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Bůh nám dal věčný život, a tento život 
je v jeho Synu. Kdo má Syna, má život, 

kdo nemá Božího Syna, život nemá.

Tohle vam píšu, abyste si byli vědo-
mi, že máte věčný život, protože věříte 

ve jméno Syna Božího. (1 Jan 5,11-13)
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Procházka Valašským Meziříčím (foto o. Pavel)
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Po stopách předků

Bůh s námi

Někdy máme pocit, že těch akcí, na které jsme zváni, je až moc. 
Tím spíš, že máme za sebou dva roky covidových opatření, a tak 
není divu, že to všechno, co jsme zanedbali, chceme dohnat. Je 
jasné, že všichni nemusíme být u všeho a že pestrá nabídka akcí 
je příležitostí k tomu, abychom si něco vybrali a aby to správ-
ným způsobem obohatilo náš život.
V neděli 27. března proběhla komentovaná procházka po ži-
dovských památkách v našem městě. Přiznám se, že hlavním 
motivem, proč jsem se této akce zúčastnil, byla obava, že při-
jde málo lidí. Druhý důvod: jsem již v našem městě dosti dlou-
ho a přiznám se, že mě začíná stále více zajímat jeho historie. 
K mému překvapení k bývalé vězeňské kapli dorazilo asi pade-
sát zájemců o tuto procházku. Díky srozumitelnému výkladu 
vedoucího Muzejního a galerijního centra Jana Anlaufa a Petra 
Zajíce z památkové péče našeho města to stálo za to. Nešlo jen 
o to, abychom věděli, kde a proč v minulosti bydleli v našem 
městě židé. Především jsme si mohli uvědomit, jak v minulosti 
naše město vypadalo, co všechno se v centru změnilo, kde byly 
hradby, brány atd. Za toto poznání jsem velmi vděčný. Od zám-
ků Žerotínů jsme prošli k poště, pak Poláškovou ulicí na náměstí, 
z náměstí ke kostelu a pak přes řeku k místu, kde stávala syna-
goga. Tam prohlídka končila.
Mně tato akce posloužila ještě k jiné věci. Přiznám se, že jsem 
takto centrum našeho města ještě neprocházel a díky zastáv-
kám na některých místech jsem měl dost času dívat se kolem 
a fotit. Takže se chci v tomto čísle podělit o několik netradičních 
pohledů na naše město.
K mému překvapení mi tato akce pomohla ještě jinak. Byla to 
jakási změna v mém každodenním stereotypu. A to bylo velmi 
užitečné. Proto bych chtěl našim farníkům a všem čtenářům 
Života farností doporučit, aby se i takto dívali na nabídku nej-
různějších akcí. Celý týden děláme velmi podobné věci, já spíš 
v kostele a vy ve svých domovech. Když najednou prožijeme 
něco jiného, povzbudí nás to a umožní nám vidět to, co děláme, 
z určitého odstupu. A ten je velmi potřebný. A proto mi bylo líto, 
že více farníků nevyrazilo například na Velehrad. Tato akce by 
byla určitě velkým zpestřením celotýdenní rutiny. Bylo to zají-
mavé po duchovní, historické i společenské stránce. Nebojme 
se určité pestrosti v našem životě. A když nějaké pozvání zazní, 
neříkej hned: „Nemám čas, co bych tam dělal, to není pro mne.“ 
Naopak, ptej se, jestli tě nevolá Pán, a neboj se vyjít do určité 
nejistoty. Jenom tak porosteme. Jsme přece stvořeni k obrazu 
Božímu. Víme, že v Nejsvětější trojici vychází Syn z Otce a Duch 
svatý z Otce i Syna. Syn vychází od Boha Otce do tohoto světa, 
aby nás vykoupil. Pokud se nenaučíme vycházet sami ze sebe 
a s vírou vstupovat do nových skutečností, jako lidé zakrníme 
a přestaneme být sami sebou. Každou novou zkušeností z toho-
to pohledu můžeme velice získat.

o. Pavel

Již víc než měsíc prožíváme skutečnost války. Jsme svědky toho, 
jak jsou bombardována města, umírají lidé, miliony lidí muselo 
opustit svoje domovy. Není divu, že se cítíme bezmocní a čas-
to i bezradní. Navíc jsme svědky zápasu, které svádějí sdělo-

vací prostředky s nejrůznějšími dezinformacemi, které mohou 
z určitého pohledu vypadat částečně logicky. Velkým utrpením 
může pro nás věřící být, když se agresor odvolává na to, že chrá-
ní důležité hodnoty a odvolává se i na Boha. Tady nezbývá, než 
říct, že je to tzv. medvědí služba. Jestliže někdo používá hrubou 
vojenskou sílu a umírají tisíce lidí a další tisíce nesmyslně trpí, 
určitě to pro dobré důvody, například ochrana života a tradiční 
rodiny, nikoho nezíská. Naopak. Může to vést k ještě větší aver-
zi vůči těmto hodnotám a k ještě většímu důrazu na pravý opak 
těchto hodnot.
Někdo může být natolik znechucen tzv. kulturním bojem o ně-
jaké hodnoty, že pak na všechno rezignuje a nic ho nezajímá. Je 
pak úplně lhostejný, ba až nepřátelský, k jakýmkoliv projevům 
náboženské víry. Právem například někdo může říct, že tam, 
kde v Izraeli žijí vedle sebe ortodoxní židé a radikální muslimové, 
pořád hrozí nějaký konflikt. Naopak, můžeme být svědky toho, 
že tam kde žijí sekularizovaní židé a arabové, je klid.
Jak je ale možné, že i mezi křesťany jsou lidé, kteří schvalují nási-
lí a v druhém člověku vidí překážku pro ty „nejsprávnější zámě-
ry“. Vždyť se přece odvoláváme na Ježíše Krista. Důležité je říct, 
že víra může být osobní postoj úcty a lásky ke každému člověku, 
ale také může být chápána a prožívána ideologicky. Jako by člo-
věk byl pro sobotu a ne sobota pro člověka. Ve všech konflik-
tech a válkách se pak často lidé odvolávali na Boha a byli pře-
svědčeni, že Bůh je na jejich straně. Není pak divu, že na jedné 
přednášce, kterou měl známý židovský filozof a myslitel Martin 
Buber, se přihlásil o slovo jeden člověk, který navrhoval: „Ne-
bylo by dobré, pane profesore, kdyby už lidé přestali používat 
slovo Bůh? Vždyť ve jménu Boha bylo už napácháno tolik zla 
a bezpráví!“ Martin Buber se na chvíli zamyslel a pak odpově-
děl docela jinak, než přítomní čekali. „To máte tak,“ řekl. „Když 
uvažujeme o Bohu ve třetí osobě, najednou se vytvoří milion 
problémů. Jestliže existuje Bůh, proč se to a to stalo, proč něco 
dopustil, proč něčemu nezabránil atd. Když však jednou zažije-
me osobní setkání s Bohem jako JÁ a TY, pak najednou všechny 
problémy zmizí. Toto setkání nám ukáže Boha i svět, který nás 
obklopuje, v úplně jiném světle.“ Podobně jsem odpověděl jed-
né mamince, které tragicky zemřely dvě děti. Ptala se totiž, co 
udělala špatně, že ji Bůh takto trestá. „NEHLEDEJTE ODPOVĚĎ 
NA SVÉ OTÁZKY, ALE HLEDEJTE BOHA!“ Jedině setkání s Bohem 
může být lékem na všechny naše rány a bolesti.
Proto bych chtěl přát všem čtenářům, aby se o Velikonocích se-
tkali se vzkříšeným Ježíšem a aby toto setkání bylo zcela osobní. 
Možná to, co teď napíšu, může znít někomu až rouhavě. Bůh 
jako ON (někdo) neexistuje. Bůh existuje vždy jen jako TY, které 
patří k našemu JÁ. Není možné poznat Boha jinak než skrze živý 
vztah. Pokud zůstaneš mimo tento vztah, bude pro tebe svět 
i vlastní život nevyřešitelnou záhadou a nikdy nebudeš opravdu 
šťastný.

o. Pavel

Vzhůru, vystupme do Hospodinova
 domu

Už 28 let je v naší farnosti Neokatechumenátní cesta. Podle mě, 
když něco tak dlouho trvá, je to zázrak. Kolik nejrůznějších sku-
tečností a aktivit v našich farnostech začalo a po určité době 
zase skončilo. 
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Někteří z vás byli svědky jedné etapy prvního společenství. Bylo 
to tzv. Reditio (Reditio symboli), neboli veřejné vyznání víry. Jak 
několikrát zaznělo na těchto setkáních, nikdo z nás nechtěl říct, 
že jsme v něčem lepší, než ti druzí, naopak. Přiznali jsme i své 
chyby, díky kterým jsme zakusili Boží milosrdenství. Vyvrchole-
ním těchto setkání byla Květná neděle, které se zúčastnili bratři 
a sestry z 1. společenství s palmovými ratolestmi. Tyto ratolesti 
nejen připomínají jásot zástupů, který vítal Ježíše v Jeruzalémě, 
ale také palmy vítězství, které jednou obdržíme v nebeském Je-
ruzalémě. Kéž tato svědectví i slavnostní bohoslužba jsou pro 
nás pro všechny povzbuzením k naději na to, že po překonání 
všech těžkostí, se jednou budeme radovat společně v nebi.

o. Pavel

Je pro nás důležitá spolupráce
mezi kněžími a laiky?

Katolický týdeník č. 13 (4. postní neděle) přinesl hned na před-
ní straně zprávu o tom, že „po devíti letech práce se završuje 
reforma kurie (centrální správa církve). Dokument papeže Fran-
tiška nazvaný Praedicate evangelium – Hlásejte evangelium za-
pojuje do této vrcholné správy laiky a ženy a do centra staví 
evangelizaci a poprvé i ochranu nezletilých“. Uvedený doku-
ment (Apoštolská konstituce) je výsledkem mnoha let naslou-
chání potřebám církve ve světě. Účinný bude od 5. června 2022 
(na Letnice), kdy nahradí dokument Pastor bonus papeže Jana 
Pavla II. z r. 1988, a jde přitom o pátou reformu za posledních 
500 let. Nová konstituce Hlásejte evangelium směřuje k tomu, 
aby se církev (a její centrální správa) stala více misijní a synodál-
ní a více sloužila místním částem církve (decentralizace).
Zahájení synodálního procesu na podzim loňského roku, do ně-
hož se zapojila také naše diecéze a farnost, je tak nepochybně 
součástí celé této zásadní reformy ve vatikánském centru. O ti-
sícileté historii církve se všemi jejími kapitolami rozkvětu i tem-
nými hodinami toho bylo napsáno již velké množství. Připadá 
mi tak stejně důležité, ba aktuální, dívat se též dopředu a spo-
lupracovat na hledání nových způsobů, směrů a cest, kterými 
se má ubírat církev budoucnosti. Píšu – spolupracovat –, a to 
plným právem jako každý jiný pokřtěný člověk, jenž získává za-
členěním do Boží obce – církve plnou důstojnost Božího dítěte 
a podíl na všeobecném kněžství.
Výše uvedené číslo KT (str. 4 a 5) se také zabývá dalším nava-
zujícím a neméně závažným tématem: Jaký má být kněz pro 
21. století? Zabralo by to patrně dost místa, kdybych zde chtěl 
přiblížit obsah příspěvků (kompetentních osobností jako bis-
kup, rektor semináře, biblistka a další), které se k této otázce 
vztahují. Věřím, že každý otevřený čtenář zajímající se o aktivní 
vztahy v církvi, resp. s knězem, se může s obsahem těchto textů 
snadno sám seznámit. Jen připomenu známý fakt, že prudké 
změny ve společnosti, světě kolem nás, nutně vyvolávají také 
změny v životě a projevech církve, potažmo jejích představite-
lů. Nejedná se pochopitelně o změny v zásadních článcích víry, 
ale např. o jejich srozumitelnou interpretaci, lépe řečeno re-in-
terpretaci. Tedy hlásání evangelia v dnešním světě (tj. dnešním 
lidem včetně budoucí generace), jak o něm uvažuje především 
hlava církve, si skutečně žádá nové přístupy a postoje těch, jimž 
bylo toto poslání svěřeno. A jestliže je dlouhodobým trendem 
postupný (někde rychlejší, jinde pozvolnější) úbytek duchov-
ních – kněžských povolání, jeví se jako správná cesta hluboká 
a důvěryplná spolupráce mezi kněžími a laiky. Všichni bychom 
měli přijmout to, že je potřeba se učit novým věcem, a nedívat 
se na nadcházející změny s obavami či předsudky jako na něco, 
co nás ohrožuje, ale naopak – jako na nové možnosti rozvinutí 
a obohacení duchovního života.

Václav Dřímal

Synoda
Spolu na cestě – jako poutníci, kteří se s trpělivostí, pokorou 
a láskou den co den vydávají na cestu. Není to nic závratně no-
vého, čeho je třeba se bát. Není to ještě něco navíc. Je to stále 
to samé vybízení pro každého z nás: „Obraťte se, změňte smýš-foto Jan Peroutka
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Pane, můžeme jít za tebou
Tam, kde jsi dnes:
ve snech o pokoji,

v myšlenkách na odpuštění,
v srdcích žíznících po tobě,

v hlase, který ukazuje cestu,
v každém sebezáporu kvůli větší lásce.
Jsi ve vítězném křiku dítěte při porodu,

jsi v objetí zamilovaných,
jsi v posledním výdechu umírajícího,

jsi v každém srdci, které hledá v tobě,
poutníku bez hranic, svoji pravou vlast.

Opakuješ mi: neboj se,
také tvoje loďka pluje správně,
také tvůj život plyne správně.

A je ohromný zázrak,
že nejsi znechucen mými hříchy,

že mi svěřuješ evangelium,
že mi dáváš znovu vykročit tam,

lení!“ Ale mnozí se ptáme jak? A je dobře, když máme otázky 
(jako děti – „být jako děti“). Je dobře, když přemýšlíme, hledá-
me odpovědi v evangeliu, knihách, na přednáškách…
Nejlépe je vždy začít sám u sebe. Krůček po krůčku. Nacházet 
stále odvahu k novým a novým začátkům. Zkoušet pohlížet s ji-
ného úhlu na věci či vztahy, kterými jsem doposud žil. Naučit 
se žasnout nad Božím stvořením, mít dětskou radost nad jeho 
milosrdenstvím, vše se učit dělat s láskou. Prosme Ducha sva-
tého za vedení, za jeho přítomnost v každém okamžiku našeho 
života, vpusťme ho do našeho srdce – a budeme se divit. Pře-
staňme mít strach – Nebojme se!
Řekni Pánu: „Tady jsem!“ Není to o naší síle či schopnostech 
(Lk 5,1-11), na to se Pán neptá, je to o mém lidství (otevřeném 
srdci).
Zamysli se, čím jsi byl obdarován – hřivnou, která nemá být za-
kopána, ale kterou máš množit a dobrovolně a nezištně nabíd-
nout pro službu svým bližním.
Začněme prosit, děkovat, povzbuzovat se, ale učme se i s lás-
kou a v pokoji mluvit o věcech, které nás trápí, bolí, které je 
potřeba změnit. Naučme se vnímat čas a dobu, ve které žijeme, 
naslouchejme a veďme dialog, zapojme se, ale hlavně nezů-
staňme lhostejní (vlažní). Buďme odpovědní!
A i když se každý z nás nachází v jiné etapě svého života (viz 
kniha T. Halíka – Odpoledne křesťanství: Odvaha k proměně), 
ať se cítíme slabí či silní, jsme vzdělaní či nevzdělaní, laici či 
řeholníci, je tady synoda – společná cesta, kterou se máme 
vydat v rodinách, farnostech… Máme budovat vztahy, důvěru 
a s láskou se vzájemně respektovat v rozdílnosti, povzbuzovat 
ochablé, podávat pomocnou ruku (aktuálně třeba – ujmout se 
sirotka i vdovy), nezůstat stát, být aktivní ve skutcích, probudit 
v sobě touhu po vztazích ve společenství (nezůstat anonymní 
a zmatený ve stádu). „Proces je sám o sobě cílem, jak to papež 
František již také sám potvrdil.“ (viz čl. „Co zůstane po synodě?“ 
od M. Opatrného v KT č. 10/2022 – Perspektivy).
Darujme každý z nás něco, najděme odvahu se sdílet... On bude 
s námi, v to věříme, v tom máme naději, a proto Ho stojí za to 
milovat.
Změna není lehká, mnohdy bolí, ale věř, že vede k uzdravení. 
(„Je před námi spousta práce...“ – T. Halík).

„Přijď o Duchu přesvatý“ – ke mně, k tobě, do našich rodin, far-
nosti...

Jana Trusinová

kde jsem se zastavil.
Mám ze všech nejmenší odvahu,

ale jsem hotov říct:
„Zde jsem, pošli mě.“

Mám ze všech největší strach,
ale spoléhám na tvé slovo.

Na tvoje slovo kladu slovo svoje.
Půjdu za tebou, protože ses rozhodl

vstoupit do mé loďky.
Od této chvíle ze mě přece jen něco bude,

když tvá milost z mého nic
učiní něco, co může někomu prospět.

Amen.

(Převzato z knihy Klíčové otázky evangelia)

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:

DUBEN
Úmysl papeže: Za zdravotníky

Modleme se za zdravotníky, kteří s velkým 
nasazením pečují o nemocné i starší lidi, aby 

zejména v nejchudších zemích byli účinně 
podporováni ze strany vlády i svého okolí.

Národní úmysl: Za nová kněžská a řeholní povolání
Modleme se za ty, kteří uvažují o povolání ke kněžství, 

jáhenství a zasvěcenému životu, aby poctivě naslouchali 
Pánovu hlasu a odvážně odpověděli na jeho volání.

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

Naléhavý  úmysl  Apoštolátu  modlitby  papeže  Františka 
na měsíc duben 2022:

Modleme se, abychom v Ukrajině nepřehlédli  Ježíšovo  zmu-
čené Tělo a naše pomoc aby neochabovala.

„Je nutné plakat na hrobech,“ prohlásil papež František na své 
cestě z Malty do Říma, když se jej ptali na desítky mrtvol poho-
zených na ulici ve městě Buča, některé se svázanýma rukama, 
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Slovo života na duben 2022

„Jděte do celého světa a hlásejte evan-
gelium všemu tvorstvu!“ (Mk 16,15)

Markovo evangelium vkládá tato po-
slední slova do úst vzkříšenému Ježíši při 
jeho jedinečném zjevení apoštolům.
Jsou shromáždění kolem stolu, jak jsme 
je často vídali spolu s Ježíšem i před jeho 

umučením a smrtí, ale tentokrát to malé společenství nese 
známky selhání. Zůstalo jich jedenáct místo dvanácti, které 
chtěl mít Ježíš při sobě. Když došlo na kříž, někdo z přítomných 
ho zapřel a mnozí utekli.
Při tomto posledním a rozhodujícím setkání je zmrtvýchvstalý 
Ježíš kárá, že uzavřeli svá srdce slovům těch, kdo svědčili o jeho 
zmrtvýchvstání1. Zároveň však potvrzuje svou volbu a navzdory 
jejich křehkosti právě jim znovu svěřuje hlásání evangelia, té 
dobré zvěsti, kterou je on sám se svým životem a slovy.
Po této slavnostní promluvě se Zmrtvýchvstalý vrací k Otci, ale 
zároveň „zůstává“ s učedníky a stvrzuje jejich slova mimořád-
nými znameními.

1 Srov. Mk 16,9-13.
2 Srov. Mk 3,14-15.
3 Srov. Druhý vatikánský koncil, Věroučná konstituce o Božím zjevení Dei Ver-
bum 8.
4 Ch. Lubichová, Slovo života na červen 2003, in Parole di Vita, a cura di Fabio 
Ciardi (Opere di Chiara Lubich 5; Città Nuova, Roma 2017), str. 691-692, v češ-
tině Nové město 6/2003, str. 15.
5 Plné znění textu této a dalších zkušeností je v různých jazycích k dispozici 
na www.unitedworldproject.org/workshop.

jako by byly „popraveny“. Pohřbívat mrtvé je jedním ze skutků 
křesťanského milosrdenství. Jak se však člověk vůbec může ješ-
tě dívat na tolik utrpení, které (slovy papeže) je plodem „kruté 
a nesmyslné války, která jako každá válka znamená porážku pro 
všechny, pro nás všechny“ a trvá již více než měsíc? Všichni se 
shodnou na tom, že je třeba válku zavrhnout jako místo smrti, 
kde otcové a matky pohřbívají své děti, kde muži zabíjejí své lid-
ské bratry, navíc spřízněné rodem, společnými dějinami, vírou 
i obřadem. Zdá se, že mocní vidět jaksi nemusí a nechtějí, proto-
že umírají především ti chudí, ti nejchudší a nejkřehčí. Nástroje 
Kristova utrpení již nejsou „louč, lucerna, meč, sloup bičování, 
Veroničina rouška, žezlo z rákosu, důtky, hřeby, trnová koruna, 
kopí“ – v modlitbě ze 16. března papež František vykreslil ikonu 
zmučeného Kristova těla na Ukrajině:

„Pane Ježíši, narozený pod bombami padajícími na Kyjev, smiluj 
se nad námi!
Pane Ježíši, který jsi zemřel v náručí své matky v bunkru v Char-
kově, smiluj se nad námi!
Pane Ježíši, vyslaný ve dvaceti letech na frontu, smiluj se nad 
námi!
Pane Ježíši, který dosud vidíš ozbrojené ruce ve stínu svého kříže, 
smiluj se nad námi!“
Žijeme v době po zasvěcení celého světa, Ruska a Ukrajiny Ne-
poskvrněnému Srdci Panny Marie (25. 3. 2022)! Hlavní důvod 
k zasvěcení? Protože jiné řešení nevidíme. Přijatelné řešení 
současné krize není v rukou žádného člověka. Z lidských rukou 
vychází hrozby pro lidstvo samé! Stanuli jsme na pokraji pro-
pastné temnoty, v níž lidstvo, zdá se, znetvořuje svoji vlastní lid-
skou tvář. Mariino Srdce je větší než globální zloba. Nenechme 
zeslábnout náš zrak, naše oči a naše srdce falešnými zprávami. 
Nezemdlévejme v pomoci! Jednat je zapotřebí co nejrychleji. 
Ve službě člověku sloužíme Kristovu Tělu. Perspektivu dává za-
svěcení v nás – stále živé. 

zdroj: Tiskové středisko ČBK

„Jděte do celého světa a hlásejte evangelium všemu tvorstvu!“
Společenství, které Ježíš vyslal, aby pokračovalo v jeho poslá-
ní, tedy není skupinou dokonalých lidí, ale spíše lidí povolaných 
především k tomu, aby „byli“ s ním2, aby zažívali jeho přítom-
nost a jeho trpělivou a milosrdnou lásku. Pak, pouze v síle této 
zkušenosti, jsou posíláni „hlásat všemu tvorstvu“ tuto Boží blíz-
kost.
Úspěch poslání nezávisí jistě na osobních schopnostech, ale 
na přítomnosti Zmrtvýchvstalého, který sám sebe svěřuje svým 
učedníkům a komunitě věřících, v níž roste evangelium v té 
míře, v jaké se žije a hlásá.3

My jako křesťané tedy můžeme dělat to, že budeme svým ži-
votem a svými slovy hlásat Boží lásku tím, že budeme odvážně 
a velkoryse vycházet ze sebe a nabízet všem, s ohleduplností 
a úctou, poklady Zmrtvýchvstalého, které otevírají srdce naději.

„Jděte do celého světa a hlásejte evangelium všemu tvorstvu!“
Jde o to svědčit vždy o Ježíšovi a nikdy nestavět do popředí sebe. 
Dokonce se po nás chce, abychom „zapírali“ sami sebe, aby-
chom se „umenšovali“ tak, aby on mohl růst. Je třeba v sobě 
udělat místo síle jeho Ducha, který vede k bratrství: „Musím 
následovat Ducha Svatého, který při každém mém setkání s ně-
jakým bratrem nebo sestrou mne činí připraveným, abych se 
s ním nebo s ní sjednotil a dokonale jim sloužil. Dává mi sílu, 
abych je miloval, jsou-li mými nepřáteli. Obohacuje mé srdce 
milosrdenstvím, abych uměl odpouštět a chápat jejich potřeby. 
A až přijde ta správná chvíle, dává mi horlivost k tomu, abych 
sděloval nejkrásnější věci ze svého nitra. Prostřednictvím mé 
lásky se projevuje a předává Ježíšova láska. (…) S Boží láskou 
v srdci a skrze ni můžeme dojít daleko a s mnoha dalšími lidmi 
se dělit o svůj objev (…) až tak, že druhý bude postupně zasa-
žen Boží láskou v nás a začne se sjednocovat s námi. Budeme si 
navzájem pomáhat, sdílet ideály, plány a začneme si být blízcí. 
Pouze pak budeme moci hovořit a slovo se stane darem vzá-
jemné lásky.“4

„Jděte do celého světa a hlásejte evangelium všemu tvorstvu!“
„Všemu tvorstvu“ – to je perspektiva, díky níž si uvědomujeme, 
že patříme do velké mozaiky stvoření, na což jsme dnes mimo-
řádně vnímaví. Mladí jsou na této nové cestě lidstva mnohdy 
o krok napřed. Ve stylu evangelia potvrzují činy to, co hlásají 
slovy.
Robert z Nového Zélandu sdílí svou zkušenost na webu5: „Jed-
na probíhající aktivita v naší oblasti podporuje opravu přístavu 
Porirua v jižní části Wellingtonu na Novém Zélandu. Do této ini-
ciativy se zapojily místní autority, maorská katolická komunita 
a místní kmen. Naším cílem je podpořit tento kmen v jeho přání 
řídit opravu přístavu, zajistit čistotu vody a umožnit sběr škeblí 
a tradiční rybolov bez obavy z kontaminace. Tato iniciativa měla 
úspěch a vnesla mezi nás pravého ducha společenství.
Výzvou je zabránit tomu, aby se jednalo jen o přechodnou zále-
žitost, a udržet dlouhodobý program, který by pomohl, podpo-
řil a přinesl skutečnou změnu.“

Letizia Magri
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Myslím, že bychom měli Pánu Bohu děkovat, že po dvou letech 
prožijeme Velikonoce v kostele bez omezení a opatření kvůli 
nemoci covid. Zdá se mi to až neuvěřitelné a bylo by chybou 
brát to všechno jako samozřejmost. Když děkujeme, Pán posílá 
další milosti.
Nezapomínejme tedy děkovat:

- za to, že už nemusíme nosit roušky a dodržovat rozestupy,
- za to, že na bohoslužbách nemusí být omezený počet věří-
cích,

- za to, že bývalá vláda na konci volebního období a nová vlá-
da od začátku omezovala život a především bohoslužby velice 
rozumně a moudře,

- za to, že můžeme zase zpívat ze všech sil
- za to, že na nedělních bohoslužbách ve Valašském Meziříčí 
i v Lešné je přibližně tolik lidí jako před covidem,

- za to, že mnozí nemocní mohou i nadále sledovat bohosluž-
by online z našeho kostela,

- za to, že v našich kropenkách je opět svěcená voda,
- za to, že očkování pomohlo zachránit a prodloužit lidské ži-
voty.
Možná vás napadnou další důvody k děkování. Vytvořte si vlast-
ní litanie. 
Je pravda, že ne všechno se po covidu podařilo udržet a vrátit 
k životu. Pandemie nás poznamenala víc, než si uvědomujeme. 
Ve druhé části článku chci i na toto upozornit. Nechci však, aby 
to vypadalo jako stěžování si. Chci k tomu přistoupit synodální 
cestou. Hledejme tedy společně:

- Co a jak udělat proto, aby lidé více využívali možnosti být 
i ve všední den na mši svaté?

- jak některé farníky povzbudit k častější sv. zpovědi nejen 
o Velikonocích a Vánocích?

- Co udělat proto, abychom objevili, jakým pokladem je rů-
ženec a Korunka Božího milosrdenství? Zvláště když stále hrozí 
třetí světová válka.

- jak získat nové děti k ministrování a do scholy?
- Co udělat proto, aby ti, kdo v poměrně velkém počtu přistu-
pují při nedělní mši svaté ke svatému přijímání, toto nebrali jen 
jako formální náboženský úkon?

- jak přivést lidi k tomu, aby se alespoň na chvíli zastavili 
v kostele, zvláště když je teď častěji otevřený?

- Jak probudit zájem o chvíle před Ježíšem v Nejsvětější svá-
tosti oltářní? Jak objevit milost adorací?
Je jasné, že i těchto problémů je daleko více. Pokud je vidíme, 
je to proto, abychom společně my lidé s Pánem hledali řešení. 
Buďme v tom vytrvalí.

o. Pavel

Litanie vděčnosti a bezradnosti

Neděle Božího milosrdenství je druhá neděle velikonoční. Letos 
ji budeme slavit 24. dubna. Je zajímavé, že letos připadá na Ve-
likonoce podle Juliánského kalendáře, jak je slaví pravoslavná 
církev a někteří řeckokatolíci.
Kdybyste četli Deníček sv. Faustyny, věděli byste, jak Pánu Je-
žíši záleželo na tom, aby tento svátek byl ustanoven a co proto 
sv. Faustyna udělala a vytrpěla. Díky tomu je se svátkem Božího 
milosrdenství spojeno tolik milostí a zaslíbení. Jen velmi krátce 
napíši, co udělat proto, abychom se těmto darům a Boží lásce 
co nejvíce otevřeli.

Neděle Božího milosrdenství

1. Důvěra v nekonečné Boží milosrdenství. Prosme Boha o mi-
lost, abychom se této ctnosti naučili.
2. Skutky milosrdenství. Prosme o milost, abychom v lidech, 
kterým pomáháme, viděli Ježíše.
3. Dobrá zpověď. Pokud jsi to nestačil před Velikonocemi, máš 
teď jedinečnou šanci před nedělí Božího milosrdenství.
4. Dobře se připravit na svaté přijímání o neděli Božího milo-
srdenství. Najít si čas po mši svaté na díkůvzdání, pokud by to 
bylo možné před Nejsvětější svátostí oltářní.
5. V neděli Božího milosrdenství vykonat skutek milosrdenství. 
Může to být konkrétní pomoc nebo modlitba za někoho.
6. Dobře se připravíš, když se od Velkého pátku až do soboty 
23. dubna každý den pomodlíš Korunku Božího milosrdenství. 
Je to takzvaná novéna neboli devítidenní pobožnost. Pro zá-
chranu lidstva je to velmi potřebné.

o. Pavel

Dar života v Boží vůli

V postní době jsme měli možnost zúčastnit se duchovní obnovy 
na Hostýně, kterou vedl P. Jan Mach, rodák z Rožnova pod Rad-
hoštěm, nyní farář v Lukově blízko poutního místa Štípa. Celá 
tato obnova se nesla v duchu věnujícímu se velkému daru, kte-
rý pro nás daroval Ježíš Kristus italské mystičce a Boží služebnici 
Luise Piccarretě (*23. dubna 1865 †4. března 1947).

Její dílo zahrnuje několik knih, které vyšly také v českém překla-
du jako např. Hodiny utrpení našeho Pána Ježíše Krista nebo 
Panna Maria v Království Boží Vůle. Kromě těchto knih však 
Luisa, na příkaz svého zpovědníka sv. Hanibala di Francia, psala 
po většinu svého života na lůžku také svůj deník. Deník obsa-
huje 36 svazků, které dosud nebyly do češtiny přeloženy a za-
hrnují všechna slova, která Ježíš Luise zjevoval po dobu několik 
desítek let.
Osnovou duchovní obnovy a úvodem do tohoto Daru života 
v Boží vůlli byla kniha kolektivu autorů, kteří napsali knihu Kap-
ka v nekonečném moři Boží Vůle. Jde o jejich více než 20leté 
zkušenosti s žitím Daru v Boží Vůli, jejich úvahy, reflexe a po-
znatky z rozhovorů s dalšími lidmi oslovenými tímto darem.
Luisa Piccarreta byla mj. současnicí jiné italské mystičky, služeb-
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nice Boží ct. Marie Consoláty Betrone, ale také sv. Marie Faus-
tyny Kowalské. Lusia byla také v kontaktu se sv. otcem Piem 
z Pietrelciny, který řekl, že 21. století bude stoletím studia jejího 
díla.
Přestože je Luisa i její dílo a především Dar života v Boží vůli již 
tak dlouho známé, nikdy jsme o ničem takovém neslyšeli. V ka-
ždém případě nás to velmi oslovilo a chtěli bychom se s vámi 
o to trochu podělit.
V současné době jsme prožívali etapu v rámci Neokatechu-
menátní cesty, která se nazývá Reditio symboli, jak o tom psal 
o. Pavel, a která nás také trochu uvedla do situace, kdy jsme 
mohli hlouběji přemýšlet nad naším vyznáním víry v Trojjediné-
ho Boha. Jakkoli nás tajemství Boží Trojice nekonečně přesahu-
je, jde o to uvědomit si, kým pro nás Bůh Otec, Syn i Duch svatý 
jsou. A také všichni známe modlitbu Otče náš, kde jsou slova: 
Buď vůle tvá jako v nebi tak i na zemi.
Jak tato slova chápat? Jak je uskutečnit v životě? Co je tou Boží 
vůlí v životě každého z nás? Jak žít ve shodě s Boží vůlí?
Velmi nám to zapadá do kontextu této doby a snahy papeže 
Františka o nové vzájemné naslouchání Duchu svatému v rámci 
Synodální cesty, ale také tváří v tvář bolestné situaci bratrovra-
žedné války na Ukrajině, kde svět může vidět — nejen na Ukra-
jině — a znovu prožívat to, co už Bůh jednou prožil na Golgotě 
a co jsme si připomínali zvláště v postní době: Utrpení nevin-
ného.
Je to tajemství, které my lidé nemůžeme pochopit, tajemství 
utrpení, bolesti a smrti nevinných lidí.
Všechno to zlo, které kolem sebe vidíme, zcela jistě není živo-
tem podle Boží vůle, je to zlo, které vychází z lidské vůle, která 
je sobecká, myslí jen na sebe a působí utpení těm, kterým chce 
člověk vnutit svou vlastní vůli poznamenanou hříchem.
Jak to můžeme změnit? Začít sami u sebe. Bůh je náš milující 
Otec a chce, aby každý člověk na této zemi byl šťastný. A pravé 
štěstí člověka spočívá v tom, že necháme Boha, aby On sám 
v nás uskutečnil to, co je jeho vůlí. Po nás se chce jen jediné, 
dát mu k tomu prostor. Každý den v každém okamžiku darovat 
Bohu to své FIAT jako Panna Maria.
Každý náš skutek, který se stal, který se děje a který se stane, 
můžeme vzít a darovat Bohu se slovy Miluji tě Otče, aby On 
vše proměnil v dobro. Můžeme takto darovat Bohu vše. Naše 
úspěchy i naše neúspěchy. Naše starosti, trápení, nemoci. Naše 
děti, naše vnoučata, ale i naše rodiče a prarodiče. Všechny naše 
příbuzné, kteří kdy žili a budou žít, všechny lidi na tomto světě, 
kteří kdy žili, žijí a budou žít. Ty dobré i ty, kteří páchají zlo. I ty 
můžeme zahrnout do Otcovy vůle a vrátit jejich zlobu a špatné 
skutky se svým Miluji tě Otče nazpět Otci, a tak porazit zlo ne-
konečnou Boží láskou. Neexistuje nic, co bychom takto nemohli 
odevzdat Otci do jeho vůle skrze Ježíše Krista a jeho matku Pan-
nu Marii.
Nevyžaduje to pro nás žádné speciální techniky ani úkony, jde 
o to učit se pomalu žít každý den tak, abychom vstávali, žili i usí-
nali v Boží vůli. Můžeme takto proměnit celý náš den i celý náš 
život a čím více bude lidí, kteří budou chtít být takto promě-
ňováni, tím více se budeme měnit my sami i svět kolem nás. 
Přesněji řečeno Bůh sám jej bude měnit, když mu to dovolíme.
Je to jen stručný úvod do daru Boží vůle a souhrn toho základ-
ního, co jsme my sami mohli slyšet a co nás oslovilo a co si ne-
chceme nechat jen pro sebe, ale předat dál.
Nakonec tohoto krátkého svědectví bychom Vám rádi pře-
dali dvě modlitby. Je to Ranní obětování v Boží vůli a růženec 
sv. Hannibala (Svatý Hannibal di Francia 1851-1927 byl Luisiným 
zpovědníkem. Založil dvě společenství. Papež Jan Pavel II. jej 

blahořečil 7. 10. 1990 a svatořečil 16. 5. 2004. V závěru svého 
života používal tuto jednoduchou modlitbu, která se dá modlit 
na zrnkách růžence. Modlil se jej několikrát denně v průběhu své 
choroby na konci života.

Růženec sv. Hannibala
Začátek
Otče náš a Zdrávas Maria
Na zrnkách pro Otče náš
Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako bylo na počátku,
i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.
Na zrnkách pro Zdrávas
Buď Vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Na závěr
Můj Pane Ježíši Kriste, miluji Tě, klaním se Ti, vzdávám Ti slávu, 
chválu a díky s Otcem i Duchem Svatým. Amen.

Ranní obětování v Boží vůli

S Marií a v Ježíši se plně odevzdávám do Boží vůle.
Obětuji Bohu, mému Nebeskemu Otci, celý svůj život,
tak jak přichází se všemi jeho radostmi a utrpeními,
které vychází jak ode mě samotného, tak od jiných lidí nebo 
událostí.

Spíš než počítat s vlastním úsilím
nebo s nějakou lidskou pomocí,
chci se nechat ve všem formovat
a modelovat rukama Boží Prozřetelnosti,
Vůlí našeho Nebeského Otce,
která často prochází vůlí jiných.

Kéž se Pán, jež dává život, nakloní se svým milosrdenstvím
k této modlitbě mého prostého srdce,
kéž upevní navěky tuto prostotu srdce na cestě pokorné důvěry,
která je jedinou cestou k pravé a neutuchající lásce.

Zdroj: P. Jan Mach, farář v Lukově, www.bozivule.cz
www.luisapiccarretaofficial.org

zpracovali: Evžen a Renata Hlavicovi

Modlitební procesí na Svatý Hostýn
Centrum pro rodinu ve spolupráci se skupinou mužů prožívají-
cích obnovu EXODUS připravuje modlitební procesí za obnovu 
rodin a mír ve světě, zvláště na Ukrajině. Procesí se uskuteční 
v  sobotu 28.  května 2022. Půjde se po silnici od parkoviště 
v Bystřici pod Hostýnem až na Svatý Hostýn. Bude modlitba 
růžence, křížová cesta, budeme hrát a zpívat a zakončíme to 
na Hostýně mší svatou a opékáním špekáčků u chaty Ovčárna. 
Zváni jsou všichni. Časový harmonogram bude upřesněn (mů-
žete se zúčastnit jen části programu dle vašich časových a zdra-
votních možností) v příštím čísle ŽF, na plakátku a webu CPR. 
Budeme rádi za pomoc s organizací a programem.

Děkanátní den pro rodinu
se uskuteční v sobotu 11.  června  2022  v  Zašové  na  farní 
zahradě. Program bude také upřesněn v ŽF, na plakátku 
a na webu a také prosíme o pomoc s organizací a progra-
mem.

Za CPR Renata Hlavicová 733 741 636
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zŠ salvátor
Informace o nedávném zápisu budoucích prvňáčků
Po dvou letech administrativních zápisů, kdy byly školy kvůli 
epidemii covidu19 připraveny o možnost setkat se naživo s dět-
mi, které se chystají do I. třídy, se uskutečnil klasický zápis také 
na ZŠ Salvátor. Na webových stránkách školy si mohli rodiče 
zarezervovat čas zápisu, aby se vyhnuli frontám a času navíc. 
Již den před zápisem bylo zřejmé, že letos by mohla být I. třída 
naplněna do maximální kapacity, protože bylo přihlášeno 29 
dětí! Nebývá výjimkou, že někteří rodiče přicházejí s tím, že by 
pro své dítě chtěli odložení školní docházky, což se také letos 
stalo. I tak máme po několika letech téměř plnou I. třídu. Děti 
přicházely s radostí, nebojácně se pustily do kreslení, potom 
dokázaly učitelkám připravenost na školu plněním jednodu-
chých úkolů. Některé děti měly připravenou písničku nebo bás-
ničku. Budoucí I. třídu bude (s největší pravděpodobností) učit 
paní učitelka Petra Mikešová a již nyní připravuje pro budoucí 
prvňáčky setkání, kdy děti znovu přijdou do školy, společně se 
sejdou v jedné třídě, seznámí se spolu a s paní učitelkou, pro-
hlédnou si prostory školy a rodiče se dozví nejdůležitější infor-
mace k úspěšnému a bezproblémovému vykročení jejich dětí 
do světa školáka. Toto setkání se uskuteční zkraje června, bližší 
informace dostanou všichni včas.

Magda Krupová

DALŠÍ ZPRÁVY ZE ŽIVOTA ŠKOLY
Olympiáda z anglického jazyka
Ve středu 16. března proběhlo okresní kolo Olympiády z anglic-
kého jazyka. Soutěž se konala na ZŠ Vyhlídka. Naši školu repre-
zentovali nakonec náhradníci Tobiáš Zgabaj za starší kategorii 

a Amálie Kuipers za mladší kategorii. Z důvodu nemoci původ-
ně vybraných žáků proběhl výběr náhradníků na poslední chvíli, 
to znamená, že neměli téměř vůbec žádný čas na přípravu. Ale 
i tak se rozhodně mezi ostatními soutěžícími neztratili. Tobiáš 
skončil na skvělém 12. místě z 26 soutěžících, kdy mu jeden bod 
chyběl k probojování do užšího finále. Na to, že byl mezi samý-
mi deváťáky jediný osmák, dosáhl krásného umístění. Amálka 
ze VII. třídy se probojovala do užšího finále a skončila na vynika-
jícím 8. místě z 27 účastníků. Oba žáci si zaslouží pochvalu! A je 
to pro ně bezesporu velká zkušenost.

Jiří Krupa

Matematický klokan
V pátek 18. března se naši žáci od 2. po 9. ročník zapojili do ce-
lorepublikové soutěže Matematický klokan. Žáci v daném ča-
sovém limitu a podle pravidel plní matematické úlohy za tři, 
čtyři a pět bodů. Nesmějí používat ani učebnice a sešity, ani 
kalkulačky. Na začátku „dostanou“ tolik bodů, kolik mají otázek. 
Nikdo se tak nemůže na konci ocitnout v záporném hodnocení, 
i kdyby všechny otázky vypracoval špatně. Kategorie jsou pro 
základní školu čtyři, a tak se vždy jeden ročník ocitá v nevýhodě 
proti starším spolužákům. V kategorii Cvrček (pro 2. a 3. ročník) 
se nejlépe dařilo Bernardu Lvovi 76 bodů z 90, Ondřeji Čunkovi 
(70 z 90) z III. třídy a Vincentu Tománkovi (67 z 90) z II. třídy. 
V kategorii Klokánek (pro 4. a 5. ročník) dosáhli vynikajících 
výsledků Dominik Lev (116 bodů ze 120), Tadeáš Lev (102/120) 
a Honza Stančík (100/120). Pochvalu zaslouží i Vašek Baričiak 
ze IV. třídy s počtem bodů 99 ze 120. V kategorii Benjamín (6. 
a 7. ročník) byl úspěšný Matěj Triebenekl 106/120. V kategorii 
Kadet (8. a 9. ročník) měli nejlepší řešitelé 78/120 a 63/120. Pro 
zajímavost – nejlepší byl žák VIII. třídy Tobiáš Zgabaj. Tabulky 
s výsledky našich nejlepších žáků byly odeslány do okresního 
porovnání. Těšíme se, že někteří z nich se umístí na předních 
pozicích i v okresním měřítku.

Magda Krupová

Finanční pomoc pro Ukrajinu
Na začátku března uspořádali Parlamenťáci školní akci „Fi-
nanční pomoc pro Ukrajinu“. V rámci školy vybrali do kasiček 
krásnou částku 6200 Kč. Výtěžek byl pak na daný účel odeslán 
prostřednictvím Charity. Velké poděkování patří všem, kteří 
do kasičky přispěli.

Marie Čtvrtníčková

Dnes jím jako Keňan
Možná si vzpomínáte, že jsme se již párkrát zapojili do projektu 
s názvem „Dnes jím jako…“, pořádaného organizací SADBA. Le-
tošní ročník, věnovaný dětem v Keni, jsme si s třeťáky nenechali 
ujít a v pondělí 21. 3. jsme si ve škole udělali projektový den. Za-
jímavých materiálů k tématu byla spousta a děti už teď ví, kde 
na mapě najít Keňu, jak daleko od Valašského Meziříčí je hlavní 
město Nairobi, dozvěděly se, co symbolizují barvy keňské vlajky, 
poslechly si hymnu a také Otče náš ve svahilštině (dokonce se 
pár slovíček i naučily), viděly, v jak hrozných podmínkách žijí 
děti ve slumech, jak krásná a zároveň nebezpečná je v Africe 
příroda a co se zde pěstuje, seznámily se s některými druhy zví-
řat, s kmenem Masajů i jejich zvyklostmi a ještě mnoho dalšího. 
A protože projekt je již podle názvu také o jídle, museli jsme si 
samozřejmě uvařit typickou keňskou přílohu – kukuřičnou kaši 
Ugali… A věděli jste, že oblíbená společenská hra Jenga je po-
jmenovaná podle svahilského slovíčka jenga, které doslova zna-
mená „stavěj“? Vyučování nám tentokrát velice rychle uteklo 
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a výtvarnou soutěž jsme si museli nakonec nechat až na příští 
hodinu výtvarné výchovy. Ale jak by řekli v Keňi: „Hakuna ma-
tata!“. Byl to prima den :-)

Petra Mikešová

Den vody, Den učitelů – Den naruby
Významné dny si ve škole připomínáme relacemi, které žáci sly-
ší školním rozhlasem, a projektovým vyučováním. V minulých 
týdnech jsme si připomněli např. Den  vody. Relaci připravila 
paní učitelka Hana Havranová: Již od roku 1992, tedy rovných 
30 let, se 22. března slaví Světový den vody. V tento den si 
každoročně celý svět připomíná důležitost vody, bez které by 
nemohl existovat život. Zejména v době probíhajících klimatic-
kých změn význam vody vzrůstá a šetrné hospodaření a zajiš-
tění vodních zdrojů pro budoucí generace nabývá na významu. 
Hlavním cílem Světového dne vody je podpořit dosažení cíle, 
aby byla do roku 2030 zajištěna nezávadná voda k pití a hygie-
ně pro všechny. Tématem Světového dne vody pro rok 2022 je 

„Podzemní voda“. Pro mnohé z nás je otočení kohoutku a získání 
čisté nezávadné vody bráno jako samozřejmost a jen málokdo 
si dokáže představit, jaké to je žít v podmínkách, kde voda není 
vůbec nebo je znečištěná, a proto zcela nepoužitelná. Smutná 
realita dnešního světa ukazuje, že ze 7,7 mld. lidí nemají 2 mld. 
přístup k bezpečným zdrojům pitné vody. Zajímavost: V České 
republice je nejznámější minerální vodou bezesporu Mattoni, 
která v příštím roce oslaví 150 let od vzniku své značky. Oblíbe-
ná minerálka s nezaměnitelnou chutí se rodí v hloubce až 230 
metrů v panenské přírodě u Karlových Varů.
Významný den pro naše školství je od roku 1955 Den učitelů, 
který je připomínán jako morální ocenění práce pedagogů. Ten 
den se připomínají naši významní pedagogové a udělují se růz-
ná pedagogická ocenění. U nás ve škole jsme si Den učitelů při-
pomněli Dnem naruby, kdy si v některých třídách žáci vyměnili 
s učitelem místo a vyzkoušeli si, jaké je to stát před tabulí a sdě-
lovat, vysvětlovat nebo učit ostatní něco nového. Taky si všich-
ni vyslechli relaci do školního rozhlasu, kterou připravila paní 
učitelka Pružincová. V ní mimo jiné zaznělo: Dne 28. 3. 2022 si 
připomínáme 430 let ode dne narození Jana Amose Komenské-
ho. Když se řekne jméno Jan Amos Komenský, tak se mnohým 
z vás vybaví biskup Jednoty bratrské, filozof, spisovatel a hlavně 
pedagog světového významu. Jan Amos Komenský patřil k nej-
větším vzdělancům své doby. Podle Komenského výchova dětí 
měla mít tři hlavní cíle:
1. vzděláním ve vědách, uměních a řemeslech se naučit poznat 
sám sebe a okolní svět,
2. výchovou mravní dospět k sebekázni, ovládnout sám sebe,
3. povznést se k Bohu výchovou náboženskou.
Komenského nadčasový odkaz je aktuální i v dnešní době. „Vše 
na tomto světě se dá napravit jen jemným teplem lásky, poně-
vadž jinak je to nemožno.“ A právě tímto způsobem se snažil 
napravit i tehdejší školství. 
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Úspěch ve výtvarné a literární soutěži
Oblíbenou výtvarnou soutěží bývá „Požární ochrana očima 
dětí“. Obrázky do této soutěže malovaly děti také na hodinách 
výtvarné výchovy, a protože jsme mohli ze školy odeslat jen 
stanovený počet tři obrázky za kategorii, musela nejprve v ně-
kterých kategoriích proběhnout školní kola. Na konci března 
jsme dostali do školy zprávu, že výtvory našich žáků porotu 
zaujaly. V literární části se na 1. místech ve svých kategoriích 
umístili: Veronika Pospíšilová ze III. třídy a Radim Pospíšil ze VII. 
třídy. Ve výtvarné části se umístila na 1. místě Terézia Pancisy-
nová z II. třídy, Veronika Pospíšilová byla na 2. místě a v katego-
rii starších dětí se na 1. místě umístil Radim Pospíšil. Gratuluji 
moc a děkuji za reprezentaci naší školy.

Olympiáda z českého jazyka – okresní kolo
Velmi dobře si vedla naše žákyně 9. ročníku Barbora Magdaléna 
Mervartová v okresním kole Olympiády z českého jazyka, kte-
ré se uskutečnilo 28. března na zdejším gymnáziu. V konečném 
pořadí jí patří dělené 7. – 8. místo, což je skvělý výsledek, navíc 
za vítězem ztratila jen 5 bodů.

Magda Krupová
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Sedmáci v knihovně
Ve čtvrtek 24. 3. 2022 se žáci 7. ročníku vydali na návštěvu 
Městské knihovny. Čekal na ně program s názvem Historie pís-
ma, knih a knihoven. Toto téma zní poměrně teoreticky, ale 
paní lektorka se snažila vybrat zajímavá fakta, perličky… Před-
nášku obohatila pracovními listy, kde si žáci např. zkusili napsat 
své jméno pomocí hieroglyfů. Prohloubili si tak a zpestřili učivo, 
které právě letos probíráme.

Anežka Zgabajová

Za pohádkou do KZ – Obušku z pytle ven!
V pátek 25. 3. se žáci 1. – 4. ročníku vydali do KZ na divadelní 
představení „Obušku z pytle ven“. Děti zaujaly pestré kostýmy 
herců, pěkné kulisy a veselé písničky. Zkrátka moc se jim před-
stavení líbilo. Z pohádky si odnesly nejen poučení, ale cestou 
zpět jim ještě zněla v uších melodie „Já s písničkou jdu jak ten 
ptáček… tralalala lalalalalá.“

Kateřina Janýšková

Setkání
V úterý 29. března se stávající zaměstnanci školy setkali na přá-
telském posezení s bývalými zaměstnanci v důchodu. Těšili jsme 
se na setkání, protože poslední dva roky z důvodu covidu-19 ta-
kové akce nebylo možné uskutečnit. Příjemný podvečer rychle 
uběhl, protože když se s někým dlouho nevidíte, při povídání 
čas letí jak voda… Děkujeme paní Perutkové a paní Žnivové, že 
přijaly naše pozvání. Paní Lacinové, panu Fojtíkovi a Pobucké-
mu přejeme zdraví a budeme se těšit příště. Snad nám všem 
dá Pán ještě zdraví, abychom takové posezení mohli za rok zase 
zopakovat.

Vedení školy

Patronát obnoven
Na naší škole už je několik let pravidlem, že žáci šesté třídy do-
stanou na starost nové prvňáčky a stávají se tak jejich patrony. 
Z pandemických důvodů si letošní sedmáci svůj patronát v mi-
nulém školním roce moc neužili. Díky tomu, že se naše škola 
zapojila do dotazníkového šetření „Mapa školy“, měli sedmáci 
jedinečnou příležitost se realizovat, svým svěřencům pomohli 
s vyplněním dotazníku. Své práce se ujali s ochotou a nadšením 
a „dílo se zdařilo“ k radosti všech zúčastněných. Podobně spo-
lečně pracovali také letošní šesťáci s prvňáčky.

Veronika Masopustová

Velikonoční tvoření v zámku Kinských (školní družina)
Ve čtvrtek 31. března jsme navštívili zámek Kinských, kde byl 
pro děti připraven lektorský 
program s názvem „Velikono-
ce v muzeu“. Po příchodu se 
děti rozdělily na dvě skupiny. 
Tvořily se velikonoční věnečky 
a vedle v místnosti se již z při-
praveného těsta pekly jidáše. 
Obě skupinky se s tvořením 
vystřídaly. Poté se pokračo-
valo povídáním, kde se děti 
dozvěděly spoustu zajímavos-
tí o slavení Velikonoc či vítání 
jara. Na poslední část progra-
mu se všichni těšili nejvíce. 
K dokončenému věnečku si 
děti odebraly svou dozlatova 
upečenou dobrotu. Největší 
mlsouni si na ní pochutnali 
hned, jiní si ji odnesli domů.

Lenka Karolová, DiS.
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Divadelní představení v Novém Jičíně
V úterý 5. dubna hostovalo v Beskydském divadle v Novém Jičí-
ně divadlo Radka Brzobohatého z Prahy. Naši osmáci a deváťáci 
měli to štěstí, že jsme je na podzim stihli včas přihlásit a před-
stavení „Lakomec“ jim neuniklo. Určitě to byla pro žáky 9. roč-
níku jedna z posledních kulturních příležitostí v rámci základní 
školy…

OVOV
Po dvouleté přestávce se zase vracíme kromě kultury také 
ke sportu. Právě na začátku dubna začalo plnění Odznaku vše-
strannosti olympijských vítězů, do kterého se zapojili také spor-
tovci z naší školy. Budeme jim držet palce, aby nasbírali v celko-
vém součtu za disciplíny co nejvíce bodů.

Magda Krupová

Věneček
Právě na začátku dubna zakončili osmáci a deváťáci své lekce 
předtaneční výchovy, které se letos uskutečnily bez protiepi-
demických opatření v plném rozsahu. V předepsaných lekcích 
zvládli základy společenských tanců a společenského chování. 
A ti, kteří tomu přišli na chuť, budou jistě za dva roky pokračo-
vat v tanečních. Když se chlapci a děvčata slavnostně obléknou, 
což se na „věneček“ sluší a patří, nemůžete je málem ani poznat. 
Moc jim to slušelo.

Jiří Krupa, třídní učitel IX. třídy

Úspěch v okresním kole soutěže „O poklad strýca Juráša“
V úterý 5. dubna se v dětském oddělení knihovny konalo vyhlá-
šení výsledků okresního kola soutěže „O poklad strýca Juráša“. 
Slavnostní chvíle předávání cen zpestřila zpěvem a hrou na ky-

taru známá meziříčská zpěvačka Lucie Redlová. S radostí infor-
mujeme, že vynikajícího výsledku dosáhla žákyně III. třídy Ve-
ronika Pospíšilová, která byla vyhodnocena v kategorii komiks 
I. – III. tříd jako nejlepší a umístila se na 1. místě! To je skvělé! 
Její práce postupuje do krajského kola. Na krásném 3. místě 
se umístil v kategorii próza VIII. a IX. tříd žák 8. ročníku Tobiáš 
Zgabaj. Oběma žákům gratulujeme a děkujeme za reprezentaci 
školy. (Tobiáš se předání cen nemohl zúčastnit, protože byl se 
spolužáky na divadelním představení v Novém Jičíně.)

Magda Krupová

Nabídky Centra pro katechezi
v Olomouci

Letní škola Božího slova
Centrum pro katechezi v Olomouci zve na LETNÍ ŠKOLU BOŽÍHO 
SLOVA. Tato akce je otevřená všem zájemcům o prohlubování 
života víry. Zváni jsou všichni, kdo se aktivně podílejí na živo-
tě farnosti, ale i katechumeni nebo dospělí biřmovanci. Téma 
letošního roku volně navazuje na synodální proces. Zní: „Buď, 
kým jsi: Boží lid.“ Přednášet budou P. Josef Mikulášek a P. Jan 
Liška. Letní škola Božího slova se bude konat v termínu 20.–23. 
7. 2022 v Arcibiskupské kněžském semináři v Olomouci. 
Více informací o akci najdete na www.katechetiolomouc.cz.

Letní katechetický minikurz
Kurz je určen začínajícím katechetům, ale i těm, kteří chtějí 
rozvinout své katechetické dovednosti. Absolvent kurzu získá 
kompetenci a osvědčení pro vedení malých společenství dětí 
ve věku 4–9 let a farní výuku náboženství žáků 4.–9. třídy. Tím-
to kurzem nezíská aprobaci pro výuku náboženství na školách. 
Kurz se uskuteční v termínu 15.–19. 8. 2022 v Poutním domě 
Stojanov na Velehradě. Platí se pouze ubytování a strava dle 
ceníku Poutního domu. Zájemci se mohou přihlašovat přes e-

-mailovou adresu velehrad@stojanov.cz.
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Arcibiskup Jan Graubner po skončení bohoslužby požehnal relikviáře s ostatky světců. Nacházejí se v kapli svatého Stanislava, kde 
je rovněž uchovávána eucharistie. Relikviáře, které zhotovila vsetínská sochařka Kristina Vesková, mají podobu bronzových reliéfů 
jednotlivých světců, schránky s ostatky jsou umístěny na místě jejich srdce. Můžete si je prohlédnou na následující dvoustraně 
se stručnými údaji ze života světců.

Velká sláva v katedrále (foto Pavel Langer, Člověk a víra)

Čtyři významné osobnosti evropských i světových dějin, které za svého života navštívily Olomouc, se do tohoto města vrátily na-
trvalo. Do katedrály svatého Václava byly přeneseny ostatky tří svatých: papeže Jana Pavla II., řeholnice Matky Terezy, polského 
řeholníka Alberta Chmielowského a také blahoslaveného císaře Karla Habsburského. Ostatky věřící a duchovní přivítali v sobotu 
2. dubna.
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Sv. Jan Pavel II. (1920-2005)
Vlastním jménem Karel Wojtyla. První slovanský papež, rodák 
z polských Wadovic, který nastoupil na Petrův Stolec roku 1978. 
Už jako krakovský biskup soukromě putoval na místo mučed-
nické smrti Jana Sarkandra do Olomouce. Naši diecézi navštívil 
jako papež poprvé v roce 1990, když hned po pádu komunismu, 
o nějž se osobně přičinil, putoval na Velehrad, aby uctil sv. Cy-
rila a Metoděje, které už r. 1981 prohlásil za patrony Evropy. 
Podruhé při návštěvě Olomouce v roce 1995 zde svatořečil Jana 
Sarkandra a Zdislavu z Lemberka.

Herec, sportovec, dělník, básník, teolog, odpůrce totalit, ale 
především pastýř a světový poutník, který vtiskl celé církvi nový 
obraz živého společenství putujícího za Kristem, otevřeného 
k dialogu se světem i jinými církvemi a náboženstvími. Obhájce 
kultury života a civilizace lásky. Znalec člověka a jeho obhájce 
i vychovatel. Hledač a hlasatel Pravdy ovlivňující veřejné mí-
nění a politiku. Evropu označil za misijní zemi a vyhlásil novou 
evangelizaci. Věrný Kristův kněz zamilovaný do Ježíšovy Matky 
dovedl nadchnout mládež pro Krista a církev, zavedl světové 
dny mládeže, ovlivnil mnohá povolání ke kněžství. Přežil svůj 
atentát, neodstoupil ani v nemoci, ale svým utrpením a umírá-
ním takřka v přímém přenosu dal světu utíkajícímu před bolesti 
lekci o lásce, která miluje až do posledního dechu.

Citát:
Nemějte strach přijmout Krista a uznat jeho moc! Pomáhejte pa-
pežovi a všem, kdo chtějí sloužit Kristu a Kristovou mocí sloužit 
člověku a celému lidstvu.

Sv. Matka Tereza z Kalkaty (1910-1997)
Vlastním jménem Agnes Gojaxhiu narozená v makedonské Sko-
pje jako dcera albánského obchodníka. Založila řády Misionářek 
a Misionářů lásky, kteří žijí chudě mezi chudými a umírajícími. 
I když procházela těžkou zkouškou víry, nepřestala milovat Je-
žíše a sloužit mu v potřebných. V době její smrti měly její řády 
přes 5000 členů ve všech světadílech. Olomouc navštívila 
na pozvání arcibiskupa Fr. Vaňáka, který chtěl pozvat její sestry 
do diecéze. Sestry sice zatím nepřišly, ale ona zanechala hlubo-
ký dojem v lidech, ke kterým promluvila v katedrále. Svatořečil 
ji papež František 4. 9. 2016.

Citáty:
Úplné odevzdání se Bohu je způsobem, jak přijmout samotného 
Boha. Já pro Boha a Bůh pro mě. Žiji pro Boha a rezignuji na své 
já, a tímto způsobem činím, že Bůh žije za mě.

Plodem ticha je modlitba, plodem modlitby je víra, plodem víry 
je láska, plodem lásky je služba, plodem služby je pokoj.

Dřív jsem si myslela, že musím lidi obracet, ale dnes už vím, že 
musím lidi milovat a Bůh si je obrátí sám.

Na konci našeho života nás nebudou soudit podle toho, kolik di-
plomů jsme získali, kolik peněz jsme vydělali anebo kolik velkých 
věcí jsme vykonali. Budou nás soudit podle tohoto: Byl jsem hla-
dový a dali jste mi jíst. Byl jsemnahý a oblékli jste mě. Byl jsem 
pocestný a přijali jste mě pod svou střechu.
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Sv. Adam Albert Chmielowski (1845-1916)
Pocházel od Krakova. V mládí bojoval za osvobození své vlasti 
z cizí nadvlády. Jako zajatec se dostal 23. dubna 1863 do Olo-
mouce, kde byl vězněn ve staré cihelně na Tabulovém vrchu. 
Velká část vězňů utekla za přispění rakouských vojáků i míst-
ních obyvatel, kteří s polskými povstalci sympatizovali. V květ-
nu se zdařil útěk i Adamovi. V dalším boji přišel o nohu. Studo-
val malířství, kterým se proslavil.
Po vnitřním obrácení v 35 letech vstoupil do Třetího řádu sv. 
Františka. Nejprve se stal potulným apoštolem po vzoru sv. 
Františka a později sloužil opovrhovaným a vyděděncům. Svou 
místnost rozdělil závěsem na část pro sebe a druhou pro bez-
domovce. Malováním obrazů vydělával na vydržování tuláků 
z ulice. Když navštívil azylový dům pro chudé a viděl jejich bídu, 
rozhodl se žít s nimi a našel si další pomocníky.
V den, kdy složil řeholní slib a přijal jméno Albert, vznikla Kong-
regace bratří sloužících chudým jako III. řád sv. Františka s poz-
dějším názvem albertíni. S krakovským magistrátem uzavřel 
smlouvu o převzetí ohřívárny pro bezdomovce. Zavázal se, že 
v ohřívárně bude stále pobývat on nebo někdo z jeho druhů. 
Bude živit a oblékat chudé, starat se jim o práci a zajišťovat pro-
voz včetně nákladů. Od města dostal právo sbírat almužny.
V roce 1891 založil ženskou větev kongregace, která pomáhala 
ženám a dětem v nouzi. Organizoval chudobince a domy pro ne-
vyléčitelně postižené. Zakládal vývařovny pro bezdomovce. Za-
ložil 21 řeholních domů, ve kterých mělo práci 40 bratrů a 120 
řeholníků. Zemřel v Krakově v 71 letech.
Papež Jan Pavel II. jej svatořečil spolu se sv. Anežkou Českou 
12. 11. 1989 v Římě.

Bl. Karel I. Habsburský (1887-1922)
(jako český král Karel III.) od roku 1905 žil v Čechách, kde pro-
dělal vojenský výcvik a v Praze vystudoval práva. V říjnu 1911 
se oženil s princeznou Zitou a bydlel na zámku v Brandýse. 
Po smrti císaře Františka Josefa I. nastoupil roku 1916 na trůn. 
Snažil se dělat politická rozhodnutí v duchu křesťanské víry, 
chtěl ukončit válku, čímž se stal trnem v oku vojenským vůd-
cům, kteří se stavěli proti němu. Snažil se prosadit křesťanskou 
sociální nauku a jako první vladař na světě zřídil roku 1917 mi-
nisterstvo sociální péče a ministerstvo národního zdraví, vydal 
zákon na ochranu nájemníků. Mezi jeho blízkými přáteli byl 
olomoucký kněz a světoznámý biblista prof. Alois Musil, na je-
hož radu udělil milost českým politikům odsouzeným k smrti 
(např. Kramář, Rašín). 16. 12. 1917 navštívil Olomouc. Účastnil 
se posvěcení opraveného kostela P. Marie Sněžné a posvěcení 
vojenského hřbitova v Černovíře.
Rozpadu monarchie nedovedl zabránit, i když se pokusil svou 
říši přeměnit na volný svazek středoevropských států. Neuspěl. 
Snažil se aspoň zmírnit bídu a strasti obyvatel a umožnil pokoj-
né předání moci. Byl poslán do vyhnanství na ostrov Madeira, 
kde žil se svou rodinou ve skutečné nouzi. Sílu hledal v modlit-
bě. Na růženec měl čas každý den jako voják, císař i vyhnanec. 
Jednou řekl ženě, s níž měl osm dětí, že si Bůh od něho přeje 
oběť života za záchranu svých národů a dodal: To udělám. Brzy 
poté Bůh jeho slib přijal. Když onemocněl, neměl na lékaře. Ze-
mřel na zápal plic jako duchovní vítěz, který nepropadl bezna-
ději a zlobě, ale stále hledal Boží vůli a hodně se za své národy 
modlil. Krátce před smrtí napsal česky: Musím tolik trpět, aby 
mé národy našly cestu k sobě. Odpouštím jim. Za blahoslavené-
ho jej 3. října 2004 prohlásil Jan Pavel II.
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Dáváme  lidem naději,  vracíme  lásku  svě-
tu…
Posláním naší Charity je poskytnout vlídné 
přijetí a podat pomocnou ruku lidem v ne-
lehkých životních obdobích. Láskou, podpo-
rou a péčí přispívat ke spokojenějšímu životu 
jednotlivců i celé společnosti. To všechno 
naplňujeme prostřednictvím našich služeb. 
Nikoho určitě nenapadlo, že bude potřeba 
pomáhat také lidem, kteří utíkají ze své země, 

kde zuří válka.
V Charitě máme tým pro mimořádné události, který tvoří naši 
zaměstnanci. Jeho posláním je pomáhat lidem v případě ne-
nadálých událostí, např. povodní, požárů, hromadných havárií 
a dalších, nejen na území působnosti Charity, ale i celorepub-
likově. Tento tým je od svého vzniku součástí krizového řízení 
ve městech Valašské Meziříčí a Rožnov pod Radhoštěm.
Ihned po vypuknutí války na Ukrajině bylo svoláno a my jsme 
byli přizváni k jednání krizového štábu, kde všichni zúčastnění 
nabízeli možnosti pomoci a kde také došlo k rozdělení činnos-
tí tak, aby byla účelná. Nabídka pomoci naší Charity spočívala 
především v organizování a zajištění materiální podpory lidem 
z Ukrajiny.
S poskytováním tohoto druhu pomoci máme bohaté zkušenos-
ti. Od roku 2016 provozuje Centrum sociálně-materiální pomo-
ci, které pomáhá lidem překonat těžkou životní situaci. Nově 
toto zařízení poskytuje pomoc také rodinám z Ukrajiny. Nejen-
že lidem poskytuje základní potraviny, hygienické potřeby pro 
dospělé i děti, ale také, za pomoci charitního obchodu Kom-
poot, oblečení, obuv a další potřebné věci, nyní také potřeby 
do domácnosti.
Bohužel zásoby Centra rychle ubývají. Abychom mohli soustav-
ně pomoc poskytovat, úzce spolupracujeme s vedením města 

Charita Valašské Meziříčí

Valašské Meziříčí, které ihned po vypuknutí válečného konflik-
tu zorganizovalo sbírku, kam už veřejnost nosila potřebné věci. 
My jsme vyhlásili materiální sbírku ve farnostech našeho dě-
kanátu, ke které se přidaly také místní školy a další subjekty. 
Velkou pomocí je také podpora Potravinové banky.
Prostřednictvím webových stránek a FB jsme oslovili veřejnost 
s prosbou o darování potřebných věcí, které by mohly dále po-
máhat. Na telefonním čísle 735 101 141 a na e-mailové adrese 
pomocukrajine@valmez.charita.cz můžete i nadále nabízet svo-
ji pomoc. Tyto kontakty jsou také pro ty, kteří pomoc potřebují. 
Na nich se potkává nabídka s poptávkou. Naše Charita se po-
týká s nedostatkem skladovacích prostor, proto nabízené věci, 
pokud je to možné, zůstávají u svých majitelů do té doby, než je 
bude někdo jiný potřebovat.
Charita neposkytuje jen materiální pomoc. Díky našemu ko-
legovi z Terénní služby Domino Valentýnovi Aleksyeyevetsovi 
a jeho znalosti ukrajinského jazyka, jsme mohli nabídnout také 
tlumočení. K provozním účelům máme v Charitě k dispozici 
vícemístný automobil Opel Movano. Ten, řízený našim vedou-
cím Noclehárny Pavlem Březovjákem, pomáhá s dopravou lidí 
do Krajského asistenčního centra pomoci Ukrajině ve Zlíně. 
Máme možnost také zajistit pastorační podporu. Velkou pomoc 
nabízejí naše sociální služby. Velký zájem o službu zaznamenaly 
především SASanky a Sociální rehabilitace ATTA. Ty pomáhají 
lidem z Ukrajiny, kteří se rozhodli v našem regionu zůstat, s ře-
šením všech záležitostí, které jim umožní se co možná nejdříve 
začlenit do běžného života. Například pomáhají s hledání byd-
lení, zaměstnání, lékařské péče… Velkou pomoc nabízejí také 
charitní dobrovolníci, kteří jsou připraveni podat pomocnou 
ruku tam, kde to je potřeba. Teď je to hlavně v Centru sociálně 
materiální pomoci, které vzhledem k enormnímu zájmu nejen 
klientů služeb, ale hlavně ukrajinských rodin, rozšířilo provozní 
dobu. Jen pro představu, v minulém týdnu během jednoho do-
poledne byla pomoc vydána 33 potřebným rodinám a 5 jednot-
livcům. Při tomto počtu je nemožné provoz Centra zajistit jed-
ním člověkem. Proto došlo také k personálnímu posílení z řad 
zaměstnanců a dobrovolníků. Centrum také zajišťuje dodávky 
základních potravin a hygienických potřeb do tranzitních center 
v Rožnově pod Radhoštěm a ve Valašském Meziříčí, kde si mo-
hou ukrajinské rodiny po dlouhé a náročné cestě odpočinout 
a občerstvit se před cestou do Krajského asistenčního centra 
pomoci Ukrajině ve Zlíně, kde se musí všichni lidé z Ukrajiny 
po příchodu do České republiky zaregistrovat. Pravidelně zá-
sobujeme také Pastorační centrum v Rožnově pod Radhoštěm, 
kde ukrajinské rodiny mají možnost dostat základní potraviny, 
hygienické potřeby, oblečení a věci do domácnosti. V poslední 
době zajišťujeme také základní vybavení bytů ukrajinským rodi-
nám, které se rozhodly v naší republice začít nový život.
Během měsíce trvání války jsme poslali potraviny, hygienické 
potřeby, zdravotnický materiál, deky… přímo na Ukrajinu, a to 
prostřednictvím organizované pomoci co nejblíže k místům 
bojů. Poslední zásilka směřovala do města Žytomyr na Ukrajině 
ke 150 dětem z dětských domovů.
Charita Valašské Meziříčí stále nabízí pomoc. Pružně reagujeme 
na nově vzniklé potřeby lidí, kteří byli nuceni svoji zem opustit. 
Učíme se za pochodu. Úzce spolupracujeme s městy, obcemi 
a farnostmi v oblasti našeho působení. Všichni se společně sna-
žíme najít co možná nejlepší způsob pomoci.
Chtěla bych poděkovat všem, kteří nás v tom nenechali samy. 
Bez nich by všechno bylo mnohem složitější. Děkujeme!

Za Charitu Valašské Meziříčí Martina Došková

Křížová cesta se společenstvím
rodin – Hostašovice

Každoroční nabídky ke společné křížové cestě v přírodě i letos 
využilo několik desítek farníků, většinou rodin s dětmi. Byli to 
samí stateční, protože letošní počasí v neděli 3. dubna připomí-
nalo sněhovou pokrývkou a nepříjemným větrem spíše leden. 
Nakonec ale i sluníčko vykouklo a potěšilo naše duše. Děkuje-
me Pánu za každou jeho milost! Požehané Velikonoce všem.

Alžběta Dřímalová
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Ze života Rybiček
Milí čtenáři Života farností, rády bychom se 
s vámi podělily o to, co jsme v poslední době 
zažili s dětmi v dětské skupině Rybičky. 
Začátek měsíce března jsme prožili ve zna-
mení knih, kterým jsme se důkladně věno-
vali. Povídali jsme si o žánrech, o tom, jak se 

ke knihám chovat, prohlíželi jsme si knížky, které si děti donesly. 
Dále jsme se snažili pomocí obrázků sestavit známé pohádky, 
vyrobili jsme si záložku, a dokonce si každé dítě vytvořilo svou 
knihu, do které si mohlo malovat i zkoušet psát. 
S koncem zimy a začátkem jara se i u nás v Rybičkách probu-
dilo jaro v plné síle. Povídali jsme si o ptáčcích, které jsme po-
znávali po hlase, a dokonce jsme je poslouchali venku u Bečvy 
na piknikových dekách. Nezapomněli jsme ani na jarní kytičky 
a na hmyz, který poletuje či leze po louce. Navštívili jsme také 
divadelní představení v zámku Žerotínů O víle Modrovlásce. 
Děti si také velmi užívají středeční cvičení v tělocvičně v Do-
mečku, kde v rámci programu Školky v pohybu procvičují různé 
tělesné dovednosti a zdatnosti.
Na konci března k nám do Rybiček přibyla jedna nová holčička 
z Ukrajiny. Jmenuje se Saša, má tři a půl roku a bydlí s mamin-
kou a sestrou u jedné rodiny z naší farnosti. 
Celé postní období v Rybičkách prožíváme intenzivněji s mod-
litbou Otče náš a Zdrávas Maria. Každé ráno začínáme řízenou 
činnost touto modlitbou a četbou z knihy, následně se přesune-
me k naší postní spirále, na které zapálíme svíčku a děti mohou 
sledovat, kolik dnů zbývá do Velikonoc. Také nás každý den pro-
vází postní písnička a úkol z postního misijního kalendáře. S dět-
mi a jejich rodiči jsme se během postní doby zapojili do misijní 

Farní školka Rybičky

Zahájili jsme výstavu fotografií
V úterý 15. března 2022 jsme se sešli v Tucan CAFE, abychom 
slavnostně zahájili výstavu fotografií DAR, které Charitě Valaš-
ské Meziříčí věnovali k 30. výročí významní čeští a slovenští fo-
tografové a umělci.
Celým programem provázela patronka naší Charity, paní Jana 
Janěková, která si k sobě přizvala své přátele – klavíristku Dadu 
Klementovou se svým manželem, herečku Jitku Osičku a malí-
ře a básníka Radovana Šťastného, jehož autorské texty zazněly 
v průběhu večera v různém podání.
Hravé čtení bylo inspirováno atmosférou nejen v kavárně, ale 
i v celé společnosti. Některé texty vyvolaly úsměv na tváři, jiné 
vedly k zamyšlení.
Paní Janěková si k sobě na podium přizvala také pana ředitele 
Charity, kterému kladla otázky „přímo na tělo“, a Martinu Doš-
kovou, která přiblížila ideu této výstavy.
Děkujeme všem autorům za jejich dary, účinkujícím za jejich 
milou společnost, ve které jsme se cítili velmi příjemně, také 

Děkujeme také všem, kteří společně s námi výstavu zahájili 
a přispěli na pomoc rodinám z Ukrajiny částkou 3 200,- Kč.

Na výstavě,  která potrvá do 20.  května 2022 si můžete pro-
hlédnout fotografie těchto autorů: 
Tono Zorád, Igor Chmela, Marie Votavová, Jan Hrušínský, Jiří 
Sláma, Zbyněk Maděryč, Vladimír Holomek, Blanka Chocholová, 
Ota Nepilý, Radovan Šťastný, Ivan Fíla, Lenka Hatašová, Roman 
Valný, Jaromíra Slívová, Karel Meister a prof. Jindřich Štreit.

Za Charitu Valašské Meziříčí
Martina Došková

za poskytnuté zázemí v kavárně Tucan a za fotografování veče-
ra Ivanovi Dostálovi.

Azylový dům podpořil Světlo pro Mariupol
Mariupol se stal symbolem utrpení napadené Ukrajiny – stov-
ky tisíc lidí ve městě uvězněny a bombardovány bez přístupu 
k vodě, teplu a jídlu, bez bezpečné možnosti uniknout. Trosky 
tamního divadla se dvěma nápisy „DĚTI“, pod nimiž se nachází 
přes tisíc lidí – symbol brutality a bezohlednosti agrese ruských 
vojsk.
Azylový dům pro matky s dětmi pojí s událostí významná sym-
bolika maminek s dětmi v tísni. Proto jsme se rozhodli akci diva-
del Světlo pro Mariupol podpořit.
Na současné dění na Ukrajině nelze nereagovat. Vyvolává to 
v nás různé pocity – vztek, bezmoc, strach o děti, o rodiny, 
o svobodu. U některých maminek z azylového domu i obavy 
z toho, že pomoc státu nebude stejná jako před válkou.
O tom všem, ale také o těžké situaci uprchlíků a o dopadu války 
na naše životy, jsme chtěli s klientkami mluvit. V podvečer se 
konalo setkání s evangelickým knězem, panem Danielem Hel-
lerem, který roky na Ukrajinu jezdil, má tam plno přátel a nyní 
u sebe ubytovává několik uprchlických rodin. Vyprávění to bylo 
poutavé, mrazivé a nakonec završené písní o naději.
Po setmění každý zapálil svíčku za válečné oběti nejen z Mariu-
polu, ale také z jiných míst těžce zkoušené Ukrajiny.
Setkání pracovníků azylového domu se svými dětmi společně 
s maminkami z „azylu“ a jejich dětmi nám umožnilo se vzájem-
ně propojit, sdílet nejen své obavy, ale i pocit lidské sounáleži-
tosti. 
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Finančí  příspěvky  do  nedělních  sbírek  je možné  také  zaslat 
na účet farnosti 1763697349/0800.

Na konec své pozemské 
cesty došli

†

Valašské Meziříčí

Drahomíra Hoffmanová *18. 9. 1931 †7. 2. 2022, Jarcová 100
Ludmila Mičunková *26. 1. 1924 †6. 2. 2022, Tolstého 1135
Anna Martina Valicecová *1. 1. 2022 †12. 2. 2022, Zd. Fibicha 
1207
Anna Kubíková *15. 5. 1938 †9. 2. 2022, Havlíčkova 1170
Konrád Krejčí *1. 12. 1940 †14. 2. 2022, Růžďka 264
Marie Petříková *1. 10. 1925 †15. 2. 2022, Žerotínova 319
Ing. Arch. Vladimír Kalivoda *15. 4. 1960 †11. 2. 2022, Pražmo, 
Morávka 599
Ludmila Hatlapatková *20. 11. 1932 †24. 2. 2022, Zubří, 
Čertoryje 1087
Růžena Sofková *9. 7. 1937 †27. 2. 2022, Kelč 503
Monika Bolcková *3. 10. 1992 †2. 3. 2022, Zašovská 776
Libuše Martinková *31. 12. 1938 †8. 3. 2022, Rožnov p. R., 
Vítězná 1743
Marie Zatloukalová *8. 3. 1927 †11. 3. 2022, Šafaříkova 714/13
Zdenka Mitášová *16. 2. 1938 †9. 3. 2022, Krhová, Hrádky 418
Jozef Kroták *19. 9. 1973 †12. 3. 2022, Na Potůčkách 537
Rostislav Polanský *14. 6. 1968 †19. 3. 2022, Seniorpark – 
Žerotínova ul.
Zdeněk Lacina *27. 8. 1939 †20. 3. 2022, Poličná 405
Zdeňka Kutějová *29. 6. 1941 †24. 3. 2022, U Apolla 691
Marie Bolcková *29. 11. 1946 †30. 3. 2022, Krhová, Hrádky 449
Zdeněk Martinek *13. 6. 1944 †27. 2. 2022, Vsetínská 476
Zdeněk Holec *27. 7. 1947 †31. 3. 2022, Nad Tratí 424
Danuše Matulová *9. 10. 1955 †3. 4. 2022, Zubří, Nádražní 34 

Křest přijali*
Valašské Meziříčí

Sebastiano Bonanno Josef
Waldemar Matas

Sára Matas
Amálie Kučerová

Svátost manželství přijali
Valašské Meziříčí
 Petr Václavík  Kateřina Janošová

akce Mary ś Meals – batůžkový projekt, o kterém píšeme v dal-
ším článku. S dětmi z Rybiček jsme také nacvičili písničky, které 
jsme pak zazpívali při křížové cestě v našem farním kostele.
Od září jsme se s dětmi také pečlivě připravovali na zápis 
do školy, letos se nám sešlo 20 předškoláčků. Většina z nich byla 
u zápisu na ZŠ Salvátor, zápis se jim moc líbil, paní učitelky byly 
milé a děti se již do školy velmi těší.
Poslední větší program před Velikonocemi nás čeká v zámku 
Kinských, kam s dětmi půjdeme na lektorský program Veliko-
noce v muzeu. Čeká nás povídání o Velikonocích jako největších 
křesťanských svátcích, také o lidových tradicích a na závěr si 
i něco vyrobíme a odneseme domů. Také si v Rybičkách upeče-
me mazanec a budeme prožívat dny velikonočních svátků s vy-
střiženými postavami Ježíše a jeho apoštolů, kteří nás provedou 
Zeleným čtvrtkem, Velkým pátkem, Bílou sobotou i nedělním 
Zmrtvýchvstáním.

Za holky z Rybiček – Anna Pavlicová

Batůžkový projekt Mary´s meals
Na začátku letošní postní doby jsme se v naší dětské skupině za-
pojili do batůžkového projektu organizace Mary ś Meals. Hlavní 
náplní této organizace je shromažďování finančních prostředků 
na zajištění jednoho jídla denně ve školách. Další pomocí pro 
tyto děti z nejchudších zemí je právě batůžkový projekt. 
Cílem je, jak už název napovídá, naplnit batůžek potřebnými 
věcmi podle předepsaného seznamu. Darovaný batůžek potěší 
nejen děti v Malawi, ale pomáhá také dárcům. Zapojení dětí 
do přípravy batůžků se stává velkou příležitostí, kdy můžeme 
dětem vysvětlit nelehkou situaci jejich vrstevníků ve vzdálené 
africké zemi. Děti si tak mohou více uvědomit, co všechno samy 
mají a učí se pomáhat druhým, kteří jsou v nouzi.
A právě toto jsme s kolegyněmi zažily v minulých dnech ve škol-
ce. Byly jsme opravdu velmi překvapeny, když se u nás během 
čtrnácti dní sešlo přesně čtrnáct naplněných batůžků. Za to pat-
ří velký dík našim rodičům i dalším maminkám, které přijaly naši 
nabídku. Děti si budou určitě dlouho pamatovat, jak s mamin-
kou vybíraly a plnily batůžek, aby udělaly radost vzdálenému 
kamarádovi. A je opravdu krásné sledovat jejich nadšení a ra-
dost z darování.

Naši první zásilku jsme již poslaly do centrálního skladu organi-
zace Mary ś Meals v Brně. Odtud se pak dále převážejí v kontej-
nerech do Malawi.
Nyní máme ve školce další dva školní batohy, a tak chceme 
v této užitečné aktivitě i nadále pokračovat. Všem, kteří se bu-
dou chtít připojit, rády poskytneme bližší informace i seznam 
darovaných věcí.

Eliška Štefková
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Než si pro nás přijdou rodiče, ještě si trošku pohrajeme Ranní zpívání u postního kříže

Naše nová kamarádka Sašenka Zasloužený odpočinek

Navlékáme korálkyNa dopolední procházce posloucháme 
a rozeznáváme jarní zpěvy ptáčků

Hezké knížky, které nyní doprovází
naši ranní modlitbu

Farní školka Rybičky
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Pane, zůstaň s námi, neboť se připozdívá. (Lk 24,29)
Požehnané a milostiplné Velikonoce přeje všem čtenářům Života farností o. Pavel

Na cestě do Emauz (mozaika na sarkofágu kardinála Špidlíka na Velehradě), autor Marko Ivan Rupnik

Požehnané velikonoční svátk y přejí žáci a zaměstnanci ZŠ Salvátor


