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Proto vám říkám: Nedělejte si starosti
 o svůj život, co budete jíst, ani o své 

tělo, do čeho se budete oblékat. Což není 
život víc než jídlo a tělo víc než šaty?

Podívejte se na ptáky: Nesejí ani nežnou
 ani neshromažďují do stodol, a váš 
nebeský Otec je živí. Copak nejste

 o mnoho cennější než oni?
Mt 6,25-26 (foto o. Pavel)
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Velké Meziříčí (foto o. Pavel)

Gotický kostel sv. Mikuláše
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Duch svatý a prázdniny
Myslím si, že se to k sobě opravdu hodí. O prázdninách jezdí-
me na rekreaci. Když toto slovo přeložíme, jedná se doslova 
o znovustvoření. O Duchu svatém víme, že je Creator (čti krea-
tor=Stvořitel). To znamená, že budeme potřebovat Ducha sva-
tého a jeho pomoc nejen na dovolené, ale i při dalších událos-
tech a akcích v našich farnostech. Než se rozepíši, o jakou po-
moc půjde, předesílám, že součástí tohoto čísla Života farností 
je dvoustránka plná modliteb k Duchu svatému. Pokud ji dobře 
využijeme, všechny následující oblasti a akce, budou zdárně po-
kračovat a přinesou ovoce.

Farní rady
Po prázdninách by měly v našich farnostech proběhnout vol-
by do pastoračních a ekonomických rad. V tomto čísle si mů-
žete přečíst článek o nové koncepci pastorační rady. Napsal 
ho Bohdan Mikušek, místopředseda současné pastorační rady. 
Myšlenka je to velmi zajímavá. Práce takové pastorační rady by 
mohla velmi usnadnit život a práci kněží v našich farnostech. 
Předpokladem je dostatek nadšených, schopných a horlivých 
farníků. Zdá se, že synodní proces některé farníky probudil a ti 
mají chuť dělat něco pro společné dobro farnosti.
Toto všechno však není možné bez mocného působení Ducha 
svatého, který rozdává nejrůznější charizmata a služby v církvi. 
Proto si myslím, že je zvlášť potřebné prosit Ducha svatého, aby 
doprovázel vznik a působení pastoračních rad.

Docela dobře. Přesto se však objevovaly často dvě docela zá-
važné chyby. Jestliže takto odpovídali biřmovanci, dá se před-
pokládat, že by podobně odpověděli i někteří dospělí. Proto 
chci tyto otázky zveřejnit: 
Církevní svátostné manželství 
a) může být rozvedeno pouze papežem.

Naše lavice ve Velkém Meziříčí

Už druhým rokem pokračuje restaurování lavic z farního kostela 
ve Valašském Meziříčí. Tyto lavice pocházejí z konce osmnácté-
ho století. První fáze proběhla v restaurátorské dílně pana Vin-
še v Tišnově. Další dva sektory byly odvezeny do restaurátorské 
dílny pana Filipa ve Velkém Meziříčí. 20. května proběhl první 
kontrolní den, kterého jsem se zúčastnil s technickým admini-
strátorem našeho děkanátu Josefem Kundrátem. Na stranách 
2 a 3 si můžete prohlédnout fotografie z Velkého Meziříčí a již 
zmíněné dílny. Svým způsobem je zajímavá fotka před farním 
kostelem ve Velkém Meziříčí, na které vidíte dva meziříčské fa-
ráře a děkany Pavla Šenkyříka a Pavla Stefana. Třeba vznikne 
díky našim lavicím jakési partnerství, tím spíš, že mezi městem 
Valašské Meziříčí a Velké Meziříčí takový vztah již existuje. Co 
s tím má společného Duch svatý? Jednak si myslím, že práce 
na restaurování lavic není vůbec jednoduchá. A my z Písma 
svatého víme, jak Duch Boží působil skrze řemeslníky Basale-
ela a Oholíaba kteří se podílel na zhotovení všech rekvizit a oz-
dob na Stánku úmluvy (Exodus36,2). Také k tomu, aby vzniklo 
jakékoliv přátelství, je dobré zvát Toho, který je poutem lásky 
a jednoty, to znamená Ducha svatého. Několik výtisků našeho 
časopisu posíláme i do Velkého Meziříčí, zdravíme všechny far-
níky a prosíme je o modlitbu.

Jak dopadl test pro biřmovance
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Pozvánka na Radhošť
Už několikrát proběhla pouť naší farnosti do kaple sv. Cyrila 
a Metoděje na Radhošti. Myslím si, že máme velmi výhodný ter-
mín této poutě. Zpravidla to bývá na počátku září. Je to v době, 
kdy je většinou krásné počasí a po začátku školního roku není 
špatné prožít ještě jeden den v krásné přírodě našich Beskyd. 
Můžeme si tak trochu prodloužit prázdniny. Už teď na konci 
školního roku chci pozvat všechny farníky našeho děkanátu 
na tuto pouť. Uskuteční se v sobotu 10. září v 11 hodin. Můžete 
putovat  pěšky ze sedla Pindula, můžete jet autem na Pustevny 
anebo do Trojanovic, odkud si užijete nevšední zážitek – jízdu 
lanovkou. Z Pusteven na Radhošť je to asi čtyřicet minut běž-
né chůze. Prosme Ducha svatého už teď, aby nás vytrhl z naší 
lenosti a aby si z nás vytvořil živý chrám, když budeme na Rad-
hošti slavit už 124. výročí posvěcení nejvýše položeného kostela 
v České republice. Stojí za to být nebi alespoň někdy o něco blíž!

Rekonstrukce budovy pro ZŠ Salvátor
První fáze opravy již začala. Jsem vděčný, že všechno prozatím 
dobře klape. Ten, kdo není do oprav zaangažován, si nedokáže 
ani představit, kolik času a energie už to některé farníky stálo. 
Aby nepřišli o svou odměnu u Boha,  nebudu je teď jmenovat. 
Děkuji také všem, kteří neúnavně finančně přispívají. Velký 
dík patří věřícím našeho děkanátu, kteří opět přispěli v rámci 
sbírky na církevní školství na tento účel. Čeká nás ještě mnoho 
práce. Prosme Ducha svatého, aby na přímluvu svatého Josefa 
veškeré dění při opravách koordinoval a organizoval. Dary Du-
cha svatého také vyprošujme všem žákům a učitelům naší školy. 

Duch svatý na Oznici

b) může být zrušeno pouze smrtí jednoho z manželů.
c) jako svazek existuje i po smrti manželů, to znamená po celou 
věčnost.
Schválně: co byste odpověděli vy? Správná odpověď je samo-
zřejmě za b). Manželé si slibují lásku a věrnost, dokud je smrt 
nerozdělí. Přesto velká část biřmovanců označila jako správnou 
odpověď c). Čím to je? Možná díky krásnému příkladu lásky je-
jich rodičů. Asi si nedokážou představit, že by tato láska nešla 
až za hrob. Mnohé rodiny v naší farnosti vytvářejí tak úžasné 
společenství, že si je automaticky někteří mladí lidé představují 
jako součást nebeské blaženosti. To je sice hezké, ale nic to ne-
mění na skutečnosti, že správně je b). 
Druhá častá chyba je ale závažnější. Pokud se někdo splete, hro-
zí nebezpečí neplatné zpovědi. Tady je otázka v plném znění:
Když někdo při zpovědi úmyslně zapře a nevyzná těžký (smr-
telný) hřích,
a) jsou mu odpuštěny jen hříchy, které vyznal.
b) nejsou mu odpuštěny žádné hříchy, ani ty, které vyznal.
c) je mu odpouštěno všechno, protože Bůh je milosrdný.
Našlo se několik biřmovanců, kteří zakroužkovali správnou od-
pověď b).
Mnozí označili a), ještě větší část c), což je ale průšvih. Pán Bůh 
nám neodpouští jednotlivé hříchy, ale buď nás ospravedlní 
a přijme za své děti, anebo ne. Proto je nám odpouštěno buď 
všechno, anebo nic. Aby člověk zakusil Boží milosrdenství, musí 
být v pravdě. To znamená, že své hříchy musí poznat, uznat 
a také vyznat. Pokud by chtěl člověk obelhat zpovědníka, který 
zprostředkovává odpuštění, jak může čekat odpuštění hříchů? 
Pokud tedy někdo při zpovědi schválně zamlčel a nepřiznal těž-
ký hřích (nemusí jít jen o potrat, manželskou nevěru či podobně 
závažné hříchy), dopouští se svatokrádežné zpovědi. Pokud se 
chce pak dobře vyzpovídat, je třeba, aby znovu vyznal hříchy 
z předchozí zpovědi, včetně zamlčeného hříchu i faktu, že právě 
tento hřích neřekl při předchozí zpovědi. Navíc je třeba také do-
plnit vážné hříchy, které se staly od této poslední neplatné zpo-
vědi. Pokud má člověk pocit, že některá z předchozích zpovědí 
v tomto ohledu nebyla upřímná a úplná, bylo by dobré vykonat 
tzv. celoživotní zpověď. To znamená vyzpovídat se tak, jako by-
chom šli ke zpovědi poprvé v životě.
Z předchozího vidíte, jak moc potřebují naši biřmovanci světlo 
a pomoc Ducha svatého. Proto vás všechny prosím o modlitbu 
za ně i o to, abyste se horlivě připravovali na obnovu vlastního 
biřmování. Vždyť slavnost biřmování se už blíží. Budeme ji pro-
žívat, dá-li Pán, v sobotu 17. září v 10 hodin. Zároveň prosím 
o modlitbu za ty, kteří ještě nebyli biřmováni ve farnosti Lešná. 
Před rokem se v září přihlásil pouze jeden zájemce. Po prázdni-
nách nás čeká tedy druhý pokus rozdávání přihlášek. Věřím, že 
Duch svatý dá do pohybu i ty, kteří prozatím váhají.

Jenom tak může být naše škola jedinečná a zajímavá i pro ty, 
kteří do kostela nechodí. Věřím, že po přestěhování může být 
škola daleko více nástrojem apoštolátu a evangelizace.

Svědectví pokřtěných
V tomto čísle Života farností si můžete přečíst na straně 5 svě-
dectví dvou dospělých, kteří o Velikonocích přijali svátost křtu. 
Jedna z nich se svými dvěma dcerami (9 a 10 let). Jsem vděčný 
za to, že mohu každoročně dospělé na křest připravovat. Je to 
vždycky zážitek, když vidím, jak Duch svatý přivádí k víře i ty, 
kteří nebyli tako vedeni od malička. Vzývejme dále Ducha sva-
tého, ať si dál volí mezi nepokřtěnými své učedníky, kteří pro 
nás budou darem a povzbuzením.

Jsem rád, že již 23 let za sebou je slavena mše svatá o Letni-
cích na Oznici u Mrnuštíků. Letos se jí zúčastnilo skoro 200 lidí. 
Na fotce Jarka Mrnuštíka vidíte důkaz, že Duch svatý byl oprav-
du s námi. V době, kdy už hořel oheň pod hrncem s tradiční 
škračenicí, kde se vzal tu se vzal, přiletěl holub a vůbec se nedal 
odehnat. Vzhledem k tomu, že mu nevadil oheň, bych si byl té-
měř jistý, že šlo o vzácnou návštěvu Ducha svatého. Tuto fotku 
i událost berte jako pozvání na mši svatou příští rok. Nebudete 
litovat.
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Náš křest
Není to jen jeden okamžik, není to jen jeden večer, není to jen 
jedna mše… Hledám ta správná slova, ale je těžké popsat dojmy, 
emoce, prožitky. Přípravu na křest jsem zahájila až jako dospělá 
a byl to čas, který jsem vnímala jako cestu k víře, životu, církvi 
a mně samé. Spolu s mými dcerami jsme blíže objevovaly Boha, 
víru a nový pohled na život. Pro někoho tak automatické, pro 
nás tak nové a překvapující. Vše dávalo smysl a podporova-
lo k další cestě. Krůček po krůčku jsme se dostali k „našemu“ 
velkému dni. Šestnáctý duben už navždy bude zapsán hlubo-
ko v nás jako neopakovatelný a kouzelný moment. Přijetí víry 
a křesťanského života je prvním krokem na naší cestě. Věřím, 
že díky obrovské podpoře našich nejbližších a otce Pavla tato 
cesta nikdy neskončí. Že se budeme radovat z Boží lásky po celý 
život…
A co víc bychom si vlastně mohli přát?

Tereza Murínová

Sobotní vigilie byla pro mne opravdu něco neskutečného, co 
jsem nikdy nezažila. Byla jsem samozřejmě velice nervozní, je-
likož jsem nikdy před tak plným kostelem nestála a není to nic 
jednoduchého. Naštěstí jsme měli společne s Terezkou před 
křtem tři scrutinia, která hodně pomůžou se na to trošku při-
pravit a vyzkoušet si to. Největší zážitek a pocit přišel tehdy, 
když jsem předstoupila před křtitelnici a mé pokožky se dotkla 
křestní voda. V té chvíli nastal výbuch emocí, který byl doprová-

Děkuji otci Jankovi Rimbalovi, faráři z Branek, že tak krásně tuto 
tradiční pouť organizuje.

o. Pavel

zen potokem slz. Další nádherná vzpomínka mi utkvěla v srdci, 
když jsme všem lidem zapálili svíce a všechny ty svíce tak nějak 
hořely pro nás, aspoň tak jsem to já cítila. Jsem ráda, že jsem to 
mohla prožít s mou rodinou a s Vámi se všemi, kteří jste v ten 
den byli s námi v kostele. Na závěr bych chtěla poděkovat otci 
Pavlovi za skvělou přípravu a za celou tuto duchovní cestu, kte-
rá křtem díky Pánu Bohu ještě nekončí. 

Lucie Kateřina Sekerová

Den prarodičů a seniorů – plnomocné
odpustky

Zvláštním dekretem, který zveřejnila Apoštolská penitenciárie, 
se u příležitosti Druhého světového dne prarodičů a starých lidí, 
24. července, udělují plnomocné odpustky za obvyklých pod-
mínek (svátostná zpověď, eucharistické přijímání a modlitba 
na papežův úmysl) prarodičům, seniorům a všem věřícím, kteří 
se v uvedený den zúčastní mše svaté, jíž bude Svatý otec před-
sedat ve Vatikánské bazilice, nebo různých akcí, které se budou 
konat po celém světě, pokud při tom budou vedeni opravdo-
vým duchem pokání a lásky.
Plnomocné odpustky lze získat rovněž pro duše v očistci. 
Ve stejný den mohou být uděleny také věřícím, kteří věnují do-
statek času návštěvě starých lidí v nouzi nebo v nesnázích, ať 
už osobně, nebo virtuálně. Mohou je také získat staří lidé, kteří 
jsou nemocní, a všichni ti, kteří se z vážného důvodu nemohou 
vzdálit ze svých domovů a duchovně se zapojí do bohoslužeb 
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Pozvání k účasti na činnosti
pastorační a ekonomické rady

Navazuji na svůj článek v květnovém vydání Života farností, 
v němž jsem shrnul dosavadní vývoj synodálního procesu v naší 
farnosti i diecézi. Jak jsem slíbil, shrnutí výstupů z farních syno-
dálních skupinek je vloženo na farní web. Na farním webu také 
najdete syntézy synodálních výstupů ze všech diecézí. Dopo-
ručuji se s nimi seznámit a udělat si tak představu o názorech 
na stav naší církve pohledem jednotlivých diecézí.
Jedním z důležitých závěrů našeho farního synodálního proce-
su bylo prohloubení vzájemné spolupráce ve farnosti, a to jak 
mezi jednotlivými společenstvími, tak také mezi laiky a kněží-
mi obecně. Jsme velkou farností plnou mnoha pestrých aktivit, 
ale ne vždy se nám daří postupovat jako jedna rodina, v níž se 
její členové vzájemně znají a podporují. Spíše míváme tendenci 
věnovat se aktivitám uvnitř svého společenství a již méně se 
zajímat o farnost jako celek. Mnozí by se také rádi více zapojili 
do spolupráce s kněžími, ale z různých důvodů se tak dosud ne-
stalo. Blíže odkazuji na svůj předcházející článek.
Prvním krokem vycházejícím ze synodálního procesu má pro-
to být ustanovení nové pastorační a ekonomické rady. Podle 
platných stanov je část pastorační rady volena, část jmenována 
farářem, někteří jsou členy pastorační rady automaticky (kněží, 
jáhnové, členové řeholních společenství, uznaných hnutí, zá-
stupci škol atd.). Současná pastorační rada má 21 členů (včetně 
kněží a jáhnů), ekonomická rada 4 členy (opět včetně faráře). 
V obou případech je předsedou o. Pavel jako farář, obě rady 
jsou jeho poradním orgánem, rozhodující slovo zůstává vždy 
jemu. Pro nové období fungování obou týmů bylo dohodnuto, 
že farní aktivity budou rozděleny do několika oblastí, které bu-
dou mít v pastorační radě svou odpovědnou osobu. Pastorační 
rada zůstane co do počtu v obdobné velikosti, jednotlivé od-
povědné osoby však budou tvořit tzv. pastorační výbor. Ten se 
stane výkonným prvkem pastorační rady, v užším a častějším 
kontaktu s farářem. Osoba odpovědná za určitou oblast však 
nebude rozhodovat sama: jejím úkolem bude sestavit si tým lidí, 
kteří budou mít zájem zapojit se do práce v dané oblasti, a být 
koordinátorem a moderátorem tohoto týmu. Činnost jednotli-
vých týmů bude koordinovat pastorační výbor, důležité výstupy 
projednávat celá pastorační rada.
Jaké přednosti tento návrh nabízí? Myslím, že celá pastorační 
rada bude moci pracovat více efektivně a systematicky. O. Pa-
vel jako farář bude mít k ruce konkrétního člověka zastřešující-
ho danou oblast fungování farnosti, s ním bude moci řešit kon-
krétní otázky a úkoly. Věřím, že při dobré spolupráci se může 
vytvořit více prostoru pro vlastní pastorační práci našich kněží 
a jáhnů a zároveň více farníků může být zapojeno do chodu far-
nosti. Příslušný tým by měl také být potřebným zdrojem nápa-
dů a podnětů pro práci pastorační rady. Farníci budou zároveň 
vědět, na koho se v dané záležitosti obrátit. 

Na zasedání stávající pastorační a ekonomické rady dne 13. 
června bylo schváleno, že jednotlivé oblasti a tím i pracovní 
týmy budou rozděleny takto:

1. Společné slavení
• lektoři
• akolyté
• obětní dary
• nedělní mše svaté

Noc kostelů 2022
Také naše farnost se při-
pojila k celostátní akci 
Noc kostelů, která pro-
běhla v pátek 10. června. 
Mottem letošního roční-
ku byl citát ze Žalmu 42: 

„Za dne ať Hospodin dává 
svou milost, celou noc 
mu budu zpívat a chválit 
ho.“ V našem městě se 
otevřely dveře evange-
lického i obou katolic-
kých kostelů spolu s do-
provodným programem. 
Programem ve farním 
kostele provázel biblický 
král David a jeho žena 
Bat-šeba. 
Návštěvníci si mohli mimo jiné vyzkoušet biblické tance, vy-
slechnout zajímavý rozhovor se dvěma faráři (evangelickým 
a katolickým), vystoupat na věž kostela, zúčastnit se komento-
vané prohlídky nebo se zaposlouchat do varhanní hudby. Pro 
děti byla připravena hra David a Goliáš. V kostele sv. Jakuba 
v Krásně bylo možné vyslechnout koncert sboru Cantio, jehož 
repertoár byl letos oživen i několika spirituály.

Světového dne seniorů, přičemž obětují Bohu své modlitby, bo-
lesti a utrpení. Apoštolská penitenciárie nakonec žádá kněze, 
aby s ochotou a velkorysostí vytvořili čas a prostor ke slavení 
svátosti pokání.

zdroj Vatican News

Poděkování patří všem, kdo se jakýmkoliv způsobem podíleli 
na organizaci a programu letošní Noci kostelů, především míst-
ní Charitě.

Radek Zavičák
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• farní kavárna
• modlitby v kostele (růženec, Korunka, Modlitby matek atd.)
• adorace
• večery chval
• liturgická hudba

2. Vzdělávání a formace
• přednášky
• ČKA
• Exodus 90/40
• příprava na křest, 1. sv. přijímání a biřmování
• příprava snoubenců, formace pro manžele
• formace po biřmování
• vzdělávání dospělých
• duchovní cvičení
• ZŠ Salvátor

3. Evangelizace a ekumena
• evangelizační akce na veřejnosti
• Kurzy Alfa
• Seminář obnovy v Duchu svatém (Sievers)
• Noc kostelů
• Farní evangelizační buňky
• ekumenické bohoslužby a aktivity (ekuvýlety, ekuvečery 

chval, Chaverut)

4. Farní web a média
• aktualizace a uveřejňování informací pro farníky
• aktualizace a uveřejňování informací pro veřejnost
• správa farního webu
• sociální sítě
• nástěnky
• Život farností

5. Mládež
• schola
• ministranti
• tábory
• akce pro mládež
• pastorace v rámci děkanátu (animátoři)
• skauti
• Rybičky

6. Dobrovolnictví a charita
• sbírky na charitu a propojení s arcidiecézní Charitou
• návštěvy nemocných a starých lidí
• koordinace pomoci ve farnosti
• charitativní projekty mimo farnost

7. Ekonomická rada
• finance
• opravy a údržba
• úklid kostela
• provoz fary
• rekonstrukce budovy pro ZŠ Salvátor a Rybičky

Vznikne tedy pastorační výbor se sedmi členy, šest pro vlast-
ní pastoraci, jeden pro provozně ekonomické úkoly. Jednotlivé 
body, které charakterizují zaměření daného týmu, berte jako 
základní informaci o náplni práce, která bude těmito týmy po-
stupně upřesněna a doplněna.

Milí farníci, dovolte mi, abych Vás touto cestou pozval ke spo-
lupráci v nové pastorační a ekonomické radě. Vaše zapojení 
může být buď přímo jako členové některé z rad, nebo také 
jako členové jednotlivých týmů. Věřím, že prostor pro zapo-
jení může najít každý, kdo bude chtít. Vždyť to je vlastním 
smyslem celého synodálního procesu. Proto se na všechny 
zájemce obracím s výzvou, aby nejpozději do konce srpna te-
lefonicky nebo e-mailem kontaktovali mne, Václava Dřímala 
nebo o. Pavla a sdělili, o jakou oblast mají zájem a jestli se 
chtějí ucházet o místo v některé z obou rad, nebo jen být sou-
částí příslušného pracovního týmu. Kontaktní údaje nalezne-
te na farním webu, v sekci Farnost/Kontakty. Na základě Vaše-
ho zájmu bude po letních prázdninách připravena volba těchto 
rad a jejich doplnění jmenováním o. Pavlem. Následně budou 
vybráni koordinátoři pracovních týmů a tím zahájen proces vy-
tváření jednotlivých týmů z řad členů pastorační a ekonomické 
rady a také z řad dalších zájemců, kteří o práci v těchto týmech 
projeví zájem. Případné dotazy rádi zodpovíme.

S přáním požehnaných prázdnin a dovolených

Bohdan Mikušek

Slovo života na červen 2022
 „Ty jsi můj Pán. Bez tebe ne mám štěs tí.“ 

(Žalm 16,2)

Slo vo ži vo ta na ten to mě síc je z kni hy 
Žalmů, kte rá je sbír kou mod li teb par ex-
cellence, kte ré vnu kl krá li Da vi do vi a dal-
ším žal mis tům Hos po din, aby je na u čil, 
jak se k němu mají ob ra cet. Žalmy jsou 

blíz ké kaž dé mu z nás – do tý ka jí se nej taj něj ších strun duše, vy-
ja dřu jí nej hlub ší in ten ziv ní lid ské po ci ty: po chyb nos ti, bo lest, 
hněv, úz kost, zou fal ství, na dě ji, chvá lu, vděk, ra dost. Pro to je 
může vy slo vo vat kaž dý člo věk v kaž dé době, kul tu ře i ži vot ní 
si tu a ci.

„Ty jsi můj Pán. Bez tebe ne mám štěs tí.“

Šes t nác tý žalm si ob lí bi lo mno ho du chov ních au to rů. Na pří klad 
sva tá Te re zie z Avi ly ho ko men to va la: „Nic ne chy bí tomu, kdo 
má Boha: Bůh sta čí!“ Otec An to ni os Fi kry Ro fa e il, te o log kopt-
ské pra voslav né církve, po zna me nal: „Toto je žalm vzkří še ní, 
pro to se ho cír kev mod lí v ran ních ho di nách (…), ne boť Kris tus 
vstal z mrtvých za úsvi tu. Ten to žalm nám dává na dě ji v naše 
věč né dě dic tví, říká se mu tedy ,zla týʻ žalm, což zna me ná, že je 
to zla té slo vo, dra ho kam Písma sva té ho.“

Zkus me si jej zo pa ko vat a mys let při tom na kaž dé slo vo.

„Ty jsi můj Pán. Bez tebe ne mám štěs tí.“

Tato mod lit ba nás vta hu je dovnitř, cí tí me, že či no ro dá a lás ky pl-
ná Boží pří tom nost nás i celé stvo ře ní ob klo pu je. Vní má me, že 
Bůh má v ru kou naši mi nu lost, pří tom nost i bu douc nost. V něm 
na chá zí me sílu s dů vě rou če lit utr pe ní, s nímž se se tká vá me 
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1 Ch. Lu bi cho vá, Slo vo ži vo ta na čer ve nec 2001, v češ ti ně Nové měs to 7-8/ 
2001, str. 15. (C. Lu bich, Pa ro le di Vita, a cura di Fa bio Ci ar di (Ope re di Chi a ra 
Lu bich 5; Citt à Nu o va, Roma, 2017), str. 643.

na své ces tě, a po koj, abychom po zved li po hled ze stí nů ži vo ta 
do na dě je.

Jak tedy mů že me žít Slo vo ži vo ta na ten to mě síc? Tady je zku še-
nost jis té C. D.: „Před ně ja kou do bou jsem se za ča la cí tit špat-
ně, a tak jsem se v dlou hých če ka cích lhůtách podro bi la řadě 
lé kař ských vy šet ře ní. Když jsem se ko neč ně do zvě dě la, co mi 
je – Par kin so no va ne moc – byla to pro mne rána! Bylo mi 58 let, 
jak je to mož né? Říka la jsem si ,pročʻ? Jsem uči tel ka tě lo cvi ku 
a fy zic ká ak ti vi ta je mojí ne díl nou sou čás tí!

Při pa da lo mi, že při chá zím o něco hod ně dů le ži té ho. Zno vu 
jsem si ale při po mně la roz hod nu tí, kte ré jsem udě la la jako mla-
dá: ,Ty, Je ží ši opuš tě ný, jsi moje je di né dob ro!ʻ

Díky lé kům jsem se hned za ča la cí tit mno hem lépe, ale ne vím 
přes ně, co mě v bu douc nu čeká. Roz hod la jsem se žít pří tom ný 
oka mžik. Když jsem se do vě dě la di a gnó zu, slo ži la jsem spon tán-
ně pí seň, abych v ní Bohu vy zpí va la své ano: duše se na pl ni la 
po ko jem!“

Věta z to ho to žal mu vel mi sil ně za zně la i v duši Chi a ry Lu bi cho-
vé, kte rá na psa la: „Tato jednoduchá slova nám pomohou mít 
důvěru v Boha, naučí nás žít s ním, který je Láska, a tak, plni 
Boha a stále více spojeni s ním, vždy znovu položíme základy 
našeho skutečného bytí, stvořeného k jeho obrazu.“1 

Spo j me se tedy v červ nu a ob rať me se k Bohu tím to „vy zná ním 
lás ky“ a vy za řuj me po koj a mír ko lem sebe.

Letizia Magri

„Jen jedno je třeba.“ (Lk 10,42)

Ježíš je na cestě do Jeruzaléma, kde se završuje jeho poslání, 
a zastaví se v jedné vesnici v domě Marty a Marie. Evangelis-
ta Lukáš popisuje, jak tyto dvě sestry Ježíše přijaly: Marta se 
ujala tradiční úlohy hostitelky a „měla plno práce“1 s obsluhou, 
zatímco Marie „se posadila Pánu k nohám a poslouchala jeho 
řeč“ (verš 39). Proti Mariině pozornosti stojí Martina nervozi-
ta a na její stížnost, že byla ponechána na obsluhu sama, Ježíš 
odpovídá: „Marto, Marto! Děláš si starosti a znepokojuješ se 
pro mnoho věcí. Ano, jen jedno je třeba. Marie si vybrala nej-
lepší úděl a ten jí nikdo nevezme.“ (verše 41-42) Tento úryvek 
je umístěn mezi podobenstvím o milosrdném Samaritánovi – 
možná nejcennějším úryvkem o lásce k bližnímu, a pasáží, kde 
Ježíš učí učedníky, jak se modlit, což je určitě to nejvýznamnější 
ve vztahu s Bohem Otcem. Jde tedy téměř o jazýček na vahách 
mezi láskou k bližnímu a láskou k Bohu.

„Jen jedno je třeba.“

Hlavními postavami tohoto úryvku evangelia jsou dvě ženy. 
Dialog, který se odehrává mezi Ježíšem a Martou, popisuje 
přátelský vztah, který Martě umožňuje, aby si Mistrovi stěžo-

Slovo života na červenec 2022

vala. Ale jakou službu si vlastně Ježíš přeje? Jemu leží na srdci, 
aby se Marta příliš neznepokojovala, aby opustila tradiční roli 
svěřenou ženám a aby také ona naslouchala jeho slovům jako 
Marie, která na sebe bere novou úlohu, úlohu učednice. Posel-
ství tohoto úryvku bylo často redukováno na pouhý protiklad 
aktivního a kontemplativního života, téměř jako dvou alterna-
tivních náboženských přístupů. Ale jak Marta, tak Marie mají 
Ježíše rády a chtějí mu sloužit. V evangeliu není řečeno, že mod-
litba a naslouchání slovu je důležitější než činná láska, je spíše 
nutné najít způsob, jak tyto dvě lásky nerozlučně spojit. Dvě 
lásky, láska k Bohu a láska k bližnímu, které nestojí proti sobě, 
ale doplňují se, protože Láska je jen jedna.

„Jen jedno je třeba.“

Zbývá tedy správně pochopit, co je to jediné, co je třeba. Mo-
hou nám pomoci slova: „Marto, Marto!“ (verš 41) V opakování 
jména, které nám může připadat téměř jako výtka, se ve sku-
tečnosti nachází způsob „povolávání“. Zdá se tedy, že Ježíš po-
volává Martu k novému způsobu utváření vztahů, k navazování 
pouta, které nebude poutem služebníka, ale přítele vstupují-
cího do hlubokého vztahu s Ním. Chiara Lubichová píše: „Ježíš 
použil této okolnosti, aby vysvětlil, čeho je v životě člověka nejví-
ce třeba. (…) Naslouchat Ježíšovu slovu. A pro Lukáše, který píše 
tento úryvek, naslouchat slovu znamená slovo též žít. (…) To bys 
měl dělat i ty: přijímat slovo a umožnit mu, aby tě proměňova-
lo. A nejen to. Ale být mu neustále věrný, uchovávat ho v srdci, 
aby utvářelo tvůj život tak, jako země drží ve svém lůně semeno, 
aby klíčilo a přinášelo užitek. Přinášet tedy plody nového života, 
účinky slova.“2

„Jen jedno je třeba.“

Kdoví, kolik příležitostí máme i my, abychom – právě jako Marta 
a Marie – v soukromí svého domova přijali Mistra, u jehož no-
hou můžeme naslouchat jako skuteční učedníci. Často nás sta-
rosti, nemoci, závazky, ale i radosti a zadostiučinění strhávají 
do víru věcí, které je třeba dělat, a nenechávají nám čas zastavit 
se, rozpoznat Pána a naslouchat mu.
Toto Slovo je cennou příležitostí, jak se cvičit v rozhodování pro 
ten „nejlepší úděl“ neboli jak naslouchat Jeho slovu a získat tak 
vnitřní svobodu. Ta nám pak umožní jednat v našem každoden-
ním životě takovým způsobem, že naše skutky budou plodem 
vztahu lásky, který dává smysl službě a naslouchání.

Letizia Magri

1 Lk 10,40. Sloveso perispàomai má dvojí význam: může znamenat jak „být 
zcela zaneprázdněn/velice přetížen“, tak „být roztržitý/rozptýlený“.
2 Chiara Lubichová, Slovo života na červenec 1989, v C. Lubich, Parola di Vita 
luglio 1980, in eadem, Parole di Vita, a cura di Fabio Ciardi (Opere di Chiara 
Lubich 5; Città Nuova, Roma 2017), str. 176 až 177.

Slovo života na srpen 2022
„Pane, kolikrát mám odpustit svému bratru, když se proti mně 
prohřeší? Nejvíc sedmkrát?“ (Mt 18,21)

Osmnáctá kapitola Matoušova evangelia je velice bohatý text, 
v němž Ježíš dává učedníkům pokyny, jak žít vztahy v komunitě, 
která teprve vznikla. Petrova otázka navazuje na slova, která Je-
žíš vyslovil krátce předtím: „Když tvůj bratr zhřeší proti tobě…“1 
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Ježíš hovoří dál. Krátce nato ho Petr přeruší, jako by si uvědomil, 
že nepochopil dobře to, co jeho Mistr právě řekl. A pokládá mu 
jednu z nejvýznamnějších otázek, které se týkají cesty, po níž 
má jít každý jeho učedník. Kolikrát je třeba odpustit?

„Pane, kolikrát mám odpustit svému bratru, když se proti mně 
prohřeší? Nejvíc sedmkrát?“

Klást si otázky je součástí cesty víry. Kdo věří, nezná všechny 
odpovědi, ale zůstává věrný i navzdory otázkám. Petrova otáz-
ka se netýká hříchu proti Bohu, ale spíše toho, co dělat, když 
některý bratr zhřeší proti druhému. Petr sám sebe považuje 
za dobrého učedníka, který dokáže odpustit až sedmkrát.2 Je-
žíšova okamžitá odpověď, která vyhodí do povětří jeho jistoty, 
je pro něj nečekaná: „Neříkám ti nejvíc sedmkrát, ale (třeba) 
sedmdesátsedmkrát.“ (Mt 18,22) Učedníci dobře znali slova 
Lámecha, pokrevního Kainova potomka, kde se mluví o sedm-
desátisedminásobné pomstě.3 Ježíš naráží právě na tento verš 
a proti bezmezné pomstě staví nekonečné odpuštění.

„Pane, kolikrát mám odpustit svému bratru, když se proti mně 
prohřeší? Nejvíc sedmkrát?“

Nejde o to odpustit jednou někomu, kdo neustále uráží, ale spí-
še o to, opakovaně odpouštět ve svém srdci. Ke skutečnému 
odpuštění, které nám dává svobodu, obvykle dochází postupně. 
Není to pouhý cit, není to zapomenutí – je to volba, kterou by 
měl věřící udělat, nejen když se urážka opakuje, ale také pokaž-
dé, když se vrací na mysl. Proto je třeba odpouštět sedmdesát-
sedmkrát.
Chiara Lubichová píše: „Ježíš (…) měl ve své odpovědi na zře-
teli hlavně vztahy mezi křesťany, mezi příslušníky téhož spole-
čenství. Máš se tedy takto chovat především ke svým bratřím 
ve víře: v rodině, v práci, ve škole nebo ve tvém společenství, 
pokud do nějakého patříš. Víš, jak často se člověku zachce od-
platit nějakou urážku podobným skutkem nebo slovem. Víš, jak 
časté jsou nedostatky v lásce mezi lidmi, kteří spolu žijí, ať již 
pro rozličnost povah, z nervozity nebo z jiných důvodů. Proto 
si uvědom, že jedině stále obnovovaná ochota odpouštět může 
udržet pokoj a jednotu mezi bratry. Stále budeš mít sklon my-
slet na chyby svých bratří, připomínat si jejich minulost a chtít, 
aby byli jiní, než jsou… Je třeba, aby sis zvykal je vidět novýma 
očima, abys je viděl nové a přijímal je vždycky, hned a úplně, 
i když nelitují.“4

„Pane, kolikrát mám odpustit svému bratru, když se proti mně 
prohřeší? Nejvíc sedmkrát?“

My všichni jsme součástí komunity těch, kterým „bylo odpuště-
no“, protože odpuštění je Boží dar, který neustále potřebujeme. 
Měli bychom stále žasnout nad nekonečností milosrdenství, jež 
dostáváme od Otce, který nám odpouští, jestliže i my odpouš-
tíme svým bratřím. 5

Jsou situace, v nichž není snadné odpustit, události plynoucí 
z politických, společenských a ekonomických podmínek, v nichž 
může odpuštění nabývat komunitárního rozměru. Je mnoho 
příkladů žen a mužů, kteří dokázali odpustit i v těch nejtvrdších 
kontextech díky pomoci komunity, která je podpořila.
Osvadlo je z Kolumbie. Viděl vraždu svého bratra a také jemu 
bylo vyhrožováno smrtí. Dnes vede jedno sdružení, které se 
stará o resocializaci lidí, kteří byli přímo zapojeni do ozbrojené-
ho konfliktu v jeho zemi.

1 Mt 18,15.
2 Číslo sedm označuje kompletnost, úplnost: Bůh stvořil svět v sedmi dnech 
(srov. Gen 1,1-2.4). V Egyptě je sedm let hojnosti a sedm let bídy (Gen 41, 29-
30).
3 „Bude-li sedmeronásobně pomstěn Kain, tedy Lámech sedmdesátkrát a se-
dmkrát.“ (Gen 4,24).
4 Slovo života na říjen 1981, in C. Lubich, Parola di Vita ottobre 1981, in eadem, 
Parole di Vita, a cura di Fabio Ciardi (Opere di Chiara Lubich 5; Città Nuova, 
Roma 2017), p. 219.
5 Srov. modlitba Otče náš, Mt 6,9-13.
6 Unità è il nome della pace: La strategia di Chiara Lubich (Jednota je jméno 
míru: Strategie Chiary Lubichové), a cura di Maddalena Maltese, Città Nuova, 
Roma, 2020, str. 37.

„Bylo by snadné odpovědět na násilí dalším násilím, ale řekl 
jsem si, že ne,“ vysvětluje Osvaldo: „Naučit se umění odpou-
štět je velmi, velmi těžké, ale zbraně nebo válka nejsou nikdy 
alternativou vedoucí ke změně života. Cesta proměny je jiná, je 
to možnost dotknout se duše druhého. A k tomu nepotřebuješ 
pýchu ani žádnou moc; potřebuješ pokoru, která je tou nejob-
tížněji dosažitelnou ctností.“6

Letizia Magri

zŠ salvátor
Ohlédnutí za školním rokem 2021/2022
Nastává konec školního roku, ve škole utichnou dětské hlasy, 
vypne se zvonek a škola se ponoří do obvyklého prázdninové-
ho režimu, kde hlavní činností bývá důkladná údržba, malování, 
čištění a příprava všech prostor na září, a jak pevně všichni dou-
fáme, poslední školní rok v půdní vestavbě. Ani se mi nechce 
věřit, že těch deset školních měsíců tak rychle uteklo. 
Začátek roku byl ve znamení nejistoty, jak výuku ovlivní kovid 
a hygienická nařízení, která mají zabránit jeho šíření. A skuteč-
ně jsme nemuseli ani dlouho čekat, protože celkem brzy byly 
mnohé třídy postupně odesílány do karantény a běžná výuka 
přecházela na distanční. Místo vyzkoušeného Webexu jsme 
začali využívat Teams, což ze začátku dělalo problémy nejen 
žákům, ale i učitelům a rodičům, než jsme objevili všechny 
vymoženosti a omezení tohoto programu. Velmi nepříjemné 
a poněkud omezující bylo pravidelné testování, které se mno-
ha žákům, rodičům i zaměstnancům nelíbilo, nicméně jsme to 
nakonec všichni ve zdraví přežili. Povzbuzující bylo setkání se 
svatým otcem Františkem na Slovensku, kam se někteří vypra-
vili. Dokonce se našli dva obětaví a nadšení rodiče, kteří na toto 
setkání vezli v batohu těžký kámen z právě se opravující farní 
budovy, aby ho nechali papežem požehnat a který by se pak 
stal připomínkou Františkova požehnání celému úsilí o rekon-
strukci této budovy pro ZŠ Salvátor. Na podzim se pak za profe-
sionálního dohledu televize Noe uskutečnil velmi pěkný bene-
fiční koncert na podporu získání dalších finančních prostředků 
na tuto rekonstrukci, jejíž první etapa - odstranění boletického 
panelu a rekonstrukce fasády jižní části budovy, byla v té době 
těsně před dokončením.
Během podzimu jsme se snažili dohánět učivo, které bylo po-
znamenáno distanční výukou a častými karanténami třídních 
kolektivů. Také mnoho tradičních školních akcí jsme kvůli ne-
ustálým hygienickým opatřením nemohli uskutečnit, anebo je 
uskutečnili jen v omezené podobě. Jednu výhodu však období 
kovidu přineslo, a to, že většina školení probíhala jako webináře, 
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což bylo pro nás jednodušší. Nikam jsme nemuseli jezdit a stači-
lo se jen připojit na počítači… Po vánočních prázdninách se dvě 
paní učitelky zúčastnily kurzu pro lyžařské instruktory (naštěstí 
ne formou webináře, protože dokonce napadl i sníh…), čehož 
jsme hned v lednu a v únoru využili a zorganizovali lyžařské kur-
zy pro žáky 7. a 8. ročníku i pro zájemce z I. stupně školy. Ani 
tradiční karneval pro žáky jsme nemohli realizovat. Náhradou 
za něj jsme aspoň umožnili žákům Den masek, při němž část 
výuky absolvovali v maskách, které si přinesli a o nichž si spolu 
mohli ve vyučování povídat.
Jako škola jsme se zúčastnili synodálního procesu, při němž 
jsme se společně všichni zaměstnanci několikrát sešli a jako 
skupinka jsme promýšleli téma Naslouchání, což je zejména 
ve školství poměrně nosné a široké téma: naslouchání mezi 
žáky, mezi žáky a učiteli, mezi zaměstnanci, mezi učiteli a rodi-
či… A co naslouchání v duchovní oblasti? Kolikrát si říkám, zda 
vůbec umím naslouchat Bohu, zda je to ještě vzájemná komu-
nikace nebo spíše monolog, ve kterém postavím svého Stvo-
řitele jen do role trvale naslouchajícího, zda se umím natolik 
ztišit, abych zaslechl to, co mi chce říci… Když tak o tom člověk 
přemýšlí, pokorně si musí přiznat, že jsou stále situace, kdy se 
naslouchat nedaří, byť si může dávat nejrůznější předsevzetí 
a mít maximální snahu. Nicméně přiznání vlastní nedokonalosti 
a selhání je aspoň začátek snahy s tím něco dělat.  
Na jaře asi všechny zaskočila situace na Ukrajině. Přestože již 
delší dobu byly signály, že ji Rusko chce vojensky napadnout, 
myslel jsem si, že k tomu nakonec nedojde a že jsou to jen 
hrozby. Najednou jsme byli osobně svědky příchodu ukrajin-
ských rodin do Česka a z jejich vyprávění nám kolikrát běhal 
mráz po zádech. Mnozí byli ubytováni v rodinách v našem měs-
tě a blízkém okolí, a tak se do školy postupně přihlásilo sedm 
dětí. Dvě nastoupily do první třídy, po jednom do třetí, čtvrté 
a páté třídy a dvě do šesté třídy. Pro školy to byla výzva, vzhle-
dem k tomu, že náš vzdělávací systém na něco takového nebyl 
připraven. Ty nejzásadnější a nejdůležitější informace se připra-
vovaly postupně, málokdo pořádně věděl, které jsou správné 
a platné. Zatímco děti své nové spolužáky přijaly perfektně 
a s jejich začleňováním výrazně pomáhaly, starší učitelé vzpo-
mínali na dobu, kdy se učili ruštinu a vzpomínali na základní 
slovíčka, která se kdysi museli učit. Hlavní prioritou bylo naučit 
ukrajinské žáky základní česká slovíčka a fráze, aby se co nej-
rychleji mohli domluvit a aspoň trochu rozuměli. V některých 
předmětech se učili společně se třídou a místo některých před-
mětů se po skupinách učili česky. 
Během školního roku pokračovaly přípravné práce na rekon-
strukci farní budovy pro školu, byla dokončena projektová 
dokumentace, opravena jižní část budovy, proběhlo výběrové 
řízení na dodavatele stavby, který bude provádět vnitřní část 
rekonstrukce, a v současnosti připravujeme podklady pro žá-
dost o dotaci z Národního plánu obnovy, kterou chceme podat, 
až bude koncem prázdnin zveřejněna výzva. Jsme rádi, že už 
v současné době začala rekonstrukce staré části budovy sta-
vební firmou Navláčil.
Rád bych na závěr všem upřímně poděkoval za obětavou a ná-
ročnou práci, kterou během celého školního roku odvedli. Jsem 
moc rád, že jsme společně dokázali všechny těžkosti zvládnout, 
že jsme se také mohli radovat z mnoha úspěchů, kterých dosáh-
li žáci pod vedením svých učitelů za vydatné a obětavé podpory 
rodičů. Přeji všem nádherné prázdniny, mnoho nevšedních zá-
žitků, Boží ochranu a dostatek odpočinku pro načerpání nových 
sil, kterých bude jistě v novém školním roce tolik potřeba.

Hynek Mikušek, ředitel školy

OHLÉDNUTÍ ZA UPLYNULÝM MĚSÍCEM
Prevence V. třída
Ve čtvrtek 12. května se v páté třídě uskutečnily etické dílny 
na téma Jak překonat starosti ve škole. Žáci se podívali na svůj 
každodenní školní život z nového pohledu, zamysleli se nad tím, 
co je ve škole těší i co je trápí, přemýšleli nad tím, jak se žije 
dětem v chudých zemích, kde do školy chodit nemohou, jak by 
vypadal jejich život bez školy a také co dělat a na koho se obrá-
tit, když mají pocit, že něco ve škole není v pořádku. Páťákům 
se program pod vedením lektorky Zuzky moc líbil, aktivně se 
do něj zapojili a věřím, že si z něj i něco odnesli.

Veronika Masopustová

Prevence VI. třída
Žáci 6. ročníku se účastnili 12. května etických dílen na téma 
Moc slova. Během interaktivního programu děti porozuměly 
síle a významu slov. Uvědomily si, jak je důležité naslouchat, jak 
vhodná slova mohou ostatní povzbudit, potěšit, a naopak ne-
vhodně zvolená člověka zranit. Žáci se učili používat konstruk-
tivní kritiku v komunikaci se spolužáky. Zamysleli se společně, 
jak lži, pomluvy a vulgární výrazy ovlivňují vztahy mezi lidmi. 
Dětem se interaktivní program líbil a věřím, že byl pro ně pří-
nosný.

Klaudie Pružincová

Den v přírodě – Teplice nad Bečvou
V pátek 13. 5. 2022 jsme si s třeťáky udělali den v přírodě a vy-
pravili se do Teplic nad Bečvou. Cestou k jeskyním, kde jsme 
měli objednanou prohlídku, děti pozorovaly přírodu, určovaly 
stromy a rostliny a krmily u Bečvy divoké kachny. V 10 hodin 
nás průvodce vzal na prohlídku Zbrašovských aragonitových 
jeskyní, kde jsme se dozvěděli spoustu nových a zajímavých 
informací. Po prohlídce měly děti možnost ochutnat lázeňskou 
minerální vodu i oplatky a nakoupit si upomínkové předměty. 
Poté jsme vyrazili ještě k Hranické propasti, která je nejen nej-
hlubší sladkovodní propastí v ČR, ale dokonce i na světě. Počasí 
nám přálo a den v přírodě jsme si krásně užili.

Petra Mikešová

Etické dílny – IX. třída
V pátek 13. 5. 2022 jsme měli možnost si poslechnout přednáš-
ku zvanou „Vážíš si svého těla nebo ho zneužíváš?“ První hodi-
nu jsme si povídali o alkoholu a jeho nebezpečí a druhou hodinu 
o náplni života, poruše příjmu potravy, nebo i sebepoškozování. 
Mohli jsme pokládat dotazy a říkat své názory. Tato přednáš-
ka pro nás byla užitečná, ponaučující, a v rámci různých aktivit 
a her i zábavná, a za mě i dost potřebná, protože to je aktuální 
téma a hodně lidí se s tímto potýká. 

Kristýna Kolajová, IX. tř.

Záchranná stanice Hošťálková
Dne 13. května se žáci 2. ročníku vydali do Záchranné stanice 
v Hošťálkové, aby v rámci předmětu Člověk a jeho svět dopl-
nili výuku o zvířatech o praktickou část. Čekalo je tam hodně 
živočichů nejrůznějších druhů, mezi nimi děti zvláště zaujala vy-
dra říční, ptáci, lišky, srnci a srnky, jezevec, ovečky s jehňátkem, 
koně, ale také třeba klokani nebo prase divoké. Naši druháci 
se snažili pilně poslouchat všechny informace – např. jestli má 
sova uši a kolik, zda mají rybáři vydru v oblibě, nebo jak se po-
stupuje při nálezu zraněného zvířete. Akci pro děti připravila 
paní učitelka Hříbková, jíž patří poděkování všech druháků.

Ludmila Černochová, třídní učitelka
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Prevence III. třída
Etické dílny, které se uskutečnily ve 3. ročníku v pondělí 16. 
května, nesly název: „Jak se stát dobrým kamarádem“. Jejich 
cílem bylo, aby si děti uvědomily, že každý člověk je jiný nejen 
vzhledově, ale také povahově a učily se vzájemnému respek-
tu. S lektorkou Zuzkou třeťáci diskutovali o tom, jaké vlastnosti 
by měl mít dobrý kamarád, jak se má každý ke svým kamará-
dům chovat, zda je možné kamarádit s někým, kdo je jiný než 
já, jak se víc o kamarády zajímat a jak jim slušně říct, když mi 
něco vadí. Nakonec se každý zamyslel nad tím, co by na sobě 
mohl zlepšit, aby byl sám dobrým kamarádem. Program byl 
plný ukázkových videí a her, při kterých se děti učily vzájemné 
spolupráci, toleranci a všímavosti k druhým. Během dvou ho-
din etických dílen se nikdo ani na chvíli nenudil a všichni se se 
zápalem zapojovali do všech připravených aktivit. Snad alespoň 
některým uvízla v hlavě slova bible: „Nemilujme jenom slovy, 
ale opravdovými činy.“

Petra Mikešová

Prevence IV. třída
Stejně jako v naší páté třídě proběhly etické dílny na téma Jak 
překonat starosti ve škole také u čtvrťáků. Program vybízel děti 
k zamyšlení nad přínosem školní docházky. Věřím, že po srov-
nání podmínek pro vzdělávání u nás a v chudých zemích si ale-
spoň některé děti začaly docházky do školy vážit. Nejde přeci 
jen o učení. Sociální kontakty s ostatními dětmi a učiteli jsou 
neméně důležité! S paní lektorkou se dotkli také tématu šikana 
a kyberšikana a celou besedu završil citát „Nečiň jiným, co sám 
nemáš rád“.

Hana Havranová

Čtení v Rybičkách
Po celý školní rok navštěvují žáci 3. ročníku dětskou skupinu Ry-
bičky, kde dětem každé úterý čtou před spaním pohádky. Malí 
čtenáři si vždy vybraný text pečlivě připravují a těší se, až ho 
budou malým dětem předčítat. Pohádky odnášejí děti do světa 
fantazie, při jejich poslechu se některým maloškům  zavírají oči 
a jiní dokonce usínají. V době plaveckého výcviku chodili do Ry-
biček číst i šikovní čtenáři z řad druháků, kteří zaslouží za pěkné 
čtení také velkou pochvalu. Myslím si, že tato aktivita je pro 
nás i pro děti velkým přínosem a poutem mezi školkou a školou. 
Doufám, že i do budoucna se budeme nejen při této aktivitě 
nadále setkávat.

Eva Greňová

Dopravní hřiště IV. třída
Ve dvou termínech v krátkém sledu navštívili čtvrťáci 5. a 17. 
května dopravní hřiště v Domečku, kde pod dozorem pana po-
licisty psali test k získání průkazu cyklisty. Ne všem se to ale po-
dařilo, a tak se k otázkám ve výuce vrátíme a průkaz pak získají 
až po opravném testu ve škole. Vím, že jej nakonec i přes po-
čáteční neúspěch všichni získají, protože při druhé části – jízdě 
na kole s dodržováním všech pravidel silničního provozu – ob-
stáli skvěle všichni!

Hana Havranová

Plavecký výcvik zakončen
Po dvou letech se děti konečně dočkaly plaveckého kurzu. Pro-
tože v době pandemie se plavání nekonalo, chodily letos na pla-
vání kromě III. a IV. třídy výjimečně i děti z V. třídy. Během de-
seti lekcí se i největší neplavci pod vedením instruktorů skama-
rádili s vodou, všichni obdrželi za své výkony mokré vysvědčení 
a výcvik si ve zdraví užili.

třídní učitelky III., IV. a V. třídy

Prvňáčci v knihovně
Ve čtvrtek 19. 5. zavítali prvňáčci opět do knihovny. Knihovnická 
lekce s názvem „Kouzelná baterka“ je přenesla do kouzelného 
světa pohádkových příběhů. Tato baterka totiž nebyla ledajaká, 
dokázala oživit neživé věci! A tak se z pet lahve stal třeba pej-
sek Petalík… Děti s napětím poslouchaly. Na závěr se pohroužily 
do světa fantazie a každý si svého Petalíka také vyrobil.

Kateřina Janýšková

Sdílené dílny – VI. třída
Ve čtvrtek 19. května žáci 6. ročníku navštívili dílny na Střední 
průmyslové škole stavební v rámci projektu Sdílené dílny. Děti 

pokračování článku na str. 13
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Modlitby k Duchu svatému
Modlitba sv. Simeona Nového teologa (*949 – †1022)
Ó Světlo pravé, přijď!
Ó Živote věčný, přijď!
Ó Tajemství skryté, přijď!
Ó Poklade, který nemáš jména, přijď!
Ó Osobo, která unikáš lidskému poznání, přijď!
Věčná bdělosti, přijď!
Světlo, které nikdy nezapadá, přijď!
Pravá naděje všech vykoupených, přijď!
Vzkříšení mrtvých, přijď!
Mocný, který svým čirým pokynem nepřestajně všechno tvoříš, 
měníš a obnovuješ, přijď!
Naprosto nezbadatelný a nedotknutelný, přijď!
Ty, věčně nehybný, jenž jsi stále v pohybu a přicházíš k nám, 
kteří ležíme v propasti, ač sídlíš vysoko nad nebesy nade vším, 
přijď!
Jméno, které nejvíc vzýváme a po němž nejvíc toužíme, o němž 
však nedokážeme zhola nic říct, co jsi, kdo jsi a odkud jsi, přijď!
Ó Radosti věčná, přijď!
Ó Věnci nevadnoucí, přijď!
Purpure velikého Boha a Pána našeho, přijď!
Plášti průsvitný jako křišťál, drahokamy zdobený, přijď!
Útočiště nedostupné, Ó přijď!
Královský plášti z purpuru a pravice velebnosti nejsvětější, 
přijď!

Má duše toužila a touží po Tobě, přijď!
Hle, jsem sám, tedy Ty Samotný ke mně samotnému přijď!
Oddělil sis mne a způsobil jsi, že jsem na zemi sám, tedy přijď!
Ty ses stal mou touhou a způsobil jsi, abych toužil po Tobě, kte-
rého nikdo nemůže dosáhnout, tedy přijď!
Dechu a živote můj, přijď!
Útěcho mé nehodné duše, přijď!
Má radosti, slávo a věčná rozkoši, přijď!

Vzdávám Ti díky,
neboť ses zde, uprostřed zmatku, přeměn a vírů sjednotil se 
mnou,
a přestože zůstáváš Bohem povýšeným nade vše,
přece ses stal vším ve všem.

Ó Nápoji nevýslovný, který mi nikterak nemůže být vzat,
Ty se ustavičně vléváš do rtů mé duše a bohatě prameníš 
ve studni mého srdce!
Ó Roucho třpytné, které spaluje démony!
Oběti očistná!
Svatými slzami, které Tvá přítomnost přehojně dává všem, 
ke kterým přicházíš,
mne stále umýváš!
Největší díky Ti vzdávám za to, že ses mi stal dnem bez večera 
a sluncem nezapadajícím!

Nikde se nemůžeš ukrýt, neboť svou slávou naplňuješ světy:
ani jsi se nikdy před nikým neskrýval,
ale my se stále skrýváme před Tebou, protože k Tobě nechceme 
přijít!
Vždyť kde by ses mohl skrýt Ty, který nemůžeš odpočívat 
na jednom místě?
Nebo proč by ses měl skrývat Ty, který nikým neopovrhuješ 
a nikoho se nebojíš?

Můj milý Bože,
učiň si ve mně stánek a přebývej ve mně až do mé smrti,
neopusť mně nikdy, neodděluj se ode mne, svého služebníka,
abych i já zůstal v Tobě, když budu umírat i po mé smrti,
a tak kraloval s Tebou, který jsi Bůh nade všemi!

Zůstaň ve mně, Bože, a nenechávej mne samotného,
aby, když přijdou mí nepřátelé, kteří stále chtějí pohltiti mou 
duši,
našli ve mně i Tebe a museli navždy beze stopy zmizet a nezví-
tězili tedy nade mnou,
když najdou v mé ubohé duši přebývat Tebe, který jsi nade 
všechny mocnější!

Můj Bože,
jako jsi na mne nikdy nezapomínal, dokud jsem ještě žil ve světě,
a jako jsi mne bez mého vědomí vyvolil a z tohoto světa vytrhl 
a postavil sem před tvář Tvé slávy,
tak mne chraň mocí svého přebývání ve mně,
mne, který neochvějně zůstávám v dokonalé připravenosti,
abych tak já, smrtelný, žil v ustavičném nazírání na Tebe,
já, žebrák, vlastnil Tebe, který jsi vždy bohatý!
Tak budu mocnější než všichni králové země
a okoušejíc a pijíc Tebe,
věčně budu požívat nevýslovné radosti blaženosti!

Ty jsi všechno dobro, všechna krása, všechna slast,
Tobě patří všechna sláva,
Tobě, svaté a soupodstatné Trojici,
kterou v Otci, Synu a Duchu svatém ctí, uznávají a jíž se klaní 
všichni věřící,
nyní i vždycky a na věky věků.
Amen.
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Modlitby svaté Marie od Ukřižovaného Ježíše (Malé Arab-
ky)

Duchu svatý, osvěť mě.
Lásko Boží, stravuj mě.
Veď mě na cestu pravdy.
Maria, Matko, provázej mne.
Požehnej mi s Ježíšem.
Ochraňuj mě před každým zlem,
klamem a nebezpečím.
Prameni míru a světla, přijď a osvěť mě.
Jsem hladová, přijď a nasyť mě.
Jsem žíznivá, přijď a osvěž mě.
Jsem slepá, přijď a daruj mi zrak.
Jsem chudá, přijď a obohať mě.
Jsem nevědomá, přijď a pouč mě.
Duchu svatý, celá se ti odevzdávám.

Duchu svatý, je tvým úkolem seznámit mě s Ježíšem. Apoštolo-
vé žili dlouho s Ježíšem, aniž mu správně porozuměli. Ale když 
jsi k nim přišel ty, konečně ho pochopili.
I mně můžeš darovat toto porozumění.
Přijď, můj utěšiteli, přijď má radosti a můj pokoji, má sílo a mé 
světlo.

Přijď, osvěť mě, abych našla pramen, u kterého mohu ukojit 
svou žízeň. Jedna tvá kapka stačí, aby mi ukázala Ježíše tako-
vého, jaký je.

Ježíš říkal, že přijdeš k nevědomým, já jsem nejnevědomější ze 
všech. Neprosím tě za žádnou jinou vědomost než o tu, jak lze 
najít Ježíše. Neprosím tě o žádnou jinou moudrost, než o po-
chopení Ježíše.

Modlitba za úspěšný průběh Synody
Zde jsme, před tebou, Duchu Svatý,
shromážděni ve tvém jménu.
Provázej nás ty sám,
vstup do našich srdcí
a vytvoř si v nich domov.
Ukaž nám cestu, kterou se máme vydat,
uč nás, jak na ní vytrvat.
Jsme zde s přetěžkým břemenem 
svých slabostí a hříchů.
Nedopusť, abychom propadli zmatku,
nedopusť, aby nás nevědomost svedla na scestí,
nedopusť, aby předpojatost ovlivnila naše činy.
Dej, ať v tobě nalezneme naši jednotu,
abychom věčnému životu kráčeli vstříc společně,
abychom nesešli z cesty pravdy
a neodchýlili se od toho, co je správné.
To vše žádáme od tebe,
jenž jsi při díle na každém místě a v každém čase,
a ve společenství s Otcem i Synem
na věky věků. Amen
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měly za úkol si vyrobit dřevěný stojánek na ubrousky, stejný 
jako jejich starší spolužáci při návštěvě dílen. Při jeho výrobě 
pracovaly s nářadím, vyzkoušely si různé techniky při opracová-
ní dřeva. Nejvíce se jim líbilo vrtání otvorů. Výsledný výrobek se 
všem povedl a děti dokázaly, že jsou manuálně zručné.

Klaudie Pružincová

Sundejme si brýle
Nejspíš si říkáte, která třída byla hromadně na prohlídce u oční-
ho lékaře… Bylo to trochu jinak. Žáci 8. ročníku byli na besedě 
v Městské knihovně a nezabývali se tentokrát literaturou, ale 
mediální gramotností. A co si pod tímto pojmem můžeme před-
stavit? Zkusili se zamyslet např. nad otázkami typu: Jak vnímat 
zprávy z médií? Jak na nás působí reklama? Co nám říká titulek? 

Některá témata probrali podrobněji. Prakticky si vyzkoušeli, jak 
je důležité použít ten „správný“ titulek ke zprávě. Měli si ve sku-
pině vybrat fotografii a k ní vymyslet titulek pozitivní, negativní 
a bulvární. I na této aktivitě si ověřili základní myšlenku besedy: 

„Média nejen informují, přesvědčují, ale mohou lidmi i manipu-
lovat.“ Žáci si z besedy odnesli mnoho informací, ale i otázek 
k zamyšlení. Stejnou besedu absolvovali také žáci IX. třídy.

Anežka Zgabajová

„Buďme kamarádi“ – Etické dílny u prvňáčků
V úterý 24. 5. k nám do třídy zavítala paní lektorka se svou po-
mocnicí opičkou Julčou. Děti se pomocí různých her a příběhů 
vciťovaly se různých situací, do kterých se mohou v kolektivu 
dostat. Vyhodnocovaly různá tvrzení o kamarádství a co je ža-
lování. Hlavně si ale odnesly cenné rady – nikoho neodstrkuj, 
nikomu neubližuj, chovej se k ostatním přesně tak, jak chceš, 
aby se chovali oni k tobě.

Kateřina Janýšková

Etické dílny s názvem „Buďme kamarádi“
Etické dílny s názvem „Buďme kamarádi“ připravila pro naše 
druháky organizace Hope4kids. Žáci se během lektorského 
programu učili, co je důležité konat, či naopak nekonat pro to, 
aby ve třídě fungovaly přátelské vztahy. Děti zaujala opice Julča 
nebo aktivity zařazené v rámci zážitkové pedagogiky se zamě-
řením na rozvoj smyslového vnímání.

Ludmila Černochová

Mše svatá – Slavnost Nanebevstoupení Páně
Ve čtvrtek 26. května jsme prožili spolu s farností Slavnost Na-
nebevstoupení Páně. Čtení četli učitelé, přímluvy přečetli žáci 
V. třídy. V kázání nám otec Pavel vysvětlil, proč se máme rado-
vat z toho, že Pán Ježíš vstoupil do Nebe. Jednoduchou pomůc-
kou je pět prstů na naší ruce: 1. Pán Ježíš již „drží“ každému 
z nás místo v nebi. 2. Pán Ježíš se za nás modlí a přimlouvá se 
za nás u Boha 3. Pán Ježíš se stal Pánem celého světa, z nebe 
řídí veškeré dění a životy všech. 4. Pán Ježíš nám seslal Ducha 
svatého, největšího pomocníka. 5. Pán Ježíš je díky tomu, že je 
v nebi, pořád se všemi. Můžeme se kdykoli s prosbami na Něj 
obrátit. Radujme se tedy a oslavujme Pána.

Magda Krupová

Projektový den VII. třídy
V pátek 27. 5. 2022 se VII. třída vydala do Rožnova pod Radhoš-
těm navštívit Valašskou pevnost Boyard. Všichni jsme se roz-

...pokračování ze str. 11
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dělili do šesti týmů a prvním úkolem bylo vymyslet svůj vlastní 
název. Ač se možná zdá, že splnit úkoly v deseti místnostech je 
snadné, strávili jsme tím skoro tři hodiny. Nakonec jsme byli od-
měněni pokladem v podobě džusu. Plni dojmů, zážitků a stme-
leni týmovou prací jsme dojeli vlakem zpět do Valmezu. Myslím, 
že si to všichni, i přes menší komplikace v závěru hry, užili.

Marie Hellerová, žákyně VII. třídy

Prezentace ročníkových prací – V. třída
Jsme téměř na konci školního roku, a to je čas, kdy musí páťáci 
dokázat, že si zaslouží postoupit na druhý stupeň základní ško-
ly. Celý rok se zabývali svými vybranými tématy, shromažďovali 
informace, zpracovali je do prezentací a v pátek 27. 5. s nimi 
předstoupili před své rodiče. Témata byla velmi zajímavá, např. 
žraloci, polodrahokamy, Praha, Francie, Jan Amos Komenský, 
ledňáček, cukrovka, programování a další. U někoho možná 
trochu zapracovala nervozita, není to jen tak předstoupit před 
publikum a mluvit, ale nakonec to všichni zvládli. Žákyně, které 
se nemohly zúčastnit, převedly své práce alespoň před čtvrťáky.

V. třída ve Valašském Boyardu
Náš letošní třídní výlet se naplánoval velmi nečekaně a rychle. 
Ještě v pátek ráno jsem nevěděla, kam a kdy vlastně pojede-
me. Ale protože sedmáci navštívili Valašský Boyard a protože se 
jim tam moc líbilo a navíc tam bylo do konce května výhodné 
vstupné, bylo rozhodnuto. V pondělí 30. 5. ráno jsme vlakem 
dojeli do Rožnova a tam jsme si užili tři hodiny pohybu, přemýš-
lení a zábavy. Když o prázdninách nebudete vědět, co s volným 
dnem, určitě si tam zajeďte. Užijí si to nejen děti, ale i dospělí.

Veronika Masopustová

Ocenění za výtvarnou soutěž „Požární ochrana očima dětí“
Již dříve jsme psali o výsledcích okresního kola soutěže „Požární 
ochrana očima dětí“. Nyní jsme ve škole obdrželi dopis SH ČMS 
s informací o vyhodnocení krajského kola. Neznáme přesná 
umístění našich postupujících, ale pozvání na slavnostní pře-
vzetí cen dostali: sourozenci Pospíšilovi (Veronika ze III. třídy 
a Radim ze VII. třídy) a Terézia Pancisynová z II. třídy. Jsme rádi, 
že naši žáci zaujali porotu i v krajském kole a těšíme se na po-
řadí, na kterých se umístili. Slavnostní předání se uskutečnilo 
20. června v sále Hasičského záchranného sboru ve Valašském 
Meziříčí, tedy po uzávěrce tohoto čísla ŽF. 

Další významný úspěch v soutěži
Naši žáci – sourozenci Pospíšilovi – se radují z dalšího úspěchu. 
Oba se totiž umístili na „stupních vítězů“ v literární soutěži, kte-
rou pořádala společnost Art Botič Praha pod záštitou Magist-
rátu hlavního města Praha a Městské části Praha 2. Patronát 
nad soutěží převzal spisovatel PhDr. Martin Petiška. Letošním 
tématem bylo „Jak mohu prospět planetě Zemi a vyjádřit jí lás-
ku a vděčnost“. Veronika se umístila ve své kategorii v poezii 
na 3. místě, Radim v kategorii poezie od 12 do 15 let na 1. místě. 
Vyhlášení se uskutečnilo 30. 5. v Emauzském klášteře v Praze. 
Moderátorem byl Slávek Boura. Velká gratulace a poděkování 
za reprezentaci školy.

Magda Krupová

foto poskytli Pospíšilovi

Galaxie Zlín – družina a klub
V úterý 7. června jsme s dětmi ze školní družiny a klubu na-
vštívili zábavní park TOBOGA Galaxie Zlín. Výlet jsme započa-
li odjezdem autobusu přímo od školy. Po příjezdu do cíle se 
děti rozprchly k atrakcím, na které se už velmi těšily. Užívaly 
si na trampolínách či jiných skákacích atrakcích a taktéž ne-
zapomněly navštívit nafukovací vesmírnou loď s otevírací pa-
lubou. Multifunkční prolézačky nabízely vesmírnou střelnici, 
jízdu na tobogánu a jiných adrenalinových skluzavkách rovnou 
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dolů, kde si děti po příjezdu zajezdily na vesmírných čtyřkolkách 
a motorkách. Během potřebné pauzy se naši výletníci posilni-
li svačinkou a pitím. Někteří si zakoupili pěkný suvenýr a také 
nějakou dobrotu. Pohodový pobyt v Galaxii nám rychle utekl, 
ale i přesto si všichni užili dostatek zábavy a pohybu. Do au-
tobusu jsme nastupovali příjemně unavení, ale pan řidič nám 
ještě zpříjemnil cestu domů promítáním pohádky. Výlet se nám 
velmi vydařil.

Lenka Karolová

Slavnostní vyhlášení krajského kola literární a výtvarné 
soutěže
V úterý 7. června byly slavnostně vyhlášeny výsledky krajského 
kola literární soutěže „Kde končí svět“, jejíž součástí jsou kola 
městská a následně okresní. Garanty v jednotlivých okresech 
Zlínského kraje jsou Knihovna Kroměřížska v Kroměříži se sou-
těží Kroměřížská litera, Knihovna Bedřicha Beneše Buchlova-
na v Uherském Hradišti se soutěží Píšu povídky, píšu básně... 
Masarykova veřejná knihovna ve Vsetíně se soutěží O poklad 
strýca Juráša a Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně se 
soutěží Hledání. Nejlepší příspěvky z jednotlivých okresů po-
stoupily do krajského kola, ve kterém se sešlo celkem 559 pra-
cí, zúčastnilo se 380 dívek, 169 chlapců, hodnoceno bylo 375 
příspěvků prózy a 131 příspěvků poezie a 53 komiksů. A v ja-
kém duchu se nesl tento ročník? Ústřední motto znělo: „ABY ZE 
SVĚTA NEVYMIZELA RADOST...“ Děti tak mohly popustit uzdu 
fantazie a psát například na téma: Rodina (super máma, super 
táta, super brácha, super ségra...), Můj nejmilejší dárek, Moje 
milovaná záliba, Moje vítězství, Moje hezká vzpomínka, Dob-
rý skutek – dvojitá radost, Láska hory přenáší, Příběh o jedné 
šťastné planetě, Velké překvapení, Jak někomu vykouzlit úsměv 
na tváři, Radost… co je radost?, Radost je když…, Jak vykouzlit 
radost?, Má smysl se radovat?, Život na šťastné planetě, Když 
se radost vytrácí, Návod na šťastný život, Radost mění životy…
Krajská knihovnička Zlín děkuje všem účastníkům za jejich prá-
ce a odvahu soutěžit v této velké konkurenci. Blahopřeje vítě-
zům a všem mladým literátům přeje mnoho úspěchů a bude se 

těšit na setkání v budoucích ročnících! Velkou radost máme ze 
zprávy, že naše žákyně Veronika Pospíšilová ze III. třídy byla 
oceněna v kategorii Komiks 1. – 3. ročník! (V kategorii komiks 
se neudělovala první tři pořadí, ale byl vybrán jen jeden!) Tak 
to je parádní! Verunce gratulujeme ke skvělému úspěchu! Je 
to šikulka!

S využitím informací Zlínské knihovničky a fotografií
rodiny Pospíšilovy zapsala Magda Krupová

Atletický víceboj pro žáky 4. a 5. ročníku
Ve čtvrtek 9. června se vybraní zástupci naší školy zúčastnili at-
letického víceboje. Soutěž probíhala na stadionu ve Valašském 
Meziříčí, kam dorazilo několik družstev nejen z našeho města, 
ale i z okolních vesnic. Atleti měli splnit tyto disciplíny: běh 50 m, 
hod míčkem, skok daleký, štafeta. Ohodnoceni byli jak jednot-
livci, tak družstva reprezentující svou školu. Stříbrnou medaili 
v jednotlivcích si odnesl Ondřej Kořístka z V. třídy. Gratulujeme.

Marie Čtvrtníčková

Knihovna I. třída
Ve čtvrtek 9. 6. čekalo prvňáčky v knihovně překvapení v po-
době knížky. Nedostali ji ale jen tak! Museli najít šipky, správ-
ně odpovědět na hádanky a vyluštit tak zašifrovaný kód. Tím 
pak otevřeli krabici s pokladem. Děti měly z knih velkou radost 
a hned se pustily do čtení. Vysloužily si pochvalu za pěkné čtení 
od paní knihovnice. Jakpak by ne, mnohé rády čtou a přečetly 
už spoustu knih. Věřím, že ze všech budou velcí čtenáři.

Kateřina Janýšková 
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Výlet II. třída
Do Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm se 
za poznáním v rámci školního výletu vydali žáci 2. ročníku v prv-
ní třetině června. Děti velmi zajímalo, jak lidé na Valašsku kdysi 
žili, v čem vařili, jaká byla pec i trouba, k čemu sloužil velký kotel, 
kde spali a jak vše měli zařízeno. Bavilo je hádat, k čemu sloužil 
pletený koš hranatého tvaru s poklopem, na co byla „ta velká 
ošatka“, jaké formy a jaké tvary se používaly na belešníky nebo 
jak to bylo obtížné, když vodu nabírali ze studny a nosili ji domů 
k vaření či umývání. A mnoho dalšího z vybavení chalup. Obdi-
vovaly krásu včelích úlů nebo muškáty za okny. Ovšem oprav-
dovým skvostem v Dřevěném městečku byl kostel sv. Anny. 
Na přilehlém hřbitově jsme si připomněli osobnosti Valašského 
Slavína, přičemž nejdéle jsme postáli u hrobu Jana Karafiáta, je-
hož kniha Broučci je dětem dobře známá.
Jak už to bývá, závěrem ještě do obchůdku, ale co vybrat? Mít 
tak doma skutečnou zmenšeninu dřevěného mlýna s kolem, 
které se opravdu otáčí, to některým dětem po zakoupení ono-
ho zdařilého ručního výrobku rozzářilo oči nejen po celou dobu 
zpáteční cesty.

Ludmila Černochová

Fryšták IX. třída
Od pondělí 6. 6. do středy 8. 6. 2022 IX. třída absolvovala Orien-
tační dny ve Fryštáku, které se uskutečnily v Salesiánském klu-
bu mládeže, středisku Dům Ignáce Stuchlého. Aktivní formou 
získávali základní orientaci pro život. V doprovodu zkušených 
instruktorů pomocí her poznávali sami sebe a své spolužáky, 
učili se vzájemně si naslouchat a respektovat odlišné názory. 
Pobytový program byl nejvíce zaměřen na pochopení sebe 
sama a druhých a taky na vztahy, lásku a přátelství. Hry pro-
bíhaly ve středisku i v přírodě. Programová nabídka byla vel-
mi pestrá. Už hned přivítání na náměstí bylo spojené s hrou 

„Rozdávání lístečků s úsměvem“. A pak další hry jako například 
bojovka v lese – „ Bitva u Kravska“, Vztahová stopa a následné 
vytváření lampionků se vzkazy, přehazování sněhových koulí, 
Mravenec, Ideální muž nebo žena, Závod pana „Vavrdy“ v jízdě 
na neovladatelném kole, Záchranáři a žraloci a mnoho dalších. 
Žáci měli možnost i navštěvovat kapli. Každý den pak končil 
večerním hodnotícím kruhem – to znamená, že každý za sebe 
zhodnotil uplynulý den. Celý pobyt se velmi vydařil, a mnoha 
deváťákům, kteří si uvědomovali, že to je poslední jejich výlet 
na základní škole, se ani nechtělo jet domů.

Jiří Krupa

Paralelně prožili dny ve Fryštáku také žáci VIII. třídy. Program 
se jim velice líbil, protože se hned po návratu do školy zajímali 
o možnost uskutečnit pobyt v Salesiánském středisku mládeže 
také v příštím školním roce.
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První svaté přijímání
Neděle 12. června byla vskutku mimořádným dnem pro naše 
žáky ze III. třídy – První svaté přijímání. Byl krásný, slunečný 
den, děti byly slavnostně oblečené a po hodinách náboženství 
ve škole a čtvrtečních přípravách v kostele dobře připravené 
na tuto velkou událost. Sešly se celé rodiny, aby byly s nimi při 
tak důležitém okamžiku. Také paní učitelka třídní Petra Mike-
šová se přijela na své třeťáky podívat a prožít s nimi tuto mši 
svatou. Otec Pavel přichystal pro prvokomunikanty dvě překva-
pení: v pondělí všem třeťákům koupil zmrzlinu, na které si v ho-
dině náboženství pochutnali, a na pátek 17. června přichystal 
pouť na Svatý Hostýn.

Magda Krupová

Další skvělý úspěch sourozenců Pospíšilových
Tentokrát použiji přímo informace z emailu, který jsme dostali 
do školní pošty:

Vážený pane řediteli,
rádi bychom Vám oznámili vítěze REPUBLIKOVÉHO kola výtvar-
né a literární soutěže „BEZPEČNÝ CYKLISTA“, do které se Vaši 
žáci zapojili. Veronika Pospíšilová se umístila na 2. místě v II. ka-
tegorii a Radim Pospíšil se umístil na 2. místě ve III. kategorii. 
Rádi bychom Vám poděkovali za účast v této soutěži a výher-
cům pogratulovali. Současně bychom Vás a výherce rádi pozvali 
na Slavnostní vyhlášení, konečně již prezenčně. Uskuteční se 28. 
6. od 11:00 v prostorách Muzea Policie ČR v Praze na Novém 
Městě za účasti zástupců Policejního prezidia PČR, zástupců 
Týmu silniční bezpečnosti a dalších. Těšíme se nejen na viděnou, 
ale také na Vaši účast v dalších soutěžích, či při jiných příležitos-
tech, pokud Vám není bezpečnost silničního provozu lhostejná.

Za Policii ČR a Tým silniční bezpečnosti
Mgr. Markéta Novotná, metodik dopravní výchovy

Veronice a Radimovi se srdce blahopřejeme a děkujeme jim 
za reprezentaci naší školy. 

Magda Krupová

Den v přirodě v Policích
Úterní dopoledne 14. června strávili naši čtvrťáci v lese v Po-
licích, kde zažili „školu v přírodě“. Téma této školy bylo „Les 

všemi smysly“, a myslím, že do prozkoumávání lesní přírody 
opravdu všechny smysly děti zapojily při plnění úkolů ve sku-
pinách. Po pondělním dešti voněl les pryskyřicí, taky lesní ja-

hůdky nejen chutnaly, ale taky voněly a zapomenout nesmím 
na vůni a chuť špekáčků vlastnoručně opečených nad ohněm, 
který nám mistrně připravila paní asistentka Čtvrtníčková. Kdo 
spořádal špekáček, opekl si cukrovinku Marshmallow, o kterou 
se některé děti kamarádsky podělily s ostatními. Počasí bylo 
vydařené a věřím, že se dětem v přírodě líbilo.

Hana Havranová

Setkání budoucích prvňáčků a jejich rodičů s paní učitel-
kou Petrou Mikešovou
V úterý 14. června se ve škole sešly děti, které spolu v září za-
sednou do lavic v I. třídě. Přišly se svými rodiči, kteří zde obdr-
želi informace o novém školním roce, o organizaci prvních dnů, 
a další pokyny související se zdárným průběhem školní docház-
ky jejich dětí. Budoucí školáci se navzájem představili, zazpívali 
si písničku „Když jsi kamarád, tak pojď si s námi hrát“ a potom 
již plnili zábavné úkoly, které pro ně paní učitelka připravila. Po-
znali také skřítka Randýska a někteří se na chvíli proměnili 
v kosa nebo kosici . Všichni byli šikovní, krásně počítali ovoce 
na stromečku a taky plnili úlohy na pracovních listech. Ze školy 
nemusí mít vůbec žádný strach! A víte, že na některých – asi 
kouzelných  – stromech mohou růst lízátka? Každý budoucí 
školáček si totiž jedno lízátko nakonec ze stromu „utrhl“. Těší-
me se, až se s nimi v září, už jako s opravdovými žáky I. třídy, 
znovu potkáme. 

Magda Krupová

Vídeň
14. 6. 2022 se někteří žáci 5., 6., 7., 8. a 9. ročníku vypravi-
li na exkurzi do Vídně. Setkali jsme se v 5 hod. a autobusem 
jsme se vydali na cestu. Již okolo 10 hod. jsme dorazili na zámek 
Schönbrunn. Tento zámek byl letním sídlem pro Marii Terezii či 
Františka Josefa I. Po prohlídce jsme si prohlédli zámecké za-
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Přehled středních škol, na které odcházejí deváťáci

GFPVM 4 žáci
Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži 1 žák
Tauferova SOŠ veterinární Kroměříž 1 žákyně
VOŠ pedag. a sociální a stř. pedag. škola Kro-
měříž

1 žákyně

SPgŠ a SZdŠ svaté Anežky České Odry 2 žákyně
Kostka Vsetín 1 žákyně
SPŠ stavební VM 1 žák
ISŠ – COP VM 2 žáci
SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín 2 žáci
Vyšší policejní škola a SPŠ MV v Holešově 1 žákyně
SOŠ ochrany osob a majetku s. r. o. Karviná 1 žák
Masarykovo gymnázium, SZdrŠ a VOŠ Vsetín 1 žákyně
SŠ informatiky, elektrotechniky a řemesel 
Rožnov p. R.

1 žákyně

Jana Komoňová, vých. poradce

Činnosti a aktivity ve škole od vyučování přes projekty až 
po výlety jsou v plném proudu a vše zdárně směřuje „do finá-
le“. V době vydání tohoto čísla Života farností již budeme mít 
za sebou i slavnostní vyřazení absolventů a rozloučení se třemi 
žáky 7. ročníku, kteří budou pokračovat ve studiu v šestiletém 
programu Gymnázia FPVM. Všem přejeme, ať se jim v dalším 
studiu daří a jsou spokojení, ať najdou dobré kamarády a ať jim 
Pán žehná. Kdykoli se mohou za námi do školy zastavit, budou 
vždy vítáni. 
Školní rok, který ukončíme 30. června, uplynul jako voda, 
a přestože byl ještě ve svém průběhu poznamenán mnoha růz-
nými covidovými omezeními, nakonec jsme to ve spolupráci 

hrady a Muzeum císařských kočárů. Po návštěvě muzea jsme 
autobusem jeli do centra města. Zde jsme viděli např. chrám 
Stephansdom nebo zámek Hofburg. Ke konci dne jsme měli 
volno a každý mohl jít na suvenýry. Po volnu jsme navštívili Ví-
deňské kolo, to se nachází v zábavním parku Prátr. Z kola byl 
výhled na celou Vídeň. Po tomto zážitku jsme nasedli na auto-
bus a vyjeli směr Valašské Meziříčí. Na autobusové nádraží jsme 
dojeli okolo 22. hodiny. Exkurzi hodnotím jako velmi zdařilou 
a myslím si, že ostatní to mají stejně.

Kryštof Pupík, 7. ročník
Jan Amos Komenský – IX. třída
Ve středu 15. června se žáci 9. ročníku zúčastnili projektu 
na téma „Jan Amos Komenský“. Během programu se třída se-
známila nejen s životem Komenského, ale také si prošla něko-
lika aktivitami rozvíjejícími osobnost a schopnost komunikace. 
Stejně jako před měsícem žáci VIII. třídy, i deváťáci si oblíbili 
přednášejícího, pana Palackého, neboť přednášel velmi pouta-
vě a výklad prokládal zajímavými příklady ze života. Program 
trval celé dopoledne, žáci se mnoho dozvěděli, zažili a určitě 
získali podněty k přemýšlení.

Anežka Zgabajová
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DEN DĚTÍ V AZYLÁKU
Děti, které žijí se svými maminkami v azy-
lovém domě, slavily svůj svátek. Pracovnice 

„azyláku“ pro ně připravily odpoledne plné 
her a zábavy. Svůj důvtip, šikovnost a spor-
tovní zdatnost si děti prověřily při plnění růz-
ných úkolů. Bylo jedno, jestli skončily v soutě-
žích první nebo poslední, nebo jestli musely 
pomoci maminky, aby se každý dostal zdárně 
do cíle. Důležitá byla účast a hlavně být spolu.

S radostí se pak daly do kreslení obrázků na chodník a spolu se 
svými maminkami si zazpívaly oblíbené písničky s naší pasto-
rační asistentkou Terezou, která je doprovázela hraním na ky-
taru. Při tom všem pořádně vyhládlo, proto se všichni těšili 
na opékání špekáčku, kterým se zábavné odpoledne zakončilo.
Na všechny děti čekalo překvapení v podobě balíčku dobrot, 
které jim věnoval obchodní řetězec TESCO ve Valašském Me-
ziříčí.

Charita Valašské Meziříčí

s rodinami našich žáků zvládli. Děkujeme jim za podporu, po-
moc (i finanční), projevení zájmu o naši práci a dobré rady. Tě-
šíme se na školní rok 2022/2023, ve kterém přivítáme nejen 24 
prvňáčků, ale i několik nových žáků do některých dalších tříd.

Požehnané dny a vydařené prázdniny přeji čtenářům Života 
farností za sebe i za všechny své kolegy, kolegyně a ostatní 
zaměstnance ZŠ Salvátor.

Magda Krupová, ZŘŠ

UKONČENÍ PROJEKTU KOMPOOT – PROSTĚ JINÝ OBCHOD
Projektem „Kompoot – prostě jiný obchod“, který jsme realizo-
vali od 7. 5. 2021 do 18. 5. 2022 díky podpoře Nadace KB Jisto-
ta, jsme dali opakovaným využíváním věcí každému jednotlivci 
možnost, jak alespoň částečně vystoupit ze zažitého způsobu 
konzumního života. Prostřednictvím osvětových a propagač-
ních aktivit jsme zatraktivnili a přiblížili danou problematiku. 
Sběrem, tříděním a vracením věcí do oběhu jsme měli možnost 
přispět k ochraně životního prostředí a ke společenské odpo-

vědnosti nejen naší organizace, ale také každého člověka (dár-
ce, příjemce, dobrovolník). Zároveň jsme poskytli prostor pro 
zaměstnávání lidí těžko uplatnitelných na běžném trhu práce.
Ačkoliv byla situace v období realizace projektu více než složi-
tá, kdy jsme se museli vypořádat s několika náročnými výzva-
mi ovlivňujícími nejen chod organizace jako takové, ale i služ-
by charitního obchodu Kompoot (Covid-19 a válečný konflikt 
na Ukrajině), podařilo se nám zdárně projekt realizovat a nasta-
vené cíle splnit.
1. Sběr použitého textilu: zajistili jsme sběr textilu 7 hodin 
denně každý všední den, plán 20 tun jsme překročili o 5,1 tuny. 
Příjem textilu jsme zajistili i v době omezení provozu obchodu.
2. Třídění převzatého textilu: pracovníci průběžně třídili a evi-
dovali textil dle stanovených kategorií (k prodeji v Kompootu, 
pro využití Centra sociálně-materiální pomoci, tvořivé aktivity 
pro školy apod.)
3. Vrácení věcí do oběhu: prodej v obchodě Kompoot jsme 
zajišťovali dle plánu mimo dobu, kdy byl prodej zboží omezen 
nařízením vlády v souvislosti s Covid–19. I přes tato omezení 
jsme přijali k prodeji 15 476 kusů (plán 15 000 kusů), do Centra 
sociálně-materiální pomoci jsme předali 4 723 kusů (plán 2 500 
kusů). Dle plánu jsme předali textil k dalšímu použití deseti or-
ganizacím. K průmyslovému zpracování jsme v deseti svozech 
předali 12,85 tun textilu, což tvoří 51,19 % z textilu převzatého 
(plán 50 %).
4. Zajištění pracovních míst pro osoby se zdravotním znevý-
hodněním min. pro 2 osoby:  zaměstnali jsme 3 pracovníky se 
zdravotním znevýhodněním.
5. Zajištění místa pro výkon veřejné služby min. pro 1 osobu: 
zajistili jsme místo vykonávání veřejné služby 3 osobám.
6. Zajištění místa pro dobrovolnickou činnost min. pro 2 oso-
by: v době realizace projektu u nás vykonávalo dobrovolnickou 
činnost 5 osob.
7. Zajištění alespoň tří různých osvětových aktivit:
• Soutěže na facebooku – v měsíci květnu 2021 jsme vyhlásili 

soutěž za nákup v Kompootu s výhrou dárkového poukazu.
• Bazary na náměstí v rámci farmářských trhů – širokou 

veřejnost se nám dařilo oslovit při bazarových prodejích 
na náměstí v měsíci květnu a červnu 2021. Více prodejů 
se bohužel nepodařilo uskutečnit z důvodu opravy náměs-
tí. Zúčastnili jsme se také dnů sociálních služeb v Rožnově 
a Valašském Meziříčí v září 2021, kdy jsme také propagovali 
činnost Kompootu – možnost darování věcí a jak je dále 
využíváme.

• Slevové akce na podporu prodeje – v roce 2022 jsme kaž-
dý měsíc pořádali slevové akce, přímo textilu se týkaly dvě 
akce, a to v měsíci dubnu a květnu (plyšové hračky a dětský 
textil).

• Spolupráce se Střední průmyslovou školou stavební Valaš-
ské Meziříčí – V rámci svých projektových dnů, které byly 
zaměřeny na udržitelnost a neplýtvání, navštívili studenti 
charitní obchod Kompoot a Centrum sociálně-materiální 
pomoci, kde se dověděli více o jejich zaměření a určení.

Děkujeme Nadaci KB Jistota za poskytnutí grantu ve výši 
200 000,- Kč na mzdové náklady pracovnic Kompootu.

ZA SVÉ CHOVÁNÍ SI KAŽDÝ ZODPOVÍDÁ SÁM
Charita Valašské Meziříčí provozuje služby pro lidi bez domova 
na ulici Zámecká ve Valašském Meziříčí. Denní centrum, Terén-
ní služba a Noclehárna sídlí v jedné budově, proto je v této lo-
kalitě větší pohyb lidí bez domova. Ne všichni jsou však klienty 
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našich služeb.
V poslední době se množí stížnosti ze strany organizací i občanů 
města na nevhodné chování lidí bez domova.  Ano, víme o tom, 
a ani nám, pracovníkům a všem zainteresovaným to radost ne-
dělá. Jsme zvyklí pracovat s naší klientelou, známe jejich život-
ní příběhy a potřeby. Umíme být našim klientům nápomocni 
a dokážeme jim poskytnout prostor pro zajištění stravy, osobní 
hygieny a pomoc při řešení jejich nepříznivé sociální situace. 
Toto všechno je v našich silách a vše se odehrává v našich pro-
storách. To vše za dodržování nastavených pravidel. 
Co však v našich silách není, je zodpovědnost za chování lidí 
bez domova a jejich jednání mimo prostor naší působnosti. Ne 
všichni tito lidé jsou navíc našimi klienty. Mnozí z nich naše služ-
by využívat nechtějí. Nikoho nemůžeme do ničeho nutit. 

Společnost je rozmanitá, náročná, neodpouští selhání. A pro-
to se my, pracovníci charity, každý den snažíme znovu a zno-
vu naslouchat, vnímat jedinečnost člověka a neztrácet tak víru 
ve smysl naší práce. Nikdy nevíme, kdy sami budeme podobnou 
pomoc potřebovat.

Michaela Wawreczková
vedoucí Denního centra

Charita Valašské Meziříčí

CS CABOT OPĚT PODPOŘIL UKRAJINSKÉ UPRCHLÍKY
Nadace Cabot Foundation z Bostnu již podruhé v rámci svého 
korporátního programu věnovala finanční prostředky na pod-
poru ukrajinských uprchlíků v regionu. Generální ředitel CS 
CABOT ve Valašském Meziříčí, Mgr. Jaromír Odstrčil, předal šek 
na částku 35 000 $ Ing. Jiřímu Gavendovi, řediteli Charity Valaš-
ské Meziříčí, která zabezpečuje materiální pomoc lidem v krizi 
prostřednictvím Centra sociálně-materiální pomoci.
Částka, která obnáší cca 800 000 Kč, bude po vzájemné domlu-
vě použita na níže uvedené účely, které je potřeba v současné 
době zajistit: 
• podpora zaměstnanců CS CABOT, kteří pomáhají ukrajin-

ským uprchlíkům,
• podpora vytvoření dětské skupiny pro ukrajinské děti 

ve Valašském Meziříčí,
• zakoupení tabletů pro výuku ukrajinských žáků ZŠ Masa-

rykova,
• zajištění podmínek pro skladování potřebného materiálu 

a zásob pro Centrum sociálně-materiální pomoci,
• zajištění aktuálních potřeb (trvanlivé potraviny, hygienické 

potřeby, vybavení apod.).

Děkujeme společnosti CS CABOT, která se po celou dobu tr-
vání válečného konfliktu na Ukrajině významnou měrou podílí 

na zajištění nezbytné pomoci lidem z Ukrajiny v našem regionu. 
Celková výše její podpory již přesáhla 1 000 000 Kč. 

Za Charitu Valašské Meziříčí
Martina Došková

Pouť rodin děkanátu na Hostýn
Poslední květnovou sobotu 28. května se uskutečnila pouť ro-
din děkanátu Valašské Meziříčí na Hostýn. Vyšli jsme v procesí 
od zastávky autobusu naproti hřbitovu v Bystřici pod Hostýnem 

a šli jsme po silnici až na Hostýn. Cestou jsme se pomodlili ra-
dostný, bolestný a slavný růženec a také růženec světla a zazpí-
vali jsme si s kytarou. Po mši svaté se opékaly špekáčky u Ov-
čárny a po odpočinku jsme prošli celou Jurkovičovu křížovou 
cestu s modlitbou a zpěvem Lide můj za mír, zvláště na Ukrajině. 
Následnou adorací v bazilice jsme vzdali Bohu chválu za všech-
no, co nám dává, a prosili jsme o požehnání a pomoc našim 
rodinám a za mír ve světě. Menší děti měly během adorace svůj 
vlastní program. Po svátostném požehnání jsme se pak spoko-
jeni a naplněni vrátili do svých domovů. Veliké díky patří všem, 
kdo se na celé pouti podíleli, zvláště Jindrovi a Evě Vránovým 
i celé skupině Exodus, kteří s tímto nápadem přišli. Díky také 
našim kněžím, o. Janovi Blešovi z Kelče a o. Janovi Rimbalovi 
z Branek, za nejen duchovní doprovázení. Smyslem této akce 
bylo také propojit v duchu synodality v našich farnostech různé 
skupiny, hnutí a duchovní cesty ve vzájemné modlitbě za všech-
ny rodiny, za mír a za další úmysly. Veliké poděkování patří firmě 
Váhala, která nás podpořila skvělými špekáčky. Také počasí se 
vydařilo a účast byla poměrně hojná. Věříme, že by tím mohla 
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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

Františka Matuštíková *2. 2. 1935 †16. 5. 2022, Hrachovec 42
Helena Kotrlová *15. 2. 1931 †22. 5. 2022, J. K. Tyla 969/3
Helena Dobiášová *30. 3. 1933 †24. 5. 2022, Hrachovec 84
František Kratochvíl *17. 8. 1945 †30. 5. 2022, Rožnov p. R., 
5. května 1346
Anna Dřímalová * 12. 7. 1931 †8. 6. 2022, Kroměříž, Koperníkova 1446
Ludmila Machalská * 5. 2. 1940 †8. 6. 2022, Poličná 334 

Křest přijali*
Valašské Meziříčí

Kryštof Dobiáš
Michal Zdeněk Maliňák
Cyril Petr Janča
Ester Klára Štěpánová
Lukáš Stodůlka

Tadeáš Palát
Natália Cabáková
Natálka Slámová
Tobiáš Hons

Lešná

Terezie Ludmila Pavlíková Adéla Zetková

Lešná

Marie Krčmářová *10. 6. 1935 †7. 6. 2022, Lešná 50

Svátost manželství přijali
Valašské Meziříčí

 Tomáš Martinek  Eliška Žilinská
 Martin Žilinský  Karolína Tovaryšová
 Jan Kulíšek  Markéta Fojtíková

vzniknout třeba nová tradice a už se těšíme na další pouť po-
slední květnovu neděli roku 2023.

Za organizační tým Exodus a Centrum pro rodinu
Renata Hlavicová

Setkání rodin v Zašové
V sobotu 11. června se po dvouleté covidové přestávce usku-
tečnilo setkání rodin v Zašové. Sobotní slunečné odpoledne za-
hájil o. Jiří Polášek modlitbou radostného růžence, následovala 
pohádka pro děti (i pro dospělé) a pak celé odpoledne her, zá-
bavy (vyplul také zaoceánský parník  - rozuměj Pálava na ryb-
níku „Brčálníku“), ale i pohody s přáteli a známými. Opékaly se 
nejlepší Váhalovy špekáčky, točilo se pivo, dámy napekly skvělé 
buchty i jiné dobroty, zkrátka bylo to moc fajn. Děkujeme firmě 

Váhala za sponzorské zajištění špekáčků, KDU-ČSL za zapůjčení 
skákacího hradu, ze kterého děti nechtěly odejít, skautům 
za zapůjčení hangáru a všem ochotným pomocníkům, kteří se 
podíleli na organizaci a průběhu celého odpoledne. Zvláštní po-
děkování patří obci Zašová za pomoc a Martinovi Filůstkovi 
z farnosti Zašová, který namaloval plakátek, zajistil scénař a re-
žii pohádky pro děti včetně scény a kulis a také poníky a další 
zábavné koutky pro děti. Krásně nám zazpívala dětská scholička 
a za celé odpoledne bylo vidět veliké množtví spokojených dět-
ských tvářiček, což je vždycky ta největší odměna. Věříme, že si 
příští rok akci zase zopakujeme ještě v hojnějším počtu, zašov-
skou zahradu můžeme my valmezáci jen tiše obdivovat.

Za organizátory a Centrum pro rodinu Renata Hlavicová

Rekonstrukce nové farní budovy

Jak psal o.Pavel na str. 4 první etapa rekonstrukce nové farní 
budovy byla úspěšně zahájena. Hodně bylo napsáno v minulém 
čísle a i po prázdninách přineseme aktuální informace. Děkuje-
me všem za modlitby, pomoc i finanční podporu, všeho je za-
potřebí i nadále.

Za všechny z koordinačního týmu i ekonomické rady
Evžen Hlavica
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Zasvěcení dětí, které byly u 1. svatého přijímání, Panně Marii – Svatý Hostýn, 17. června 2022 
(foto o. Pavel)
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