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Ať vám Bůh Otec ze své bohaté božské
slávy dá to, že ve vás mocně zesílí

skrze jeho Ducha vnitřní člověk,
aby Kristus vírou přebýval ve vašem srdci,

(Efezanům 3,16-19) Vysoká, foto o. Pavel

abyste zakořeněni a upevněni v lásce
byli schopni pochopit ‒ jako všichni křesťané

‒ celou tu šířku a délku, výšku i hloubku,
 poznat Kristovu lásku přesahující všechno poznání.
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2. března začíná Popeleční středou doba postní

Vždyť Bůh pro Kristovy zásluhy smířil 
svět se sebou, lidem už nepřičítá je-
jich poklesky a nás pověřil kázáním 
o tomto usmíření. Jsme proto Kristovi 
vyslanci, jako by skrze nás napomínal 
Bůh. Kristovým jménem vyzýváme: 
Smiřte se s Bohem!

(2. Korinťanům 5,19-20)

Zpovědnice v katedrále sv. Václava v Olomouci (foto o. Pavel)
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Cesta církve dějinami
a její budoucnost

Čím má být církev? Čím má být pro lidi dnešní doby? Když na-
jdeme odpověď na tyto otázky, můžeme zažít radost z toho, že 
jsme církvi právě v našich časech. 
Přibližme si nejdříve situaci prvotní církve. Nechci ji idealizovat, 
měla také své problémy. Když se však podíváme na malá spo-
lečenství, která často tvořili lidé ubozí, chudí, nejednou i otro-
ci, musíme žasnout nad tím, jak rychle se církev rozšířila a co 
všechno dala v dějinách do pohybu. Dá se říci, že prvotní církev 
po dobu asi tří století neměla nic jiného než Ježíše Krista, a to 
ukřižovaného a vzkříšeného. Církev se nemohla opírat o mocné 
tohoto světa, a pokud měla ve společnosti vliv, bylo to jenom 
díky jednotlivým křesťanům, kteří pro společnost něco zname-
nali. V církvi tedy nebyli jenom chudí a nevzdělaní lidé. Díky 
této vnitřní síle měla postupně církev vliv na nejrůznější oblasti 
lidské společnosti. Dá se opravdu říct, že s církví se začala šířit 
nová civilizace. Pro mnohé národy byla církev nositelkou kultu-
ry a vzdělanosti. S církví se objevila první zdravotnická zaříze-
ní. Mniši v benediktinských klášteřích učili lidi obdělávat půdu 
a pěstovat nejrůznější plodiny. Křesťanství postupně způsobilo 
zánik otrokářského systému. Nezanedbatelný byl také vliv círk-
ve na rozvoj vědy. Připomeňme si například takové lidi, jakými 
byli Georg Mendel, Mikuláš Koperník, Prokop Diviš, Blaise Pas-
cal, Isaac Newton a další. S církví přišel k mnohým národům 
také právní systém. A mohli bychom pokračovat dále. Toto 
všechno bychom mohli nazvat vedlejší činnost církve oproti 
té hlavní, která spočívá v hlásání evangelia, oslavy Hospodina 
a sdílení milosrdné lásky. Díky svému širokému působení zís-
kávala církev stále větší moc a postavení. Pak nastal čas, kdy 
se všechny tyto vedlejší činnosti církve začaly osamostatňovat 
a mnohé z toho, co poskytovala církev, začal poskytovat stát. 
Tento proces je správný a my nemůžeme být smutní z toho, že 
už církev nemá takové mocenské postavení jako dříve. Opět na-
stává čas, kdy se budou malá společenství křesťanů opírat jen 
o vzkříšeného Krista a jeho lásku, která je silnější než smrt. Toto 
je cesta, kterou bude kráčet církev budoucnosti. Objevují se 
však určitá pokušení, která není lehké rozpoznat a odhalit. Exis-
tují dnes důležité snahy a činnosti ve světě, které se zdají velmi 
dobré a potřebné. Církev samozřejmě může a má tyto snahy 
podpořit. Nemůže se však s žádnou z těchto skupin identifiko-
vat a přijmout za své určité důrazy, jako by byly nejdůležitější 
činností církví v dnešním světě a pro dnešního člověka. 
Uvedu několik takových oblastí. Zdá se mi totiž, že tato poku-
šení budou stále silnější. Dnes se zdá například velmi důležité 
hájit svobodu člověka. Když vypukl spor o očkování, našli se lidé, 
kteří proti němu nebyli, nicméně proto, že by bylo pro některé 
skupiny povinné, razantně vakcinaci odmítali. Někdo by mohl 
říci: je třeba hájit svobodu, a kdo jiný by se měl v tom angažovat 
než právě církev a věřící. Podobně můžeme uvažovat o ekologii. 
Člověk má povinnost přírodu chránit, a jak řekl papež Franti-
šek v encyklice Laudato si: Všichni jsme odpovědni za společný 
dům, kterým je naše země a vesmír. Opět se zdá, že bychom 
měli vyvinout větší snahu o zachovávání životního prostředí. 
Do třetice uvedu ještě jednu oblast. A tou je ochrana života 
od početí do přirozené smrti a s tím souvisí ochrana tradiční 
rodiny a manželství jako svazku mezi mužem a ženou. I když cír-
kev bude vždycky bránit život a rodinu, opět by bylo pokušením, 
kdyby tato činnost měla být pro církev hlavní a jedinou. Proč 
se nemůžeme identifikovat zcela s jakýmkoliv velmi užitečným 
proudem či hnutím ve společnosti? Někdo by řekl, že bychom 

tím mohli mnoho získat. Například lidi, kterým záleží na ochra-
ně přírody anebo záchraně svobody. Je pravda, že by to mnozí 
lidé docenili a možná by i do církve chtěli patřit. Na druhé stra-
ně by tímto důrazem církev „získala“ mnoho nepřátel, kterým 
by pak bylo velmi obtížné hlásat, že je Bůh má rád a že jim v Je-
žíši Kristu nabízí odpuštění hříchů a nový život.
K těmto myšlenkám mě inspiroval o. arcibiskup Jan Graubner 
na setkání kněží, kteří připravují biřmovance. Kladl především 
důraz na to, abychom se už nedívali dozadu, například na spory, 
které vyvolalo očkování a které se jako trhliny šířily také v církvi. 
Teď nám už nemůže jít na prvním místě o to, zda měli pravdu 
ti, co hájili očkování, nebo ti, kteří byli proti. Pokud jde o věří-
cí, měli by spojit síly především k evangelizaci, a ta bude účin-
ná jenom tehdy, když budeme v jednotě. Ježíš se přece modlí: 

„Otče, ať jsou jedno jako ty ve mně a já v tobě, aby svět uvěřil, 
že ty jsi mě poslal.“ Nedejme se vtáhnout do žabomyších válek 
o věci, které nejsou tak důležité jako hlásání Krista a svědectví 
o tom, že vstal z mrtvých. Co bychom tedy měli prakticky dělat 
a jak povzbudit věřící, aby nehledali jistotu v nikom jiném než 
ve vzkříšeném Ježíši?
1. Evangelizace, apoštolát. I kdyby člověk vyřešil všechny pro-
blémy, které se týkají životního prostředí a občanských práv, 
stejně jednou bude stát tváří v tvář skutečnosti smrti. A tady 
nepomůže nikdo jiný než vzkříšený Pán.
2. Vzájemná láska. Ježíš říká: „Milujte se navzájem, jako jsem 
já miloval vás, podle toho všichni poznají, že jste moji učední-
ci.“ Někdo řekne, jak mohu milovat toho, kdo má na určité věci 
úplně jiné názory než já? Přirozeně to není možné. Pokud v círk-
vi tato láska mezi lidmi nejrůznějších pohledů a názorů bude 
existovat, může to být jenom díky tomu, že Ježíš žije a že nás 
navzájem spojuje poutem jednoty a lásky, kterým je Duch svatý.
3. Svědectví o vzkříšeném Kristu tváří v tvář pronásledování 
a osobnímu utrpení, včetně smrti. Pokud někdo je schopen 
přes svoji lidskou slabost a křehkost vstoupit do smrti, může 
to být jen díky tomu, že v něm žije vzkříšený Ježíš. Křesťanství 
není pro nějaké mimořádné hrdiny a nadlidi. Naopak! Je dobře, 
že jsme malí a slabí a že máme i své chyby. Právě ten, kdo je ma-
ličký podle slov evangelia, nespoléhá na sebe a své schopnosti 
a zásluhy, ale dovolí, aby v něm a skrze něho jednal Bůh. Nemu-
síme být smutní, že lidé naše hlásání evangelia někdy odmítají, 
anebo si našeho svědectví uprostřed nejrůznějších těžkostí ne-
všímají. Dál se za ně budeme modlit v síle Ducha svatého. Dříve 
nebo později Pán těmto lidem nabídne zadarmo svoje odpuště-
ní a život věčný v nebeské slávě. Naše odvaha hlásat evangeli-
um, vzájemná láska a trpělivost v nejrůznějších těžkostech po-
stupně připraví naše přátele, známé a spoluobčany na to, aby 
se Boží lásce, třeba až v okamžiku smrti, otevřeli.
Tím nechci říct, že bychom jako věřící neměli být pro život, pro 
svobodu, pro ochranu životního prostředí, pro kulturu a snahu 
o spravedlivou společnost. Nicméně v jednom nás nikdo neza-
stoupí. A to především ve svědectví, že Ježíš žije, že je Pánem 
všeho a že v něm můžeme již nyní prožívat nový rozměr naší 
existence. 

o. Pavel

Kde domov můj?
Tento článek nebude o naší hymně, jak by se zdálo, ale o lidech 
bez domova. Určitě to není příliš oblíbené téma. Když mluvíte 
s dětmi ze třetí třídy, překvapí vás soucit a upřímné modlitby 
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Synodální cesta jako způsob
života víry a z víry

za tyto lidi. Když se však dáte do řeči s dospělými, zdá se, že se 
soucit a milosrdenství ztrácejí. Nejčastěji se objevují argumen-
ty, že si za to tito lidé mohou sami, že je škoda dávat takové 
prostředky na nejrůznější noclehárny, azylové domy atd. Tyto 
názory jsou jednostranné. Pokud by podobná zařízení nebyla, 
tito lidé by žili a nocovali v nehygienických podmínkách. Tak-
to zanedbaní by se mezi námi pohybovali, pokoušeli by se spát 
ve sklepech domů, zvláště když je mráz a daleko více by ob-
těžovali lidi kolem sebe prosbami o finanční pomoc. Určitě by 
bylo i více krádeží, případně přepadení. Už jen z tohoto výčtu 
vidíte, jak je praktické lidem bez domova věnovat pozornost 
a v rámci našich možností jim poskytnout alespoň částečnou 
pomoc. V tomto článku bych chtěl především poděkovat Pánu 
Bohu a Charitě za to, že je v našem městě alespoň nocležna pro 
lidi bez domova, a připojit několik postřehů a myšlenek.
1. Nikdy tyto lidi, kteří se octli na ulici, nesuďme. Vůbec nevidí-
me do jejich životních příběhů, nevíme, jak byli postiženi psy-
chicky, geneticky nebo výchovou. Nemysleme si, že jsme lepší 
než oni. Bůh nám pomohl a vybavil nás lepšími schopnostmi, 
než to bylo v případě těchto lidí, kteří momentálně nemají stře-
chu nad hlavou.
2. Buďme vděčni za všechny zaměstnance naší nocležny. Není 
vůbec lehké pracovat v tomto provozu. Přijímat lidi do noclež-
ny, zjišťovat množství alkoholu dechovou zkouškou a rozhodo-
vat o tom, kdo zůstane na ulici. Není lehké zajistit chod prostor, 
ve kterých může spát až 25 lidí, postarat se o úklid a o to, aby 
dotyční měli čisté povlečení v postelích, aby se včas osprchovali 
nebo vyměnili oblečení. Nocležna poskytuje alespoň skromné 
občerstvení a spolupracuje se sousedním šatníkem. Jsem vděč-
ný i za všechny dobrovolníky, kteří v šatníku pracují, a za všech-
ny spoluobčany, kteří po svých zemřelých nevyhodí oblečení 
a prádlo, ale přivezou je do šatníku. Pokud by byli lidé bez do-
mova špinaví a v páchnoucím oblečení, měli by ztížený přístup 
na nejrůznější úřady, případně i do obchodů. Dále se pracovníci 
Charity snaží mnoha lidem bez domova zajistit alespoň nejnižší 
státní příspěvek na obživu, případně pomoci při nejrůznějších 
jednáních s úřady a institucemi. Asi nesdělím nic překvapi-
vého, když řeknu, že lidé bez domova mají často pocit křivdy, 
a ve všech, kdo jim ve skutečnosti chtějí pomáhat, vidí jakéhosi 
nepřítele. Asi tak jako se určitá část našich spoluobčanů dívá 
na policisty. To znamená, že se pracovníci Charit málokdy do-
čkají nějaké vděčnosti nebo uznání ze strany těch, kterým po-
máhají. Naopak, klienti v těchto pracovnicích vidí někoho, kdo 
jim komplikuje život a požaduje často, podle nich, nesmyslné 
a zbytečné úkony.
3. Kromě poděkování pracovníkům a dobrovolníkům naší noc-
ležny bych chtěl ještě připojit prosbu o modlitbu za lidi bez do-
mova. Především za ty, kteří využívají služeb nocležny. Možná je 
přímluvná modlitba to, co potřebují ze všeho nejvíc. Tito lidé se 
mnohokrát nesetkali s láskou. Naopak, čím jsou zanedbanější, 
tím je těžší, abychom k nim měli úctu a dokázali jim pomáhat. 
Často stačí, když těmto lidem někdo naslouchá. Mohla by to být, 
a možná i je, jedna z dobrovolnických služeb v naší nocležně. 
Zatímco do hospice Citadela chodí dobrovolníci  pacientům číst, 
například Bibli, do nocležny by měli přicházet odborníci a speci-
alisté na naslouchání. Já sám jsem si vědom, že bych v nocležně 
měl být častěji nablízku jak pracovníkům, tak klientům. Věřím, 
že by mě kontakt s těmito lidmi obohatil. Vždyť každý člověk 
pro nás může být učitelem. Navíc se dá říct, že tito lidé mají 
k Bohu velmi blízko. Už dobře ví, že se nedá spoléhat na člově-
ka, ani na vlastní síly. Dobře ví, že si bez pomoci druhých sami 
neporadí a často tuto pomoc pokorně přijímají. Proto vás, milí 

Mezi našimi křesťany existuje možná docela velká skupina lidí, 
jimž se může zdát, že jejich život víry je vcelku uspokojivý. Pra-
videlná nedělní i sváteční účast na bohoslužbách, 2-3x ročně 
svátost smíření, děti jsou pokřtěné, byly u prvního sv. přijímání 
i biřmování, nějaké ty peníze se ve sbírkách také odevzdávají… 
Navíc se ještě naše farnost od řady jiných (podobné velikosti) 
odlišuje fungující církevní školou i školkou, Charitou a dalšími 
aktivitami podporujícími duchovní život.
A tu do tohoto víceméně bezproblémového života (navíc máme 
už více než 30 let úplnou náboženskou svobodu, po níž jsme vo-
lali!) přijde výzva papeže Františka k synodální cestě – ke změ-
ně. K takové změně, která není na první pohled tak jednoduše 
popsatelná, vztahuje se ale na celou světovou církev a mohla 
(měla!) by se dotknout každého člověka jako výzva k zásadní 
sebereflexi vlastního nitra. Impulsy, které synodální proces vy-
volaly, jsou tu už delší čas a daly by se velmi zjednodušeně za-
hrnout pod pojem dynamicky se měnící globální svět kolem nás 
(a v nás). Závěry a výzvy II. Vatikánského koncilu (1965), mezi 
nimiž se stala snad nejznámější konstituce Gaudium et Spes 
se svou úvodní větou „Radost a naděje, smutek a úzkost lidí 
naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i rados-
tí a nadějí, smutkem a úzkostí Kristových učedníků...“, nebyly 
dosud (nejen u nás) zcela naplněny a uvedeny v život. Zejména 
onen trvalý zřetel na tzv. aggiornamento (což ve volném překla-
du znamená reakce církve na současnou dobu, dnešek). A tak 
výzva současného papeže ke společné cestě (synoda) navazuje 

čtenáři, chci na konci tohoto článku povzbudit, abyste tu a tam 
přinesli nějaké šatstvo do šatníku, abyste se alespoň někdy 
za lidi bez domova modlili, případně pro tyto bratry a sestry 
darovali finanční pomoc. Charitu bych chtěl vyzvat, aby někde 
bylo možné přispět zakoupením nějaké poukázky na jeden noc-
leh, případně jídlo pro jednoho člověka. Modlím se, aby naše 
nocležna mohla stále modernizovat svoje prostory. Tak bude 
vytvořeno hezké a praktické prostředí jak pro klienty, tak i pro 
pracovníky charity.

o. Pavel
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Slovo života na únor 2022

„Kdo ke mně přijde, toho jistě neodmít-
nu.“ (Jan 6,37)

Toto Ježíšovo prohlášení je součástí dia-
logu se zástupem, který ho po zázraku 
rozmnožení chlebů vyhledal a žádal 
po něm další znamení, aby v něj uvěřil.
Ježíš zjevuje, že on sám je znamením Boží 

lásky; dokonce je Božím Synem, který byl Otcem poslán, aby 
přivedl do jeho domu každé stvoření, zejména každého člověka, 
stvořeného k jeho obrazu. Ano, protože sám Otec již převzal ini-
ciativu a přitahuje všechny k Ježíšovi1 tím, že do srdce každého 
vkládá touhu po plném životě, tedy po společenství s Bohem 
a se všemi bližními.
Ježíš tedy neodmítne nikoho, jakkoli daleko se může cítit 
od Boha, protože vůle Otce je nikoho neztratit.

„Kdo ke mně přijde, toho jistě neodmítnu.“
 
To je skutečně dobrá zpráva: Bůh všechny nesmírně miluje, jeho 

v jistém smyslu i na dědictví všech těch velkých papežů, násle-
dujících po Janu XXIII., který koncil zahajoval.
Jak se to může projevit konkrétně a prakticky? Každý je vyzýván, 
aby: a) hledal a ověřoval nové způsoby interpretace (vyjadřová-
ní) své víry v podmínkách dnešního světa (papež zřejmě nechce, 
aby „se dělaly úplně JINÉ věci“, ale aby „se dělaly věci JINAK“);   
b) nabyl odvahy k neagresivnímu a upřímnému kladení otázek: 
mnohdy totiž ze strachu, že neznáme předem „nekonfliktní“ 
odpověď, si otázky jistého druhu raději ani nepoložíme; c) začal 
brát své křesťanství opravdu z hloubky a vážně – aby naše víra 
nebyla jen pouhým formalizovaným náboženským přesvědče-
ním, aby naše naděje nebyla jen usměvavým optimismem a aby 
naše láska nezůstala jen u citových prožitků a gest…
Tedy poté, co synodální skupinky vytvořené podle vybraných 
témat zformulují své úvahy (a nebojím se říci) i vize, bych si 
představoval, že se s nimi všichni, jimž v naší farnosti není cír-
kev a její budoucnost lhostejná, budou moci seznámit při se-
tkání – obrazně řečeno – v jednom společném kruhu, v jehož 
středu bude Boží Duch. Ve vzájemném vstřícném dialogu laiků 
s těmi, kdo přijali služebné kněžství (a jáhenství), tak spatřuji 
naději na další pokračování a rozvoj celého synodálního pro-
cesu. Též nadcházející postní dobu roku 2022 s jejím důrazem 
na pokání a změnu smýšlení bychom mohli vnímat jako zvláštní 
příležitost k rekapitulaci svého dosavadního života z víry. Jde 
o čas příhodný: kairos – čas Boží.

Václav Dřímal, koordinátor

Pozvánka do sboru Cantio

Zákaz zpěvu, nošení roušek, omezený počet lidí, kteří se mohou 
potkávat... To všechno přispělo k tomu, že během posledních 
dvou let došlo k velkému úpadku zpěvu téměř všude – ve sbo-
rech, při mších svatých či zábavách. Čím déle tato situace 
trvá, tím více zpěv schází nejen tam, kde lidé živou hudbu rádi 
poslouchají, ale také těm, pro něž je zpěv (v jakékoliv formě 
a na jakékoliv úrovni) prostředkem sdělení či modlitby. Pojďme 
zkusit využít ústupu pandemie, méně o situaci mluvit a o to více 
zpívat.

Rád bych touto cestou povzbudil všechny, kteří rádi zpívají a na-
bídnul jim možnost rozšířit řady smíšeného pěveckého sboru 
Cantio (čti Kancio), který po dvouleté covidové odmlce obnovu-
je svou činnost. Sbor byl založen ve Valašském Meziříčí v roce 
2014 převážně ze starších a bývalých členů scholy a v této chvíli 
(únor 2022) má stálých 32 členů (25 žen a 7 mužů). Předpokla-
dem pro účast ve sboru je především dobrý hudební sluch a vý-
hodou, nikoliv podmínkou, je předchozí zkušenost se zpěvem. 
Spodní věková hranice pro účast je 20 let, horní hranice není 
nijak omezena.

Do letošního roku zpíval sbor velmi nepravidelně a příležitost-
ně, nejčastěji o Vánocích a v červnu na Noci kostelů. Nově však 
chceme zpěvem doprovázet také mše svaté jak ve Valašském 
Meziříčí, tak v okolních farnostech (pravidelně vždy jednou 
v měsíci). Velmi stručně by se dal jeden z hlavních a nových cílů 
definovat jako: „zpívejme raději jednodušší skladby a písně čas-
těji než náročné skladby jednou v roce“.
Zkoušky probíhají po celý rok (s výjimkou letních prázdnin) 

pravidelně každý čtvrtek od 19:00 do 20:30 na faře. I v našem 
sboru se potvrzuje všeobecně platné pravidlo, že muži jsou pro 
každý sbor poklad. O to více bych chtěl vyzdvihnout a podpořit 
případné rozhodování pro jakékoliv nové členy mužského po-
hlaví. V případě zájmu o účast ve sboru (muži i ženy od 20 let 
výše) či jakýchkoliv dotazů zavolejte na níže uvedené telefonní 
číslo.

Petr Zavičák, sbormistr
tel.: 604 412 695

fotografie sboru Cantio z roku 2018
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zŠ salvátor

1 Srov. Jan 6,44.
2 Srov. Mt 25,45.
3 Ch. Lubichová, Když jsme zakusili bolest, ve Výbor z díla, Jan Malík – Nové 
město, 2016, str. 134-135.

Slovo ředitele k žákům na konci I. pololetí, které zaznělo 
prostřednictvím školního rozhlasu v den předávání výpisů 
z vysvědčení.

Milí žáci,
31. ledna končí první pololetí. Ani se nechce věřit, že jsme spo-
lečně na cestě za vzděláním putovali celých pět měsíců. Prožíva-
li jste nejrůznější situace – ať už příjemné nebo méně příjemné, 
plnili nejrůznější úkoly, museli jste přečíst mnoho textů, počítat 
různé příklady, naučit se spousty slovíček, sem tam i nějakou 
básničku, kreslili jste, vyráběli, zdokonalovali jste se v práci 
s počítači, občas jste si zazpívali, zacvičili, ale nad tím vším jako 
Damoklův meč visel koronavirus. Ten, slovy sportovní termino-
logie, celou dobu rozdával karty, takže jste občas dostali čer-
venou kartu a skončili mimo hru a byli vyloučeni do karantény. 
Po návratu do hry jste se mnohdy ani nestačili rozkoukat a už tu 
byla další červená, další nařízená karanténa. Nicméně chci vám 
všem poděkovat, že jste se těžkostmi nenechali odradit a že jste 
vše nakonec zvládli, nejen žákům, ale i učitelům i provozním za-
městnancům.
Je mi jasné, že se nemuselo občas něco povést, že se najdou 
někde rezervy v kvalitě práce a plnění úkolů. To ale nejlíp víte 
každý sám. A to je i úkol pro nás všechny na další pololetí: ne-
nechat se odradit neúspěchy a nezdary a zapracovat ve druhém 
pololetí na tom, co se nepovedlo. 

Přeji vám krátký a intenzivní odpočinek o jarních a pololetních 
prázdninách a do druhého pololetí hodně sil, trpělivosti, vytr-
valosti, úspěchů a Božího požehnání.

Hynek Mikušek

Lyžařský a snowboardový kurz II. stupně
Jsme upřímně rádi, že se navzdory stále hrozícím karanténám 
a nemocem podařilo zrealizovat lyžařský a snowboardový vý-
cvikový kurz pro žáky 7. a 8. ročníku. Uskutečnil se ve dnech 
17. – 20. 1.  2022 ve Ski areálu Sachova studánka na Horní Bečvě. 
Na začátku byli žáci rozděleni do tří lyžařských družstev a jed-
noho snowboardového. Od prvního dne se děti věnovaly jak 
zlepšování svého lyžařského umění, tak se i dvě družstva za-
čátečníků na lyžích nebo snowboardu soustředila na osvojení 
pro ně nových dovedností. A šlo jim to dobře! Všichni lyžaři 
i snowboardisté své umění nakonec předvedli v soutěžních dis-
ciplínách, které se uskutečnily poslední den kurzu. Počasí nám 
po celou dobu přálo, vykouklo i sluníčko, připadl i sníh, a to také 
vedlo ke spokojenosti všech zúčastněných. Poděkování patří ly-
žařským instruktorům, panu Svobodovi za bezpečnou dopravu 
a všem dětem za jejich přístup ke sportu. 
Rodičům žáků jsme nabídli uspořádání lyžařského kurzu také 
pro mladší školáky na I. stupni. Zájem byl velký a kapacita jed-
noho autobusu byla brzy naplněna. Po poradě s vedením ško-
ly bylo rozhodnuto, že se nakonec uskuteční kurzy dva, aby se 
mohly zúčastnit všechny přihlášené děti, kterých je momentál-
ně šestašedesát. Kéž sněhové podmínky a zdraví vydrží. Na za-
sněžené svahy u Sachovy studánky se už moc těšíme!

Martin Holiš

něha a milosrdenství se obracejí ke každému muži a ženě. Je tr-
pělivý a milosrdný Otec, který čeká na každého, kdo – pobádán 
vnitřním hlasem – vykročí na cestu.
Často trpíme pochybnostmi: Proč by mě měl Ježíš přijmout? Co 
ode mne chce? Jediné, co po nás Ježíš ve skutečnosti chce, je 
nechat se jím přitáhnout, osvobodit srdce od všeho, co mu pře-
káží, a s důvěrou přijmout Ježíšovu nezištnou lásku.
Je to ale také výzva, která podněcuje naši zodpovědnost. Když 
totiž zažíváme tak velkou něhu ze strany Ježíše, cítíme se i my 
vedeni k tomu, abychom ho přijímali v každém bližním2: muži či 
ženě, mladém či starém, zdravém nebo nemocném, z naší nebo 
jiné kultury… a nikoho neodmítali.

„Kdo ke mně přijde, toho jistě neodmítnu.“ 

Jedno křesťanské společenství v kanadském Quebecu žije Boží 
slovo a snaží se přijímat mnoho rodin přicházejících do jejich 
země z různých koutů světa: z Francie, Egypta, Sýrie, Libano-
nu, Konga… Všechny přijímají a pomáhají jim i v jejich začleně-
ní. Znamená to odpovídat na mnoho jejich otázek, vyplňovat 
s nimi formuláře nutné ke statutu uprchlíka nebo k získání tr-
valého pobytu, domluvit se se školou, kterou budou děti na-
vštěvovat, seznámit je s místem, kde budou žít. Důležité je také 
zapsat je do kurzů francouzštiny a pomoci jim s hledáním práce.
Guy a Micheline píšou: „Jedna syrská rodina, která do Kanady 
utekla před válkou, zde potkala jinou rodinu, která právě dora-
zila a byla ještě velmi dezorientovaná. Přes sociální sítě aktivo-
vala solidaritu a mnoho přátel se postaralo o nezbytné – o po-
stele, pohovku, stoly, židle, nádobí, oblečení, knihy a hračky, 
které za podpory rodičů spontánně darovaly děti z našich rodin. 
Dostali více, než potřebovali, takže zase oni pomohli dalším 
chudým rodinám v jejich domě. Slovo života toho měsíce přišlo 
tedy ve správnou chvíli: ,Miluj svého bližního jako sám sebe!‘“ 
(Mt 22,39)

„Kdo ke mně přijde, toho jistě neodmítnu.“

Toto Boží slovo můžeme proměnit v život tím, že budeme svěd-
čit jako jednotlivci i jako komunity o tom, že Otec je nablízku 
každému člověku.
Může nám pomoci následující rozjímání Chiary Lubichové o mi-
losrdné lásce. Chiara píše, že tato láska „dokořán otevírá naše 
srdce a náruč pro ubožáky (…), pro lidi sužované životem a pro 
kající hříšníky. Je to láska, která umí přivinout bližního, který 
bloudí, přítele, bratra nebo kohokoliv a nesčetněkrát mu od-
pustit. (…) Je to láska, jež skoupě neměří, a proto jí nebude 
skoupě naměřeno. Je to bohatší, univerzálnější a konkrétnější 
květ lásky, než jaký měla duše dříve. Tato láska poznává, že se 
v ní rodí podobné city jako u Ježíše, pozoruje, že se jí vůči všem, 
s nimiž se setkává, derou na rty jeho slova: ,Je mi líto zástupu‘ 
(Mt 15,32). (…) Milosrdenství je tím nejzazším projevem lásky, 
projevem, který ji dovršuje. A láska vítězí nad bolestí, neboť 
bolest patří jen k tomuto životu, zatímco láska zůstává i do věč-
nosti. Bůh dává přednost milosrdenství před obětí.“3

Letizia Magri
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Beseda v knihovně – IX. třída
Ve středu 19. 1. 2022 navštívili žáci IX. třídy Městskou knihovnu, 
kde jim byly představeny nové knihy dle jejich věku. Paní kni-
hovnice se snažila vybrat méně známé tituly.  Většina byla s váž-
nou tematikou, jako je katastrofa v Černobylu v knize Černobyl-
ské dívky. Ani chlapci nebyli ošizeni. Kniha Na seně pojednávala 
o partě chlapců, která si postavila klubovnu v korunách stromů. 
Vzduchem se nesla vůně sena, klubovna byla jejich domovem 
a čas chlapectví se zdál být věčný. Knih bylo více a žáci měli 
možnost si je ihned po besedě zapůjčit. Bylo to velmi příjemně 
strávené dopoledne.

Kateřina Kubjátová

VI. třída v dílnách
Ve čtvrtek 20. ledna se žáci VI. třídy již podruhé v tomto polo-
letí zúčastnili projektu Sdílené dílny na SOU stavebním ve Va-
lašském Meziříčí. Jejich úkolem bylo vyrobit dřevěný košíček. 
Žáci si tak mohli vyzkoušet svou zručnost, přesnost a předsta-
vivost. Pracovali s pilníkem, vrtačkou, zatloukali hřebíky, řezali 
pilkou, obrušovali smirkovým papírem, přesně měřili, a to vše 
pod vedením mistra odborného výcviku, který jim dopomohl 
k dokončení výrobku. Myslím si, že se dílo všem zdařilo a žáci 
odcházeli spokojeni.

Eva Greňová

Pasování prvňáčků
Víte, že naši malí prvňáčci byli pasováni na rytíře Řádu čtenář-
ského?  Zasloužili si to! Do školy chodí už skoro půl roku a za tu 
dobu se naučili mnoho písmenek, ale hlavně číst. V pátek 21. 1. 
navštívili dětské oddělení Městské knihovny, kde složili čtenář-
ský slib a z rukou královny Abecedy a krále Knihoslava obdrželi 
certifikát o pasování. Tuto slavnostní chvíli zpříjemnila show ilu-
strátora Adolfa Dudka, který dětem přiblížil svou práci legrační 

a hravou formou. A protože děti obdržely i průkazky čtenáře, 
tak si nakonec mnohé odnášely i své první vypůjčené knihy.

Kateřina Janýšková

Soutěž „O poklad strýca Juráša“ – vyhlášení výsledků
Stejně jako v minulých letech se i letos naši žáci v hojné míře 
zúčastnili literární a výtvarné soutěže „O poklad strýca Juráša“, 
kterou již tradičně vyhlašuje Městská knihovna Valašské Mezi-
říčí. Téma „Aby ze světa nezmizela radost“ se podle odborné 
poroty nejlépe podařilo z naší školy zpracovat těmto žákům:

Kategorie I. – III. třída (komiks):
1. místo: Veronika Pospíšilová (III. třída)
3. místo: Ema Zgabajová (III. třída)
Kategorie VI. – VII. třída (poezie):
1. místo: Radim Pospíšil (VII. třída)
Kategorie VIII. – IX. třída (próza):
1. místo: Tobiáš Zgabaj (VIII. třída)
2. místo: Barbora Magdaléna Mervartová (IX. třída)
3. místo: Kristýna Kolajová (IX. třída)

Děvčata z IX. třídy si nemohla ocenění vyzvednout sama, budou 
jim předány ve škole.

Všechny oceněné práce postupují do okresního kola. Výhercům 
k výbornému umístění blahopřejeme a držíme palce k dalšímu 
postupu!

Anežka Zgabajová
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3D filmy v naší škole
Možná jste už někdy byli na filmu v 3D projekci, možná ne, pro-
tože vám to třeba přišlo hodně drahé. Když jsme ale dostali 
do školy nabídku, že můžeme žákům promítnout film za méně 
než poloviční cenu oproti promítání v běžném kině, tak jsme se 
rozhodli to dětem umožnit. Škola zaplatila polovinu požadova-
né částky, děti druhou polovinu. Každá třída si dokonce mohla 
vybrat film z nabídky čtyř filmů. Nejvíce žáci volili Dinosaury 
a Podmořský svět. Ve čtvrtek 27. ledna měli filmový zážitek žáci 
I. stupně, v pátek větší školáci.

Magda Krupová

Beseda v knihovně
Ve čtvrtek 27. 1. se žáci VIII. třídy zúčastnili besedy v knihov-
ně na téma holocaust. Nejprve byli žáci rozděleni do skupin, 
ve kterých měli za úkol vybrat z různých omezení pro Židy to 
vůbec nejhorší a následně svůj výběr před ostatními obhájit. 
V další části jim byly předčítány úryvky knih zabývajících se tím-
to tématem. Děvčata nejvíce zaujaly knihy Deník Anny Franko-
vé a Hanin kufřík. Chlapce pak encyklopedie obsahující kopie 
dobových pramenů a vyhlášek. Beseda byla pro žáky velmi po-
učná a přinesla jim mnohé otázky k zamyšlení.

Tobiáš Zgabaj, VIII. třída

Vyhlášení výtvarné soutěže – Máme rádi přírodu 2021
Velmi nás potěšilo, když jsme ve škole obdrželi dopis s infor-
mací, že žákyně Terézia Pancisynová ze II. třídy získala 1. místo 
ve své věkové kategorii ve 27. ročníku soutěže Máme rádi příro-

du 2021, kterou pořádá Hnutí Brontosaurus. Soutěž má část vý-
tvarnou, fotografickou a literární. Terezka uspěla se svou nád-
hernou fotografií. Vyhlášení výsledků a předání cen proběhlo 
29. ledna v Mahenově knihovně v Brně.
Blahopřejeme!

Ludmila Černochová, třídní učitelka

Recitační soutěž
Během ledna se ve všech třídách na I. stupni uskutečnila tříd-
ní kola v recitaci. Nejúspěšnější recitátoři postoupili do kola 
školního, které se uskutečnilo v úterý po jarních prázdninách. 
Z každé kategorie vybrala porota složená z vyučujících nejlepší 
tři žáky, kteří budou školu reprezentovat v okrskovém kole. To 
se koná pod záštitou SVČ Domeček VM. Jména postupujících 
do okrskového kola nebyla v době uzávěrky ŽF ještě známa. Bu-
deme fandit všem, kteří postoupili, a o úspěšných recitátorech 
si přečtete v příštím čísle ŽF.

Den v maskách
Ve čtvrtek 3. února – poslední den před pololetními a jarními 
prázdninami – zpestřily paní učitelky na I. stupni výuku tím, že 
děti mohly přijít do školy a do vyučování v maskách a v převle-
cích oblíbených knižních a filmových hrdinů. Důvodem byla ne-
jen pomyslná oslava ukončení I. pololetí, ale také fakt, že stejně 
jako vloni jsme z epidemiologických důvodů neuspořádali tra-
diční karneval. Děti měly masky opravdu krásné a vyučování 
zvládly i jako princezny, víly, indiáni a další pohádkové či filmové 
bytosti. U páťáků mě zaujal třeba převlek vězně s křížem v ruce. 
Byl to Maxmilián Kolbe, kterého představil Honzík Stančík. Ve III. 
třídě byste potkali indiána, kterého dokonale i s úpravou účesu 



11



12



13



14



15

a oděvu představil Vítek Hlavica. Přestože si den v maskách děti 
užily, tradičními karnevalu s tancem, hrami a soutěžemi se to 
úplně nevyrovná. Tak snad příští rok už to vyjde.

Úspěch pana učitele Mgr. Martina Holiše v netradičním 
běžeckém závodě
Můj kolega Martin Holiš si první únorový víkend zpestřil aktivi-
tou sobě vlastní – na běžkách. NOČNÍ STOPA VALACHY je výji-
mečný večerní závod na běžkách klasickou technikou s interva-
lovým startem a také prvním závodem DATART VALACHY TOUR 
2022. Zázemí, start i cíl závodu byly u hotelu Galik ve Velkých 
Karlovicích. Závod se konal na okruhu dlouhém 7,5 km na stro-
jově upravených tratích v údolí Léskové. Akce je určená pro ši-
rokou veřejnost (dospělé i děti) a konala se 5. února. Účastníci 
si mohli vybrat trať na 15 kilometrů nebo 7,5 kilometru. Letošní 
závod proběhl za ideálních sněhových podmínek, bezkonku-
renčně nejlepších za poslední léta. První akce 10. ročníku seriá-
lu přilákala 190 dospělých sportovců a k tomu 140 dětí. Všichni 
ve škole gratulujeme panu učiteli Holišovi ke skvělému celkové-
mu 2. místu, které v tomto náročném nočním závodě na 15 km 
získal, když ve své kategorii VYHRÁL! (www.valachytour.cz)

Kalendář otce Pavla 2022 – školní hlasování
Na výzvu a přání otce Pavla proběhlo v lednu ve škole hlasová-
ní, kdy žáci a zaměstnanci volili mezi fotografiemi kalendáře tu, 
která se jim nejvíce líbí. Každý mohl stanovit vlastní pořadí od 1. 
po 3. místo. Lístek s označením třídy (kvůli věkovým kategoriím) 
a pořadím tří měsíců potom každý hlasující vložil do připravené 
krabičky. Odevzdaných lístků z I. stupně bylo 59 a z II. stupně 
45. Pět lístků bylo bez označení třídy, ty se nedaly v hlasování 
využít. Zaměstnanců hlasovalo 16. A jak to dopadlo? 

I. třída: 1. ZÁŘÍ, 2. PROSINEC, 3. KVĚTEN
II. třída: 1. PROSINEC, 2. KVĚTEN, 3. BŘEZEN
III. třída: 1. PROSINEC, 2. SRPEN, 3. ČERVENEC
IV. třída: 1. PROSINEC, 2. SRPEN, 3. ČERVENEC (úplně stejně jako 
u třeťáků)
V. třída: 1. KVĚTEN, 2. PROSINEC, 3. ZÁŘÍ

Mladším školákům SE TEDY NEJVÍCE LÍBIL PROSINEC, který 
na I. stupni 3x zvítězil a 2x byl druhý. Jako druhý se umístil 
KVĚTEN a jako třetí ČERVENEC SE SRPNEM.

VI. třída: 1. KVĚTEN, 2. shodně ČERVENEC, SRPEN, ZÁŘÍ, 3. ŘÍJEN
VII. třída: 1. PROSINEC, 2. ČERVENEC + SRPEN, 3. KVĚTEN
VIII. třída: 1. ČERVENEC, 2. PROSINEC, 3. ČERVEN + SRPEN
IX. třída: 1. PROSINEC, 2. KVĚTEN, 3. ČERVENEC

Větším dětem se v celkovém součtu nejvíce líbil PROSINEC 
a ČERVENEC, dále KVĚTEN, třetí v pořadí SRPEN.

Zaměstnanci zvolili jako vítěze PROSINEC, druhý skončil 
ÚNOR a třetí příčku obsadil KVĚTEN. 

Otče Pavle, nebylo to jednoduché, všechny fotografie v kalen-
dáři jsou krásné! Nešlo jen tak vybrat tři. Někdo z kolegů říkal, 
že jak jsou dny každý jiný a naše nálady proměnlivé, že by určitě 
nehlasoval dvakrát stejně, kdyby měl tu možnost . Když se dí-
váte na opakující se názvy měsíců, říkáte si, že některé měsíce 
nedostaly žádný hlas. Není tomu tak. Každý měsíc, dokonce i ti-
tulní stránka, má své příznivce, žádný měsíc nebyl bez bodu. Jen 
to prostě nestačilo na umístění na stupních vítězů.

Celkové pořadí po součtu všech bodů:
1. PROSINEC (167 b.)
2. KVĚTEN (104 b.)
3. SRPEN (87 b.)
4. ČERVENEC (82 b.)
5. ZÁŘÍ (61 b.)
6. LEDEN (45 b.)
7. ÚNOR (43 b.)
8. BŘEZEN (29 b.)
9. ČERVEN (25 b.)
10. ŘÍJEN (17 b.)
11. LISTOPAD (13 b.)
12. DUBEN (10 b.)
13. Titulní strana (8 b.) 

Magda Krupová

Adoptovali jsme Saniyu a Johna
Naše organizace se také zapojuje do projek-
tu Adopce na dálku. Tento projekt zaštiťuje 
Charita Praha, která spolupracuje s partner-
skými organizacemi nacházejícími se přímo 
na místech, tedy v Indii, Ugandě a Bělorusku. 
Tam kromě adopce zřizuje i školy a nemocni-
ce. Děti jsou doporučovány místními komuni-
tami a prošly výběrem charitních sociálních 

pracovníků. Díky naší finanční podpoře navštěvují školu, dosta-
nou školní pomůcky, uniformu a školní oběd. Věnují se mimo-
školním aktivitám a v případě potřeby mají zajištěnou zdravotní 
péči.
Během své působnosti jsme adoptovali několik dětí. To posled-
ní, indická dívka jménem Diksha, získala v prosinci minulého 
roku bakalářský titul na Business Administration. Protože je již 
jen krůček k získání práce, a tedy i finanční nezávislosti, ukon-
čila i svou účast v programu Adopce na dálku. Následně jsme 

Charita Valašské Meziříčí
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tedy podali další žádosti a nyní máme v adopci děti dvě. Dívku 
Saniyu z Indie a chlapce Johna z Ugandy.
Aby adopce nezůstávala tolik anonymní, rádi bychom vám teď 
obě děti představili.

Saniya pochází  z Indie, druhé nejlidnatější země světa. Je to 
země kontrastů, kde na jedné straně najdeme nejmodernější IT 
průmysl či kosmický program, na straně druhé zde umírají lidé 
bez lékařské péče a miliony dětí nechodí do škol. Pomoc v pro-
jektu Adopce na dálku směřuje právě k těm nejchudším na ven-
kově i v městských slumech. Saniye bude letos v srpnu 15 roků 
a nyní ukončila 9. ročník základní školy. Díky naší podpoře bude 
moci studovat dál a může dosáhnout svého vysněného povolá-
ní – bankéřky. Její otec před rokem zemřel na infarkt a mamin-
ka pracuje jako kuchařka ve škole. Má ještě devítiletou sestru. 
Ve škole ji nejvíce baví matematika a kreslení, a také ráda běhá 

– vyhrála již několik závodů. Rodina vlastní malý domek ve ves-
nici Kudumallige, která leží v jihozápadní části Indie.

Chlapec John bydlí s ma-
minkou, tatínkem, dvěma 
sourozenci a s bratrancem, 
kterému zemřel otec. Cho-
dí do 2. třídy základní školy 
a jeho oblíbeným předmě-
tem je angličtina. Chtěl by 
se stát zemědělcem. Také si 
rád hraje se svými kamarády 
a říká vtipy, kterým se ostat-
ní smějí.
Domovem Johna je stát 
Uganda, který leží ve vý-
chodní Africe a zabírá plochu 
asi jako Česká republika. Pat-
ří mezi nejkrásnější  země Af-
riky, avšak navzdory příjem-

nému klimatu a příznivým geografickým podmínkám je Uganda 
jedním z nejchudších a nejméně rozvinutých států světa. Na její 
neutěšené situaci se podepsala její pohnutá historie plná dikta-
tur a občanských válek. Další velké problémy jsou spojené s ob-
rovským státním dluhem, negramotností a nemocemi, z nichž 
nejzávažnější je epidemie viru HIV. Rodiny, které jsou zapojeny 
do projektu Adopce na dálku, většinou žijí ve vlastnoručně po-
stavených hliněných chýších, kde není elektřina ani přívod vody. 
Svítí petrolejovými lampami nebo svíčkami, používá se suchý 
záchod. Živí se téměř výhradně vlastní produkcí a přebytky 
prodávají na trhu – pěstují především sladké brambory, fazole, 
kukuřici, arašídy, kávu a maniok. Ugandská vláda garantuje zá-
kladní vzdělání zdarma. Přesto se však ke školní docházce vzta-
huje řada nutných výdajů, které činí vzdělání pro mnohé děti 
nedostupné (povinná školní uniforma, sešity, obědy, poplatky 
za zkoušky v posledním ročníku atd.).

Cílem programu Adopce na dálku je zajistit dětem takové vzdě-
lání, aby se mohly postavit na vlastní nohy a v budoucnu ne-
potřebovaly žádnou rozvojovou pomoc. Podporuje proto děti 
zejména v tom, aby se vyučili nějakému praktickému řemeslu, 
které by uplatnily ve svých komunitách a přispěly tím k jejich 
celkovému samostatnému rozvoji.

Pokud je vám tato forma pomoci blízká, a chtěli byste si adop-
tovat dítě, a tak podpořit jeho vzdělání, informace naleznete 
na webových stránkách https://praha.charita.cz/adopce.

Kateřina Kolajová
 pastorační asistentka

Centrum sociálně-materiální pomoci pomáhá již 5 let
Od prosince 2016 pomáhá lidem, kteří se ocitli v krizové situaci, 
se zajištěním jejich základních potřeb. 
Centrum poskytuje pomoc v podobě potravin, základního oša-
cení, textilu, hygienických potřeb a dle možností také základní-
ho vybavení domácnosti lidem, kteří se z nejrůznějších důvodů 
ocitli v situaci, kdy nemají finance na zajištění základního živo-
bytí. Centrum koordinuje také přímou finanční pomoc ze zdrojů 
Tříkrálové sbírky.

Pro poskytnutí pomoci jsou sestavena pravidla. Vše je evido-
váno a nastaveno tak, aby každý člověk měl stejnou možnost 
pomoc dostat, a to napříč nejrůznějšími cílovými skupinami. 
Pomoc je vydávána na základě doporučení sociálních pracov-
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níků či na základě sociálního šetření, které provede pracovnice 
Centra. Opakovaný výdej pomoci je podmíněn aktivní spolupra-
ci žadatele s příslušnými sociálními službami.
Snahou je, aby se lidé nestali na naší pomoci závislí, ale aby jim 
pomohla v nejtěžší situaci, než si budou schopni své základní 
potřeby opět zajistit sami. Centrum spolupracuje s téměř všemi 
subjekty poskytujícími sociální služby v oblasti působnosti Cha-
rity Valašské Meziříčí (ORP Valašské Meziříčí, ORP Rožnov p. R.) 
a tato spolupráce se dále rozvíjí.

Materiální a potravinová pomoc v roce 2021:
Celkem bylo 1196 výdejů materiální a potravinové pomoci. 
Což je o 431 více než v roce 2020. 
Většina lidí, které Centrum podpořilo, dlouhodobě pobývá 
na území naší působnosti, ale z nejrůznějších důvodů tady ne-
mají trvalý pobyt. Přesto zde mají vytvořeny vazby, proto tady 
i nadále zůstávají. Pro velkou část z nich je velmi těžké v součas-
né situaci trvalý pobyt změnit.
Objem vydané pomoci v roce 2021:

- 8 302 kg potravin. (o 1442 kg více než v roce 2020)
- 1 500 kusů hygienický potřeb.
- 2 500 kusů ošacení a textilií.
- 136 kusů domácích potřeb.
- 51 žádostí o přímou finanční pomoc z Tříkrálové sbírky.

Graf níže znázorňuje stoupající tendenci výdajů pomoci v CSMP. 
Velký podíl na nárůstu má také covidová situace, která více li-
dem způsobila problémy.

Centrum sociálně-materiální pomoci je materiálně podporo-
váno ze strany Potravinové banky ve Zlíně a také z Fondu ev-
ropské pomoci nejchudším osobám. Zásoby doplňujeme zapo-

jením do potravinových sbírek. Sami pořádáme menší sbírky 
ve farnostech a firmách v našem regionu.
Pravidelně také odebíráme přebytky pečiva z místního obchod-
ního řetězce Tesco a nyní nově také ze supermarketu Albert. 

Michaela Pácová, DiS.
vedoucí služby CSMP, sociální pracovnice

Apoštolát modlitby

DENNÍ MODLITBA APOŠTOLÁTU

Nebeský Otče,
kladu před tebe celý dnešní den a ve spojení s tvým 

Synem, který ve mši svaté neustále zpřítomňuje svou 
oběť za záchranu světa, ti nabízím své modlitby, prá-
ce, utrpení i radosti. Duch Svatý, který vedl Ježíše, ať 

je i mým průvodcem a dává mi sílu svědčit o tvé lásce. 
Spolu s Pannou Marií, Matkou našeho Pána a Matkou 
církve, to vše přináším jako svou nepatrnou oběť ze-

jména na úmysly Svatého otce a našich biskupů:

ÚNOR
Úmysl papeže: Za řeholnice a zasvěcené ženy

Modleme se za řeholnice a zasvěcené 
ženy; plni vděčnosti za jejich

poslání a odvahu jim vyprošujme, aby 
i nadále nacházely nové

odpovědi na výzvy naší doby.
Národní úmysl: Za zimní olympijské hry

Modleme se, aby konání zimních 
olympijských her přispělo ke

skutečnému rozvoji lidských práv v Číně.

SVATÝ FRANTIŠKU XAVERSKÝ, ORODUJ ZA NÁS!
SVATÁ TEREZIE OD DÍTĚTE JEŽÍŠE, ORODUJ ZA NÁS!

Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka 
na měsíc únor 2022:

V měsíci únoru se modleme za větší zodpovědnost médií při 
šíření zpráv.

Dva lidské příběhy se staly příležitostí, aby papež František pou-
kázal na naši běžnou zkušenost. Bohužel jsme si přespříliš zvykli 
na proud špatných zpráv. Máme kolem sebe barikády neochoty 
zabývat se těmi věcmi kolem sebe, které se nás nedotýkají pří-
mo. Obrnili jsme se proti nim. Uprostřed tolika špatných zpráv 
však existují dobré věci. Slovy papeže: svatí odvedle. Můžeme 
je najít v našem nejbližším sousedství: „V Maroku se celý národ 
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Na konec své pozemské 
cesty došli

†

Valašské Meziříčí

Štefan Tazbirek *21. 12. 1946 †7. 1. 2022, Krhová 333
Slavoj Valášek *7. 9. 1941 †11. 1. 2022, Podlesí 54
Marie Muškátová *23. 12. 1937 †12. 1. 2022, U Apolla 691
Anna Říhová *6. 10. 1935 †27. 1. 2022, Na Šištotě 212
Václav Skýpala *6. 3. 1956 †21. 1. 2022, Poličná 60
Marika Ilková *24. 6. 1974 †1. 2. 2022, Janáčkova 653/2 

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

Lešná

Marie Marečková *21. 4. 1946 †1. 1. 2022, Lešná 141

spojil, aby zachránil Rayana. Všichni pracovali na záchraně dítě-
te! Dali do toho všechno, co měli. Bohužel se jim to nepodařilo. 
Ale ten příklad, ty fotografie lidí, kteří tam čekají na záchranu 
dítěte! Děkujeme těmto lidem za toto svědectví! A druhý pří-
běh se do novin nedostal. Ghanský mladý muž, pětadvacet let, 
migrant, který si vytrpěl vše, co nespočet dalších migrantů, se 
nakonec usadil v Monferratu a začal pracovat ve vinařství, aby 
si zajistil budoucnost. A onemocněl rakovinou, umírá. Když mu 
řekli pravdu a zeptali se ho, co by chtěl udělat, odpověděl: ‚Vrá-
tit se domů a obejmout tátu, než zemře,‛ – když umíral, vzpo-
mněl si na svého otce. V této italské vesnici potom uspořádali 
sbírku, vybavili ho léky, koupili jemu i jeho snoubence letenku 
a poslali jej domů, aby mohl zemřít v náručí svého otce.“

Proč jsme náchylnější zaposlouchat se vehementně do špat-
ných zpráv než se naladit na zprávy dobré? Není to často jen 
proto, že nechceme hledat společnou řeč? Nakloněností 
ke špatným zprávám si ospravedlňujeme své pohodlí. Proč se 
namáhat rozumět tomu, co je za tím? Z dobrého bydla, na něž 
jsme si zvykli a kterého se nadto bezostyšně domáháme, zjevně 
morálně chátráme. Netrojčíme natolik, že v rodinách okolo oč-
kování vedeme ideologické války? Nestěžujme si na okolí! Čím 
živíme své srdce, tím ústa přetékají! Spíše se nenechejme re-
krutovat do těchto zbytečných informačních válek a uplatněme 
jednoduchou protiakci – osvědčenou metodu vědomě jít proti 
proudu (agere contra). Možná se tomu člověku odvedle moje 
dobré slovo, které si pro něj vědomě připravím, stane zprávou 
dne. Staňme se svatými odvedle. Ještě dnes, stejně tak i zítra 
a pozítří. Spoléhejme se na malé krůčky, které připravují epo-
chální změny.

zdroj: www.cirkev.cz

Centrum pro rodinu informuje

Kurz pro lektory snoubenců
Centrum pro rodinu v rámci děkanátu Valašské Meziříčí má 
mimo jiné na starosti přípravy snoubenců. V rámci přípravy 
snoubenců na svátost manželství jsou setkání s knězem, ale 
také čtyři setkání, které vedou manželské páry z našeho dě-
kanátu. Tyto přípravy jsou zaměřením spíše praktického rázu, 
vycházejí primárně z Teologie těla sv. Jana Pavla II., ale často 
také z osobní zkušenosti lektorů, kteří jsou pověření touto služ-
bou otcem arcibiskupem. Každý, kdo cítí touhu pomoci s touto 
službou, prochází formačním setkáním, které se v nejbližší době 
uskuteční na Svatém Hostýně ve dnech 22.-24. dubna 2022. 
Více informací o tomto kurzu naleznete na webových stránkách 
CPR Valašské Meziříčí www.valmez.dcpr.cz
Ráda bych vás všechny, kdo byste rádi pomohli s touto službou 
pozvala a povzbudila k této pomoci. V našem děkanátu je cel-
kem devět manželských párů, které se dle svých časových mož-
ností střídají v této službe a také v tématech, která jsou jim blíz-
ká. Jedná se o čtyři témata: Já a moje rodina; Muž a žena, komu-
nikace a konflikty; Manželství a sexualita; Víra a vztah k Bohu 
v manželství. V letošním roce se chystá po celém děkanátu pět 
cyklů takovýchto příprav. Moc děkuji všem, kteří nyní pomáhají 
s touto službou, ale zároveň bych byla ráda, kdyby se naše řady 
rozšířily o nové manželské páry. Bližší informace o této službě 
vám ráda sdělím osobně

Přednáška Zdenka Gibiece
Centrum pro rodinu ve spolupráci s farností Valašské Meziříčí 
připravuje přednášku Zdeňka Gibece na téma: Radosti a sta-
rosti manželství aneb aby se manželství nestalo rutinou... malé 
zamyšlení jak prožívat svátost manželství stále nově. Th-
Lic. Ing. Zdeněk Gibiec studoval v Římě postgraduální studi-
um na Institutu Jana Pavla II. a v současné době působí jako 
rektor diecezně-misijního semináře Redemptoris Mater 
v Českých Budějovicích. Přednáška se uskuteční 26. března 
2022 v našem kostele v 15.00 hodin. 

Prosba o podporu
Centrum pro rodinu děkanátu Valašské Meziříčí má také svou 
právní formu, jedná se o zapsaný spolek, který na své aktivity 
a na provoz získává finanční prostředky formou členských pří-
spěvků, dotací a darů. Velké poděkování patří všem podporo-
vatelům, zvláště Obci Zašová a farnostem děkanátu Valašské 
Meziříčí, všem pravidelným i nepravidelným přispěvatelům, 
sponzorům a všem členům tohoto spolku. Roční členský pří-
spěvek nadále zůstává 100 Kč. Podorobnější informace o všech 
aktivitách a stanovy spolku naleznete na webu CPR.
Pokud byste nás chtěli podpořit také finančně nebo se stát čle-
ny spolku, případně nás podpořit dobrovolnicky při různých ak-
cích nejen pro rodiny, ale pro celé farnosti, budeme velmi rádi.
Pro bližší informace, potvrzení o daru ad. se můžete obrátit pří-
mo na mě mailem cprvalasskemezirici@ado.cz nebo telefo-
nicky na čísle 733 741 636.

Za děkanátní Centrum pro rodinu Renata Hlavicová
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