
Hlavou se mi začaly honit úvahy, že vyučovat tomu, co je ku 
prospěchu, bývá často předmětem nedorozumění mezi žákem 
a učitelem. Zatímco učitel má předepsaná témata, která má 
žáky učit a která jsou popsaná ve školních vzdělávacích progra-
mech, žák s napětím sleduje každou hodinu, co se zrovna dnes 
bude učit. Předtím, než dá učitel prostor žákům vyzkoušet si 
učivo v praxi, snaží se danou látku co nejpodrobněji vysvětlit, 
objasnit ze všech stran, aby jí žák porozuměl. Jenže často právě 
když je při výkladu v tom „nejlepším“, kdy si začíná o sobě my-
slet, že je „ten nejchytřejší“, že mu to dnes při výuce náramně 
jde, bývá uzemněn otázkou žáka: „Na co nám to bude?“ V tu 
chvíli se „mistr učitel“ řítí z nebeských výšin dolů, potichu po-
čítá do deseti, aby se uklidnil, a když toto vše překoná a je zase 
nohama na zemi, začne ze zasutých šuplíků své paměti vyta-
hovat záchranné odpovědi, které sice nejsou zrovna originální, 
zato ale stačí na chvíli žáka „provokatéra“ umlčet. 
Co je nám vlastně při vyučování ku prospěchu? Rozhodně se 
neptejte učitelů!  Každý učitel má totiž vystudovanou jinou 

„aprobaci“, tedy předmět, který ve škole učí, a ten také zákonitě 
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považuje za nejdůležitější na světě. A kdo ho neumí, NEMŮŽE 
PŘECE V ŽIVOTĚ OBSTÁT! Říká se, že všechno zlé je k němu dob-
ré. A tak přišel Covid a s ním i distanční výuka, která ukázala, že 
množství informací a učiva, které máme žáky učit, je zbyteč-
ně velké a že je nelze do nekonečna navyšovat. A světe div se, 
právě probíhá revize rámcově vzdělávacích programů, při níž 
odborníci redukují vzdělávací obsahy jednotlivých předmětů! 
Doufám tedy, že vše dobře dopadne a že odborníci skutečně vy-
berou jen to nejdůležitější, to, co bude skutečně ku prospěchu. 
Bohužel, ani Hospodin to nemá s naší výukou jednoduché. Jako 
největší Lásce mu na nás záleží, a proto se nás snaží vést živo-
tem tak, abychom došli do cíle, který nám všem touží dát. My-
slím, že se každý z nás občas dostáváme v životě do situací, kdy 
se snažíme s Bohem polemizovat a ptáme se, na co nám to, co 
právě prožíváme, bude. Nebo – když nás občas „vyvolá“, aby-
chom v životě něco předvedli, abychom osvědčili, co do nás již 
vložil, ptáme se „Proč? Proč právě já?“. Jenže Bůh dobře ví proč! 
On totiž vidí i za horizont našeho života, a také ví, co je nám 
ku prospěchu. Proto nás denně uvádí na cestu, po níž máme 
kráčet. Sice každou chvíli bloudíme, ale naštěstí nás Boží milost 
vrací zpět na tu správnou a značenou cestu. 
Právě prožíváme advent, který je také o cestě. Máme připravit 
cestu pro příchod našeho Pána do našich srdcí, rodin, zaměst-
nání, do všech radostí i starostí, do našich slabostí a nejistot. On 
chce s námi prožívat úplně všechno, ale respektuje naši svobo-
du, a tak jde jen tam, kam ho sami pustíme, kam mu tu cestu 
připravíme. 
Tak nám všem přeji dostatek trpělivosti a vytrvalosti při budo-
vání a vyrovnávání cest do všech míst našich životů, kam jsme 
Pána ještě nepustili, pevnou důvěru, že tam, kde se On narodí, 
bude všechen náš nepořádek a chlívek prozářen a očištěn jeho 
láskou, milosrdenstvím a mocí. Jistě nám v tom budou příkla-
dem Panna Maria a svatý Josef, kterým Bůh před očima pro-
měnil chudou betlémskou stáj v bezpečné místo, kde se narodil 
Boží syn.

Přeji všem požehnané Vánoce a vše dobré v celém novém roce. 

Hynek Mikušek
ředitel školy  

Zprávy z naší školy

Úspěch ve výtvarné soutěži
Na konci října jsme zaslali obrázky do výtvarné soutěže „Život 
svaté Ludmily očima dětí“. Na konci listopadu jsme obdrželi mi-
lou zprávu o pěkném umístění našich žáků.
V kategorii 6–9 let se ve stříbrném pásmu umístila Veronika 
Pospíšilová z III. třídy a v bronzovém pásmu Ema Zgabajová 
také z III. třídy. V kategorii 10–12 let se ve zlatém pásmu umístil 
Radim Pospíšil ze VII. třídy.
Blahopřejeme oceněným žákům a děkujeme za reprezentaci 
školy!

Magda Krupová

Poděkování od organizátora soutěže:
„Vážení učitelé,
děkujeme vám a především vašim žákům za účast ve výtvarné 
soutěži „Život svaté Ludmily očima dětí“, kterou naše Církevní 
základní škola sv. Ludmily v Hradci nad Moravicí uspořádala při 
příležitosti 1100. výročí úmrtí svaté Ludmily. Zasypali jste nás 
spoustou krásných prací, zpracovaných nejrůznějšími technika-

mi. Z toho důvodu se nám nepodařilo vybrat pouze tři nejlepší 
obrázky z každé kategorie. Proto porota vytvořila pásma – zlaté, 
stříbrné a bronzové – a do nich vybrané nejlepší práce zařadila. 
Oceněná výtvarná díla budou vystavena od 27. 11. 2021 – po ce-
lou dobu adventu – v prostorách Církevní základní školy v Hradci 
nad Moravicí.
Vzhledem k současné epidemiologické situaci nebudeme všech-
ny výherce zvát do naší školy, ale ceny zašleme poštou. Jména 
oceněných žáků najdete v příloze.
Ještě jednou děkujeme za vaši iniciativu a krásné obrázky. Za pě-
tičlennou porotu vás srdečně zdraví MgA. Martina Němcová.“

Divadlo v KZ pro deváťáky – Povídky z jedné (i druhé) kap-
sy
Po dlouhé době měli žáci 9. ročníku možnost navštívit divadelní 
představení v KZ Valašské Meziříčí. (Bylo to ve čtvrtek 18. listo-
padu.) Karel Čapek napsal 2 knihy povídek: Povídky z jedné kap-
sy a Povídky z druhé kapsy. A tato ne právě jednoduchá díla 
dokázali herci velmi zajímavě zinscenovat. Místy vážně, místy 
s humorem představili nejen tyto povídky, ale i myšlenky Karla 
Čapka. A jak se představení žákům líbilo? Většina z nich ho 
ohodnotila 8 body z 10. 

Anežka Zgabajová

Červená středa
Letos 24. 11. se uskutečnil již čtvrtý ročník akce „Červená stře-
da“, ke které se pravidelně připojuje i naše škola. V tento den 
myslíme na všechny ty, kteří jsou pronásledováni pro své nábo-
ženské přesvědčení. Třeťáků se ve škole sice sešlo jen devět, ale 
k ranní modlitbě se alespoň on-line připojili i ostatní, kteří ještě 
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museli zůstat doma v karanténě. Děti přednesly své prosby 
za ukončení pandemie, za všechny nemocné, lékaře i sestřičky. 
Tentokrát jsme připojili navíc také prosbu za všechny lidi na ce-
lém světě, kteří se nemohou svobodně hlásit ke své víře. V mno-
ha zemích jsou křesťané pro svou víru stále pronásledováni, 
vězněni, mučeni nebo dokonce i zabíjeni. Poslední dvě hodiny 
jsme si s dětmi udělali procházku po Valašském Meziříčí a zapá-
lili jsme u křížů a soch červené svíčky jako symbol solidarity se 
všemi pronásledovanými. A protože to bylo v hodině tělocviku 
a cestou jsme šli okolo jednoho workoutového hřiště, nebyly by 
to děti, aby ho jen tak minuly… 

Petra Mikešová

Tvoření adventních věnců
Žáci 1.–5. ročníku se velmi těšili na pátek před 1. nedělí advent-
ní, protože je čekalo tvoření adventních věnců. Moc děkuje-
me jednomu tatínkovi za dodání větví pro celou školu. Vůbec 
to není samozřejmé a také není samozřejmé, že jsme se sešli 
a tvořit jsme mohli. Vždyť ještě týden předtím bylo téměř ce-
lých pět tříd v covidové karanténě. Z důvodu protiepidemických 
opatření jsme nemohli využít patronátu z vyšších ročníků, a tak 
jsme moc vděčni, že zvláště u dětí 1. a 2. ročníku pomohly paní 
asistentka nebo paní vychovatelka. Děti se vzájemně obohacují 
jak věnec ozdobit a my věříme, že je za tak pěknou práci doma 
rodiče pochválili.
Kéž světlo, které postupně přibývá o adventních nedělích 
na svíčkách věnce, přibývá také v nás.

Učitelky I. stupně a VV

V. třída v dílnách
Ve čtvrtek 25. 11. jsme se s páťáky vydali do dílen střední sta-
vební školy. V rámci projektu Sdílení dílen, kdy se v dílnách 
na Vrbenské ulici během školního roku vystřídají všechny roční-
ky od V. třídy, si mohli vyzkoušet svou manuální zručnost. Každý 
vyrobil dřevěný výrobek – hlavolam. Všichni museli řezat, obru-
šovat, a dokonce i vrtat. Kluci i holky si to moc užili a některým 
se už i podařilo hlavolam vyřešit. 

Veronika Masopustová

Putování do pravěku
Žáci VI. třídy pracovali ve skupinkách na projektech o pravěku.  
Každá skupina zpracovávala jedno období pravěkých dějin. Děti 
si rozdělily úkoly, vyhledávaly informace na internetu, sepsaly 
texty, kreslily a lepily obrázky. Nakonec žáci prezentovali své 
projekty před celou třídou, a tak se přenesli v čase do doby 
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VKV 
Do konce listopadu měli možnost účastníci projektu VKV (Vr-
chařská koruna Valašska) dokončit, a tím splnit, požadované 
množství vrcholů. S potěšením bych chtěla informovat, že 
máme mezi žáky (kromě nedostižitelného vítěze v juniorské ka-
tegorii Lukáše Masaře z IX. třídy) také další tři žáky, kteří zdolali 
50 povinných vrcholů v kategorii Junior! Jsou to Štěpán Dřímal 
ze VII. třídy, Václav Baričiak ze IV. třídy a Eliška Baričiaková 
z VI. třídy. Všech 50 vrcholů splnilo jen 30 žáků různých škol. 
Takže je to velký úspěch! Gratuluji! Kromě nich body pro naši 
školu nasbírali: David Opletal 17 (vrcholů), Vít Gajdoš 16, Jind-
řich Gajdoš 15 a Jolana Gajdošová 12. Díky nim jsme se jako 
škola umístili celkově na skvělém 5. místě ze 79 zapojených 
škol!

Magda Krupová

Advent Na ramínku
Naše škola podporuje misijní činnosti a aktivity a zapojuje se 
do projektů jiných organizací, které pomáhají druhým. Jako 
jsme v říjnu podpořili Mary ś Meals, tak jsme se v listopadu za-
pojili do projektu 1. Valašské Diakonické s. r. o. „Babičko, dědeč-
ku, veselé Vánoce“ aneb ADVENT NA RAMÍNKU. Žákům ve ško-
le jsme nabídli plátěné pytlíčky (ušité v Šicí dílně) po 50 Kč 
za kus a děti je doma měly naplnit nějakými drobnostmi, milými 
upomínkami nebo něčím pro radost a odevzdat opět ve škole. 
V Diakonii potom z vybraných a odevzdaných pytlíků vytvoři-
li adventní kalendář na ramínku. Ty potom předali babičkám 
a dědečkům, kterým jistě udělaly radost. U nás ve škole jsme 
za prodej pytlíčků vybrali a předali 2 650 Kč. Velice děkuji dě-
tem i rodičům za pěknou věc a podporu sociálního podniku 1. 
Valašská Diakonická. Z FB organizace vím, že se do projektu za-
pojilo devět ZŠ a MŠ nejen z města VM a že z pytlíčků vzniklo 
celkem 16 kompletních adventních kalendářů, za které byli pra-
covníci Diakonie odměněni radostí a slzami štěstí babiček a dě-
dečků. Jsem ráda, že mezi ty, co obdarovali, patří i naše škola.

Magda Krupová
Mikulášská nadílka ve škole
V pondělí 6. 12. navštívil naši školu svatý Mikuláš. Ráno pozdra-
vil děti prostřednictvím školního rozhlasu, aby se všem předsta-
vil, a vysvětlil také, proč vlastně do školy přišel. Potom se potkal 
s žáky v každé třídě zvlášť. Vždy s pozdravením a následnou pro-

mluvou. V nižších ročnících přidal také básničku o cestě svaté-
ho Mikuláše po světě. Děti na oplátku zazpívaly písničku nebo 
přednesly básničku. Po modlitbě k andělům strážným dal vždy 
Mikuláš pokyn andělům ze své družiny, aby nadělovali. Ti mezi 
děti rozdělili připravené dobroty. Mikuláš slíbil, že se za rok 
zase vrátí a my už se teď na to těšíme. A děkujeme.
Byla to milá a návštěva a vše proběhlo v míru, klidu a pokoji. 
A jestli u nás byli letos čerti? Kdepak, letos by si od nás ze školy 
neměli koho odnést!

Magda Krupová

kamenné, bronzové a železné. Dětem se projekty moc povedly, 
práce jsme si vystavili na chodbě naší školy.

Klaudie Pružincová

Výtvarná soutěž s dopravní tematikou – Zebra se za Tebe 
nerozhlédne
Výtvarná soutěž, kterou i v tomto roce vyhlásil Tým silniční bez-
pečnosti s Policií ČR a dalšími partnery, zná vítěze krajských kol 
i republikového kola! Děti z MŠ a ZŠ si tentokrát musely poradit 
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s tématem bezpečného přecházení vozovky. Mohly tak upo-
zornit na nejčastější chyby, kterých se malí i velcí chodci do-
pouštějí, a jak si správně počínat při přecházení silnice. Soutěž 
byla vyhlášena v rámci projektu Markétina dopravní výchova 
a trvala od září do 22. 10. 2021. Výtvarná část byla rozdělena 
do tří kategorií podle věku (literární, ve které naši žáci nesoutě-
žili, byla pro všechny). V pondělí 6. 12. přijeli do školy zástupci 
Policie ČR a Besipu a přivezli odměny našim úspěšných žákům. 
Vítězkou krajského kola ve II. kategorii se totiž stala Veronika 
Pospíšilová z III. třídy a vítězem ve III. kategorii se stal Radim 
Pospíšil ve VII. třídy. Skvělé! Gratulujeme a děkujeme za pří-
kladnou reprezentaci školy. To ale není všechno. Práce Verunky 
zaujala také porotu v republikovém kole a ocenila ji krásným 
3. místem! Paráda!

Magda Krupová
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Misijní kalendáře
Každoročně v adventním čase prodáváme ve škole na podporu 
Papežských misijních děl stolní kalendáře za dobrovolný pří-
spěvek na misie. Takto jsme opět vybrali krásnou částku. Činí 
20 000 Kč a byla odeslána na účet PMD. Všem, kteří přispěli, 
moc děkuji!

Magda Krupová

Žákovský parlament
Také v tomto školním roce pracuje ve škole žákovský parlament. 
Aktivity Parlamenťáků byly však na podzim poznamenány ně-
kolika karanténami a obecně protiepidemickými opatřeními, 
takže stěžejní prací v podzimních měsících byla výzva ke sběru 
kaštanů a podíl na tvorbě časopisu Salve. (Plánovaný svatomar-
tinský průvod musel být zrušen.) V listopadu vyhlásil parlament 
soutěž O nejkrásnější vánoční dekoraci, která ještě není ukon-
čena. Ale na výstavce na chodbě již nyní můžeme vidět pěkné 
dekorace od žáků I. stupně. Výsledky této soutěže zveřejníme 
v příštím čísle ŽF.

Magda Krupová

Vyhodnocení sběru kaštanů.

Jak to letos dopadlo? 

1. místo: Ondřej Žamboch, II. třída, 59,7 kg
2. místo: Viktorie Nováková, I. třída, 39 kg
3. místo: Jan Olejník, IV. třída,33,3 kg
4. místo: Veronika Pospíšilová, III. třída, Radim Pospíšil, VII. 
třída každý 27,5 kg
5. místo: Karolína Zuzaňáková, V. třída 22 kg

I všem dalším, kteří kaštany přinesli (sourozenci David a Sára 
Facovi, Veronika Skýpalová, Tobiáš Kuipers, Dominik Lev, Mag-
da Petrovická, Damián Vrána, Hubert Holec, Vít Gajdoš, Hana 
Hlavicová, Eliáš Dřímal, Veronika Orságová, Robin Matyska, 
Ema Zgabajová, Jaroslav Zubík), moc děkuji. Zcela jistě si zaslou-
ží pochvalu i malou odměnu. 

Kaštany byly předány panu myslivci pro přikrmování zvěře bě-
hem zimy. Za kaštany jsme získali částku 924,– Kč. Tyto peníze 
použijeme např. na projekt Adopce na dálku.

Magda Krupová

Adopce na dálku
ZŠ Salvátor už od roku 2001, tedy 20 let, podporuje projekt 
Adopce na dálku. Za tu dobu prošlo podporou několik dětí – 
studentů – kterým takto přispíváme na studium, a tím na mož-
nost lepších vyhlídek do budoucna. Byly nám vždy přiděleny 
děti z Indie. Dříve naše škola pořádala např. benefiční koncerty, 
aby mohla nasbírat požadovanou roční částku. V posledních le-
tech skládáme peníze z různých sběrových aktivit. I letos jsme 
odeslali na Adopci na dálku 5000 Kč. Poslední podporovaný stu-
dent se jmenuje Venkateswaran Amsu. Ke konci kalendářního 
roku vždy obdržíme dopis z Indie, kde žije a studuje. Jejich pan 
ředitel posílá zprávu o výsledcích chlapcových studií. A jsou 
velmi dobré, přikládá kopii vysvědčení. A vždy nám taky pro-
jeví vděčnost za umožnění studia. Píše nám o tom, co se jim 
v uplynulém období podařilo, také o dalších plánech, které by 
mohli s naší další podporou uskutečnit. Letos nám pan ředitel 
poslal brožurku o svém institutu St. Xavier ś Home of Love, kde 
se starají a poskytují vzdělání dětem a mladým lidem z chudých 
poměrů. V tomto roce tam začalo chodit na školu celkem 118 
studentů. (A jednoho z nich právě podporujeme.) Popisuje také, 
jak se v minulém roce potýkali s pandemií. Jejich prevence pro-
ti covidu-19 spočívá především v inhalování bylinných směsí 
a učení se správnému dýchání a relaxaci na hodinách jógy.

Jiří Krupa, Magda Krupová

Akce prevence – Revolution train (pro zájemce z 8. a 9. roč-
níku)
Krátké představení: REVOLUTION TRAIN je preventivní projekt 
založený na smyslovém prožitku a interaktivitě, rozšiřuje dosa-
vadní přístupy k primární protidrogové prevenci, je unikátním 
nástrojem, který přináší novou formu všeobecného preventiv-
ního programu skrze interaktivní a zážitkové vzdělávání. Cílem 
vlakového programu je prostřednictvím zapojení všech lid-
ských smyslů efektivně zapůsobit na návštěvníka vlaku, na jeho 
pohled na legální i nelegální drogy, závislosti a inspirovat jej 
k pozitivním životním volbám. Základnou protidrogového vlaku 
je nádraží Praha-Dejvice, odkud vlak pravidelně vyjíždí do re-
gionů na turné – trasy se přizpůsobují aktuálnímu zájmu škol 
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a měst. Souprava REVOLUTION TRAIN je 300tunovým a 165 
metrů dlouhým kolosem a zároveň médiem, jež vzbuzuje zájem 
široké veřejnosti a otevírá nové možnosti spolupráce v oblasti 
prevence (více na www.revolutiontrain.cz).

V úterý 7. 12. 2021 odpoledne jsme se zúčastnili s žáky VIII. a IX. 
třídy tohoto preventivního programu, který pomocí příběhu 
a souvislostí nechal nahlédnout do života lidí a drog. Program 
byl plný poučení a nenásilnou formou přiblížil pravdu o tom, jak 
to ve skutečnosti je, a otevřel dětem oči při hodnocení tohoto 
smutného tématu lidského života.

Magda Krupová, Martin Holiš

Sdílené dílny – 7. ročník
Ve čtvrtek 9. prosince žáci VII. třídy zvládli hodiny dílenského 
vyučování v projektu Sdílené dílny na SOU stavebním ve Valaš-
ském Meziříčí. Chlapci i děvčata dostali za úkol vyrobit dřevěný 
košíček. Museli si vše rozměřit a zakreslit, potom pilkou, pilní-
kem a pomocí vrtačky pracovali na výrobku. Při práci na žáky 
dohlížel (a s některými těžšími úkony jim pomáhal) mistr od-
borného výcviku. Všichni si vedli statečně a zaslouží pochvalu. 

Martin Holiš

Mše svatá 
Za dodržení protiepidemických opatření jsme mohli prožít 8. 
prosince mši svatou ve farním kostele. Oslavili jsme Slavnost 
Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu. Byla to te-
prve druhá celoškolní mše kromě 1. září. (Při poutní mši na Den 
církevních škol nebyly všechny třídy společně a na Slavnost 
Všech svatých jsme mši sledovali on-line.) Otec Pavel tuto mši 
odsloužil jen pro naši školu, za což mu moc děkujeme. V kázání 
nás vyzval, abychom celý svůj život, sebe celého, celou věnovali 
Ježíši. To je to nejlepší, co můžeme udělat. Na konci jsme se 
společně zasvětili svatému Josefovi.

Magda Krupová

Do konce kalendářního roku zbývá několik posledních dnů. 
Prožijeme Vánoce, radost z Narození Ježíška, potěšíme se z ob-
darování, snad navštívíme příbuzné… Asi se budeme v myšlen-
kách vracet k tomu, jaký byl celý tento rok, jak jsme ho zvládli, 
kdy jsme více spoléhali na sebe než na Pána, co jsme snad mohli 
udělat jinak, lépe. Také ve škole. Budeme s novou nadějí očeká-
vat, co přinesou dny roku dalšího, věřit, že se vše špatné v lepší 
obrátí a doufat v uzdravení (nejen z nemoci Covid19). 

Přeji všem čtenářům Života farností krásné Vánoce a v dalším 
roce hojnost Božího požehnaní.

Magda Krupová
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Svíčky rozzářily a bylinky provoněly vaše 
domovy
Po loňské nucené přestávce jsme vám letos 
chtěli opět zpříjemnit adventní čas a zároveň 
pomoci naší Odlehčovací službě, která se po-
týká s nedostatkem financí na zajištění svého 
provozu.
Přípravy na adventní čas započaly v naší 
Charitě už v polovině listopadu. Za pomoci 

zaměstnanců, klientů a dobrovolníků jsme vyrobili 300 advent-
ních věnců, které jsme na první adventní neděli prodávali před 
kostely v Kelči, Rožnově pod Radhoštěm a Valašském Meziříčí. 
Výtěžek 71 430 korun nás mile překvapil.

Charita Valašské Meziříčí Zájem nás podpořit projevili také pracovníci Městského úřadu 
ve Valašském Meziříčí, kteří zakoupili věnce v hodnotě 3 171 
korun.
Velkou podporou pro nás opět byli studenti a profesoři Gymná-
zia Františka Palackého ve Valašském Meziříčí, kteří s naší Cha-
ritou dlouhodobě spolupracují. Letošní přípravy nemohly pro-
bíhat společně. Proto se studenti pod vedením paní profesor-
ky Jany Bartošové rozhodli připravit milé drobnosti v podobě 
bylinných mastí, olejů, čajů a sirupů a přímo v budově školy je 
prodávat. Získanou částku 13 861 korun jsme převzali z rukou 
ředitele školy.
Jménem Charity Valašské Meziříčí děkujeme všem, kteří nás 
podpořili. Také těm, kteří obětovali svůj čas, aby vyrobili  a pro-
dávali věnce a milé drobné dárky. Prostě vám všem, kteří jste 
pomohli (po odečtení nezbytných nákladů) získat úctyhodnou 
částku ve výši 59 742 korun na podporu Odlehčovací služby.

Děkujeme!

Solidarita lidí naplnila Centrum sociálně-materiální pomo-
ci
V podzimním kole celorepublikové sbírky potravin, konané 
v sobotu 20. listopadu, se podařilo vybrat 357 tun potravin, 
z nichž lze připravit 714 000 porcí jídla. Zákazníci rovněž přispěli 
53 tunami základní drogerie a hygienických potřeb. Do Centra 
sociálně materiální pomoci, které provozuje Charita Valašské 
Meziříčí, putovalo 725 kg potravin a drogerie ze sbírky kona-
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Na konec své pozemské 
cesty došli

†

Valašské Meziříčí

Ladislav Tulia *31. 5. 1961 †6. 11. 2021, Hřbitovní 326/5
Zdeněk Sládek *30. 4. 1926 †27. 10. 2021, Křižná 588
Miloslav Gajdušek *18. 8. 1942 †21. 11. 2021, Sklářská 190
Miroslav Sopuch *26. 5. 1935 †21. 11. 2021, Hrachovec 129
Lukáš Kubík *10. 3. 2008 †18. 11. 2021, Zašovská 776
Věnceslava Pobořilová *2. 7. 1940 †29. 11. 2021, Krhová 394
Milada Havlíčková *22. 3. 1939 †5. 12. 2021, Nádražní 204
Josef Weinhönig *15. 10. 1929 †6. 12. 2021, Krhová, K Obrázku E18 
Josef Novotný *2. 8. 1966 †6. 12. 2021, Železničního vojska 1369
František Jemelka *9. 2. 1945 †5. 12. 2021, Havlíčkova 1181
Jaroslava Kristýnová *5. 9. 1929 †6. 12. 2021, Bezručova 175

Křest přijali*
Valašské Meziříčí

Damián Gold Nela Marie Pompová

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

Lešná

Sebastián Kubíček

Lešná

Milada Nováková *29. 8. 1936 †22. 11. 2021, Perná 44

Vysbírané trvanlivé potraviny a drogerie pak putovaly přímo 
do Centra sociálně-materiální pomoci. Následně budou předá-
ny potřebným lidem, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci. 
Jejich počet v posledních dvou letech prudce roste. To potvrzu-
je také ředitelka České federace potravinových bank, Veronika 
Láchová. „Česko se stále potýká s koronavirovou krizí a bohužel 
to není krize jediná. Počet lidí v nouzi, kteří jsou závislí na pomo-
ci potravinových bank, v posledních dvou letech výrazně roste. 
Mnoho obyvatel přišlo o zaměstnání i o úspory, což vyvolává 
nedostatek finančních prostředků, které by pokryly alespoň 
nejnutnější životní potřeby. Moc proto děkujeme všem dárcům, 
jimž není lhostejný osud lidí ohrožených chudobou nebo soci-
álním vyloučením. Kdo nestihl darovat v sobotu, má stále ještě 
více než týden možnost v on-line obchodech Košík.cz, Rohlík.cz 
a iTesco.cz.“
O pomoc z Centra sociálně materiální pomoci může požádat ka-
ždý, jehož příjmy jsou pod hranicí životního minima a který řeší 
nečekané nezbytné výdaje. Nebo člověk, který se vlivem růz-
ných okolností dostal do nečekané tíživé životní situace (požár, 
povodně, nečekaná ztráta zaměstnání…). Bezplatná potravino-
vá pomoc je poskytována na základě sociálního šetření a jen 
po nezbytně nutnou dobu.
Na zdárném průběhu sbírky se aktivně podíleli zaměstnanci 
prodejen, pracovníci a dobrovolníci Charity. Bez jejich nezištné 
pomoci bychom se neobešli. Děkujeme.
Obrovské díky patří rovněž všem, kteří v sobotu navštívili míst-
ní hypermarket a svým nákupem podpořili velkou věc. Dokazu-
je to, že i v těžkých dobách drží lidé při sobě.
 

Martina Došková
Charita Valašské Meziříčí

né ve valašskomeziříčském Kauflandu, 450 kg z místního Tesca 
a 630 kg z prodejny Lidl.
Zákazníci, kteří v sobotu navštívili prodejny ve Valašském Me-
ziříčí, mohli zakoupit trvanlivé potraviny a následně je darovat 
do připravených sběrných košů. Lidé darovali například cukr, 
sůl, mouku, těstoviny, masové konzervy, paštiky, olej, čaj, dět-
skou krupici, čočku, hrách, rýži. Ale také dětské pleny, šampony, 
mýdla, holítka, apod.

socha sv. Josefa u kostela sv. Jakuba v Krásně
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Řeč stromů - kalendář na rok 2022

Jednu dobu jsem už ani nevěřil, že se to podaří. Díky Bohu, 
kalendář je vytištěn. Teď už jen doufám, že bude dostatečný 
zájem a že se zaplatí tiskárna. Výrobní cena zůstává 50 korun 
za kus.
V úvodním slově jsem nestačil všechno potřebné říct, připojuji 
tedy pár poznámek.
V kalendáři nejsou u jednotlivých fotek uvedená místa, odkud 
jsem fotil. Některá jsem uvedl aspoň v úvodním listu. Na někte-
rá jsem zapomněl.

Lednová fotka byla pořízená na Trojačce. Je to místo, kam do-
jdete po hřebenu Veřovických vrchů z Krhové.

Březen. Nad Velkou Lhotou je Ostrý vrch. Když stoupáte na vr-
chol, otevře se vám krásný pohled na údolí Bystřičky. Tam také 
můžete vidět tyto dva modříny. 

Listopadový obrázek vznikl z druhé strany Ostrého vrchu. Smě-
rem na Malou a Valašskou Bystřici. Je to pořád ještě Velká Lho-
ta. Jmenuje se to U Malíků.

Prosincová fotka vznikla na cestě z Malé Lhoty kolem Medůvky, 
když jdete stále dál.

Na červnové fotce není biblický citát. V tomto případě by text 
vypadal mezi stromy rušivě, v dolní části by byl skoro nečitel-
ný. Můžete sami přemýšlet, které místo z Písma svatého by se 
k této fotce hodilo.

o. Pavel
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Toto číslo vychází o 4. neděli adventní, 19. prosince 2021. Uzávěrka příštího čísla je 13. ledna 2022.
http://farnost-valmez.cz/

Požehnané a milostiplné Vánoce a šťastný nový rok,
přeje všem čtenářům Života farností
o. Pavel Stefan


