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Srdce Ježíšovo, plné dobroty a lásky, smiluj se nad námi!

Pojďte ke mně, všichni, kdo se lopotíte
a jste obtíženi, a já vás občerstvím.

Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mě, 

neboť jsem tichý a pokorný srdcem, 
a naleznete pro své duše odpočinek.

Vždyť mé jho netlačí a mé břemeno netíží.“ 
(Mt 11,28 - 30)

Socha Ježíšova Srdce v Želivském klášteře (foto o. Pavel)
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Procházka na Píškovou (foto o. Pavel)

Vyrazí ratolest z pahýlu Jesse, výhonek vypu-
čí z jeho kořenů, spočine na něm duch Hospo-
dinův: duch moudrosti a rozumu, duch rady 
a síly, duch poznání a bázně před Hospodi-
nem. (Izaiáš 11,1-2)
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Vítejte na stránkách
našeho časopisu

Opravená monstrance

Toto přivítání patří nejen našim stálým a dlouholetým čtená-
řům Života farností, ale i těm, kdo tento časopis drží poprvé 
v rukou. Blíží se totiž svátek Letnic, kdy pravidelně probíhá sbír-
ka na církevní školy. A v děkanátu Valašské Meziříčí je určena už 
druhým rokem na rekonstrukci nové budovy pro církevní školu 
Salvátor. No a stejně jako loni chceme vyrazit do všech farností 
našeho děkanátu, abychom týden před touto sbírkou poprosili 
farníky všech farností o štědrost. Při této příležitosti přivezou 
zástupci našich farníků do všech farností toto mimořádné číslo 
Života farností jako poděkování a zároveň informaci o stavu re-
konstrukce. Uprostřed čísla totiž najdete dvoulist s veškerými 
informacemi o tom, jak opravy pokračují a jak budou probíhat 
v nejbližší době. Tímto moc děkuji všem, kteří se na obsahu 
tohoto dvoulistu podíleli. Není lehké zajistit všechny potřebné 
náležitosti pro to, aby rekonstrukce dobře probíhala, ještě těžší 
může být psát o tom články.
V časopise také najdete informace o Charitě, které mohou být 
užitečné kterékoli farnosti našeho děkanátu. Věřím, že i další 
obsah může být zajímavý a přínosný i pro ty, kteří náš časopis 
nikdy v rukou neměli.

o. Pavel

Každý den mají věřící ve Valašském Meziříčí možnost setkávat 
se se svátostným Spasitelem v kostele, který je velkou část dne 
otevřen. Jak mnozí víte, proměněná hostie je vystavena v před-
mětu, kterému se říká monstrance. Dlouhá léta jsme používali 
nádhernou monstranci, která byla ve skutečnosti z farnosti Leš-
ná. Když jsme ji museli vrátit, bylo třeba sáhnout do vlastních 
zásob. Ta největší meziříčská monstrance nevypadala nejlíp, 
navíc byla na několika místech poškozena. Po konzultaci s ve-
doucím zlatnictví v Olomouci jsem dal tuto monstranci opravit. 

Celostátní setkání mládeže
Hradec Králové

Po delší době bude opět toto se-
tkání mládeže, které proběhne 
v srpnu ve dnech 9.–14. srpna. Při-
hlašování již probíhá na stránkách 
CSM 2022 https://celostatnisetka-
nimladeze.cz. Z naší farnosti, pří-
padně děkanátu, pojede autobus. 
Kdo chce tedy jet, musí se nejprve 
přihlásit sám na těchto stránkách 
a zároveň ve farní kanceláři, aby-

chom věděli, kolik je zájemců a volná místa mohli nabídnout 
i okolním farnostem. Během tohoto setkání budou probíhat 
diskusní setkání účastníků v malých skupinkách. Každou tuto 
skupinu má vést jakýsi animátor, který je trochu starší než zú-
častněná mládež a má s takovouto prací zkušenost již z minu-
losti. Proto bych chtěl povzbudit všechny, kdo by takto chtěli 
prožít setkání mládeže a sloužit této dobré věci. Zde je adresa, 
na které se můžete přihlásit https://prihlaska.celostatnisetka-
nimladeze.cz. Všechny potřebné otázky najdete na stránkách 
farnosti.
Další pozvání patří rodinám. Již tradičně je totiž předposlední 
den věnován rodinám. Především těm, kteří kdysi jezdili na se-
tkání mládeže a teď si už trochu odvykli. Bude krásné, když se 
rodiny sejdou v sobotu 13. srpna. Je připraven zajímavý pro-
gram, který bude určitě velkým povzbuzením pro každého z nás.

o. Pavel

Když se tato monstrance vyčištěná a opravená objevila po Ve-
likonocích na našem oltáři, někdo si myslel, že je úplně nová. 
Dílo se podařilo. Nebylo to jednoduché ani levné. Celková cena 
činí 25 tisíc. Na tento účel jsem nestačil vyhlásit sbírku. Přesto 
bych byl rád, kdyby alespoň někteří farníci na opravenou mon-
stranci přispěli. Možná na tento účel bude vyhlášena i sbírka, 
například na svátek Božího těla ve čtvrtek 16. června. Daleko 
důležitější ale je, aby nás tato monstrance vedla k hlubšímu 
a častějšímu uctívání eucharistického Krista v našem kostele. 
Už se také těším, až s Pánem Ježíšem v této zářící monstranci 
vyrazím do ulic našeho města na slavnost Božího těla v neděli 
19. června. Vzhledem, k tomu, že je náměstí ještě rozkopáno, 
mohli bychom využít i dvou míst, na kterých bývaly dříve oltáře 
Božího těla. Buď ve vchodu do budovy městského úřadu na ná-
městí, nebo na nádvoří zámku Žerotínů.

o. Pavel
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Stanislav Matyska – Admissio
Již čtyři roky studuje Standa teologii v Českých Budějovicích. 
Jeho formace ke kněžské službě probíhá v Diecezně-misijním 
semináři Redemptoris Mater pod vedením rektora P. Zdeňka 
Gibiece. 
V sobotu 7. května proběhla v kostele Sv. Rodiny v Českých Bu-
dějovicích bohoslužba, při které byl Standa přijat mezi kandi-
dáty jáhenského a kněžského svěcení. I když je před Standou 
ke kněžství ještě dlouhá cesta, udělal důležitý krok. Veřejně 
vyjádřil svoji touhu stát se knězem a biskup českobudějovické 
diecéze Vlastimil Kročil ho mezi kandidáty jáhenského a kněž-
ského svěcení přijal. Byli u toho Standovi příbuzní, bratři a sest-
ry z 2. neokatechumenátního společenství z Valašského Meziří-
čí a také ze společenství z Veselí nad Lužnicí, kam Standa dojíždí 
v rámci formace v semináři. 
Po mši svaté jsme tuto událost oslavili společným obědem 
v pastoračním centru u kostela ve Veselí nad Lužnicí. Prosím 

čtenáře, aby na Standu a další kandidáty pamatovali v modlit-
bách.

o. Pavel

Poděkování za Velikonoce
Každoročně si připomínáme, že při slavení Velikonoc obnovuje-
me své spojení s Ježíšem Kristem skrze křest. Tuto skutečnost 
jsem rozumem přijala a chápala, ale letos při slavení Vigilie 
Vzkříšení se mě osobně více dotkla.
Jsem za to vděčná Pánu Bohu a také novým sestrám, které byly 
v ten večer pokřtěny. Seděla jsem v boční lavici vpředu, a tak 
jsem mohla sledovat jejich dychtivé tváře a oči rozzářené oče-
káváním.
Moc si vážím jejich odvahy, když každá osobně odpovídala 
na otázky o zřeknutí se Ducha zla a vyznávaly svou víru upro-
střed našeho shromáždění! Vnímala jsem, že jsme opravdu vel-
ká Boží rodina, ve které se děje něco nového a krásného…
Když potom proběhl samotný úkon křtu, bylo vidět na jejich 

tvářích opravdové dojetí. Viděla jsem, jak silně se jich to dotýká, 
nebylo to nic formálního. Najednou jsem si uvědomila, jak ve-
liká je milost křtu! Ale vždyť já jsem ji také dostala, i když jako 
malé dítě… Cítila jsem velkou radost a vděčnost za svůj křest, 
za dar víry a za tyto nové sestry, skrze které jsem zakusila znovu 
radost z toho, že patřím ke Kristu navěky!
Když se potom zpívaly litanie ke všem svatým, vnímala jsem, že 
oni všichni jsou s námi a také se radují z těchto duší, které se 
otevřely pro Ježíše.
Nebylo to poprvé, co se v naší farnosti uděloval o Velikonocích 
křest dospělých, ale letos jsem to poprvé osobně prožívala 
a bylo to moc krásné! Díky vám, sestry Lucie, Terezo, Beátko 
a Týnko! A díky vám všem, celému farnímu společenství za osla-
vu Ježíšova Vzkříšení!

Zuzana Haikerová
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Blahoslavená Pauline Jaricot
Když se řekne Živý růženec, farníci ve Valašském Meziříčí jsou 
hned zvědaví, kolik korun jeho členky věnovaly na opravu na-
šeho kostela. Když se řekne Papežská misijní díla (P.M.D.), hned 
myslíme na sbírku na misie a na Misijní koláč. Tyto úžasné pro-
jekty Živý růženec i P.M.D. dala do pohybu skromná a prostá 
žena: Pauline Jaricot, která bude v pátek 22. května prohlášená 
za blahoslavenou. Věřím, že se brzy dočkáme i jejího svatoře-
čení.
Osobně bych si přál, aby se dílo Živého růžence šířilo stále více 
mezi našimi farníky a aby se také více lidí věnovalo misijnímu 
poslání církve. Obojí je v našem vlastním zájmu.

o. Pavel

KDO JE PAULINE JARICOT?
1799 Narození v Lyonu
Pauline-Marie Jaricot se narodila 22. 7. 1799 v bohaté, spole-
čensky dobře postavené lyonské rodině, která ji vychovávala 
v lásce a víře. V dospívání se krásná a svůdná Pauline nechala 
svést „iluzemi světa“. V tu dobu však byla vystavena také zkouš-
kám – vlastní nemoci a úmrtí matky.

1816 Obrácení
Po vyslechnutí kázání o lidské marnosti se rozhodla radikálně 
změnit svůj život. Vzdala se šperků, začala se oblékat do jedno-
duchých dělnických oděvů a navštěvovala chudé. Toto obrácení 
ji dovedlo k vykonání soukromého slibu čistoty.

1819 Misijní zápal
Když se od svého bratra Philéase, seminaristy v Paříži, dovědě-
la o těžké situaci v misiích, spojila se s různými misionáři, aby 
zjistila více a mohla jim pomáhat alespoň modlitbou a drobným 
finančním darem. V 19 letech zorganizovala u dělníků svého 
otce peněžní sbírku pro misie. Vznikla tak první sociální misio-
nářská sít – dárci se setkávali a z ruky do ruky si předávali peníze 
a zároveň informace o misiích. O tři roky později z něj oficiálně 
vzniklo Dílo šíření víry. 

1826 Živý růženec 
Ve 27 letech jí byla vnuknuta myšlenka pro povzbuzení víry 
jejích současníků – Živý růženec – spojení 15 lidí v duchovním 
společenství, kdy každý člen se modlí jeden desátek denně. 
Tehdy celý růženec tvořilo 15 desátků. V době, kdy Pauline umí-
rala, měl Živý růženec jenom ve Francii více než 2 250 000 členů. 
Toto dílo je stále přítomné a živé v mnoha zemích světa.

1833 Příchod do Lorety
Pauline založila také společenství mladých dívek („Mariiny dce-
ry“), které se rozhodly zasvětit svůj život Bohu a službě chu-
dým. S touto komunitou se usídlila uprostřed lyonského kopce 
Fourvière v domku, který na připomínku Svaté Rodiny nazvala 
Loretta. Toto místo vzpomínek, modliteb a misií dodnes přijímá 
poutníky a návštěvníky z celého světa.

1835 Cesta do Říma
Nemocná Pauline odjela do Říma, kde byla přijata papežem Ře-
hořem XVI., který podpořil její evangelizační a duchovní akti-
vitu. Poté se vydala na pouť do jihoitalského města Mugnano, 
aby se tam svěřila přímluvě svaté Filomény. Do Lyonu se vrátila 
uzdravená. Na památku světice zde nechala postavit kapli. 

1845 Notre Dame des Anges
Na začátku 30. let 19. století Lyonem zmítala dělnická povstá-
ní a mnohé nepokoje. Pauline, velmi vnímavá k lidské bídě, se 
modlila za zraněné dělníky i vojáky a také je léčila. Jakmile po-
chopila, že zlepšení dělnických podmínek je nezbytnou podmín-
kou k evangelizaci, rozhodla se nashromáždit finance na otevře-
ní vzorové továrny. Koupila ji ve vesnici Rustrel a uvedla do pro-
vozu pod názvem Panna Maria Andělů. Vedení však svěřila li-
dem, kteří ji podvedli a nechali továrnu zkrachovat. 

1862 Utrpení
Konec života prožila chudobná a zcela znevážená. Po celé Fran-
cii žebrala, aby mohla vyplatit ty, kteří podporovali její továrnu, 
což se jí téměř podařilo. Zemřela v naprosté bídě 9. ledna 1862. 
Díla, která založila, se tou dobou už šířila do celého světa. 

1926 První Misijní neděle
Dílo šíření víry bylo v roce 1922 vyzdviženo papežem Piem XI. 
mezi Papežská misijní díla. Roku 1926 vzdal sám papež čest 
misijnímu zápalu Pauline a zahájil proces její beatifikace. Toho 
roku byla celá církev poprvé povolána slavit předposlední říjno-
vou neděli jako neděli misijní. 

TŘI ŽIVOTNÍ DÍLA PAULINE JARICOT
Misijní
Zakladatelka Misijního díla šíření víry
Vnitřní obrácení a úcta k Nejsvětější svátosti vedla Pauline 
k tomu, aby založila modlitební skupinku dívek, které kromě 
modlitby věnovaly na podporu misií každý týden také desátek. 
Tento dobrovolný spolek se záhy rozrostl a v roce 1822 se z něj 
stala instituce nazvaná Dílo šíření víry. Brzy se rozšířilo po celé 
Francii a Evropě. Pozdějším přesídlením do Říma se z něj při-
pojováním dalších misijních děl zrodila celosvětová Papežská 
misijní díla.
Duchovní
Zakladatelka Živého růžence 
Po revoluci v roce 1789 ovládla celou Francii velká vlna odporu 
vůči křesťanství a kléru. Mladá Pauline dokázala vnímat nové 
potřeby Církve a ve složitých časech se snažila oživit marián-
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skou úctu také pomocí modlitby růžence. Věděla, že tato mod-
litba není mezi lidmi příliš oblíbená, protože se jim zdála dlouhá 
a opakující se stále dokola. Přesto našla jednoduchý způsob, jak 
se ji modlit – desátky odpovídající 15 tajemstvím života Krista 
a Panny Marie rozdělila patnácti společnicím, které se zavázaly 
denně se pomodlit přidělený desátek. Sídlem Spolku Živého rů-
žence je dům Loretta, který zakoupila z dědictví.

Sociální
Zakladatelka sdružení na podporu chudých dělníků 
Dělníci v Lyonu pracovali a žili v nelidských podmínkách. Když 
Pauline viděla jejich bídu, přála si pro dělníky rozvinout sys-
tém důstojných podmínek práce a života. Doslova chtěla vrátit 
manžela manželce, otce dítěti a Boha člověku, proto celý svůj 
majetek vložila do sléváren, kde plánovala vybudovat ideální 
průmyslové centrum pro zaměstnání chudých dělníků a sociál-
ně obnovit dělnickou třídu. Projekt zkrachoval a ponížená Pau-
line musela splácet dluhy. Navzdory tomu zůstala věrná Bohu.

Zdroj: www.missio.cz

Synodální proces v naší farnosti

V sobotu 7. května jsem se zúčastnil diecézního synodálního 
setkání, kterým prakticky vyvrcholila první část celého syno-
dálního církevního procesu, probíhající v jednotlivých farnos-
tech. Na diecézním setkání byl představen návrh závěrečného 
dokumentu, zahrnujícího souhrn výstupů z jednotlivých syno-
dálních skupinek, který velmi odborně zpracoval diecézní syno-
dální tým. Mnozí z nás jsme se obávali, jak se na diecézní úrovni 
podaří vypořádat s tak náročným úkolem, jakým beze sporu je 
prostudovat 782 formulářů vyplněných na závěr svých setkává-
ní jednotlivými skupinkami a jejich výstupy převést do podoby 
výsledného materiálu, který bude pokud možno co nejvěrněji 
reflektovat obsah těchto výstupů. Výsledek je však opravdu 
zdařilý a diecézní tým v tomto ohledu zaslouží velkou pochvalu.
Jaký bude další osud tohoto materiálu? Diecézní tým jej pro po-
třeby celonárodního diecézního setkání zestruční z původního 
rozsahu cca 30 stran na 10 stran. I tato fáze bude důležitá, vždyť 
jde o to, aby tento proces neznamenal snížení kvality a vypoví-
dací schopnosti textu. Výsledný dokument bude poté zveřejněn 

a postoupen ke zpracování na celonárodní úrovni. Tam se spolu 
s obdobnými materiály ostatních diecézí stane podkladem pro 
zpracování a projednání celonárodního synodálního výstupu. 
Podle aktuálních informací má být celý synodální proces v ČR 
završen v červenci tohoto roku.
Na úrovni farnosti jsme tedy u cíle: svůj úkol prodiskutovat 
a promodlit navržená synodální témata jsme splnili. Za to chci 
všem účastníkům synodálních skupinek jménem farního koor-
dinátora Václava Dřímala, jménem kněží a jáhnů, celé pastorač-
ní rady i jménem svým ze srdce poděkovat.
Jistě se ptáte, co bude dál. Budeme čekat, co s národními mate-
riály udělají v Římě? V některých ohledech určitě ano, protože 
některé z výstupů diecézního textu se dotýkaly věcí, které ne-
lze na diecézní ani národní úrovni rozhodnout. Mezi ně patří 
například otázka zdobrovolnění celibátu nebo možnost svěcení 
ženatých mužů. I to se ve výstupech synodálních skupinek obje-
vovalo, zejména ve vztahu k současnému nedostatku kněží a re-
álné sociální osamocenosti, kterou mnozí z nich prožívají. Lze 
očekávat, že obdobně tomu bude i v ostatních diecézích. Sou-
visejícím tématem byla i otázka formace kněží a jejich přípra-
va na výkon kněžské služby. Pro budoucnost církve je to jedno 
z klíčových témat. Vždyť dnešní doba na ně klade opravdu velké 
nároky (a kdyby jim kněz měl vyhovět sám, musel by být vlast-
ně jakýsi superman). Mezi témata přesahující diecézní úroveň 
náleží i postavení pastoračních rad ve farnosti a jejich odpoví-
dající formální zakotvení v církevním právu. Na druhé straně je 
však mnoho věcí, které na místní úrovni řešit můžeme a není 
nutno čekat na „pokyny shora“. Vždyť hlavním účelem syno-
dálního procesu bylo povzbudit ke vzájemné spolupráci uvnitř 
jednotlivých farností. Tedy hledat prostor, který laikům může 
být v církvi svěřen, a tím uvolnit ruce kněžím a jáhnům, aby 
se mohli více věnovat tomu, k čemu jsou povoláni a vysvěceni. 
A v tomto ohledu záleží především na naší vzájemné komunika-
ci a otevřenosti, ochotě spolupracovat a převzít zodpovědnost.
V naší skupince k tématu č. 8 jsme si to uvědomili při rozjímá-
ní biblického textu Ex 18, 13-23 popisujícího setkání Mojžíše 
s jeho tchánem Jitrem. K setkání došlo nedlouho poté, kdy Hos-
podin zázračně převedl izraelský národ přes Rákosové moře. 
Když tchán Jitro, midjanský kněz, viděl, že Mojžíš veškeré záleži-
tosti svého lidu rozsuzuje sám, řekl mu: 
17 „Není to dobrý způsob, jak to děláš. 18 Úplně se vyčerpáš, stej-
ně jako tento lid, který je s tebou. Je to pro tebe příliš obtížné. 
Sám to nezvládneš. 19 Poslechni mě, poradím ti a Bůh bude s te-
bou: Ty zastupuj lid před Bohem a přednášej jejich záležitosti 
Bohu. 20 Budeš jim vysvětlovat nařízení a řády a učit je znát cestu, 
po které mají chodit, i skutky, které mají činit. 21 Vyhlédni si pak 
ze všeho lidu schopné muže, kteří se bojí Boha, milují pravdu 
a nenávidí úplatek. Dosaď je nad nimi za správce nad tisíci, sty, 
padesáti a deseti. 22 Oni budou soudit lid, kdykoli bude třeba. 
Každou důležitou záležitost přednesou tobě, každou menší zále-
žitost rozsoudí sami. Ulehči si své břímě, ať je nesou s tebou. 23  

Jestliže se podle toho zařídíš, budeš moci obstát, až ti Bůh vydá 
další příkazy. Také všechen tento lid dojde na své místo v pokoji.“ 

Text je velmi výmluvným příkladem toho, jak by to mělo ve far-
nosti fungovat. Některé záležitosti bude vždy rozhodovat kněz. 
Jeho úloha je v mnoha ohledech nezastupitelná. Nicméně je 
mnoho jiných věcí, kterými se kněz nemusí zabývat a může 
(má!) je svěřit někomu jinému. Všimněme si závěru textu: když 
to Mojžíš udělá podle Jitrovy rady, lid dojde na své místo v po-
koji (v. 23). Nejde tedy o pouhé pragmatické rozdělení úkolů 
ve farnosti, aby se zvládla potřebná škála věcí, které je třeba 
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zařídit, a kněz se přitom úplně nevyčerpal. Ve hře není nic men-
šího, než dojít k cíli a zachovat si pokoj! A ještě jednu důležitou 
věc bych rád zmínil: pokud Mojžíš svého tchána poslechne, Bůh 
bude s ním (v. 19). Jitro ujišťuje Mojžíše, že se nemusí bát svěřit 
úkoly jiným, protože jeho hlavní oporou bude Bůh.
Obě strany se to stále musíme učit: kněží zvát laiky do spolu-
práce při správě farnosti, laici do této spolupráce vstupovat. 
Obě strany pak společně hledat prostor pro tuto spoluprá-
ci. V katolické církvi, postavené na hierarchické struktuře, to 
není ani pro jednu stranu jednoduché. Kněží jsou zvyklí dělat si 
většinu věcí sami – bývá to nejrychlejší a nejjednodušší, navíc 
v mnoha malých farnostech se prakticky nemají o koho opřít. 
Laici zase bývají pasivní a v případě, že jim místní farář nedává 
dostatečný prostor nebo jim z nějakého důvodu nevyhovuje, 
mohou chodit do jiné farnosti. Do této situace však přichází 
výzva papeže Františka: prostřednictvím dialogu a naslouchání 
znovu objevme hluboce synodální povahu církve a společně se 
učme, jak máme podle Božího volání být církví ve třetím tisíci-
letí (viz Vademecum, str. 5). Myslím, že mohu mluvit za velkou 
většinu z nás, kteří se zapojili do synodálních skupinek, když 
uvedu, že jsme si uvědomili, jakou šanci nám synodální proces 
dává a jaký prostor se pro nás otevírá, pokud budeme postupo-
vat opravdu společně. I v naší farnosti je mnoho možností, jak 
zapojit do organizace a správy místní církve více laiků. Kněžím 
a jáhnům by se otevřel další prostor pro duchovní a pastorační 
aktivity. A navíc – i v pastoračních aktivitách je velký prostor 
pro zapojení laiků!
Jedním z častých výstupů našich farních skupinek bylo, že v naší 
farnosti máme sice velké množství aktivit, ale vázne vzájemná 
komunikace mezi nimi. Každý rozvíjíme to své, ale vzájemně 
spolu moc nepočítáme. Jdeme tedy spíše vedle sebe, a ne spo-
lu. Výstupy také obsahovaly konstatování, že stávající pastorač-
ní rada je málo aktivní, že se schází spíše nepravidelně a málo 
se věnuje tématům z oblasti pastorace. Někteří z nás mají špat-
nou zkušenost s kněžími nebo církví obecně. Na druhé straně 
se ve výstupech objevilo množství velmi dobrých námětů, co 
ve farnosti zlepšit, jak více fungovat jako rodina, jak slavit li-
turgii s větším zapojením dětí a laiků, jak lépe oslovit lidi mimo 
církev atd. Po dohodě s o. Pavlem bude souhrn farních synodál-
ních výstupů v nejbližší době uveřejněn na webu farnosti, abys-
te se s ním mohli seznámit a sami si udělat představu o uvede-
ných návrzích.
Současně jsme si však během synodálního procesu uvědomi-
li, že je mnoho věcí, za které máme být v naší farnosti vděční: 
jsme skutečně živou a pestrou místní církví, výjimečnou jak po-
čtem společenství či nejrůznějších aktivit, tak také jejím eku-
menickým zaměřením a zapojením farníků do společenských 
a politických aktivit. Máme být vděční za naše kněze a jáhny 
a rovněž i za to, že se s námi zapojili do skupinek a synodální 
proces vnímají jako šanci k prohloubení vzájemné spolupráce 
ve farnosti.
Jak tedy dál? Prvním krokem by měla být volba nové pastorační 
rady. Funkční období té stávající již končí a bude nutno ustano-
vit novou. Podle platných stanov je část pastorační rady vole-
na, část jmenována farářem, někteří jsou členy pastorační rady 
automaticky (kněží, jáhnové, členové řeholních společenství, 
uznaných hnutí, zástupci škol atd.). Na základě výsledku společ-
ného setkání všech členů našich farních synodálních skupinek 
bychom měli postupovat tak, aby pastorační rada byla akce-
schopná, tedy s menším počtem členů než dosud, a jednotliví 
členové po dohodě s kněžími převzali příslušnou část zodpo-
vědnosti za konkrétní oblast pastoračních úkolů (např. společ-

né slavení, vzdělávání a formace, farní web a média, dobrovol-
nictví, mládež, senioři, evangelizace, ekumena, úklid a výzdoba 
kostelů, organizace společných farních akcí apod.). Dle stanov 
je možno postupovat i tak, že v případě velkého počtu členů se 
z pastorační rady vyčlení menší skupina, tzv. pastorační výbor, 
který se stane vlastním výkonným prvkem pastorační rady. 
Navazujícím krokem může být tzv. farní sněm, tedy oslovení 
všech lidí ve farnosti a společné hledání dalšího směřování naší 
farnosti jak směrem dovnitř, tak i ve vztahu ke společnosti. Jed-
ním z výstupů farního sněmu by mohlo být ustanovení tematic-
kých skupinek, které by byly zastřešeny příslušným zodpověd-
ným zástupcem v pastorační radě.
Ať už se však rozhodneme postupovat jakkoliv, vždy bude důle-
žité kráčet synodálně, tedy společně. Hledat to, co nás spojuje, 
vnímat, že velká různost aktivit naší farnosti je výzvou ke vzá-
jemnému obohacování a inspiraci, prostorem, v němž společné 
úsilí může znásobit možnosti jednotlivců i jednotlivých spole-
čenství. Klíčovým měřítkem správnosti zvolené cesty musí být 

– ve smyslu výše uvedeného biblického textu – pokoj a vnitřní 
jednota farnosti.
Společně s kněžími a jáhny, s koordinátorem farní synodální 
cesty Václavem Dřímalem a členy stávající pastorační rady se 
pokusíme připravit nové volby a jmenování nových členů pas-
torační rady, vycházející z výše uvedených závěrů. Zároveň Vás, 
sestry a bratři, již nyní vyzývám k přemýšlení o tom, zda se 
chcete zapojit do práce v nové pastorační radě a v jaké oblas-
ti její činnosti byste chtěli působit. V každém případě Vás však 
prosím, abyste v modlitbě naši farnost a její budoucnost svě-
řovali našemu Pánu, vyprošovali přímluvu jeho matky Panny 
Marie a v praktických věcech i sv. Josefa.

Bohdan Mikušek

Život s Ukrajinou
Možná zvažujete, zda byste mohli, měli, dokázali poskytnout 
přístřeší uprchlíkům. Zde je seznam několika věcí velkých i ma-
lých, se kterými nutno počítat.
Všechno bude jinak, než jste zvyklí.
Bude otevřeno tam, kde se má zamykat.
Všude se bude svítit, v noci i ve dne.
Teplá voda poteče proudem tam, kde by stačila studená nebo 
žádná.
Koberečky na záchodech budou stále shrnuté, a to vždy tak, 
aby se nedaly otevřít dveře.
Zásuvky budou obsazené nabíječkami na mobily.
V kuchyni se nevyznáte.
Lednička bude plná věcí, které jste dosud nepotřebovali, možná 
ani neznali. Nebudou tam věci, se kterými jste najisto počítali.
Děti budou všude. Budou i křičet a hádat se. Oblíbí si nemožná 
místa. Budete je přeskakovat mezi dveřmi, na schodech, naste-
lou si polštáře na nejužší chodbě.
Nanuky z mrazáku budou bleskově mizet.
Budete mít pocit, že ve svém postavení by uprchlíci měli být 
chudší, smutnější, skromnější.
Budou mít chytré mobily, budou se smát.
Jejich první starostí bude připojení na Wi-Fi.
Stále častěji budete slýchat příběhy, které vás chtějí znechutit, 
vaše hosty vám zprotivit. Vyslechnete i narážky vysloveně hlou-
pé, nechutné. I od známých a přátel.
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Jste-li dědek starý, protivný (jako já), může vás to odradit. Roz-
hodnete se, že do toho nepůjdete. 
Nemusíte mít špatné svědomí. Vaše rozhodnutí je zodpovědné. 
Je to v zájmu nejen vašem, ale i druhé strany. Nebylo by dobré 
ani pro hosty, kdyby se jejich hostitel měl po měsíci zhroutit. 
Vždyť můžete pomoci jinde a jinak.
Ale také může být, že i jako dědek starý, protivný (jako já) ocení-
te, že dům není prázdný, že není všude ticho a pusto.
Připojení na Wi-Fi potřebovali, aby mohli podat zprávu domů. 
Naši SIM kartu ještě neměli, s jejich to buď nešlo, nebo by to 
bylo za všechny peníze.
Je dobře, že se smějí. Netušíme, jak jim je, když se nesmějí, když 
v noci nemohou spát.
Zvyknete si na děcka i na jejich mámu. I na jejich krajany, kteří 
je občas přijdou navštívit.

Následující pravidla se ustálila u nás. U vás to může být trochu 
nebo úplně jinak. Třeba proto, že nemáte celý dům, jste rodina 
s dětmi...
Je dobré vymezit prostory, časy, činnosti. Toto je vaše, toto 
moje. Tady jste vy, tady já. Toto platíte vy, toto já. Toto děláte 
vy, toto já.
U nás mají k dispozici celý dům s výjimkou ložnice a pracovny, ty 
jsou jen moje. Ani do dílny mi nechodí.
Jednu koupelnu mají jen pro sebe. 
Jen pro sebe mají dva pokoje. Tam nechodím. Když výjimečně 
potřebuji např. něco ze skříně, klepu a žádám svolení.
Záchody v přízemí a patře sdílíme, abychom zbytečně neběhali 
po schodech.
Kuchyň, ledničku, uložení nádobí... nechávám na nich. Oni 
(vlastně ony, jsou to samé holky) si vaří, já ne.
Jednou týdně uděláme společně velký nákup, který platím já. 
Ostatní nákupy si obstarávají samy za svoje peníze.
Jinak kupuji stále tytéž věci na svoje vaření – nevaření jako 
předtím, jen ve větším množství. Je nás na to víc. 
Za ubytování nic nežádám. Dostanu-li příspěvky od státu, ulo-
žím je na zvláštní účet, až pojedou domů, dám jim je. Budou je 
potřebovat víc než já.
Přestože se změnilo tolik věcí, snažím se zachovat si svůj režim 
stejný jako předtím. Oddělit svůj provoz od jejich provozu. Jako 
ochranu svého duševního zdraví, jako prevenci před „lezením si 
na nervy”. I jako součást jejich komfortu a soukromí.
Snídani si dělám sám, obědvám v práci nebo u svých dětí, veče-
ři – nevečeři si připravím sám. Jako dřív.
Dvakrát mě pozvaly k jejich večeři, kterou připravily s krajan-
kou, která bydlí poblíž. Jednou v neděli jsem požádal, abych 
mohl s nimi obědvat, když moje děti byly na cestách.
Prádlo pereme odděleně. Poprosil jsem o vyžehlení košil, to mi 
nejde.
Nádobí myjeme společně v myčce. Stále si na ni nemohou zvyk-
nout.
Ze začátku jsem děti několikrát vezl do školy – ze školy. Vnuci je 
naučili používat autobusy, teď fungují samy.
Pomohu jim s úkoly, s počítačem, s úředními lejstry. Ony občas 
uklidí. 
Pořád se potkáváme, občas spolu vypijeme kafe, popovídáme, 
ale jinak jsou naše provozy oddělené.

Co dál?
Nevíme to ani my, ani ony. 
Matka si našla práci, dívky chodí do školy, do českých tříd.
Dostanou-li ubytování jinde, a to nebude lepší než u nás, a bu-

dou-li chtít zůstat, zůstanou. Aspoň na čas.
Přejme jim i nám, aby jejich tragédie brzy skončila.

(autor je redakci známý)

Božská liturgie
V sobotu 23. dubna ve 20 hodin proběhla v kostele sv. Jaku-
ba řeckokatolická bohoslužba ve staroslověnském jazyce. Této 
velikonoční liturgie se zúčastnilo skoro 300 ukrajinských věří-
cích. Bohoslužbě předsedal P. Petr Prinz, který je řeckokatolic-
kým knězem a zároveň ředitelem Arcidiecézní charity Olomouc. 
Na konci bohoslužby proběhlo tradiční žehnání velikonočních 
pokrmů.

(foto o. Slavo)

Festival duchovní písně
V sobotu 30. dubna se v našem kostele rozezněly zpěvy a tóny 
duchovní hudby v podání pěveckých sborů Beseda, Lumír, Can-
tio a dále smyčcového orchestru a smyčcového kvarteta ZUŠ Al-
fréda Radoka ve Valašském Meziříčí. Na závěr zazpívaly všechny 
sbory společně s doprovodem smyčcového kvarteta skladbu 
Ave verum corpus od W. A. Mozarta.
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POZVÁNÍ VŠEM MLADÝM Z FARNOSTI VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
A OKOLÍ NA

MEZINÁRODNÍ MODLITEBNÍ FESTIVAL
V MEDŽUGORJI

Setkání proběhne v termínu od 29. 7. do 7. 8. 2022.

Využijte příležitost prožít společně 10 dnů v živém společenství mladých celého světa.

Co ti tato akce nabízí?
• novou zkušenost s prožíváním víry
• nevšední chvíle prožité s partou mladých

Doprava:
autobusem, se zastávkou u moře

Možnost ubytování:
• APARTMÁ
• STAN

Bližší informace rád poskytne:
Jindřich Vrána, mobil: 606 724 928, e-mail: jindrich.vrana@cez.cz

foto o. Pavel
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V pátek 10. června proběhne další ročník celostátní akce na-
zvané Noc kostelů. Jejím hlavním posláním je oslovit ty, kteří 
nejsou věřící – nabídnout jim možnost vstoupit do kostelů či 
modliteben a nezávazně se tak seznámit s místy, která jsou pro 
věřící místem setkání s Bohem. Pozvání vstoupit do těchto pro-
stor tedy primárně nemíří na křesťany. Naší úlohou je připravit 
takový program, který zaujme širokou veřejnost, umožní pře-
konat bariéru nedůvěry a nabídne zážitek, který si návštěvníci 
s sebou odnesou domů. Možná se jednou stane motivací znovu 
přijít, tentokrát již třeba na bohoslužbu… Zkušenosti z před-
cházejících ročníků také ukazují, že zajímavý program oslovuje 
i věřící, kteří přichází prožít něco jiného, než jsou bohoslužby či 
různé duchovní programy.

Každý ročník má své motto, biblický citát obsahující slovo „noc“ 
a odkazující na název celé akce. Mottem letošního ročníku je 
citát ze Žalmu 42, jehož devátý verš v liturgickém překladu zní: 
Za dne ať Hospodin dává svou milost, celou NOC mu budu 
zpívat a chválit ho. V kontextu celého žalmu má však toto slovo 
ještě jiný význam. Odkazuje na situace v našem životě, kdy pro-
žíváme něco těžkého, něco, čemu nerozumíme a co nás přesa-
huje. Žalmista to v žalmu vyjadřuje svými otázkami začínajícími 
slovem „proč“:

6 Proč se tak trpce rmoutíš, má duše, a proč ve mně sténáš?
10 Proč na mě zapomínáš, proč se musím smutně vláčet, tísněn 
nepřítelem?“

Každý z nás ve svém životě něco těžkého prožil nebo možná 
právě prožívá. My křesťané se v těchto chvílích můžeme ob-
rátit na Boha. Možná, jako žalmista v desátém verši, i s onou 
otázkou či výčitkou: Proč? I když své situaci nerozumíme, stále 
však máme možnost s Bohem mluvit, učit se postoji důvěry, tr-
pělivosti a vytrvalosti a svou situaci Bohu předkládat s prosbou 
o pomoc. Máme také své společenství víry, které nás nese. To 
vše nám dává naději, že se naše těžká situace nakonec změní. 
Žalmista k tomu ve svém žalmu dospívá také:

12 Doufej v Boha, zase ho budu chválit, svého spasitele a svého 
Boha!

Ze zkušenosti víme, že i tak bývá těžké unést nějakou situaci, 
která nám bolestně a nečekaně zasáhne do života. Jak je však 
na tom nevěřící člověk? I on si nosí obdobné otázky ve svém 
srdci, přemýšlí o nich a hledá odpovědi. Pokud však nemá Boha, 
musí hledat jinde a o to těžší a bolestnější takové hledání bývá.

V programu letošního programu Noci kostelů jsme se snažili dát 
prostor pro vyslovení zmíněných otázek s tím, že hledání odpo-
vědí na ně má být – ve shodě s posláním akce – spíše vyjádře-
ním spoluúčasti a porozumění, předáním vlastních zkušeností, 
pozváním na cestu a vytvořením prostoru k inspiraci a vlastní-
mu ztišení. Program jsme připravili společně s místním sborem 
Církve českobratrské evangelické a jejím farářem Danielem 
Hellerem, s cílem vytvořit vzájemně se doplňující aktivity, které 
budou pozvánkou navštívit více míst v průběhu celého večera, 
s důrazem na ekumenický rozměr celé akce.

V evangelickém kostele bude Václav Dřímal číst úryvky z knihy 
Když Bůh mlčí – vstoupit do ticha nevyslyšených modliteb. Její 
autor, Pete Greig, je jedním ze zakladatelů hnutí Modlitby 24-
7. V knížce popisuje bolestné zkušenosti své i svého okolí, kdy 
Bůh zdánlivě mlčí a neodpovídá na naléhavé a opakované mod-
litby. Nabízí však i těžce získanou naději, útěchu a povzbuzení. 
Rámcem celé knihy je to, co náš Pán Ježíš Kristus prožíval bě-
hem velikonočního čtyřdenní, tedy období od Zeleného čtvrtku 
do Velikonoční neděle. V našem farním kostele se tohoto téma-
tu dotkneme v rozhovoru s oběma faráři – Danielem Hellerem 
a o. Pavlem Stefanem.

V obou hlavních kostelích bude možnost vstoupit do textu Žal-
mu 42 osobním způsobem. V evangelickém kostele formou 
workshopu – tvořivé práce s textem Žalmu 4, ve farním kostele 
časem ztišení s možností osobního rozhovoru s o. Slavomírem 
Ordošem. Druhou polovinu tohoto ztišení doprovodí varhaník 
Bohumír Kratochvíl.

Dalšími novinkami letošního programu je možnost vyzkoušet si 
biblické tance, rodiny s dětmi si mohou zahrát hru David a Go-
liáš.

Nebudou však chybět ani tradiční body programu – prohlídky 
kostela a věže, tentokrát v obou hlavních kostelích, hudební 
vystoupení a samozřejmě také občerstvení. V kostel sv. Jaku-
ba zopakujeme výstavu kněžských ornátů. Prohlídek ve farním 
kostele se letos ujal památkář MěÚ Valašské Meziříčí Petr Zajíc.
Celým večerem nás budou provázet biblický král David a jeho 
žena Bat-šeba, v podání Radka a Aťky Štěpánových.

Nyní již vlastní program Noci kostelů 2022. V závorkách jsou 
uvedeni hlavní účinkující nebo organizátoři příslušného progra-
mu:
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Evangelický kostel
 • 18:30–19:00  Komentovaná prohlídka kostela (Daniel
   Heller)
 • 19:15–20:15  Čtení z knihy Pete Greiga: Když Bůh mlčí 
   (Václav Dřímal)
 • 20:30–21:15  Vystoupení žáků ZUŠ pod vedením Jaromíra 
   Kužely
 • 21:00 a dále  Žalm 42, tvořivá práce s biblickým textem 
   (Daniel Heller) 
 • Doprovodný program:
 o 19:00–22:00 výstup na věž kostela
 o občerstvení: originální ukrajinský boršč

Kostel Nanebevzetí Panny Marie
 • 18:30–19:30 Biblické tance (Alžběta Juránková)
 • 19:45–20:45 Na kus řeči se dvěma faráři (Daniel Heller
   a o. Pavel Stefan, moderátor Bohdan
   Mikušek)
 • 21:00–21:45 Komentovaná prohlídka kostela (Petr Zajíc)
 • 22:00–23:00 Čas pro ztišení (o. Slavomír Ordoš)
 • 22:30–23:00 Varhanní hudba (Bohumír Kratochvíl)
 • Doprovodný program:
 o 19:00–23:00 výstup na věž kostela (Pavel Juránek)
 o občerstvení (Charita, Naďa Gillarová)

Kostel sv. Jakuba
 • 19:00–19:30 Sbor Cantio (Petr Zavičák)
 • 19:00–22:00 Výstava ornátů (Tereza Ševčíková)
 • 19:45–20:30 Komentovaná prohlídka kostela (Petr Zajíc)

Program pro rodiny s dětmi
 •  David a Goliáš – městská hra (Kateřina Kolajová)

Poděkování za přípravu programu patří všem zúčastněným, 
především však pracovnicím místní Charity, které každoročně 
tuto akci organizují a zaštiťují pod vedením pastorační asistent-
ky Kateřiny Kolajové.

Za všechny organizátory i účinkující Vás srdečně zvu k návštěvě 
letošního ročníku Noci kostelů. Pozvěte, prosím, i své známé. 
Věřím, že se všichni máme na co těšit.

Bohdan Mikušek

Slovo života na květen 2022
„Nové přikázání vám dávám: Milujte se 
navzájem.“ (Jan 13,34)

Je poslední večeře. Ježíš je u stolu se svý-
mi učedníky. Právě jim umyl nohy. Za pár 
hodin bude zatčen, odsouzen k smrti 
a ukřižován. Když se čas krátí a cíl se blíží, 
říkávají se nejdůležitější věci – zanechá-

vá se závěť. Janovo evangelium v tomto kontextu nevypráví 

o ustanovení Eucharistie. Namísto toho je zde umývání nohou. 
A v tomto světle je třeba chápat nové přikázání. Ježíš nejprve 
koná a pak učí, a proto má jeho slovo váhu.
Přikázání milovat bližního najdeme už ve Starém zákoně: „Miluj 
svého bližního jako sebe.“ (Lev 19,18) Ježíš ukazuje na nový rys 
této lásky, na vzájemnost – vzájemná láska vytváří a odlišuje 
společenství učedníků.
Své kořeny má v samotném Božím životě, v trojiční dynamice, 
kterou může člověk sdílet díky Synu. Chiara Lubichová nám 
k tomu uvádí příklad, který nám pomůže tomu porozumět: 

„Když Ježíš přišel na zem, nezačínal svůj život takzvaně od nuly, 
jak je tomu u každého z nás, ale jeho život začínal v Nebi. Tak 
jako emigrant, když přijde do vzdálené země, se bezesporu při-
způsobí novému prostředí, přináší však do něj své zvyky a oby-
čeje a často i nadále hovoří svým jazykem. Stejně tak Ježíš se zde 
na zemi přizpůsobil životu každého člověka, ale protože byl Bůh, 
přinesl životní styl Trojice, kterým je láska, vzájemná láska.“1

„Nové přikázání vám dávám: Milujte se navzájem.“

Zde se dostáváme k jádru Ježíšova poselství, které nás přenese 
do svěžesti prvních křesťanských obcí a které může být i dnes 
rozlišovacím znamením všech našich skupin a sdružení. V pro-
středí, kde je vzájemnost živou realitou, zakoušíme smysl své 
existence, nacházíme sílu jít dál ve chvílích bolesti a utrpení, 
podporujeme se v nevyhnutelných těžkostech, zakoušíme ra-
dost.
Denně čelíme mnoha výzvám: pandemii, polarizaci společnosti, 
chudobě, konfliktům. Představme si na okamžik, co by se stalo, 
kdybychom dokázali uvést toto Slovo do našeho každodenního 
života. Otevřely by se nám nové obzory, před očima by se nám 
ukázal Boží plán s lidstvem, důvod k naději. Kdo nám ale brání 
probudit v sobě tento Život? A oživit kolem sebe bratrské vzta-
hy, které by pokryly celý svět?

„Nové přikázání vám dávám: Milujte se navzájem.“

Marta je mladá dobrovolnice, která pomáhá vězňům s přípra-
vou na univerzitní zkoušky. „Když jsem poprvé přišla do věznice, 
potkala jsem lidi s jejich strachy a slabostmi. Snažila jsem se 
s nimi navázat nejprve profesionální vztah, pak vztah přátelský, 
založený na úctě a naslouchání. Brzy jsem pochopila, že nejen 
já pomáhám vězňům, ale že také oni podporují mě. Jednou, 
když jsem pomáhala jednomu studentovi s přípravou na zkouš-
ku, zemřel jeden člen mojí rodiny a tento student dostal zrovna 
potvrzení rozsudku z odvolacího soudu. Oba jsme na tom byli 
v tu chvíli bídně. Během učení jsem viděla, že v sobě má velkou 
bolest, se kterou se mi dokázal svěřit. Společné sdílení té boles-
ti nám pomohlo jít dál. Po zkoušce mi přišel poděkovat a řekl mi, 
že beze mne by to nedokázal. Na jednu stranu skončil jeden ži-
vot v mé rodině a na druhé straně jsem cítila, že jsem pomohla 
zachránit jiný. Pochopila jsem, že vzájemnost umožňuje navazo-
vat skutečné vztahy přátelství a úcty.“1

Letizia Magri

1 Srov. Ch. Lubichová, Maria. Boží průzračnost, Nové Mesto 2017, str. 74-75, 
(v originále: Maria trasparenza di Dio, Città Nuova, Roma 2003, str. 72-73).
2 Viz http://www.unitedworldproject.org/workshop/unesperienza-al-di-la-

-delle-sbarre-relazioni-di-cura-reciproca/.

Informace o službách charity najdete na straně 21.
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Rekonstrukce budovy pro ZŠ Salvátor

Průběh prací leden–květen 2022 + harmonogram stavby

Přátelé, milí farníci,
předkládáme vám malou rekapitulaci prací, které se odehrály 
od počátku nového roku 2022 na rekonstrukci farní budovy. 
Tyto práce nebyly nijak zvlášť viditelné, přesto však pro další 
průběh nezbytné. Protože usilujeme o možnost získání dotace 
z příslušných fondů EU a ČR, bylo nutné výběr dodavatele re-
konstrukce podrobit pravidlům, které taková dotace vyžaduje. 
Proto jsme ve spolupráci s Regionální rozvojovou agenturou Vý-
chodní Moravy vyhlásili veřejnou soutěž na rekonstrukci budo-
vy. Nositelem celé žádosti, a tedy i dotace musí být dle pravidel 
školské zařízení. Proto jsme finální fázi projektové dokumenta-
ce a žádost upravili a jako hlavního investora definovali naši ZŠ 
SALVÁTOR. Farnost – potažmo církev by na parametry dotace 
nedosáhla. To nic nemění na skutečnosti, že hlavním zodpověd-
ným subjektem i před arcibiskupstvím i bankou zůstává naše 
farnost. Ani majetkové poměry se tímto nijak nemění. Budova 
je a zůstane majetkem farnosti, ZŠ SALVÁTOR bude v dlouhodo-
bém nájemním vztahu. Tento model a finální podobu nájemní 
smlouvy aktuálně ladíme s právníky Olomouckého arcibiskup-
ství.
Ještě několik informací k samotné soutěži a termínům:
Během ledna 2022 jsme doladili všechny detaily a kritéria sou-
těže. Samotná soutěž byla vyhlášena 4. února 2022 a od té 
doby probíhaly dotazy jednotlivých uchazečů, na které bylo po-
třeba postupně odpovídat, bohužel vždy s potřebným posunem 
ukončení soutěže. Tímto dotazováním jsme byli nuceni posu-
nout termín finále soutěže na 22. 4. 2022, kdy byly oficiálně 
elektronicky nabídky otevřeny k dalšímu hodnocení. Nabídku 
nakonec podaly 4 firmy, jejichž ceny byly v rozpětí od nejniž-
ší, a tedy vítězné 36 861 440,- Kč, až po nejvyšší 43 870 495,- 
Kč. Protože kritériem pro výběr dodavatele je v tomto modelu 
mimo splnění kvalifikačních a formálních požadavků jen cena, 
zvítězila společnost NAVLÁČIL stavební firma s.r.o. s cenou 
36 861 440,- Kč. Věřím, že tato volba je správná a že firma Na-
vláčil má dostatek zkušeností i referencí podobných staveb 
a taky motivaci toto dílo zvládnout na výbornou. Zároveň je vy-
soutěžená cena blízko naší plánované kalkulaci a rozpočtu. 

Se zástupci firmy Navláčil nyní jednáme o dalších smluvních 
a technických podrobnostech s cílem zahájit stavební práce 
co nejdříve. (Musíme dodržet také zákonné lhůty na odvolání 
uchazečů apod.)
V minulosti jsem několikrát zmiňoval, že nultá etapa – rekon-
strukce fasády JIH, byla jen takové zahřívací kolo. A opravdu, 
nyní jdeme do stavebního díla naplno. Je pravděpodobné, že 
v součinnosti se stavbou budeme potřebovat také dobrovolní-
ky-brigádníky. Prosím vás tedy, zvažte své možnosti nabídnout 
čas a šikovné ruce na pomoc při tomto díle. O termínu a formě 
brigád vás budeme dopředu informovat.

Předpokládaný harmonogram prací:
5–12/2022 1. etapa (část, na kterou máme finance + 
 úvěr)
12/2022–7/2023 2. etapa (za předpokladu, že do 12/2022 
 budeme mít potvrzenou dotaci, a tedy
 otevřen další úvěr pro překlenutí výplaty 
 dotace)
8/2023 stěhování do nových prostor
9/2023 ZŠ SALVÁTOR v novém…

Za přípravou skupinu a spolek ŠANCE PRO NAŠE DĚTI 
Miloš Skýpala
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Jak hospodaříme
Máme neustále zač děkovat. Pustili jsme se do finančně nároč-
ného díla a zažíváme přitom nejedno milé překvapení a trou-
fám si říci, nejednu milost. Jako by Boží ruka hlídala naše kroky, 
naše rozhodnutí, a když si nevíme rady, tak přichází vnuknutí, 
které nás správně nasměruje. 
Každý měsíc přichází na účet rekonstrukce nemálo darů, ze kte-
rých se financují jednotlivé činnosti. 
Dosud jsme ze získaných finančních prostředků uhradili:
• 9 000 000 Kč – nákup budovy
• 5 310 795 Kč – odstranění boletického panelu a oprava fa-

sády, energie, daně, projektová dokumentace, TDI a jiné 
výdaje. 

Celkem: 14 310 795 Kč

V současnosti máme na farním účtu na rekonstrukci budovy: 
3 588 185,84 Kč, 
na účtu zapsaného spolku Šance pro naše děti: 2 730 849,78 Kč.
Celkem: 6 319 035,62 Kč

1. Etapa rekonstrukce budovy nás bude stát 19 mil. Kč, z toho 
nám banka půjčí 13 mil. Kč a 6 mil. Kč musíme dodat z vlast-
ních prostředků. Vzhledem k tomu, že již nyní máme našetřeno 
6,319 mil. Kč, tak můžeme tuto etapu ihned zahájit. Musíme 
však mít na paměti, že při rekonstrukci mohou vzniknout více-
náklady, a ty bude třeba také uhradit. 

A tak je nutné opravdu hodně PODĚKOVAT všem, kteří jakko-
li na rekonstrukci budovy přispěli, pomáhá každá stokoruna. 
Mnozí z vás přispívají pravidelně každý měsíc a vedle toho 
přichází mnoho darů, které jsou pro nás velkým překvapením. 
Za veškerou pomoc a podporu ještě jednou mnohokrát děku-
jeme.

Ladislav Denk
Spolek šance pro naše děti
Vážení členové a všichni, kteří budete číst tyto řádky. Letos 
17. června to budou 2 roky od vzniku nebo spíše o novém zro-
zení spolku Šance pro naše děti. Znovu jen připomenu, co je 
hlavním posláním spolku: Cílem spolku je materiální, finanční, 
morální i fyzická podpora aktivit pořádaných Farností Valašské 
Meziříčí zvláště vůči předškolním dětem a skupinám provozo-
vaným farností, mládeži, ale také podpora subjektu Farnost 
Valašské Meziříčí, dále podpora aktivit pořádaných Základní 
školou Salvátor pro své žáky a také přímá podpora subjektu ZŠ 
Salvátor pro zajištění základního vzdělání žáků 1.– 9.tříd. Takže 
toto dítě má 2 roky. Po prvním roce nové existence se spolek 
rozrostl na 163 členů a po druhém roce se počet ustálil na 184 
členech. Zatím se nám nepodařilo dosáhnout cílového čísla 200, 
ale není podstatné, kolik členů spolek má, ale zda tito členové 
jsou také ochotni se podílet na plnění cíle spolku. Tady musím 
říci, že ochota se podílet na práci pro farnost, školu je opravdu 
veliká. To bylo vidět na účasti na brigádách, které jsme děla-
li při rekonstrukci boletického panelu. A další práce nás čeká, 
ještě větší výzvy máme teprve před sebou. Ještě více si však 
cením toho, že členové spolku se svým členstvím zavazují k pla-
cení členských příspěvků, které nejsou malé. Navíc také ještě 
přispívají dalšími dary. V prvním roce existence se podařilo vy-
brat na členských příspěvcích 153 700 Kč, členové dalšími dary 
přispěli částkou 204 450 Kč a přes spolek také přispěli nečle-
nové a firmy částkou 1 068 900 Kč. V loňském roce se vybra-
lo na členských příspěvcích 165 300 Kč, další dary členů činily 

324 000 Kč a nečlenové a firmy přispěly přes spolek 594 501 Kč. 
Zde je také třeba připočítat, že se členové spolku také podílejí 
na návštěvě farností našeho děkanátu, kde se snaží podpořit 
farníky dalších farností, aby v rámci sbírky na církevní školy 
podpořily právě naši školu Salvátor. V loňském roce tato sbírka 
vynesla přes 527 000 Kč. V současné době může spolek podpo-
řit aktivity farnosti částkou 2 731 000 Kč. Věřím, že ochota pod-
pořit dobrou věc nevymizela, ani v současné době. Vše záleží 
na každém z nás, na naší ochotě pomáhat druhým a tím také 
sobě.

Hynek Vančura

Slovo ředitele školy
Pro Základní školu Salvátor se současnou rekonstrukcí far-
ní budovy bývalého SOU na Komenského ulici otevírá úžasná 
možnost, mít po téměř třiceti letech činnosti konečně tolik po-
třebné prostory, ve kterých bychom mohli dál, lépe a důstojně-
ji fungovat. Poměrně velké třídy umožní žákům větší komfort 
při výuce, ale i o přestávkách či volnočasových aktivitách. To-
lik „otřepané“ stížnosti, že je v půdní vestavbě na ZŠ Vyhlídka 
v zimě zima a v létě horko, že se nedá větrat, když nám okny 
do tříd prší, že když vysvitne sluníčko, tak zrovna nešikovně do-
padají jeho paprsky na interaktivní tabule, které tak přestanou 
fungovat, budou minulostí.
Když vše dopadne tak, jak si všichni přejeme a jak jsme uved-
li ve stavebních plánech, budou třídy vybaveny novými a mo-
derními pomůckami, učitelé budou mít i své kabinety a vede-
ní školy samostatné a důstojné zázemí pro svou práci. Kromě 
toho budeme moci bez omezení využívat tělocvičnu, kterou 
jsme zatím vybavili nářadím a sportovními pomůckami za cca 
100 000 Kč. Žáci budou mít možnost využívat nové šatny, které 
jsou plánované jako otevřený prostor, kde každý bude mít vlast-
ní barevnou šatní skříňku. Tyto skříňky se nám také již podařilo 
vysoutěžit a pořídit za necelých 330 000 Kč.
I přes současnou složitou ekonomickou i politickou situaci se 
dosud podařilo při rekonstrukci udělat mnoho poctivé práce, 
která byla podpořena nejen úsilím přípravné skupiny a spolku 
Šance pro naše děti, ale i štědrostí a modlitbami farníků. Velmi 
si toho vážím a pevně věřím, že přes všechny těžkosti, které ur-
čitě budeme muset postupně překonávat, s Boží pomocí a po-
žehnáním vše ke všeobecné spokojenosti zvládneme. Mám na-
ději, že se v těchto zrekonstruovaných prostorách bude snadně-
ji naplňovat představa církevní školy jako komunitního centra, 
kde se mohou scházet a spolupracovat tři pilíře – farnost, škola 
Salvátor a DS Rybičky.

Za ZŠ Salvátor
Hynek Mikušek

ředitel školy
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zŠ salvátor
Školní život už se vrací do „předkovidových kolejí“: třídy pod-
nikají rozličné aktivity, projekty, programy, navštěvují knihov-
nu, sportují, zapojují se do soutěží. Pokroky zaznamenávají 
také ukrajinští žáci, kteří se u nás vzdělávají. Na začátku května 
ukončila docházku na naší škole Ukrajinka Viktoria z VI. třídy, 
která s maminkou našla ubytování až v Českých Budějovicích. 
Loučení bylo srdečné a dojemné a my jí přejeme vše dobré.

Úspěch v matematické soutěži
V polovině dubna jsme do školy dostali zprávu o výsledcích sou-
těže Matematický klokan v okresním srovnání. Hned jsem měla 
velkou radost z umístění našich žáků. Jenže dva dny na to přišla 
jiná zpráva, že výsledky vlastně ještě definitivní nejsou, protože 
se při zpracování vloudila chybička a že se některé školy ozva-
ly, že nestihly výsledky odeslat. Tak jsme tedy čekali, co finální 
zpracování přinese. Až po Velikonocích byla známa konečná 
pořadí. Tak tedy: v okrese Vsetín se do této matematické sou-
těže zapojilo 5013 žáků a při vyhodnocení bylo zpracováno 135 
tabulek. Jsme rádi, že naši žáci se mezi ostatními soutěžícími 
neztratili, naopak, v některých kategoriích jsme získali výborná 
umístění. (A všechna umístění do 20. místa jsou opravdu v rám-
ci okresu v tom počtu zapojených žáků velkým úspěchem.) Nej-
lepší v celém okrese je v kategorii Klokánek náš žák Dominik 
Lev z V. třídy. Mezi prvními patnácti se ve stejné kategorii umís-
til také Tadeáš Lev z V. třídy. V kategorii Benjamín na skvělém 
10. místě skončil Matěj Triebenekl ze VII. třídy a pochvalu za-
slouží také Tobiáš Zgabaj z VIII. třídy za umístění v první pat-
náctce v kategorii Kadet. Všem výše jmenovaným děkuji za re-
prezentaci školy a blahopřeji k pěkným výsledkům.

Magda Krupová

Velikonoce v Muzeu – IV. třída
Naši čtvrťáci navštívili v pátek 8. 4. Muzeum regionu Valašsko – 
zámek Kinských, kde na ně čekalo velikonoční tvoření, z něhož 
si odnesli hezký věneček z papírových vajíček a upečený jidášek. 
Po tvoření měli čas na prohlídku muzea v prostorách zámku. 
Zhlédli videoprojekce stálé expozice s názvem „Člověk v krajině, 
krajina v lidech“, v níž se dozvěděli mnoho informací o vývoji 
území Valašska, které doplnily jejich znalosti z hodin vlastivědy. 
Prohlédli si také expozici s názvem „Nenechme se otrávit“, kde 
viděli mnoho jedovatých živočichů i rostlin.

Hana Havranová

Přijímací zkoušky
Zatímco si žáci 1.–8. ročníku užívali před Velikonocemi jarního 
sluníčkového počasí, ve volném čase vytáhli kola, koloběžky 
či skateboardy a ve škole prožili pěkný projektový velikonoční 
den, deváťáci měli úplně jiné starosti. Snažili se totiž podat co 
nejlepší výkon na přijímacích zkouškách, které rozhodují o je-
jich další životní cestě. Několik sedmáků, kteří usilují o studi-
um v šestiletém programu GFPVM, skládalo přijímací zkoušky 
po Velikonocích. Definitivní informace o přijatých žácích ještě 
nebyly v době uzávěrky tohoto čísla ŽF k dispozici, seznámíme 
vás s nimi v příštím čísle.

Magda Krupová

Divadlo v Novém Jičíně – Princezna se zlatou hvězdou
Do Beskydského divadla v Novém Jičíně se vypravili žáci 1.−3. 
ročníku dne 11. 4. Hrála se tam pohádka Princezna se zlatou 
hvězdou. Dětem se představení velmi líbilo, zaujaly je kostýmy, 
písničky, pan král, šaškovy vtipné projevy nebo samotná prin-
cezna či další vystupující herci. Někteří talentovaní herci z řad 
našich žáků pak doma představení pro rodinu „opakují“, což je 
jistě hodno uznání.

Ludmila Černochová

Prevence v VII. a VIII. třídě
V pondělí 11. 4. začal ve škole blok preventivních programů 

„Etické dílny“ pro žáky. Začali jsme v 7. a 8. ročníku. Vybraná té-
mata byla: „Moc slova“ a „Image nebo charakter“. Paní lektorka 
velice zajímavou formou seznámila žáky se zvoleným tématem 
a ten mnohým otevřel oči, a ukázal, že se dá na věci a situace 
pohlížet různými pohledy, a nabízel návody, jak se v běžném 
životě stavět k problémům jinak, nově, a to i v rámci školy a ka-
marádů ve třídě. Preventivní programy se zvolenými tématy dle 
věku žáků budou pokračovat také v dalších třídách.

Martin Holiš

Den v přírodě 
V předvelikonočním týdnu jsme si s páťáky konečně po dlou-
hé době udělali den v přírodě. Vydali jsme se na procházku 

po Valašském Meziříčí – začali jsme u památníku obětem první 
světové války nedaleko školy, pak kolem židovského památníku 
u Bečvy až do parku u zámku Kinských a výšlap jsme zakončili 
na vrchu Helštýně. Cestou děti plnily různé úkoly, užily si pohyb 
na hřištích a nakonec se pokochaly krásnými výhledy. Počasí 
nám přálo, tak jsme ani nepostřehli, že jsme ušli skoro 8 km.

Veronika Masopustová

Projektový den – Velikonoce
Ve středu před velikonočními prázdninami jsme ve škole spo-
lečně prožili projektový den s tématem Velikonoc. Ráno jsme 
ve farním kostele rozjímali nad křížovou cestou, kterou se mod-
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Divadlo – Vinnetou
Naši čtvrťáci a páťáci navštívili dne 20. 4. Beskydské divadlo 
v Novém Jičíně. Čekalo na ně moderní pojetí známého příběhu 
spisovatele Karla Maye Vinnetou. Představení bylo plné písní, 

lili vybraní žáci z jednotlivých tříd. Po přesunu do školy násle-
dovaly ve třídách tvořivé dílny. Třídní učitelé si pro své žáky při-
pravili různorodé tvoření s velikonoční tematikou. Tak vznikly 
např. krásná velikonoční přání, slepičky, kuřátka, zajíčci, různé 
kraslice, dokonce se vajíčka i šila. Postupně také každá třída ab-
solvovala jednu hodinu, ve které učitelé náboženství různými 
formami připomněli duchovní rozměr Velikonoc. Ve třídách, 
ve kterých jsou noví ukrajinští žáci, bylo využito i speciální čís-
lo časopisu Duha. Toto číslo je totiž dvojjazyčné (česko-ukra-
jinské). Dozvěděli se v něm např., jak slaví Velikonoce katolíci 
u nás, nebo řeckokatolíci právě na Ukrajině. Celé dopoledne se 
vydařilo a po obědě všichni spěchali rychle domů pochlubit se 
svými výrobky.

Anežka Zgabajová

videoprojekcí, legrace a objevily se tam taky loutky. Často roze-
smáté tváře dětí a do rytmu písní tleskající ruce byly předzvěstí 
toho, že se představení líbilo.

Hana Havranová a Veronika Masopustová

Knihovna I. třída – Největší poklad
Ve čtvrtek 21. 4. prvňáčci zavítali opět do knihovny, kde na ně 
čekala další knihovnická lekce. Jsou tak zase o krůček blíže 
ke knížce, která na ně čeká po absolvování všech lekcí projektu 
Knížka pro prvňáčka. Čtení z knihy „Největší poklad“ bylo dopl-
něno poutavým povídáním a plněním úkolů. Víte, co je pro prv-
ňáčky největší poklad? Například láska, důvěra, kamarádství, 
náruč maminky, tatínka, narození člověka, zdraví. A co pro vás?

Kateřina Janýšková

Den Země 2022 
Den Země je den věnovaný Zemi, který se každoročně koná 22. 4. 
Jde o ekologicky motivovaný svátek upozorňující lidi na dopady 
ničení životního prostředí. Cílem je upozornit na smysluplnou 
recyklaci odpadu a hledání obnovitelných energetických zdro-
jů. Den Země se stal největším svátkem, který slaví lidé na celé 
planetě bez ohledu na původ, náboženství, národnost. Měli by-
chom se nejen tento jeden den zapojovat do akcí zaměřených 
na ochranu životního prostředí. Zkusme kdykoli na vycházce 
uklidit kousek přírody v blízkosti našeho bydliště. Zamysleme 
se nad tím, zda dostatečně třídíme odpad, zda jsme k přírodě 
ohleduplní. Také Muzeum regionu Valašsko v zámku Kinských 
na Den Země myslí a letos připravilo oslavu tohoto svátku 
na čtvrtek 21. 4. v parku u zámku. Lektoři připravili řadu pří-
rodovědně zaměřených her a úkolů, které se týkaly zejména 
tématu „nulový odpad“ (Zero Waste). Naši prvňáčci s paní uči-
telkou Janýškovou využili této nabídky a akce se zúčastnili.

Hana Havranová, koordinátorka EVVO

Prvňáčci a Den Země
Ve čtvrtek po návštěvě knihovny se prvňáčci ještě vydali do par-
ku Kinských. S nadšením plnili úkoly, které tu byly u příležitosti 
Dne Země připraveny. Letošní ročník byl plný úkolů o třídění 
odpadů, ale dětem se hodně líbilo například i stanoviště hvěz-
dárny, včelařů nebo záchranné služby. Počasí vyšlo na jedničku 
a prvňáčci odcházeli do školy plni dojmů.

Kateřina Janýšková

McDonald cup
V pátek 22. 4. se na fotbalovém stadionu konalo okrskové kolo 
fotbalového turnaje McDonald cup pro žáky 4. a 5. ročníků. 
Naši školu reprezentovali Ondřej Kořístka, Tadeáš Lev, Jind-
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Výsledek sběru baterií
Od února do konce dubna jsme u nás ve škole soutěžili ve sběru 
prošlých baterií. (Jejich sběr probíhá u nás v rámci třídění odpa-
du celoročně, ale přinesená množství jsou malá, přitom si mož-
ná neuvědomujeme, kolik se jich spotřebovává.) Pokud baterie 
nejsou opakovaně dobíjecí, znamená jejich vyhazování do ne-
tříděného odpadu velkou zátěž pro životní prostředí. Za těch 
několik týdnů přinesli žáci do školy celkem 135 kg baterií! Nej-
více žáci I. třídy, kteří odevzdali 60 kg. Děkujeme za zapojení 
do sběru i čtenářům Života farností.

Magda Krupová, Hana Havranová

Sdílené dílny VIII. třída
Dne 28. dubna žáci VIII. třídy navštívili v době dopoledního vy-
učování dílny SPŠS na Vrbenské ulici v rámci projektu Sdílené 
dílny. Jejich úkolem bylo vyrobit z překližky stojan na ubrousky. 
Žáci se rozdělili na dvě skupiny, přičemž první začala výrobou 
podstavce a druhá výrobou samotné části pro uložení ubrous-
ků, po přestávce se obě skupiny vystřídaly. Po celou dobu žá-
kům bylo k dispozici několik učňů z dřevařského učiliště, kteří 
jim měli v případě potřeby pomoci nebo poradit. Výsledný vý-
robek se nakonec podařil všem a všichni s ním byli spokojeni.

Tobiáš Zgabaj, VIII. třída

Knihovna IV. třída
Naši čtvrťáci navštívili 28. 4. Městskou knihovnu ve Valašském 
Meziříčí. Čekalo na ně poutavé vyprávění paní knihovnice o kni-

ze „Útěk Kryšpína N.“ od spisovatelky Ivony Březinové. Děti se 
zájmem poslouchaly, jaké strasti zažíval jedenáctiletý Kryšpín, 
který nezapadl do třídního kolektivu, protože nosí sluchadla. 
Jak celý příběh skončí, si ale musí přečíst děti samy. Zájem 
o knihu byl velký ihned po skončení knihovnické lekce. Kniha 
je ale vypůjčená, a tak si děti budou muset počkat nebo knihu 
zakoupit.

Hana Havranová

Česko svítí modře
Na 2. dubna připadá „Světový den povědomí o autismu“. Slovo 
autismus vzniklo z řeckého slova „autos“, což znamená „sám“, 
které nám může trošku přiblížit obtíže takto nemocných lidí 
při komunikaci s druhými lidmi. Jen pro informaci: na světě žije 
209 mil. osob, které mají některou z forem autismu a v ČR je 
to 200 tis. občanů. U příležitosti tohoto dne probíhal letos již 
IX. ročník kampaně „Česko svítí modře“, která trvá od 2. do 30. 
dubna a do které se poprvé zapojila i naše škola, abychom tak 
vyjádřili podporu lidem s poruchou autistického spektra. Nad 
letošním ročníkem převzal záštitu olomoucký arcibiskup Mons. 
Jan Graubner. Smyslem celé kampaně je, abychom si uvědomi-
li, že jsou mezi námi i lidé s touto poruchou, abychom se jim 
snažili porozumět a respektovat je, protože jsou pouze jiní, ale 
určitě ne horší… Modrá barva symbolizuje komunikaci, jednu 
ze zásadních bariér vzájemného porozumění. A proto nám letos 
po celý duben na chodbě u Jezulátka svítilo modré světlo…

Petra Mikešová

Úspěch ve výtvarné soutěži
Velkého úspěchu dosáh-
la naše žákyně Terézia 
Pancisynová z II. třídy, 
když se umístila na 1. 
místě ve výtvarné sou-
těži „Domácí mazlíček“. 
Tu pořádal Dům dětí 
a mládeže Sluníčko obce 
Tlumačov. Obrázek, kte-
rý porotu zaujal, vytvoři-
la Terezka na hodině vý-
tvarné výchovy ve škole. 
Cenu a diplom převzala 
osobně 2. května v Tlu-
mačově. Terezce gratu-
lujeme!

Magda Krupová

řich Koryčanský, David Fac, Jakub Vančura a v brance Dominik 
Lev. Do turnaje naši borci vlétli za mohutné podpory spolužá-
ků z V. třídy výhrou 7:2. Pak už se sice tolik nedařilo, ale svým 
statečným výkonem určitě neudělali ostudu a 4. místo je moc 
pěkný výsledek.

Veronika Masopustová

Knihovna družina - Pohádkový kvíz s pohádkou od Jana 
Wericha – Kvíz královny Koloběžky
Ve čtvrtek 28. března jsme se školní družinou navštívili místní 
knihovnu. Tam nás přivítala paní knihovnice a seznámila děti 
s programem, který je odpoledne čekal. Poté dětem přečetla 
pohádku od Jana Wericha a zábavný kvíz mohl začít. Děti se roz-
dělily na čtyři skupinky, které proti sobě soutěžily. Pokládaly se 
otázky z pohádky a děti pátraly ve své paměti, jak to v příběhu 
doopravdy bylo. Poté následovala část podobná televiznímu AZ 
kvízu, kdy si děti vybíraly písmenko z pyramidy, pod kterým se 
skrývala pohádková otázka. Za nejvíce správných odpovědí byl 
udělen Řád královny Koloběžky Adriance Cimbalové, Vincentu 
Tománkovi, Helence Juránkové, Bětce Mrnuštíkové a Magda-
lénce Chudé. Nakonec si děti mohly projít celé dětské oddělení, 
prohlédnout si knihy či zahrát různé hry, které jsou v knihovně 
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Projektový den v přírodě dětí 1. a 6. ročníku
Na čtvrtek 28. 4. se děti 1. ročníku moc těšily. Bylo to nejen pro-
to, že měly strávit tento den mimo školu, v přírodě, ale hlavně 
také proto, že budou se svými patrony šesťáky. Společná vý-

k dispozici. Cílem akce bylo objevit kouzlo knihy a posílit zájem 
dětí o ni. V dnešní přetechnizované době, kdy mnohé děti od-
kládají své mobily, je kniha v jejich rukou jev vzácný. Tím spíše 
je třeba co možná nejvíce děti ke čtení knih motivovat, možná 
právě pěkným programem v knihovně.

Lenka Karolová

Knihovna VIII. třída – William Shakespeare
Dne 29. dubna se žáci VIII. třídy zúčastnili besedy v Městské 
knihovně ve Valašském Meziříčí na téma William Shakespeare. 
Na začátku jim byl vysvětlen internetový katalog knihovny, jak 
v něm hledat a jak se v něm pohybovat. Následovala prezenta-
ce o Shakespearovi a také o prostředí, v němž psal. Poté se žáci 
rozdělili do dvojic a každá dvojice dostala jeden dialog ze Shake-
spearových děl, který měla přednést. Nakonec žáci vypracovali 
pracovní listy. Většina byla s besedou spokojena, jednak pro-
tože se naučili pracovat s katalogem a seznámili se základy 
díla Williama Shakespeara, jednak protože se v tu dobu neučili 
ve škole, ale v knihovně.

Tobiáš Zgabaj, VIII. třída

prava začala na vlakovém nádraží, kde jsme se setkali a odjeli 
vlakem do Frenštátu pod Radhoštěm. Pro mnohé prvňáčky už 
toto byl velký zážitek, protože ještě nikdy nejeli vlakem. Naše 
kroky pak zamířily ke skokanským můstkům. Potom nás čekal 
výstup po 428 schodech, kde děti odpovídaly na otázky lvíčka 
Fittyho z oblasti beskydské přírody a sportu. Odměnou nám 
byl překrásný výhled do okolní krajiny. Když děti spatřily am-
fiteátr, hned se jej rozhodly využít. Společně skotačily, tančily, 
zpívaly. Zkrátka užily si i spoustu zábavy. Každá třída si pak pro 
tu druhou připravila i krátké vystoupení. Poté nás čekala ko-
mentovaná prohlídka naučné stezky Beskydské nebe. Poutavé 
a zajímavé povídání nás zavedlo do světa ptačí říše, života v ko-
runách stromů. Ještě nám to ale nestačilo a stoupali jsme dále. 
Došli jsme až ke zvoničce na Horečkách. Zde jsme svoji výpravu 
zakončili a zamířili zpět k vlaku. Děkujeme šesťákům, jsou super 
patroni, bezva kamarádi našich prvňáčků.

Kateřina Janýšková, třídní učitelka I. třídy
Klaudie Pružincová, třídní učitelka VI. třídy

Nestandardní výuka ruského jazyka
„Paní učitelko, ta jídla v referátu od Markét vypadají dobře. Líbí 
se nám ty vareniki, nemůžeme si je zkusit uvařit? Prosíííím. Pro-
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Nocování ve škole
Předminulý tý-
den ze čtvrtka 
na pátek šesťáci 
přespali ve ško-
le. Děti se toho-
to dne nemohly 
dočkat, dlouho 
ho plánovaly. 
Dopoledne jsme 
v rámci patro-
nátu s I. třídou 
navštívili stezku 
Beskydské nebe 
ve Frenštátě 
pod Radhoš-
těm. Po návratu 
do Valašského 
Meziříčí jsme si 
po obědě všichni 
zahráli na hřišti 
soutěže. Poté 

jsme se vrátili zpět do školy. Po společné večeři si žáci připra-
vili třídy na spaní a následovaly hry. Děti si přinesly fotografie 
z dětství a snažili se společnými silami poznat svého spolužáka. 
Večer nechyběla hudba, zpívání a hra na klavír. Samotné pře-
spání, moci si povídat s kamarády do pozdních hodin – to bylo 
pro všechny největším zážitkem. Po ranním probuzení jsme se 
společně pustili do buchet, které nám upekly šikovné maminky 
a paní asistentka Čtvrtníčková. Moc za to děkujeme! Dětem se 
noc ve škole líbila a už plánují další.

Klaudie Pružincová a Kateřina Janýšková

Divadlo ve školní družině
Ve středu 4. května k nám do školní družiny přijelo divadlo se 
svým kombinovaným loutkohereckým představením pro děti. 
Na pozadí lehce ztřeštěného příběhu se děti dozvěděly něco 
o Africe, o životě afrických zvířat a seznámily se s ústřední po-
stavou příběhu, se známým cestovatelem a dobrodruhem dok-
torem Emilem Holubem. Ten děti provázel vyprávěním o svých 
zážitcích z cest po džunglích i pouštích afrického kontinentu, při 
kterých ho provázel věrný opičí kamarád Pepa. Veselý příběh 
byl plný písniček i dobrodružných překvapení. Smyslem celé-
ho představení bylo vytvořit pozitivní vztah k přírodě a všem 
živým tvorům. Tímto hercům za vtipné i poučné představení 
velmi děkujeme.

Lenka Karolová

Jaloveček – II. stupeň
Také družstvo žáků II. stupně ve složení Adam Štěpančík, Do-
minik Peroutka (oba VI. třída), Radim Pospíšil a Štěpán Dřímal 
(oba VII. třída) mohlo porovnat své vědomosti o přírodě v sou-
těži Jaloveček. A nevedli si špatně. Obsadili pěkné 6. místo.

Magda Krupová

Dětské slyšení
V pátek 6. května jsme byli pozváni do SVČ Domeček na Dět-
ské slyšení s vedením města Valašské Meziříčí. Na začátku se 
představili zástupci jednotlivých základních škol. Po úvodním 
slovu paní Střítezské nás starosta vyzval k pokládání dotazů tý-
kajících se života ve městě a věcí, které nás zajímají. Mluvilo se 
mimo jiné i o městské zeleni, dopravě, kultuře a rozvoji měst-
ských kapel (zkušebny). Od zástupců města jsme se dozvěděli 
o investičních plánech a dokončení termínů realizovaných sta-
veb. Na závěr slyšení nám představitelé města předali pár rad 
do života. Po krátké přestávce následovala přednáška na téma 
Nulový odpad. Paní Ježíková nastínila svůj životní styl ohledně 

síííím.“ Domlouváme se na možnostech. Paní učitelka absolvuje 
moderními slovy „master class“ u paní Světlany (její manžel si 
pochvaluje, že se aspoň konečně zase dočkal vareniků, které 
jeho paní tak často nedělává) a může tak předávat dál získané 
know-how. Pro jistotu ještě sledujeme video na Youtube, po-
řádně překládáme recept a dělíme si věci, které jednotlivci zaří-
dí, přinesou. V pondělí se pouštíme do vaření. Nikdo na nic ne-
zapomněl, tak jde vše po začátečním váhání hladce, děvčatům 
jde vaření velmi dobře, chlapecká část zajišťuje nutnou technic-
kou podporu. A výsledek? Nezbyl ani jeden kousek. Jen ti, co si 
zapomněli odhlásit oběd málem praskli, protože už ho neměli 
kam dát. 

Anna Hříbková

Atletika
Ve čtvrtek 5. května se na stadionu sešli žáci – sportovci – měst-
ských škol, aby po dvou letech poměřili své výkony v atletických 
disciplínách. Naše škola neobsazuje žáky do všech atletických 
disciplín, ve kterých se dalo soutěžit, takže v celkovém bodo-
vém součtu družstvo ZŠ Salvátor na stupně vítězů nedosáhlo, 
ale v soutěžích jednotlivců si děvčata i kluci vedli skvěle. Ve sko-
ku dalekém se na 3. místě umístil Marek Chudý ze VII. třídy, 
v běhu na 60m skončil 2. Jan Bača ze VII. třídy, dívčí štafeta 
na 4 x 60m ve složení Eva Škrlová, Hana Vančurová (IX. tř.), 
Lucie Vránová a Kateřina Fojtíková (VIII. tř.) obsadila 3. místo 
a štafeta chlapců na 4 x 60m: Jan Bača, Jáchym Bořuta, David 
Strýček a Kryštof Pupík (všichni VII. tř.) byla stříbrná! A nej-
lepší nakonec: rovnou dvě 1. místa vybojovala skvělými výko-
ny ve skoku dalekém i běhu na 60m Hana Vančurová (IX. tř.)! 
Skvělé! Všem gratuluji k výsledkům a děkuji za reprezentaci 
školy.

Jaloveček – I. stupeň – 2. místo!
Ve čtvrtek 5. května se uskutečnila vědomostní soutěž s příro-
dovědnou tematikou pro I. stupeň, kterou známe pod názvem 

„Jaloveček“. Jsme rádi, že se žáci naší školy umisťují na předních 
místech také v těchto soutěžích. Po dvou letech, kdy z důvo-
du covidu19 soutěž nebyla pořádána, si letos opět skvěle vedli. 
V silné konkurenci obsadili parádní 2. místo z 11! Velká gratu-
lace patří: Klárce Stančíkové a Zuzce Pekárkové ze IV. třídy 
a Honzíku Stančíkovi a Nikol Krištofové z V. třídy. 
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třídění odpadu, nakupování bezobalových potravin a drogerie. 
K danému tématu jsme měli možnost se v průběhu přednášky 
vyjádřit. Získané informace bychom chtěli předávat dál budou-
cím generacím, protože třídění odpadu je nezbytné. Třiďte od-
pad, příroda se vám odvděčí.

Kristýna Kolajová, Matěj Ševčík (oba IX. tř.)
Dominik Bernkopf (VIII. tř.), Matěj Triebenekl (VII. tř.)

Projekt s Komenským
Ve středu 11. května se žáci 8. třídy zúčastnili projektu na téma 

„Jan Amos Komenský“. Během programu se třída seznámila s ži-
votem Komenského, ale také si prošla několika aktivitami roz-
víjejícími osobnost a schopnost komunikace. Všichni si oblíbili 
přednášejícího, pana Palackého, neboť přednášel velmi pouta-
vě a výklad prokládal zkušenostmi ať už svými, nebo také jiných 
lidí. Program trval čtyři vyučovací hodiny, žáci se mnoho dozvě-
děli, zažili a určitě získali další podněty k přemýšlení.

Anežka Zgabajová

Drama v 7. třídě
V hodinách literární výchovy jsme probírali drama. A to nejen 
teoreticky, ale i v praxi. Celá třída byla rozdělena na 2 skupi-
ny. Dostali jsme text pohádky od Františka Hrubína „Pohádka 
o ebenovém koni“, který jsme si měli secvičit a zdramatizovat. 
Všichni se chopili svých úkolů a rolí, někteří donesli i krásné re-
kvizity a pilně jsme nacvičovali i o přestávkách. Nakonec obě 
skupiny zvládly divadlo sehrát velmi pěkně. Myslím, že jsme se 
u toho i něco naučili. Ale určitě jsme se u toho dost nasmáli, jak 
diváci, tak i hrající.

Marie Hellerová, VII. třída
Prezentace ročníkových prací ve III. třídě
Po dvou kovidových letech jsme se mohli letos opět vrátit k naší 
školní tradici, kdy děti ve III. a V. třídě mají za úkol vypracovat 
ročníkovou práci na téma, které si samy vyberou. Nejčastějším 
tématem bývá zpravidla můj koníček, domácí mazlíček nebo 
oblíbené zvířátko. Se svou prací potom seznámí své spolužáky 
a také rodiče. Prezentace ročníkových prací jsme s třeťáky letos 
naplánovali na středu 11. května. Přestože ten den byl nejtep-
lejším dnem týdne, kdy teplota venku byla opravdu letní a bylo 
by určitě příjemněji někde v přírodě u vody, sešli jsme se to 
odpoledne v hojném počtu. Na dětech bylo od rána vidět vzru-
šení, některé se těšily, některé měly obavy, zda to zvládnou… 
A není se vůbec čemu divit. Mluvit poprvé před tak velikým pu-
blikem, to chce opravdu kus odvahy. Všichni třeťáci to ale nako-
nec zvládli na jedničku s hvězdičkou a připravili pro nás dospělé 
moc hezké odpoledne. Díky úžasným maminkám, které nám 
ještě k tomu napekly spoustu dobrot k občerstvení, jsme mohli 

společně strávit moc hezké odpoledne. Všem velkým i malým 
ještě jednou moc děkuji. 

Petra Mikešová

V. třída v knihovně
Věřte, nevěřte, naši páťáci v knihovně ve čtvrtek 12. května 
pitvali knihy! Nejdříve se dozvěděli, že všechny důležité úda-
je o knihách najdou na titulní stránce a v tiráži. Pak zjišťovali, 
na co knihy mohou „zemřít“. Při pitvě hledali, jaké neduhy tu 
kterou knihu trápily – jestli je to zlomený hřbet, špína, poško-
zení od špatného zacházení nebo zkrátka stáří. Některé knihy 
v městské knihovně zemřely dokonce i na depresi z toho, že 
je dlouhá desetiletí nikdo nečetl… Zábavnou formou si tak děti 
připomněly, jak mají s knihami zacházet a že kniha je nejlepší 
přítel člověka.

 Veronika Masopustová

Vyhodnocení sběru pomerančové kůry
Sběr pomerančové kůry má u nás ve škole již dlouhou tradici 
a pravidelně odesíláme několik pytlů usušené kůry firmě Byliny 
Mikeš. Letos se nám podařilo odeslat 50 kg usušené pomeran-
čové kůry! K nejlepším sběračům letos patřili: Eliška (VI.) a Vác-
lav (IV.) Baričiakovi, kteří nasbírali 13,6 kg (6,8 kg na jednoho), 
hned za nimi se umístil Hubert Holec z I. třídy 6,5 kg, 3. mís-
to obsadil Jan Fojtík (III.) a Viktorie Nováková (I.) po 5,1 kg, 
na 4. místě skončil Jan Olejník (IV.) s 3,4 kg, 5. místo patří 
Rozálii Vaculínové s 2,7 kg. Děkuji také dalším dvaceti žákům, 
kteří se zapojili. Všichni dostali drobnou odměnu. (Také děkuji 
některým čtenářům Života farností, kteří si naši výzvu v minu-
lém čísle přečetli a kůru přinesli.) 
Nyní sbíráme léčivé byliny: podběl, prvosenka, sedmikráska 
a květ černého bezu.

Magda Krupová
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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

Miroslav Sekyra *12. 10. 1958 †11. 4. 2022, Krhová 401
Marie Ivaničová *26. 10. 1942 †14. 4. 2022, Juřinka 74
Anna Trusinová *2. 11. 1932 †21. 4. 2022, Hrachovec 170
Josef Fojtašek *9. 5. 1948 †20. 4. 2022, Hřbitovní 371

Křest přijali*
Valašské Meziříčí

Tomáš Hruboň
Tereza Anna Murínová
Beáta Marie Murínová
Tina Terezie Murínová

Lucie Kateřina Sekerová
Markéta Večeřová
Kryštof Filip Kutálek
Valentýna Marie Žilinská

Valašské Meziříčí

Dominik Petr Gerlík

Nové zábavní centrum v Rožnově
Pamatujete si legendární pevnost Boyard? Přijďte vyzkoušet, 
zda obstojíte před výzvou, kterou vám přináší nově otevřený 
Valašský Boyard v Rožnově p. R.!
Jedná se o dobrodružnou týmovou hru složenou z 21 rozmani-
tých aktivit, které mají za cíl prověřit vaše všestranné schop-
nosti.
Zavítat k nám můžete se školní třídou, partou přátel či skupinou 
kolegů z práce. Jedná se ovšem o skvělou příležitost, jak mohou 
trávit společný volný čas rodiče s dětmi. Hra je vhodná pro děti 
cca od 140 cm, v doprovodu rodičů mohou některé aktivity vy-
zkoušet i mladší děti.
Sestavte rodinný tým v počtu alespoň 3 hráčů a užijte si dobro-
družství při hře! Odměnou pro vás bude poklad nejen v podobě 
skvělých zážitků a zábavy! Těšíme se na vás. 
Více informací a pokyny k nutné rezervaci najdete na www.va-
lasskyboyard.cz.

Životní prostředí nám není lhostejné
Déšť, nevlídné počasí, větrno. Tak to vypadalo v pátek 6. května 
2022 dopoledne. Počasí nás neodradilo a odpoledne nás potě-
šilo sluníčko. A tak jsme se s několika přáteli vypravili k soutoku 
Rožnovské a Vsetínské Bečvy, abychom se vydali proti prou-
du Bečvy směrem k „železňáku“. Do pytlů jsme sbírali vše, co 
do přírody nepatří. Nebylo toho málo, odpadků bylo cca 100 kg. 
V příštím roce se chceme do akce Ukliďme Valmez & Bečvu 
opět zapojit. Budeme rádi, když se k nám přidáte. 

Barbora Denková

Ve středu 4. 5. 2022 byly odvezeny z našeho farního kostela 
další dva bloky lavic do restaurátorské dílny ve Velkém Mezi-
říčí. Také v letošním roce se podařilo získat na tuto akci dotaci 
ve výši 510.000 Kč, z vlastních finančních prostředků zaplatíme 
68.000 Kč. V září letošního roku se můžeme těšit na jejich in-
stalaci zpět.
V letošním roce jsou plánovány opravy na portále vjezdu 
do farního dvora včetně pěti soch. I na tuto rekonstrukci jsme 
získali dotaci z Ministerstva kultury ve výši 200.000 Kč a 50.000 
přispěje Město Valašské Meziříčí. Celkové náklady budou činit 
403.995 Kč.
Velmi dobrou práci při těchto opravách odvádí technický ad-
ministrátor Josef Kundrát, tímto mu chci za jeho práci moc po-
děkovat.
Přestože velké úsilí věnujeme rekonstrukci budovy pro ZŠ Sal-
vátor a DS Rybičky, daří se nám také společně zvelebovat náš 
farní kostel. 

Ladislav Denk

Opravy ve farním kostele
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Přijď, Duchu Svatý, naplň srdce 
svých věrných a zapal v nich oheň 
své lásky.

K: Sešli svého Ducha a všechno 
bude stvořeno

L: a obnovíš tvář země.

K: Modleme se:
Bože, ty nám sesíláš svého Ducha, 
aby nás osvěcoval světlem pravdy; 
dej, ať nám tato jeho pomoc nikdy 
nechybí, abychom se dobře rozho-
dovali a správně jednali. Skrze Kris-
ta, našeho Pána.

L: Amen.

Požehnané a milostiplné Letnice přeje všem čtenářům Života farností o. Pavel


