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Anděl Páně zvěstoval Panně Marii
a ona počala z Ducha Svatého.

Maria řekla: „Jsem služebnice Páně,
ať se mi stane podle tvého slova.“

A Slovo se stalo tělem
a přebývalo mezi námi.

Slavnost Zvěstování Páně budeme slavit v pátek 25. března
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El Greco – Kristus nesoucí kříž, 1580 (Metropolitan Museum of Art, New York)

Ježíš nás nezve na svou cestu kříže proto, abychom 
ho oplakávali, nýbrž abychom změnili své smýšlení

a jednání. Chce nám odejmout srdce kamenná a dát
nám srdce z masa, srdce skutečně lidská, schopná

odvahy k lásce.
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Soud velerady
„Ještě nepřišla má hodina,“ říká Ježíš své matce při svatební hos-
tině v Káni Galilejské.
Když však ta hodina přišla, umyl nohy svým učedníkům a zasedl 
s nimi za stůl poslední večeře. V této hodině má být Boží Syn 
oslaven svým Otcem. Zároveň nastává hodina Ježíšových ne-
přátel, vláda tmy.
Za tmy, uprostřed noci, zasedá velerada. Přicházejí znalci Písma 
a znalci Zákona, kteří mají vykládat a chránit svaté Boží právo. 
Přicházejí, aby soudili živého Boha.
Celou cestu dějin lemují soudní stolce těch, kteří jsou si jistí, že 
znají Boží úmysly, že vidí do Boží mysli. Jsou ve věcech nábo-
ženství experty a profesionály, jsou sebejistými majiteli prav-
dy. Všemu rozumějí. V jejich systému není místo pro tajemství 
a pro Boží překvapení. A přece – Bůh se před nimi skryl. Přichází 
k nim v zajatém a obžalovaném člověku. Soudí ho ti, kteří udě-
lali z Božího domu tržnici, směnárnu, kteří chápou náboženství 
jako obchod s Bohem. Ježíš ruší jejich obchody. Mluví o krá-
lovství, v němž neplatí jejich ekonomické zákony a vlastnické 
vztahy.
Může být takový člověk tím očekávaným mesiášem, synem Nej-
vyššího? „Nemluv už v podobenstvích a obrazech, řekni nám 
to otevřeně!“ Jeho odpověď však nepřijímají, nechtějí ji slyšet 
a nechtějí jí rozumět. Mají oči, a nevidí, mají uši, a neslyší… Živé-
ho Boha proměnili v mrtvou literu zákona. Jejich srdce zkame-
něla. Stali se kněžími mrtvého Boha.
Znovu a znovu na dlouhé cestě víry dějinami přicházejí sebejis-
tí velekněží, soudci a vykladači Zákona, pyšní majitelé pravdy, 
úspěšní byznysmeni na globálním trhu s náboženstvím. Mají 
rádi přední místa na hostinách, uctivé pozdravy, honosné tituly, 
nápadné uniformy s mnoha střapci a dlouhými vlečkami. Modlí 
se na nárožích, aby je lidé viděli. Propadli vnějškovosti a okáza-
losti, proto je jejich nitro vyprahlé a zatuchlé.

„Až přijde Syn člověka podruhé, nalezne na zemi víru?“ ptá se 
Ježíš. Co kdyby nalezl jen mocnou církev a úspěšné náboženství, 
plné kostely, mešity a synagogy, plné pokladnice, avšak prázd-
ná srdce? Co kdyby nenalezl víru?

(převzato z publikace T. Halíka – Via crucis)
Václav Dřímal

Válka a mír
Prožíváme vzácný čas. Především je to vzácný čas doby postní. 
Tato doba nás vede k tomu, abychom rozjímali o utrpení naše-
ho Pána Ježíše Krista. Ježíšův kříž je pro nás učebnicí a školou 
opravdové lásky. Lásky k Bohu i k lidem. Dále můžeme říct, že 
prožíváme vzácný čas míru. Je pravda, že zuří válka proti Ukra-
jině. Na druhé straně u nás je ještě mír. Doufejme, že i bude, 
i když riziko toho, že se válka rozšíří i na jiné země, je veliké. 
O to víc bychom měli být vděčni za to, že ještě žijeme v míru. 
A o to trpělivěji bychom měli nést důsledky, které současná vál-
ka přináší i do naší země. Do třetice prožíváme mimořádný čas, 
ve kterém se svět cítí ohrožen třetí světovou válkou. To není nic 
radostného. Na druhé straně, stále platilo a platí, že těm, kte-
ří milují Boha, může všechno pomáhat k dobrému. Kéž by nás 
tento čas přivedl k hlubší modlitbě, k postu a především k tomu, 
abychom prohloubili a zintenzivnili svůj vztah lásky k Bohu.

Někdo by se mohl ptát, proč je důležitá pro zachování míru 
modlitba, almužna a půst. Proč bychom se těchto prostředků 
spásy měli chopit v tomto čase, jako nikdy dříve. Copak Bůh 
nevidí, jak lidé touží po životě v míru? Copak je nutné odříká-
vat určité modlitby, aby nás za to Bůh ochránil před možnou 
válkou? Copak je nutné trápit své tělo postem, aby se Bůh nad 
námi smiloval a pomohl nám? Kdybychom takto uvažovali, vy-
tvořili bychom si dost nepříjemný obraz Boha jako někoho, kdo 
se nechá prosit a obměkčit našim utrpením. Že Bůh takový není, 
dobře víme. Praxe modlitby, postu a milosrdenství nás vede 
k něčemu docela jinému. 
Člověk byl stvořen z lásky a pro lásku. Pokud žijeme v lásce, mi-
lujeme a jsme milováni, náš život může být přes všechny těžkos-
ti radostný. Pokud budeme mít všeho hojnost a zařídíme si život 
podle svých představ a lásku mít nebudeme, můžeme prožívat 
svůj život jako nudu a posléze peklo. Zmíněné tři prostředky 
nám mají pomoci, abychom svůj život prožívali jako láskyplný 
vztah k Bohu i k lidem. To může pomoci všem lidem, kteří žijí 
na světě, a především nám samotným.

Almužna neboli skutky milosrdenství
Nejde o to tu a tam někomu něco dát, jde o životní styl. Nejsem 
na světě sám. Co nechci, aby lidé dělali mně, nedělám já jim. 
Kdybych byl v nouzi, přál bych si, aby mi ostatní pomáhali. Co 
tedy sám chci, měl bych dělat pro druhé. Cokoli udělám pro 
druhé, stává se mým pokladem v nebi. Ideální je, když skutky 
milosrdenství dělám z lásky k Ježíši Kristu. Úžasnou učitelkou 
na této cestě se nám může stát Matka Tereza z Kalkaty. Ona 
ve všech lidech viděla Ježíše, kterého může nasytit a ošetřit. 
Raději malé věci s velkou láskou než kdoví jaká díla ve snaze 
upozornit na sebe a realizovat se.

Proč se postit?
Někdo by mohl říct, abychom něco ušetřili a pomohli potřeb-
ným. Nejlepším učitelem postu pro nás může být Ježíš. Plný Du-
cha svatého odchází na poušť a tam se postí čtyřicet dnů. Poz-
ději apoštolům řekne: „Já mám pokrm, který vy neznáte. Mým 
pokrmem je konat vůli Otcovu.“ Můžeme říct, že Ježíš na poušti 
prožívá čas lásky. Ví, že nejen chlebem žije člověk, ale každým 
Božím slovem. Na poušti jako člověk zakouší nekonečnou lásku 
Boha Otce a odpovídá na ni absolutní odevzdaností a vděčností. 
Díky postu můžeme odhalit sílu a moc Božího Slova. Když zaku-
síme Boží lásku a uslyšíme, jak nás Bůh miluje, budeme šťastni 
a nebudeme hledat náhražky této Boží lásky. Podle slov Ježíše 
Krista, když jsme s ním – s naším Ženichem, není pro nás půst 
něco bolestného a nepříjemného. Díky postu můžeme svůj 
vztah lásky k Bohu Otci prožívat daleko intenzivněji.

Modlitba
Jak už jsem napsal, člověk je stvořen pro lásku. Kardinál Tomáš 
Špidlík napsal: „Věčnost vytvářejí vztahy, které nekončí.“ Člověk 
je od samého začátku vztahovou bytostí. I tím se stává obrazem 
podle Boží podoby. Náš Bůh je společenství Otce, Syna a Ducha 
svatého. Bůh Otec je otcovství samo, to znamená vztah k Synu. 
Bůh Syn je esenciální bytostné synovství, to znamená, že ne-
může existovat bez svého vztahu k Otci. Jejich vzájemná láska 
je Duch svatý. Jestliže je Bůh vztahový uvnitř v Trojici, je také 
vztahový navenek k nám lidem a touží po jediném: zcela se nám 
darovat v Duchu svatém, sdílet svoje štěstí s námi lidmi. A to 
není nic jiného než modlitba. Modlitba jako setkání, rozhovor 
a sdílení lásky. Pokud budeme takto prožívat modlitbu, pokud 
se naučíme modlitbě srdce, budeme docela jinak vidět a proží-
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Zázraky se dějí

vat okolnosti našeho každodenního života. V těžkostech nebu-
deme vidět hrozbu, ale příležitost růst a osvědčit se v lásce. Tím 
získáme hluboký pokoj, vnitřní radost a jistotu. Svatý Jan apo-
štol píše ve svém listu: „Dokonalá láska strach zvládne, strach 
nemá v lásce místo.“ Takový člověk se stává šiřitelem a tvůrcem 
pokoje. Může velice pomáhat ostatním, kteří prožívají jakékoliv 
soužení.

Je docela možné, že někdo z těch, kteří čtou tyto řádky, tomu 
všemu moc nerozumí. Mám pro ně ještě jeden způsob, jak tyto 
věci pochopit a uvádět do života. Svatá Terezie z Lisieux krátce 
před svou smrtí ve dvaceti čtyřech letech řekla: „Moje nebe 
bude až do konce světa tady na zemi. Vrátím se a budu učit 
lidi milovat Boha tak, jak jsem ho milovala já.“ Nechci teď po-
drobně vysvětlovat podstatu její malé cesty lásky a duchovní-
ho dětství. Musel bych opakovat to, co jsem napsal výše. Chtěl 
bych čtenářům doporučit, aby na vlastní kůži zakusili, že smrtí 
život opravdu nekončí a bytostně se setkali s někým, kdo ze-
mřel před 125 lety. Terezie po smrti způsobila mnoho zázraků. 
Některé jsou až nepochopitelně realistické. V tomto čísle Života 
farností uvádím pro zajímavost dva příklady. Věřím, že povzbu-
dí nejednoho čtenáře, aby navázal kontakt se sv. Terezkou. Ne 
proto, aby udělala kdoví jaké zázraky, ale především proto, aby 
nás učila náš život proměnit v lásku.

o. Pavel

Svatí – naši přátelé
V sobotu 12. března uplynulo 400 let od velmi významné udá-
losti v dějinách církve. Při jedné slavnosti bylo prohlášeno 
za svaté několik významných světců v dějinách církve. Byli to 
především sv. Ignác z Loyoly, zakladatel Jezuitského řádu, sv. 
František Xaverský, jezuita, misionář Japonska a Číny, sv. Tere-
zie z Avily, reformátorka karmelitánského řádu, a sv. Filip Neri, 
veselý apoštol města Říma. V tomto čísle Života farností bych 
se chtěl, alespoň krátce, zamyslet nad každým z nich.

Svatý Ignác z Loyoly a umění rozlišovat
Toto umění sv. Ignác povýšil na způsob života. Vychází z jedno-
duché úvahy. Bůh s námi chce komunikovat, a to skrze všechno, 
co se v nás a kolem nás děje. Zdálo by se, že by bylo jednodušší, 
kdyby se nám zjevil v určité podobě a řekl by nám všecko, co 
máme nebo nemáme dělat. Přestože i v Bibli máme nejedno 
zjevení Boha, dá se říct, že to není z Božího hlediska nejlepší 
způsob komunikace. Bůh chce, abychom ho začali vnímat v nej-
různějších okolnostech. Je jasné, že než člověk dojde k jakémusi 
vrcholu tohoto umění, které spočívá podle slov sv. Ignáce v tom, 
že vidíme Boha ve všech věcech, uplyne nějaký čas. Nicméně 
stojí za to vydat se na tuto cestu a učit se této komunikaci. Pán 
Bůh k nám začne tímto způsobem promlouvat skrze nejrůznější 
setkání, úspěchy i neúspěchy, skrze uzdravení i nemoci a také 
skrze nejrůznější počasí. Nejde o to vidět za každou cenu v nej-
různějších jevech jakási tajuplná znamení, jde o to, aby nás naše 
reakce na všechno, co nás obklopuje, přiváděly blíž k Bohu.

Svatý František Xaverský
Byl Ignácův současník. Jako misionář se dostal do Indie, Japon-
ska a Číny. Velmi těžce nesl, že není více takových nadšenců, 

jako byl on. Burcoval především akademickou obec na kato-
lických univerzitách a hledal další misionáře. Nepodařilo se to 
v takové míře, jak si přál. Škoda. Kdyby těchto misionářů bylo 
více, možná by dnes Čína byla křesťanskou zemí a nebyla by 
hrozbou pro světový mír. Modleme se za všechny, kdo v dnešní 
době odcházejí do světa jako misionáři. Tito lidé jsou ztělesně-
ním Kristova evangelia a jsou vzácným Božím darem pro celou 
církev.

Svatá Terezie z Avily
Byla první moderní ženou v evropské historii, první žena uči-
telka církve. Co se od ní můžeme naučit? Už od mládí žila jako 
horlivá řeholnice. Nicméně nebyla opravdu šťastná. Prožívala 
dlouho napětí, které spočívalo v jakémsi dilematu. Má se věno-
vat lidem, kteří za ní do kláštera přicházeli a prosili o radu nebo 
o duchovní rozhovor, nebo se má zcela věnovat Bohu a modlit-
bě? Dlouho si s tím nevěděla rady, a proto nenacházela pokoj. 
Její zpovědníci ji ujišťovali, že to, co dělá, je užitečné a že v tom 
není nic hříšného. Dá se říct, že až v poměrně pozdním věku 
toto dilema radikálně vyřešila. Přesněji řečeno – Bůh jí udělil 
milost, skrze kterou se Terezie odevzdala Bohu na sto procent. 
Začala žít opravdu hlubokým duchovním životem a věděla, že 
Bůh stačí (španělsky: „solo Dios basta!“ Paradoxně, když takto 
zemřela světu a zrodila se pro Boha, její život začal přinášet hoj-
né ovoce v životě církve. Zakládá nové kláštery, ve kterých její 
řeholní spolusestry žijí láskou k Bohu. Slovy jednoho autora by-
chom tyto kláštery mohli přirovnat k elektrárnám, ve kterých 
se ve skrytu vyrábí energie, která dává světlo, pohání motory 
a může dávat teplo i působit chlad. Čím jsou dnes elektrárny 
pro naši společnost, tím byly kláštery svaté Terezie pro život 
církve.

Svatý Filip Neri
Tohoto veselého světce by si určitě zamiloval každý, kdo by se 
seznámil s jeho dílem a posláním. Zde bych chtěl velmi dopo-
ručit starší italský dvoudílný film, který Filipa Neriho skvělým 
způsobem divákům přibližuje. Byl bych rád, kdybychom tento 
film mohli promítnout i v naší farnosti pro větší okruh zájemců. 
Myslím si, že je k dispozici také na internetu. Zároveň bych chtěl 
poprosit O. Slava, aby nám o sv. Filipu něco napsal. Má k němu 
velmi blízko, vždyť prožil 16 let ve městě, kde svatý Filip žil, pů-
sobil, zemřel a je pochován.

o. Pavel

(Úryvek z knihy Antona Schmida Setkání s Terezií z Lisieux, str. 
124)
V roce 1910 se zjevila Terezie převorce karmelitek v Gallipoli 
v Jižní Itálii. Šetrně ji probudila ze spánku, šla s ní několika chod-
bami do místnosti, kde byla pokladna s dlužním úpisem na 300 
franků a vložila do ní poukázku na 500 franků. Na její otázku 
odpověděla tajemná sestra, která se představila jako Terezie 
z Lisieux: „Pán Bůh používá nebešťany právě tak jako pozemšťa-
ny, aby pomohl svým věrným služebníkům.“ Při odchodu řekla: 

„Má cesta je jistá a vede přímo do nebe. Nezbloudila jsem, když 
jsem se na ni vydala.“ V těchto slovech můžeme vidět nebeské 
potvrzení její malé cestičky.
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Slovo života na březen 2022

„A odpusť nám naše viny, jako i my od-
pouštíme našim viníkům.“ (Mt 6,12)

Slovo života na tento měsíc je vybrané 
z modlitby, kterou Ježíš naučil své učed-
níky, z modlitby Otče náš. Je to modlit-
ba hluboce zakotvená v židovské tradici. 
I Židé oslovovali a oslovují Boha „Otče 

náš“.
Při prvním přečtení nás slova této věty doslova ohromí: mů-
žeme Boha prosit, aby smazal naše dluhy, jak napovídá řecký 
text, stejně, jako jsme my sami schopni smazat dluhy toho, kdo 
dluží něco nám? Naše schopnost odpuštění je vždy omezená, 
povrchní, závislá na okolnostech.
Kdyby s námi Bůh zacházel podle našich měřítek, čekalo by nás 
skutečné odsouzení!

„A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viní-
kům.“
Jsou to však důležitá slova, která vyjadřují především vědomí 
toho, že potřebujeme Boží odpuštění. Sám Ježíš tato slova pře-
dal učedníkům a tudíž všem pokřtěným, aby se jimi mohli obra-
cet v prostotě srdce k Otci.
Všechno začíná, když zjistíme, že jsme syny v Synu, bratry a na-
podobiteli Ježíše, který jako první udělal ze svého života cestu 
stále plnějšího přilnutí k láskyplné vůli Otce.
Teprve když přijmeme Boží dar, jeho nezměrnou lásku, můžeme 
po Otci žádat všechno, i to, aby nás učinil stále podobnějšími 
jemu, dokonce ve schopnosti den za dnem odpouštět s velko-
rysým srdcem bratrům a sestrám.
Každý skutek odpuštění je svobodnou a vědomou volbou, kte-
rou je třeba stále pokorně obnovovat. Nikdy nejde o zvyk, ale 
o náročný proces, za který se máme podle Ježíše denně modlit 
stejně jako za chléb.

„A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viní-
kům.“
Kolikrát nám lidé, s nimiž žijeme - v rodině, v naší čtvrti, v práci 
nebo ve škole - mohli ukřivdit a je pro nás těžké znovu navázat 
dobrý vztah. Co dělat? Právě zde můžeme prosit o milost umět 
napodobit Otce:

„Probuďme se ráno s úplnou ,amnestií‘ v srdci, s láskou, která 
vše zakryje, která dokáže přijmout druhého takového, jaký je, 
s jeho omezeními a těžkostmi, tak jako přijímá matka svého 
chybujícího syna – stále ho omlouvá, stále mu odpouští, stá-

Před několika lety se stalo v Rakousku v blízkosti Vídně, že jeden 
kněz měl jet rychlíkem na jisté místo, kde měl kázat. Když mu 
průvodčí sdělil, že tam vlak nestaví, modlil se vroucně k sv. Te-
rezii. A hle, vlak zůstane na tomto místě stát! Přednosta stanice 
ohromen vyběhne a ptá se strojvůdce, co se děje. Ten odpově-
děl: „Co mám dělat? Přece ji nemohu přejet!“ Přednosta: „Koho 
přejet?“ Strojvůdce: „Jeptišku, která tady stála na kolejích!“

o. Pavel

le v něho doufá… Přistupujme ke každému s novým pohledem, 
jako kdyby se svých chyb nikdy nedopustil. Začínejme vždycky 
znovu s vědomím, že Bůh nejen odpouští, ale i zapomíná. To je 
míra, kterou vyžaduje i od nás.“1

Je to vysoký cíl a my k němu můžeme směřovat za pomoci dů-
věryplné modlitby.

„A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viní-
kům.“
Celá modlitba Otče náš tedy směřuje k „my“ a k bratrství: pro-
síme nejen za sebe, ale i za ostatní a s ostatními. Moje schop-
nost odpuštění je podpírána láskou ostatních a na druhé straně 
může moje láska určitým způsobem brát na sebe chybu mého 
bratra: možná to závisí i na mně, možná jsem neudělal všechno 
proto, aby se cítil přijatý, pochopený…
V Palermu, italském městě, prožívají různé křesťanské komuni-
ty živý dialog, který vyžaduje překonávání některých překážek. 
Biagio a Zina vyprávějí: „Jednou nás náš známý pastor pozval 
k několika rodinám ze své církve, které nás neznaly. Přinesli 
jsme něco na oběd, ale tyto rodiny nám daly najevo, že setkání 
není příliš vítané. Zina jim vlídně nabídla některé speciality, kte-
ré připravila, a nakonec jsme společně poobědvali. Po obědě 
začali poukazovat na chyby, které viděli na naší církvi. Nechtěli 
jsme s nimi vstoupit do slovní rozepře a řekli jsme: Jaká chyba 
nebo jaký rozdíl mezi našimi církvemi nám může zabránit v tom, 
abychom se měli rádi? Byli zvyklí, že ostré kritiky obvykle po-
kračovaly dál a dál, a naše odpověď je překvapila a odzbrojila. 
Začali jsme mluvit o evangeliu a o tom, co nás spojuje, čehož je 
určitě víc než toho, co nás rozděluje. Když přišel čas na loučení, 
ani nechtěli, abychom odešli. Navrhli jsme modlitbu Otče náš. 
Během ní jsme silně cítili Boží přítomnost. Museli jsme jim slíbit, 
že znovu přijdeme, protože nás chtěli seznámit s dalšími členy 
komunity. Tak to pokračovalo po všechny tyto roky.“

Letizia Magri

1 Ch. Lubichová, Slovo života na prosinec 2004, taktéž v Parole di Vita, a cura 
di Fabio Ciardi (Opere di Chiara Lubich 5; Città Nuova, Roma 2017) str. 739.

zŠ salvátor
Ukrajinští žáci
Nikdy bych si nemyslel, že se ve svém životě v jednadvacátém 
století dožiji toho, že Rusko vojensky napadne druhý největší 
Evropský stát – Ukrajinu. I když Putinovy postupné kroky k to-
muto neštěstí již delší dobu směřovaly, stále a také naivně jsem 
si myslel, že jen tak vyhrožuje, ale že válku nakonec nezačne. 
Velmi jsem se mýlil a asi se nás mýlilo více. V současnosti s hrů-
zou sledujeme každodenní utrpení ukrajinských lidí, jejich od-
vahu, odhodlání a statečnost. Celý svět stojí na jejich straně 
a snaží se pomoci, jak jen to za dané situace lze. 
Se začátkem války se velké množství ukrajinských rodin snaží 
zachránit životy svých nejbližších, a proto se vydávají na strasti-
plnou a nebezpečnou pouť do sousedních zemí, aby jim aspoň 
na přechodnou dobu zajistily bezpečí, ubytování, zaměstnání 
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a vzdělání. Také k nám již dorazily první rodiny, jejichž děti bu-
dou navštěvovat naše školy. Protože se toto děje velmi rychle, 
mohou se zdát informace o způsobu vzdělávání ukrajinských 
dětí poměrně nepřehledné. MŠMT se proto snaží operativně 
reagovat a doporučení pro co nejlepší způsob začleňování těch-
to dětí do našich škol upřesňuje. V našem městě to vše koordi-
nuje Odbor školství. Podle slov vedoucí tohoto odboru se mají 
zařazovat žáci do základních škol podle spádovosti, která je 
určena místem jejich bydliště. Základní školy pak přijímají tyto 
žáky až do výše své kapacity. I když pro ZŠ Salvátor spádovost 
neplatí, snažíme se zájemcům o naši školu vyjít vstříc a zařadit 
je do příslušných tříd podle jejich věku nebo znalostí. Dobré je, 
že většina ukrajinských žáků se domluví rusky. Zatím k nám na-
stoupila holčička do I. třídy a další zájemce máme ústně před-
jednány.
Pevně věřím, že se nám podaří těmto dětem co nejlépe pomoci, 
že si najdou ve škole mnoho nových kamarádů, kteří jim po-
mohou aspoň trochu zapomenout na utrpení a těžkosti, které 
musely díky válce zažít. Pokud se k tomu my ostatní připojíme 
modlitbou, vše určitě dobře dopadne. A mně nezbývá nic jiné-
ho, než jít po pár desetiletích „oprášit“ znalosti azbuky…

Hynek Mikušek

Sbírka na podporu Ukrajiny
Ve spolupráci s žákovským parlamentem jsme ve škole uspo-
řádali finanční sbírku na podporu válkou postižené Ukrajiny. 
Do každé třídy byla umístěna pokladnička, do které přispívají 
jak žáci tak samozřejmě i jejich rodiče a také zaměstnanci školy. 
Sbírka stále probíhá a všem dárcům velice děkuji.
Těší mě, že ve škole můžeme do některých tříd začlenit ukrajin-
ské žáky. Osobně si jejich situaci a okolnosti útěku z domova jen 
těžko představuji a nechtěla bych být v jejich kůži: bez znalosti 
řeči, bez kamarádů…, jiný jazyk, jiné písmo, co nejrychleji poro-
zumět základním frázím, učit se, ale slyšet látku v cizím jazyce… 
Holčička Ivanka v I. třídě je velice šikovná a mezi děti se rychle 
začlenila. Další dvě děvčata nastoupila do VI. třídy.

Magda Krupová

Život ve škole se nezastavil
Školní kolo v recitaci
V úterý 15. února dopoledne proběhlo školní kolo v recitaci 
pro žáky I. stupně. Nominovaní recitátoři z třídních kol soutěžili 
ve třech kategoriích: 0. kategorie (I. třída), 1. kategorie (II. a III. 
třída) a 2. kategorie (IV. a V. třída). Všichni se velmi snažili a nut-
no ocenit i odvahu vystoupit před tak velkým publikem. Někte-
ré básně byly veselé, jiné vážnější. Někteří recitátoři se ten den 
i svátečněji oblékli. Rozhodování „poroty“ bylo jako každý rok 
velice těžké. 

V 0. kategorii se na stupních vítězů umístili: 
1. místo Viktorie Nováková, 2. místo Rozálie Vaculínová, 3. místo 
Martin Krištof
V 1. kategorii obsadila stupně vítězů děvčata:
1. místo Ema Zgabajová III. třída, 2. místo Veronika Pospíšilová 
III. třída, 3. místo Sára Bothová II. třída
V 2. kategorii zaujali porotu: 
1. místo Jan Stančík V. třída, 2. místo Timotej Zgabaj V. třída, 3. 
místo Magdalena Petrovická IV. třída

Magda Krupová

Okrskové kolo v recitaci
Šest nejlepších recitátorů, vždy první dva z každé kategorie, 

kteří uspěli ve školním kole, soutěžilo ve čtvrtek 24. února 
s dětmi z okolních škol v KZ Valašské Meziříčí. I když byla děv-
čata ve svých přednesech velice šikovná, nakonec se neumístila. 
Ve 2. kategorii reprezentovali naši školu Timotej Zgabaj a Jan 
Stančík, který svými básnickými schopnostmi porotu zaujal 
a skončil na krásném 2. místě. Tímto Honza postupuje do okres-
ního kola v recitaci, které se bude konat v Rožnově pod Rad-
hoštěm. Všem zúčastněným děkujeme za vzornou reprezentaci 
naší školy a Honzíkovi k postupu blahopřejeme.

Lenka Karolová

Finanční gramotnost
V úterý 15. února proběhl v IX. třídě „Den s finanční gramot-
ností“, který vedla paní Tereza Ševčíková. Žáci se ve dvou vy-
učovacích hodinách seznámili s tím, co zahrnuje tzv. finanční 
gramotnost, jaká má úskalí nerozumné hospodaření s finanč-
ními prostředky, jaké termíny a pojmy by měl každý znát, co 
je to exekuce, jak se můžu dostat svým chováním do exekuce. 
Všichni vyslechli mnoho příkladů ze života lidí, kteří se dosta-
li do finančních problémů, vnímali jejich příběhy, které díky 
správnému řešení měly šťastný konec. Dozvěděli se, na koho se 
v případě potřeb mohou ve finančních problémech obrátit. Žáci 
byli např. překvapeni i některými informacemi z běžného života, 
např. že se musí platit i za odpady ve Valašském Meziříčím, kolik 
to stojí a co se může stát, když se neplatí.

Honzík a Timi postoupili ze školního kola v recitaci do okrskového

Okrskové kolo v recitaci se uskutečnilo v prostorách Kult. zař. VM
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Tímto bych chtěl poděkovat paní Ševčíkové za spolupráci a těší-
me se s žáky na další.

Martin Holiš

Starověký Egypt – projektová hodina šesťáků
Žáci VI. třídy se na hodině dějepisu přenesli do dob starověké-
ho Egypta. Na začátku se převlékli do vlastnoručně vyrobených 
masek Egypťanů a představili svou postavu ostatním ve třídě. 
Poté se děti vydaly ve skupinkách na nebezpečnou cestu pod-
světím, plnily úkoly a jejich úspěšných vyřešením doprovodi-
ly faraona na jeho posmrtné cestě. Nakonec pořídily fiktivní 
rozhovory s Kleopatrou, královnou Nefertiti, Tutanchamonem 
a nechyběl ani rozhovor s balzamovači při mumifikaci mrtvého 
faraona. V rámci patronátu šesťáci navštívili v maskách první 
třídu a seznámili děti s hlavními postavami egyptských dějin.

Klaudie Pružincová

Děvčata IX. třídy v dílnách
Ve čtvrtek 17. 2. 2022 jsme navštívily s děvčaty 9. ročníku 
dílny na SPŠS na Vrbenské ulici ve Valašském Meziříčí v rám-
ci projektu Sdílené dílny. Děvčata měla možnost si vyzkoušet 
práci se dřevem. Jejich úkolem bylo vyrobit dřevěný stojánek 
na ubrousky. Měla tři předlohy, a tak si mohla každá vybrat dle 
svého vkusu. Pan mistr odborného výcviku jim vysvětlil postup 
práce a zároveň jim byl dobrým rádcem a pomocníkem. Děvča-
ta si vyzkoušela řezání pilkou, přesné měření, obrušování hran 
a ploch, vrtání stojanovou vrtačkou a nejvíce se jim líbilo vyře-
závání elektrickou lupenkovou pilou. Děvčata byla velmi snaži-
vá a pečlivá. Stojánky se všem povedly a myslím si, že budou 
dělat doma na stole pěknou parádu.

Eva Greňová

II. třída v knihovně
V polovině února se naši druháci zúčastnili další tematicky za-
měřené besedy v městské knihovně. Tentokrát byla zaměřena 
na jednotlivé světadíly a jejich pohádky. Žáci se také dozvěděli 
mnoho zajímavostí – například, která zvířata žijí na konkrétních 
kontinentech, odkud pochází voňavý eukalyptus nebo kde se 
nosí špičaté pokrývky hlavy. A to vše na „létajícím“ koberci!

Ludmila Černochová

VI. třída v knihovně
Ve čtvrtek 17. 2. žáci 6. ročníku navštívili knihovnu a zúčastnili 
se interaktivního výukového programu na téma: Ilias a Odyssea. 
Děti si vyslechly poutavou prezentaci o trojské válce, aktivně 
odpovídaly na dotazy paní knihovnice. Poté se žáci rozdělili 
do skupin a pracovali společně na úkolech. Vyhledávali v kni-
hách informace o Odysseových dobrodružstvích, řecké mytolo-
gii, bozích sídlících na Olympu a snažili se rozluštit hádanku. Své 
výstupy prezentovali ostatním spolužákům a na interaktivní 
mapě zakreslovali jednotlivá zastavení antického hrdiny během 
jeho návratu na rodnou Ithaku. Děti si vyzkoušely, jak umí rych-
le vyhledávat informace, spolupracovat s ostatními a prezento-
vat své výstupy.

Klaudie Pružincová

I. třída v knihovně
Ve čtvrtek 24. 2. navštívili žáci I. třídy Městskou knihovnu ve Va-
lašském Meziříčí. Paní knihovnice děti hezky přivítala. Jejím cí-
lem bylo seznámit děti s chodem knihovny. Vysvětlila jim, jaké 
knihy si mají půjčovat podle věku, jakou barvou jsou knihy ozna-
čeny a že jsou uspořádány podle počátečního písmene jména 
spisovatele. Taky dětem vysvětlila, jakým způsobem se knihy 
půjčují a vracejí. Potom si společně říkali, jak vzniká kniha, kde 
a jak se tiskne atd. Nakonec paní knihovnice přečetla dětem 
pohádku, která se jim velmi líbila. Poté si děti mohly knihovnu 
prohlédnout a některé si i knihu vypůjčily. V knihovně se všem 
moc líbilo a věřím, že prvňáčci se do ní budou rádi vracet.

Eva Greňová

Popeleční středa
Ve středu 2. března začala doba postní. Všichni „školou povin-
ní“ jsme prožili mši svatou s popelcem, kterou sloužil o. Petr 
Bulvas. Ten za námi přijel z arcibiskupství z Olomouce. Po při-
vítání otcem Pavlem nás otec Bulvas před začátkem mše svaté 
pozdravil a říkal, že si váží toho, že může začátek postní doby 
prožít právě s námi. V kázání nás vedl k zamyšlení nad postní 
dobou, a jak bychom právě v ní mohli posunout svůj duchovní 
růst. Ty nejmenší vyzval k tomu, aby se snažili druhým dávat 
najevo svou lásku tím, že budou dělat dobré skutky. Zvolil pro 
ně slovo DOBRO. Pro starší školáky našel slovo ODVAHA. Aby 
byli nebojácní v lásce a měli odvahu říci taky NE každému poku-



8

šení. Pro dospělé vybral slovo OBĚŤ ve spojení „láska, která nic 
nestojí, za nic nestojí“. Připomněl taky slova sv. Jana Pavla II.: 

„Lásku bez kříže nenajdeš, kříž bez lásky neuneseš.“

Křížová cesta pro farnost
Hned první postní pátek (4. března) připravili katecheté z naší 
školy pod vedením paní učitelky Černochové modlitbu křížové 
cesty pro farnost. Vždy ve dvojicích – žák (od 2. po 9. ročník) 
a učitel – se četly texty k jednotlivých zastavením. Jak je dob-
rým zvykem ve farnosti, za křížem, který nesl ministrant, šli 
v průvodu dva ministranti se svícemi a spolu s nimi další minis-
tranti a další děti. Úvodní a závěrečnou píseň i píseň k zastave-
ním zahrál pan ředitel na kytaru. Děkuji všem, kteří přišli.

Magda Krupová

Aktivity pro postní dobu
Popeleční středou jsme vstoupili do doby postní, kterou se 
připravujeme na Velikonoce. Otec Pavel při školní společné 
modlitbě nabídl několik možností, jak se zapojit, z nich připo-
mínáme svátost smíření a čisté srdce, doporučil žákům rovněž 
modlitbu desátku růžence denně. Na I. stupni děti obdržely 
Postní misijní kalendář 2022 z Papežských misijních děl, v němž 
mají postní tipy na každý den. Žáci II. stupně si mohli u paní uči-
telky Zgabajové vyzvednout tzv. Postní zahradu, která zároveň 
vyšla v únorovém časopisu In. Po velikonočních prázdninách je 
možnost vyplněné (vybarvené/zatržené) a podepsané pracovní 
listy odevzdat třídním učitelům. Na všechny čeká malá odměna. 
(Samozřejmě si vybarvuje ten, kdo doporučení splnil.)

Ludmila Černochová

Třídění baterií – sběr
Ve škole podporujeme projekt Recyklohraní a budeme třídit 
dosloužilé baterie, které nelze opakovaně dobít.
Proč?
• z baterií se na skládce nebo ve spalovně uvolňují škodlivé 

těžké kovy, které se dostanou do ovzduší, vod, půdy a ná-
sledně i k nám

• v přírodě se baterie rozkládá až 500 let
• recyklací lze užitečně využít velkou část kovů
Jak třídit baterie? 
• NIKDY nevyhazovat do koše
• odnést na sběrná místa: červený kontejner, sběrný box 

v obchodech, sběrný dvůr
• PŘINÉST nebo po dětech poslat K NÁM DO ŠKOLY! 

Sběr suché pomerančové kůry – výzva

První lyžařský turnus I. stupně aneb Lyžařský kurz čtyř roč-
ních období
Ve dnech 21.–24. 2. 2022 proběhla v lyžařském středisku U Sa-
chovy studánky na Horní Bečvě první část lyžařského kurzu pro 
žáky I. stupně. Žáci lyžování absolvovali ve čtyřech družstvech, 
jedno družstvo tvořili úplní začátečníci. Za čtyři dny účastníci 
kurzu zažili různé druhy počasí: od pondělního lijáku, úterního 
sněžení, středečního sluníčka a čtvrtečního mrazíku, jako by se 
během těch čtyř dnů vystřídala všechna roční období. Poslední 
den – ve čtvrtek – žáci absolvovali závody, a to v kategoriích I. 

– III. třída a IV. – V. třída. Trať byla náročná, ale všichni ji zvládli 
až do cíle. Družstvo původně začátečníků ji absolvovalo také 
a každý předvedl to, co se naučil. Lyžařský kurz se vyvedl, sně-
hové podmínky byly navzdory pondělnímu dešti dobré a všich-
ni výcvik absolvovali bez úrazu. S heslem „ Sportu zdar“ se děti 
se sjezdovkou rozloučily a předaly pomyslnou štafetu druhé 
skupině I. stupně.

Výsledky závěrečných soutěžních disciplín: IV. – V. třída:
1. Jan Olejník   IV. třída
2. Dominik Lev   V. třída
3. Kryštof Perutka  IV. třída

Výsledky závěrečných soutěžních disciplín: I. – III. třída:
1. Robin Peroutka  III. třída
2. Matouš Juránek  III. třída
3. Simeon Kuběja   III. třída
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Druhý lyžařský turnus I. stupně aneb Modré nebe, slunce, 
zima, mráz a sníh
Ve dnech 28. 2. – 3. 3. 2022 proběhl druhý turnus lyžařského 
kurzu I. stupně. Hned první den všechny vítalo slunce, modrá 
obloha i ranní mráz. Děti byly ve Ski areálu U Sachovy studánky 
rozděleny do pěti družstev, družstvo začátečníků mělo 10 lyža-
řů. Každý zaznamenával den po dni pokrok ve svých lyžařských 
dovednostech. Všichni se se sněhovými podmínkami s umělým 
sněhem vyrovnali dobře, a to prokázali při závěrečných závo-
dech ve slalomu, které určily vítěze ve dvou kategoriích: I. – III. 
třída a IV. – V. třída. Lyžařský kurz zvládla také druhá skupina 
s úsměvem na tváři a bez jakéhokoliv úrazu a problému. Lyžař-
ským pozdravem SKOL se loučíme s lyžemi, hůlkami, přilbami, 
brýlemi a rukavicemi, ale už teď se těšíme na další, jak se říká 

„lyžák“ příští rok.

Výsledky závěrečných soutěžních disciplín: IV. – V. třída:
1. David Fac   IV. třída
2. Zuzana Pekárková  IV. třída
3. Magdalena Petrovická  IV. třída

Výsledky závěrečných soutěžních disciplín: I. – III. třída:
1. Zuzana Skýpalová  III. třída
2. Tobiáš Kuipers   III. třída
3. Damián Vrána   III. třída

Martin Holiš

Za zajištění bezpečné autobusové dopravy obou turnusů děku-
jeme panu Svobodovi a řidičům. Velké díky patří samozřejmě 
zatím výše nejmenovaným lyžařským instruktorům obou tur-
nusů: vedoucímu kurzu Martinu Holišovi a učitelkám: Kateřině 
Janýškové, Petře Mikešové, Klaudii Pružincové a Beátě Vodáko-
vé. Jim a dětem k ruce byla během každého turnusu asistentka, 
takže za pomoc děkuji také Marii Čtvrtníčkové a Evě Greňové. 

Magda Krupová

Dílny chlapců na SPŠS – únor, březen
Ve čtvrtek 3. února a 3. března v rámci společného projektu 
SPŠS a ZŠ Salvátor pokračovali chlapci z IX. třídy ve zdokona-
lování svých dovedností při práci se dřevem v dílnách učiliště. 
Mistr odborného výcviku měl pro žáky připraveny tři výrobky: 
držák na papírové utěrky do kuchyně, otvírák na láhve a jed-
noduchou dřevěnou dovednostní hru. Pod jeho vedením jako 
první vyráběli stojan. Nejprve z desky vyřezali hrubý tvar pod-
stavce stojanu tvaru kruhu, který rašplí, pilníkem a smirkovým 
papírem dobrousili do požadovaného tvaru. Následně velkým 
vrtákem vyvrtali otvor pro tyč, kterou vrutem a lepidlem při-
pevnili k připravenému podstavci. Dalším úkolem byla výroba 
otvíráku na láhve. I tato činnost vyžadovala rozvahu, přesnost 
a trpělivost, s nimiž nejprve podle šablony narýsovali na dře-
věné prkénko tvar otvíráku, do něhož do předepsané hloubky 
vyvrtali dvě kruhové díry, z nichž jednu částečně zakryli kovo-
vou podložkou, kterou pevně přišroubovali krátkým vrutem. 
Ve zbývajícím čase si začali chystat materiál na malou doved-
nostní hru, která spočívá v koordinaci pohybu kostky a otvo-
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ru tak, aby kostka prošla tímto otvorem. V dalších dílnách pak 
budou chlapci pokračovat ve výrobě této hry. Věřím, že přes 
všechny těžkosti, které při práci museli všichni zvládnout, měli 
ze své práce nakonec radost a doma se se svými výrobky nále-
žitě pochlubili svým rodičům.

Hynek Mikušek

Teplo a chlad
V pondělí 7. března navštívili žáci pátého a šestého ročníku Kul-
turní zařízení. Se svým představením „Teplo a chlad“ přijelo 
Úžasné divadlo fyziky (ÚDIF). Mohli jsme sledovat skvělé poku-
sy s ohněm – dozvěděli jsme se, že plamen může mít různou 
barvu, podle toho, jaká látka hoří, viděli jsme ohňový vír, spous-
tu páry a mlhy. Také pokusy s kapalným dusíkem byly velmi 
poutavé a efektní a nakonec jsme se rozloučili výbuchem! 

Veronika Masopustová, Klaudie Pružincová

Plavání! HURÁ!
Po dvou letech, kdy kvůli pandemii pozastavila činnost i Plavec-
ká škola ve VM a žáci nemohli absolvovat ani základní plavec-
ký výcvik, se děti konečně dočkaly! Díky ukončení některých 
opatření a omezení a díky společnosti Vodní sporty RELAX s.r.o. 
Kopřivnice, která vstoupila do jednání s městem VM, se obno-
vila výuka plavání pro místní školy. Na ZŠ Salvátor nezapomněli, 
a tak se po několika jednáních našel termín pro deset po sobě 
jdoucích lekcí pro naše žáky III., IV. a dokonce V. třídy. Páťáci 
mohou opravdu hovořit o štěstí, protože nepotkal-li by je vý-
cvik letos, v 6. ročníku již téměř jistě ne. Kvůli termínu plavání 
dochází k několika organizačním změnám v rozvrzích většiny 
tříd, aby se pokud možno snížily ztráty vyučovacích hodin důle-
žitých předmětů. Věřím, že to zvládneme a vydržíme, ale hlav-
ně jsme rádi, že se třeťáci, čtvrťáci a páťáci zdokonalí v plavání.

Magda Krupová
Osvětim
V pondělí 7. 3. jsme se vydali do Polska na prohlídku Osvětimi, 
jednoho z největších a nejhrůznějších koncentračních táborů. 
Tohoto zájezdu, který se dva předcházející roky kvůli epide-
miologické situaci nemohl konat, se zúčastnili žáci 9. ročníku 
za doprovodu vyučujících J. Krupy a A. Zgabajové. Po asi tří-
hodinové cestě autobusem jsme vystoupili do mrazivého po-
časí v Osvětimi. Celým areálem nás provázel místní průvodce. 

Nejprve nás čekala prohlídka koncentračního tábora Osvětim, 
německy Auschwitz. Zde jsme mohli vidět mnoho krutostí pá-
chaných na nevinných lidech. Nešlo ani uvěřit, co dokázal člo-
věk udělat člověku. Celý tábor byl oplocen elektrickými dráty. 
Viděli jsme fotky vězňů, zeď smrti, kde bylo zastřeleno mnoho 
lidí, plynovou komoru a pak také pece, kde byla těla zavraždě-
ných spalována. Hluboce na nás taky zapůsobily věci, které se 
po lidech poslaných do Osvětimi dochovaly. Byly to např. jejich 
kufry s adresami, tisíce bot, kartáče, oblečení, brýle a další věci. 
Potom jsme se přemístili do koncentračního tábora Osvětim II. 

– Březinka-Birkenau. Zde bylo mnoho budov těsně před koncem 
války nacisty zničeno. Dříve tam bylo asi 300 budov. Viděli jsme 
koleje, které vedly do středu tábora a kterými se nikdy nedalo 
vrátit domů. Na rampě u kolejí byla ihned po příjezdu transpor-
tu prováděna tzv. selekce – rozdělení lidí na ty, kdo šli na oka-
mžitou smrt, a na ty, kdo byli vybráni na práci. Prohlédli jsme si 
děsivé životní podmínky, ve kterých „vězni“ museli přežívat. Při 
této exkurzi jsme si uvědomili, jak hrozná je válka.

Jiří Krupa

Ocenění za výtvarnou soutěž „Nakresli tři krále u Ježíška…“ 
s podtitulem Jak ho chová svatý Josef
FATYM Vranov nad Dyjí (FATYM = farní tým – je společenství 
katolických kněží, jáhnů a jejich dalších spolupracovníků pů-
sobící v brněnské diecézi v okrese Znojmo) pořádá každý rok 
výtvarnou soutěž pro děti s názvem „Nakresli tři krále…“ a naši 
žáci se zapojují každoročně a pravidelně se umisťují mezi oce-
něnými žáky na stupních vítězů. Obrázky vždy hodnotí jak laická 
porota, tak porota složená z profesionálních výtvarníků. Veli-
ce nás těší, že práce našich žáků obě poroty zaujaly a tři žáci 
ze III. třídy (Ester Štěpánová, Veronika Pospíšilová a Robin 
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Peroutka) se umístili na stupních vítězů, Esterka na 2. místě 
v hodnocení odborné poroty, Robin na 3. místě v hodnocení 
laické poroty a Veronika na 2. místě v hodnocení laické poro-
ty a na 1. místě v hodnocení odborné poroty. Ve III. kategorii 
se umístil Radim Pospíšil ze VII. třídy na 2. místě v hodnocení 
laické poroty a na 3. místě v hodnocení odborné poroty. (Více 
na https://www.fatym.com/view.php?nazevclanku=vytvarna-

-soutez-nakresli-tri-krale-2022-vysledky-hodnoceni-laicke-po-
roty&cisloclanku=2022020031 a https://www.fatym.com/view.
php?nazevclanku=vytvarna-soutez-nakresli-tri-krale-2022-vy-
sledky-hodnoceni-odborne-poroty&cisloclanku=2022020030.) 

Protože Vranov nad Dyjí je od Valašského Meziříčí přes 200 km 
daleko, odměny žákům přicházejí obvykle poštou. Letos jsme 
měli štěstí. FATYM pořádal právě lidové misie v nedaleké Kelči, 
a tak jsme se telefonicky domluvili, že odměny mohou přivézt 
a předat osobně žákům přímo ve škole. A tak se taky stalo. Dě-
kujeme organizátorům za pěkné ceny a žákům za reprezentaci 
školy. (Robin nebyl ten den ve škole, odměnu mu předáme, jak-
mile se uzdraví.)

Magda Krupová

Děti z družiny se strašidel nebojí, a když, tak jenom trošič-
ku 
Ve čtvrtek 10. března jsme se školní družinou vyrazili do míst-
ního Muzea valašských strašidel. Po příchodu na nás čekala 
spousta nadpřirozených bytostí; každá spojená s pověstmi 
a bájemi z Valašska. Atmosféru plnou tajemnosti dokreslovalo 
tlumené osvětlení a strašidelná zvuková kulisa. Trochu jsme se 
i báli. Setkali jsme se s divoženkami, černokněžníkem, čertem, 
skřítky, vodníkem, obrem či s drakem z Velkých Karlovic. Těch-
to bájných bytostí bylo dohromady osmnáct a každá měla svůj 

zajímavý příběh, který jsme si při prohlídce společně přečetli. 
Výstava se nám moc líbila, a pokud tam ještě někdy zavítáme, 
doufáme, že nám strašidla nikam nezmizí.

Lenka Karolová

Co nás čeká v nejbližších týdnech? 

Na začátku dubna to bude zápis do prvního ročníku. Momen-
tálně počítáme s klasickou formou zápisu, jak ji známe z doby 
před pandemií – s návštěvou dětí (a jejich rodičů) ve škole. Pro-
sím čtenáře Života farností o spolupráci. Pokud sami máte dítě, 
které se chystá do školy, nebo víte o někom, kdo by rád zapsal 
prvňáčka na naši církevní školu, dejte nám vědět do školy už 
nyní. Brzy bude na webu školy tabulka s možností rezervovat 
si přibližný čas zápisu. Zápis bude probíhat jen jeden den (viz 
plakátek). Do budoucí I. třídy můžeme přijmout maximálně 24 
žáků. Pokud by se na formě zápisu něco změnilo, což se může 
stát, budou všechny potřebné informace na webu školy.

Deváťáky, a taky ty sedmáky, kteří by rádi pokračovali ve studiu 
na šestiletém gymnáziu, čekají přijímací zkoušky.

Na 13. dubna plánujeme projektový den s velikonoční tema-
tikou.

Magda Krupová
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KOMPAS Křesťanský podnikatel
KOMPAS je spolek sdružující křesťanské podnikatele, mana-
žery, obchodníky a živnostníky. Přinášíme převzatý rozhovor 
s projektovým manažerem spolku panem Markem Chvátalem.

Jak se zrodila myšlenka založit vaše společenství?
Myšlenka vznikla před více jak deseti lety. Náš současný před-
seda, podnikatel Jiří Jemelka, vnímal potřebu najít společenství 
věřících lidí z byznysu. Kolem něho ve farnosti sice věřící lidé 
byli, ale většinou nešlo o podnikatele. V té době existující pod-
nikatelské kluby zase nebyly křesťanské. A proto začal společně 
s P. Josefem Čunkem SJ iniciovat neformální setkání křesťanů 
podnikatelů. Před čtyřmi roky jsme pak založili neziskový spo-
lek a začali rozvíjet mnoho dalších aktivit.

Proč Kompas?
Kompas je pro nás zkratka ze slov, které označují naši cílovou 
skupinu: Křesťanští Obchodníci Manažeři Podnikatelé a Samo-
statně výdělečné osoby. Zároveň má Kompas být tím, který 
nám ukazuje správný směr, tedy k Bohu.

Vy sám jste podnikatel?
Já jsem v tuto chvíli živnostník a věnuji se především rozvoji 
Kompasu jako projektový manažer.

Co je smyslem Kompasu?
V současné době především usilujeme o vytváření vzájemných 
hlubších vztahů, díky kterým si můžeme poskytnout vzájemnou 
podporu. A to jak na duchovní úrovni, tak na praktické. Vytváří-
me malá společenství, kde sdílíme svá know how i víru. Pořádá-
me odborné semináře, konference, duchovní obnovy. To vše je
takový „švédský stůl“, na kterém nabízíme naději a podporu 
v náročné práci lidí v byznysu.

Je zájem o členství?
Ano, zájem roste a tempo růstu se zrychluje.

Jak stěžejní je křesťanství ve vašich ideách?
Křesťanství je nedílnou součástí všech našich aktivit. Je tím, co 
nás spojuje. Scházíme se, abychom se přiblížili Bohu, abychom 
efektivně naplňovali Boží vůli, ale abychom zkvalitňovali i vzta-
hy v našich rodinách. Nesoudit, neradit, ale sdílet své pocity 
a  zkušenosti. To je ve zkratce podstata Kompas fóra, které 
nyní rozšiřujeme na celé území Česka. Na začátku je skupina 
námi vybraných lidí, kteří se vzájemně vůbec neznají. Na konci 
je společenství přátel, kteří si sdílejí věci takovým způsobem, 
o kterém by se jim na počátku ani nesnilo. Skupina je vždy uza-
vřená a všichni jsou zavázáni k mlčenlivosti na úrovni zpovědní-
ho tajemství. Cílem je vytvořit bezpečné prostředí, ve kterém 
můžete sdílet cokoliv. Prezentující má patnáct minut na nastí-
nění svého problému, každý z účastníků tři minuty na reakci. 
Ze začátku to je pro většinu zúčastněných lehce nekomfortní, 
naučit se svým projevem neradit není tak snadné, jak se může 
zdát. Funguje to ale skvěle, člověk si poslechne zkušenosti lidí, 
kteří často už problém, který má, řešili a závěr si z toho vyvodí 
sám. Často pak ihned na setkání učiní rozhodnutí, co ve svém 
životě změní, a pokud k němu došel sám, je mnohem větší prav-
děpodobnost, že opravdu vše uvede do života a bude z toho 
benefitovat.

Prožíváte u takových setkání vy sám radost?
Je pro mě opravdu fascinující pozorovat, jak se původně deset 
cizích lidí postupně proměňuje ve společenství, kde jsou jeden 
pro druhého a všichni se vzájemně podporují na své cestě ži-
votem. V roce 2022 chceme takových skupinek vytvořit pět 
v lokacích od Prahy až po Ostravu. Pokud by měl někdo zájem 
se zúčastnit, stačí mi napsat nebo zavolat, moc rád řeknu kon-
krétnímu člověku více.

Být podnikatelem-křesťanem – je podmínka ke členství?
Není to nutné. Při zakládání spolku jsme se shodli na tom, že 
k nám může patřit kdokoli, komu se líbí život podle evangelia 
a touží následovat to, čemu učí Ježíš.

Jste ekumenické společenství?
Jsme od počátku ekumeničtí, i když jsme většinově katolíci. Usi-
lujeme o to, aby ekumena, kterou žijeme, nebyla nucená. Tak-
že se dokážeme spolu modlit napříč denominacemi a hledáme 
především to, co nás spojuje.

Inspiruje vás Bible? Jsou některé myšlenky v ní zásadní pro 
vaše působení mezi podnikateli?
Bible je pro nás nejlepší knihou pro dobrý byznys. Když si pře-
čtete Přísloví anebo Kazatele, tak najdete skvělé rady pro efek-
tivní podnikání. Nehledě na to, že v životě Ježíše, kterého vní-
máme jako živnostníka, najdete perfektní příklad života podle 
hodnot a principů.

To je zajímavý příměr. Ježíš – živnostník.
V zásadě to tak bylo. Ježíš se naučil řemeslo a přijímal zakáz-
ky. Pokud zakázky nebyly, potřeboval se přičinit, aby je získal. 
Musel odvádět dobrou práci, jinak by se lidé obrátili na někoho 
šikovnějšího. Potřeboval také znát svou cenu. Pracoval, aby se 
uživil a dokázal zaplatit veškeré závazky. Víme, že se Ježíš nebrá-
nil platit daně, a ty byly hodně vysoké. Předpokládám, že Ježíš 
také naspořil finance své matce Marii, aby ji pak mohl opustit 
a žít ze dne na den. Josef už nežil, i to byla Ježíšova povinnost, 
zajistit matce živobytí.

Z jakých společensko-podnikatelských kruhů máte členy?
Najdete mezi námi snad už každý obor. Jsou mezi námi vlastníci 
nebo ředitelé velkých firem z oboru stavebnictví, výroby nebo 
bankovnictví, ale naše společenství tvoří také obchodníci, mak-
léři a drobní živnostníci.

Jakého člena si velmi považujete?
Takto neuvažuji. Na těch našich společenstvích je moc fajn to, 
že ať se sejde živnostník, ředitel a velkopodnikatel, tak si mají 
vždy vzájemně co nabídnout.

Setkáváte se v rámci Kompasu často se syndromem vyhoření?
Mnozí jsou rozhodně přetížení a je to jedna z našich služeb, kdy 
vedeme lidi z byznysu k efektivnímu životu. Na podnikání je ná-
ročné to, že si zase až tak moc nemůžete dovolit vyhořet. Pokud 
máte spoustu závazků (zaměstnanci, úvěry, poptávky), tak jim 
prostě musíte dostát. Nikdo se neptá na vaše pocity a dušev-
ní stav. Proto je potřeba umět povinnosti správně delegovat, 
předcházet problémům a učit se profesionálně podnikat. To-
máš Baťa říkal, že podnikání je řemeslo, kterému se stačí naučit, 
abyste ho dělali dobře. Pokud se řemeslo nenaučíte, tak může-
te třeba vyhořet a hlavně taky zkrachovat.
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Na jaká témata se zaměřujete v práci se členy?
Vycházíme z potřeb, které u nich vidíme. Velmi často řešíme 
otázky spojené s rodinným životem. Proto se snažíme stále více 
nabízet prorodinné aktivity a akce pro rozvoj rodinného života. 
Další velké téma je propojování víry a podnikání. K těm spe-
cifičtějším patří např. péče o zaměstnance, vedení lidí, řízení 
podniku apod.

Chtěli jste od začátku expandovat do dalších měst?
Ano, v tuto chvíli působíme v deseti městech a do konce roku 
bychom rádi měli společenství alespoň v dalších pěti.

Založili jste pobočku v Pardubicích. Máte tam nějakého míst-
ního garanta třeba z řady duchovních?
Našli jsme si zázemí u salesiánů. Garanta však nemáme. Úplně 
nevím, co by nám měl garantovat. Pokud jde o záštitu, tu nad 
námi přijal olomoucký pomocný biskup Josef Nuzík.

Máte zpětnou vazbu od podnikatelů na vaši práci, mohou tře-
ba aktivně přicházet s nápady k realizaci?
Pravidelně sbíráme zpětnou vazbu, abychom se ve své službě 
zdokonalovali. Nasloucháme potřebám našich lidí a snažíme se 
upravovat nabídku tak, aby byla co nejefektivnější. Vedle zpět-
né vazby ale přijímáme také iniciativu každého, kdo chce přidat 
ruku k dílu.

Působíte v diecézích, jste v kontaktu s biskupy? Ví o vaší čin-
nosti?
S některými jsme v osobním kontaktu, s některými ještě ne. Ur-
čitě o nás na úrovni ČBK alespoň slyšeli od ostatních. A stojíme 
o dlouhodobou spolupráci.

Kladete si nějaké cíle? Dosáhli jste již nějakých?
Máme několik cílů pro tento rok. Z deseti klubových spole-

čenství se dostat na patnáct. Založíme Kompas fora, uzavřené 
skupiny pro hloubkové sdílení a osobní růst, kterých bude letos 
minimálně šest. Máme v úmyslu zorganizovat 28. května na Ve-
lehradě konferenci alespoň pro 200 lidí. A nabídnout duchovní 
obnovy, o které je stále větší zájem, tak, abychom uspokojili 
rostoucí poptávku.

Jak si má zájemce o členství představit vaše společenství, se-
tkávání se?
Setkáváme se v několika formátech. Nejjednodušší je Kompas 
club, kde se v daném regionu schází místní a sdílí své potřeby. 
Vedle toho vzniknou fora, kde půjdeme velmi do hloubky, aby-
chom ze sdílení dostali maximum efektivity. Scházíme se také 
online k modlitbě. Každou středu v 6.45 a pátek v 6.30 hodin. 
Nabízíme potom semináře, kde se ostatní mohou vzdělávat.

Kde berete inspiraci pro práci s lidmi, kteří nejsou žádná „béč-
ka“?
Nabízíme jim užitečný produkt. I když nejsou béčka, mají potře-
by, které nemají vyřešené. A na to reagujeme s nabídkou.

Co byste rádi předávali druhým lidem?
Chceme předávat povzbuzení ve víře a podporovat lidi v byzny-
su, aby vytrvali v dobrém díle. Pohybovat se v byznysu zname-
ná pro mnohé řadu dilemat, na které bývají úplně sami. A tady 
chceme přijít s nabídkou společenství.

Co vám osobně tato činnost přináší?
V Kompasu jsem našel smysluplnou službu, kterou zatím v této 
podobě nikdo jiný nenabízí. Věnuji jí své srdce a snažím se ji 
stále prohlubovat. Tato činnost je moje poslání.

Převzato z časopisu královehradecké diecéze
Adalbert 2/2022
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Finančí příspěvky do nedělních sbírek je možné také zaslat 
na účet farnosti 1763697349/0800.

Informace o křtech, svatbách a pohřbech
 budou zveřejněny v dalším čísle Života farností.

Amika se umístila na 1. místě
Pan ředitel naší Charity Jiří Gavenda se zú-
častnil slavnostního předání šeků projektu 

„Vy rozhodujete, my pomáháme“. V prodej-
nách Tesco Valašské Meziříčí a Zubří bylo 
vhozených 11 378 žetonů. Tento počet rozho-
dl o vítězném umístění našeho projektu TVO-
ŘIVÝ PROSTOR PRO POMOC DĚTEM I DOSPĚ-
LÝM S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM. 

Charita Valašské Meziříčí

Sociální rehabilitace Amika obdrží 30 000,- Kč. Díky této fi-
nanční podpoře službu dovybavíme terapeutickým pískovištěm 
a hrnčířským kruhem, které přispějí k vytvoření prostoru pro 
rozvoj schopností a dovedností klientů v oblasti komunikace, 
mezilidských vztahů, zvládání praktických činností, pro tvořivé 
zpracování témat a hledání řešení problémů.

Sociální rehabilitace Amika dlouhodobě pracuje s dospělými 
lidmi s duševním onemocněním. Od nového roku nabízí své 
služby také dětem od 12 let. Důvodem pro rozšíření cílové sku-
piny bylo nedostatečné pokrytí psychologické pomoci dětem, 
také dlouhé objednací termíny často přesahují dobu tří měsí-
ců a nemalá dojezdová vzdálenost, která rovněž komplikuje 
dostupnost pomoci nezletilým. Chceme tímto předejít zbyteč-
né časové prodlevě v poskytnutí včasné pomoci dětem, která 
může znamenat výrazné zhoršení psychických obtíží nebo pro-
puknutí chronického duševního onemocnění.
Cílem Sociální rehabilitace AMIKA je, aby se klienti zařadili 
do běžné společnosti, tzn. aby dokázali samostatně bydlet, aby 
docházeli do škol a zaměstnání, dokázali smysluplně vyplnit 
volný čas aj. Spolupracujeme s klienty na rozvoji jejich schop-
ností a dovedností v oblasti komunikace, mezilidských vztahů, 
zvládání praktických činností. Lidem s duševním onemocněním 
pomáháme přijmout svou nemoc, dokázat se zorientovat v je-
jich příznacích a projevech. K tomu využíváme různé podpůrné 
techniky a terapeutické pomůcky. S jejich pomocí pomůžeme 
vytvořit bezpečný prostor pro tvořivé, neverbální zpracování 
témat a hledání řešení problémů, s nimiž se právě děti i dospělí 
potýkají. Dětem i dospělým lidem s duševním onemocněním 
pomáháme naučit se se svoji nemocí žít.

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

A v neposlední řadě gratulujeme dalším oceněným organizacím 
Centrum ÁČKO, p.o. Valašské Meziříčí a Vzdělávacímu a komu-
nitnímu centru Integra Vsetín o.p.s.

Za Charitu Valašské Meziříčí
Martina Došková

Čas na restart srdce
Když se mi v počítači něco ne a ne podařit, prostě ho restartu-
ju. Naběhne znovu a voilà, už to jde. Dnes je Popeleční středa. 
Lidé, kteří jdou do kostela, jsou označeni křížem na čelo jako 
znamení, že i u nich v následujících dnech dojde v jistém slova 
smyslu k restartu.
Dříve jsem myslela, že jde především o to, aby si člověk během 
postní doby uvědomil všechny své hříchy a ideálně se jich zbavil. 
Prostě pročistil software od virů. Hřích opravdu brzdí a zaseká-
vá některé pochody v našem životě. Na druhou stranu ale často 
nevidíme aplikace, které máme k dispozici a vlastně je vůbec 
nevyužíváme.
Během postní doby bychom měli v sobě objevovat všechny 
appky, které do nás Bůh vložil. Zjistit, jaké dary nám Stvořitel 
svěřil a ty využívat ke konání dobra. Kněz Karel Satoria v jed-
nom rozhovoru řekl: „Bůh se se mnou nechce bavit o mých hří-
ších.“ Spíše ho zajímá, jestli si uvědomuji, co všechno jsem v ži-
votě dostal, čím vším jsem obdarovaný, co je ve mně dobrého.
Navrhuji tedy restartovat během postní doby náš způsob uva-
žování. Zaměřit se na to, co je ve mně Božího, co málo využívám 
a přitom bych díky tomu mohl udělat tolik krásného.
Tak už víš, jakou appku ve svém srdci aktualizuješ ty? 

Mgr. Tereza Olejníková
pastorační asistent
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