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Bože, náš Otče, tvůj Syn se stal člověkem
a přebýval mezi námi,

v něm jsi naplnil svůj příslib, 
že budeš přebývat s lidmi a chodit mezi nimi, 

chválíme tě za to a prosíme:
sešli své požehnání na toto město
a na všechny, kteří zde přebývají

a budou se setkávat na tomto náměstí.
Ať je doprovází tvá dobrota a chrání tvá moc,

aby tě stále více poznávali,
nepřestávali ti za všechno děkovat

a ustavičně tě chválili.
Skrze Krista našeho Pána. Amen.

Žehnání náměstí ve Valašském Meziříčí 23. 9. 2022
 (foto o. Pavel)



2

Biřmování 17. září 2022 (foto Josef Knápek)
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Co je nového
Nástěnka
Ve farním kostele ve Valašském Meziříčí došlo k veliké změně. 
Parte, která nás informují, kdo zemřel a kdy má pohřeb, se již 
nedávají na dřevěné dveře, které jsou ihned za vstupem do 
kostela z náměstí. Důvod je jednoduchý. Tyto informace se 
těší velkému zájmu našich farníků. A tak se nejednou stalo, že 
ti, kteří si parte pročítali, zcela ucpali hlavní vchod do kostela. 
Proto v předsíni za těmito dveřmi hned na pravé straně přibyla 
nová nástěnka, na kterou se již parte vyvěšují. Ten, kdo si je 
chce přečíst, nestojí v cestě vcházejícím a vycházejícím věřícím. 
U nástěnky je dost místa.

Biřmování
Děkuji všem, kdo se jakkoli podíleli na přípravě biřmovanců 
v uplynulém roce. Prožili jsme čtvrté biřmování za sebou a také 
letos již byla zahájena další příprava. Asi dvacet biřmovanců se 
připravuje v rámci Postcresima. Druhá skupina se schází v pon-
dělí. Jsou v ní ti, kteří byli nedávno pokřtěni, i ti, kdo se na křest 
teprve připravují, a prozatím pět mladých, kteří se připravují na 
biřmování. Věřím, že nás mnozí farníci budou doprovázet při 
přípravě na křest i biřmování svými modlitbami.

Pastorační a ekonomické rady
Již brzy by měly proběhnout volby do ekonomických a pasto-
račních rad jak ve Valašském Meziříčí, tak v Lešné. Prosím, abys-
te věnovali pozornost článku Bohdana Mikuška v tomto čísle 
Života farností (strana 4 a 5). Článek se týká farnosti Valašské 
Meziříčí. Jak proběhne volba v Lešné, se farníci dozvědí v rám-
ci ohlášek. Děkuji všem, kteří přijmou pozvání od Pána k práci 
v nových ekonomických a pastoračních radách.

Rekonstrukce budovy pro ZŠ Salvátor
Práce úspěšně pokračují. Dá-li Pán, začneme nový školní rok 
v této budově. Firma Navláčil provádí první etapu prací ve star-
ší části budovy a do účetnictví nám začínají přicházet milionové 
faktury (poslední za cca 3 miliony). Proto je nutné otevřít první 
část úvěru u UniCredit Bank. Přesto nám podle prozatímních 
propočtů bude scházet částka asi 1,5 milionu. Na druhou část 
úvěru totiž dosáhneme teprve v okamžiku, kdy bude jistá dota-
ce IROPu. Děkuji všem, kdo by nám v tomto čase jakkoli přispěli, 
případně i bezúročně půjčili vyšší obnos. Věnujte, prosím, také 
pozornost článku Miloše Skýpaly v tomto čísle (na straně 6 a 7).

o. Pavel

Chceš být svatý?
V našich farnostech prožíváme rok přípravy na zasvěcení se mi-
losrdné Boží lásce podle příkladu svaté Terezie z Lisieux. Nemá 
to být jen jakési kolektivní zasvěcení. Ideální by bylo, kdyby se 
našlo více jedinců, kteří by zcela vědomě a osobně toto zasvě-
cení učinili. Nemusí jich být mnoho. Stačí dva – já a ty. V kaž-
dém čísle bych chtěl věnovat pozornost tomuto tématu. Záro-
veň bych chtěl povzbudit farníky, aby se v tomto čase seznámili 
s životem a posláním sv. Terezie. To znamená, aby si přečetli 
jakoukoliv knihu o sv. Terezii nebo přímo od ní (Příběh jedné 

duše - nový překlad Tereziiných autobiografických spisů). Určitě 
nebudete zklamáni. Pro mne je vždycky velkým zážitkem, když 
slyším, jak někdo, kdo se třeba přinutil k této četbě, je zaskočen 
a nadšen tím, co si přečetl. Za sebe mohu říct, že již takto ob-
jevuji sv. Terezii víc než 40 let. Terezie drží slovo a prožívá své 
nebe tím, že nám pomáhá na zemi.

Co je to svatost
Jistý farář se ptal během bohoslužby farníků: „Kdo z vás chce 
být svatý?“ A byl velmi překvapen, že v celém kostele nezve-
dl ruku ani jeden člověk. Položil otázku jinak: „Kdo chce jít do 
nebe?“ Všichni věřící ruku zvedli. Díky této zkušenosti kněz 
pochopil, jak špatná je naše představa o svatosti. Nejdřív bych 
chtěl tedy popsat, co je a co není svatost. A také dokázat, že po 
ní touží každý člověk.
Odvažuji se říct, že cesta ke svatosti je totožná s nadějí. Někdy 
se setkáváme s lidmi, kterým již o nic nejde, na nic se netěší, 
o nic neusilují, nemají žádnou motivaci a už nevěří, že by mohli 
najít něco, z čeho budou mít radost a díky čemu budou proží-
vat ve svém srdci štěstí. Cesta ke svatosti pak spočívá v tom, 
že člověk postupně tyto touhy očišťuje a rozlišuje, zda vedou 
k opravdovému štěstí. To, že toužíš po štěstí, je dobré a velmi 
důležité. Kde toto štěstí hledáš a v čem je očekáváš, musí být 
podrobeno jakémusi zkoumání. Jde o to, abys nepil živou vodu 
z otrávených pramenů.

Nabídky světa
I dnešní svět nabízí mnoho cest ke štěstí. Nebudu zde popisovat 
honbu za penězi, úspěchem, slávou a mocí. Všichni cítíme, že 
tudy cesta nevede. Na druhé straně se setkáváme s nabídkou 
osobního rozvoje a sebezdokonalování, s nabídkami seberea-
lizace a nejrůznějšími technikami, které mají vést k vytoužené-
mu štěstí a pokoji. Na těchto nabídkách na první pohled není 
nic špatného. Proč k cíli nevedou, si řekneme za chvíli.

Cesty ke svatosti v církvi
Také v církvi můžeme chápat cestu ke svatosti značně zkresleně. 
Někdo se snaží o důsledné plnění svých povinností. Jiný vytr-
vale bojuje se svými chybami a špatnými sklony. Další se snaží 
rozšiřovat svůj obzor poznáním Boha především četbou Bible. 
Ani na těchto snahách na první pohled není nic špatného. Může 
se však stát, že ti, kteří se snaží o osobní rozvoj a plnění svých 
povinností, jsou zaměřeni jen na sebe a nepochopili hlavní dů-
vod naší existence.

Láska
Cesta ke svatosti i smysl našeho života se dá napsat jedním slo-
vem: LÁSKA. Samozřejmě, že součástí lásky k sobě i k bližnímu 
má být jak plnění povinností, tak správné zásady péče o fyzické 
a psychické zdraví. Důležitější však je, abychom pochopili, že 
jsme stvořeni z lásky a pro lásku. Do jaké míry touto cestou 
jdeme, budeme opravdu šťastní. Tato cesta je na první pohled 
jednoduchá a všem lidem srozumitelná. Na druhé straně je tře-
ba říct, že se člověk jdoucí touto cestou vystavuje určité zrani-
telnosti. Následkem dědičného hříchu mimo jiné je, že člověk 
hledá nejrůznější jistoty, o které by se mohl opřít a za které by 
se mohl schovat. Pak se může stát, paradoxně, že i ten, kdo se 
snaží o určitou dokonalost, to dělá proto, aby mu ani lidé, ani 
Bůh, nemohli nic vytknout. Důraz již není kladen na vzájemný 
vztah lásky, ale na dobrý pocit, který máme ze sebe, když se 
cítíme lepší než jiní lidé. A to je vlastně zákonictví, které Ježíš 
nejednou ostře kritizoval.



4

Závěr této úvahy
Člověk je vnitřně zdravý, když přes nejrůznější zklamání stále 
touží po štěstí. V hloubi srdce cítí každý z nás, že šťastni jsme 
byli a budeme, když jsme milováni a milujeme ty druhé. Do-
konalým partnerem tohoto vztahu lásky může být jenom Bůh, 
který je láska. Cestu k němu však najdeme i skrze lásku k bliž-
ním, kterým můžeme prokazovat milosrdenství. Ježíš přece 
řekl: „Cokoliv jste učinili tomu neposlednějšímu, pro mne jste 
učinili.“ O tom, jak jednoduchá může být cesta ke svatosti pro 
každého z nás, bych chtěl napsat článek do příštího čísla Života 
farností.

o. Pavel

Restaurování lavic ve farním
kostele – 2. etapa

Díky finančnímu příspěvku Programu restaurování movitých 
kulturních památek Ministerstva kultury ČR mohlo v roce 2022 
pokračovat restaurování souboru pozdně barokních lavic z kos-
tela Nanebevzetí Panny Marie ve Valašském Meziříčí 2. etapou. 
Zdobené jsou řezanými dekorativními prvky a intarzií. Svým for-
málním zpracováním se řadí mezi výjimečné, ojediněle docho-
vané movité kulturní památky, dokumentující kvalitu barokního 
uměleckého řemesla 18. století ve Zlínském kraji, zvláště ve va-
lašském regionu. Obnovu dalších dvou bloků provedl restaurá-
tor pan Filip z Velkého Meziříčí, pod odborným dohledem NPÚ 
z MěÚ Valašské Meziříčí (Mgr. Petr Zajíc) a NPÚ ÚOP v Kroměří-
ži (Mgr. Anna Grossová).

Josef Kundrát
technický administrátor děkanátu

Ustanovení pastorační rady 
a ekonomické rady farnosti

pro nové čtyřleté období

Na začátku září jsme se společně s farním synodálním koordi-
nátorem Václavem Dřímalem, o. Pavlem Stefanem a o. Slavomí-
rem Ordošem zamýšleli, jak navázat na předprázdninové návrhy 
na ustanovení nové pastorační rady. Na základě stanov je část 
členů pastorační rady volena, část jmenována farářem a někte-
ří se stávají jejími členy automaticky (kněží, jáhnové, členové 
církví uznaných hnutí, řeholních společenství, zástupci Charity, 
církevních škol atd.). Na úvod připomenu, že výchozím koncep-
tem práce nové pastorační rady má být vznik šesti pracovních 
tematicky zaměřených týmů, jejichž moderátoři by se měli stát 
členy pastorační rady a jejího výkonného prvku – pastoračního 
výboru. Na základě zkušeností s fungováním dosavadní pas-
torační rady i na základě výstupů synodálních skupinek naší 
farnosti se totiž ukazuje jako vhodné, aby členové pastorační 
rady měli podle svých zkušeností, schopností a zájmu přiděleny 
konkrétní oblasti činnosti pastorační rady a aby farníci v rámci 
voleb věděli nejen, kdo se o práci v pastorační radě uchází, ale 
také jaká témata chce v pastorační radě řešit. Týmy, které bu-
dou moderátoři v pastorační radě zastupovat, by měly být pří-
ležitostí pro větší zapojení farníků, zdrojem podnětů a nápadů, 
jak rozvíjet danou oblast života farnosti.
Výsledkem našeho společného jednání byl následující návrh: 
na schůzkách zájemců o práci v jednotlivých týmech budou na-
vrženi moderátoři těchto týmů, kteří následně projdou volbou 
v rámci farnosti. Původně jsme chtěli, aby farníci mohli mo-
derátory pro každou oblast vybírat z více zájemců. Ukázalo se 
však, že většina přihlášených se chce zapojit do práce v týmu, 
málokdo je ale ochoten stát se moderátorem a tím i členem 
pastorační rady. Proto jsme nakonec přistoupili k tomu, že pro 
každou oblast bude navržen jen jeden moderátor a volby bu-
dou v podstatě vyjádřením důvěry farníků těmto moderátorům. 
Pro zvolení bude potřeba nadpoloviční většina odevzdaných 
hlasů.
Možná, že Vás napadá otázka, proč je tak malý zájem o práci 
v pastorační radě. Nechci zevšeobecňovat, uvedu alespoň ně-
kolik důvodů, s nimiž jsem se během léta setkal:
• spousta farníků je vytížená nejen pracovně, ale i svým stá-

vajícím zapojením v různých farních společenstvích,
• někteří se obávají, že půjde o „schůzování“ bez konkrét-

ních závěrů či výsledků,
• někteří mají špatné zkušenosti ze své předchozí účasti 

v pastorační radě a nevěří, že se podaří něco změnit.

Co říci k uvedeným negativním očekáváním? Snad jen to, že i já 
si uvědomuji existující problémy a rizika. Synodální cestu, s níž 
přišel papež František, však vnímám jako vanutí Ducha svatého, 
jako pozvání ke spolupráci s ním. A nechávám na něm, kam nás 
svým vanutím přivede. Věřím, že chce naši církev nějak promě-
nit, a je důležité, abychom mu důvěřovali.

Jak tedy vypadají návrhy moderátorů jednotlivých týmů?
• tým „společné slavení“: Jindřich Vrána
• tým „vzdělávání a formace“: Václav Dřímal
• tým „evangelizace a ekumena“: Bohdan Mikušek
• tým „farní web a média“: Filip Dřímal
• tým „mládež“: O. Slavomír Ordoš
• tým „dobrovolnictví a charita“: Kateřina Kolajová
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K nominaci o. Slava bych rád uvedl, že si velmi vážím jeho roz-
hodnutí projít farní volbou a přijmout tak vyjádření farníků, zda 
má v dané oblasti jejich důvěru. Je v tom nejen odvaha, ale 
i notná dávka pokory…
Volby do pastorační rady proběhnou o první listopadové neděli. 
O dalších krocích budete informováni prostřednictvím neděl-
ních ohlášek.
Ekonomická rada farnosti, která původně byla zařazena jako 
sedmý pracovní tým, bude na základě svých stanov ustanovena 
o. Pavlem s tím, že jeden její člen, navržený o. Pavlem, projde 
volbou spolu s moderátory výše uvedených šesti týmů.

Na závěr chci poděkovat všem účastníkům setkání jednotlivých 
týmů. Chci poděkovat také Vám všem, kteří naši farní synodál-
ní cestu provázíte svými modlitbami. Je to stejně důležité jako 
praktické zapojení do práce v týmech či pastorační radě. Pro-
sím, abyste v tom vytrvali i nadále.

Bohdan Mikušek

Postcresima po třech letech
Když jsme se zamýšlel, co bych měl napsat o této skutečnosti, 
tak jsem si říkal, že napíšu o tom, co jsme v posledním období, 
víceméně školním roce dělali. Některé události a názory našich 
farníků mě přivedly k tomu, abych trochu od začátku představil 
tuto službu pro mladé v církvi, konkrétně z milosti Boží pouze ve 
Valašském Meziříčí. Neopomenu tady říci, že tato služba vznikla 
díky Neokatechumenátní cestě, ale v žádném případě neslou-
ží jako nábor mladých pro tento druh pastorace v církvi, chtěl 
bych tedy povzbudit rodiče mladých, aby si nedělali zbytečné 
předsudky, tady se nehraje na to, zda jsem s Pavlem, Petrem 
nebo někým jiným. Je to služba otevřená nejen pro církevně 
(ne)aktivní mladé, ale také pro ty, kteří se s církví zatím nese-
tkali. Za tyto tři roky jsme mohli vidět, že výzvy, kterým čelí 
tito mladí lidé, jsou takové, že oni sami chtějí porozumět, hledat 
pravdu, aby mohli obstát v životě, který je před nimi. Postcresi-
ma je jedna z možností, která jim může v tomto pomoci, ale 
základem je pořád vlastní rodina a předávání víry v této rodině, 
ale nemyslím tím jen předání nedělní povinnosti jít do kostela. 
Pouze s touto zkušeností již mladí ve většině případů neobstojí. 
Tato služba původně vznikla v Itálii, kde takto pomáhali mladým 
v období mezi 1. svatým příjímáním a biřmováním, což byly cca 
3–4 roky. Pak se tato zkušenost rozšířila po celém světě včet-
ně Valašského Meziříčí. V našich trochu jiných podmínkách se 
přesto ukázalo, že to může fungovat. Postcresima začínají mladí 
jako roční přípravu na biřmování a pak mohou pokračovat dále 
až do skončení střední školy. Obava z dřívější zkušenosti, že se 
po roční přípravě mladí po biřmování již neukážou, se ukázala 
jako lichá. Ano, byli jednotlivci, kteří takto přípravu pojali a po 
roce už nepokračovali, ale většina pokračuje dál, a to už ti nej-
starší začínají 4. rok. Řekl bych, že to je spíš zázrak už proto, že 
každý pátek přijdou tito mladí místo zábavy na skupinku Post-
cresima. Potvrdilo se mi to i letos, když jsem si přijel pro svou 
skupinu ke kostelu, u fary postávali mladí, kteří něco popíjeli 
a dívali se směrem k hlavnímu vchodu, kde postávali mladí a če-
kali na své kmotry. Jeden z této z této skupiny říkal ostatním, 

„hele to jsou ti od kostela, oni se v pátek nechodí bavit?“ Je vidět, 
že i ostatní mladé z tohoto světa zajímá, co dělá tato skupina 

50-60 mladých od kostela. Co tedy táhne tyto mladé, co dělají 
v pátek večer?
Pracuje se vždy s nějakým tématem např. začíná se Božími při-
kázáními. Na prvním setkání se mladí včetně kmotrů mohou vy-
jádřit k danému tématu ve smyslu, co na to říkáš ty, co na to říká 
dnešní svět okolo nás. Nejde o diskuzi, ale pouze o sdělení své-
ho pohledu, o tom, jak to každý prožívá. Odpovědi jsou dobro-
volné, kdo nechce, nemusí se k danému tématu vyjádřit. Druhé 
setkání je o tom, co na to říká Bible. Proto všichni skrutují Boží 
slovo, které je v písmu. Všichni si dělají poznámky, co je oslovilo 
k danému tématu z Bible, a pak se zase, kdo chce, může podělit 
s druhými o tom, co našel. Tato dvě setkání se dělají v rodinách 
kmotrů. Třetí setkání probíhá v kostele, popř. na faře. Součástí 
tohoto setkání je katecheze na dané téma, ve smyslu, co k da-
nému tématu říká církev. Tuto katechezi má vždy kněz a po ka-
techezi je možné dobrovolně přistoupit ke svátosti smíření. Na 
čtvrtém, posledním, setkání se potom každý dobrovolně roz-
hoduje, zda chce, aby mu s prožíváním tématu ve svém životě 
pomáhal Bůh. Pak následuje slavnostní večeře, proto se tomuto 
setkání říká „večeře smlouvy“. Kmotři připravují slavnostní ta-
buli pro všechny v rodině. Mladí jsou také zváni k tomu, aby si 
vzali slavnostní oblečení. No a to je vlastně všechno. Na konci 
každého ročníku pořádáme prázdninový kemp na pět dnů (čtyři 
noci). Součástí kempu je zábava, hry, ale také modlitba, adora-
ce, eucharistie, jedna z nich prožívaná při východu slunce, ve-
černí táborový oheň, kde se zase společně dělíme o své zkuše-
nosti. Je to krásný čas, jak pro tyto mladé, kteří se rozhodnout 
jet s námi, tak i pro nás dospělé.
Na závěr si neodpustím trochu statistiky a čísel. První ročník 
před třemi lety začalo 35 mladých, ke dnešnímu dni pokračuje 
24, druhý ročník začal s 35 mladými a pokračuje 31. Třetí roč-
ník začal se 14 a pokračuje 14. Poslední čtvrtý ročník začal pří-
pravu v letošním roce, kdy 10. října vznikly nové dvě skupinky, 
každá po osmi mladých. Tedy cca 70 mladých pokračuje dále 
a 16 mladých se začíná na biřmování připravovat. Celkem je 
tedy nyní do Postcresima zapojeno přibližně 86 mladých. Urči-
tě bych nechtěl zapomenout na kmotry, kteří se starají o tyto 
skupiny a těch celkem 20, tedy 10 manželských párů, kteří se 

„obětují“, to jsem dal schválně do uvozovek, protože Ježíš říká 
„Mé jho netlačí a břemeno netíží“. Kdybyste se zeptali těchto 
kmotrů, kteří se starají ještě o své děti, zda je to pravda, tak 
jsem přesvědčen, že vám všichni řeknout, že je to zkušenost 
i jejich života, protože i oni mají svobodu, kdykoliv se rozhod-
nout, ukončit tuto službu. Zatím nikdo nepřišel. Děkuji tedy 
všem, zvláště o. Pavlovi i o. Slavovi, že jsou přes všechny další 
povinnosti ochotni sloužit i tímto způsobem těm, o kterých my 
dospělí říkáme, že jsou naší budoucností. A to je pravda.

Hynek Vančura
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Jak nám běží rekonstrukce
farní budovy – říjen 2022

Milí přátelé farníci,
čas letí jako voda a myslím, že je správné 
přinést vám informace, co se děje s naší far-
ní budovou. Jak probíhají práce, co se daří/
nedaří apod. Předkládáme vám tedy malou 
rekapitulaci. 
Stavební firma Navláčil, která vyhrála výbě-
rového řízení pro rekonstrukci, zahájila prá-
ce 9. června 2022 Řekl bych, že se díla zhos-
tili velmi zodpovědně. I když zvenčí jsou 

práce jen málo viditelné, uvnitř budovy je velmi živo. Máme za 
sebou úspěšně všechny bourací práce i vyzdívky nových kon-
strukcí. Intenzivně se rozběhly také profese elektro – všude 
budou nové rozvody silnoproudu i slaboproudu. Je také hoto-
va velká část rozvodů topení a vody. S ohledem na věk budovy 
a stav původní ležaté kanalizace jsme se rozhodli tuto položit 

Mimo tyto práce probíhalo vzorkování všech prvků – podlahy, 
dveře, zařizovací předměty, světla, vodovodní baterie tak, aby-
chom vybrali co nejdříve a omezili tím riziko dalšího zvyšování 
cen. 
K dnešnímu dni také máme ve 4. NP hotové podlahy. Jsou při-
praveny pro následnou pokládku finálního marmolea. Provedli 
jsme zkušební omítky v jedné třídě a v ostatních připravujeme 
realizaci omítek neprodleně, aby nám včas vyzrály a nemuseli 

Ozvěny léta
Na Postcresima chodím už čtvrtým rokem a musím říct, že mi 
to opravdu hodně dalo. Na samotné setkání každý pátek jsem 
se vždycky moc těšila. Je super, když se můžeš sdílet ohledně 
víry v menším okruhu lidí, které znáš a jsou tví přátelé. Dříve 
bych řekla, že jo, Postcresima je fajn, baví mě tam chodit, a nic 
víc, ale co změnilo můj názor, tak byl letošní Postcresima tábor. 
Prvně se mi tam vůbec nechtělo jet, protože jsem věděla, že 
hodně mých kamarádů tam nepojede, ale nakonec jsem jela. Už 
hned první den, při smíření, mě oslovilo celkové téma tábora, 
které bylo: ,,Josefe, neboj se...“ a oslovila mě i Slavova úvodní 
krátká katecheze, kdy řekl něco, co mě tak trochu zasáhlo a v tu 
chvíli jsem si řekla, že tento tábor je přímo pro mě. Chtěla jsem 
si to co nejvíce užít, tak jsem na začátku odevzdala mobil, což 
pro mě byla celkem velká výzva, ale bylo to osvobozující. Strá-
vila jsem tak více času s kamarády, v přírodě a hlavně s Bohem. 
V průběhu tábora mě nepřestávaly udivovat všechna svědectví 
kmotrů, katecheze a přednášky, které byly taky moc zajímavé. 
Dalším důležitým momentem pro mě bylo vstávání a pochod 
na východ slunce. Po cestě jsme se modlili růženec a nahoře 
byla mše svatá. Byl to neuvěřitelný moment s Boží přítomností. 
Potom už jsem se jenom čím dál tím víc těšila na závěrečný po-
klad. Sice jsem měla trošku obavy, ke komu půjdu si vytáhnout 
to slovo do mého života, ale jak jsem zašla za roh, uviděla jsem 
Tománky, kteří se na mě smáli a ze mě spadly všechny obavy. 
Poslepu jsem otevřela Bibli a ukázala na jeden verš. A vůbec 
jsem nemohla uvěřit tomu, co tam bylo napsané, protože tam 
stálo: ,,Josefe, synu Davidův, neboj se vzít si k sobě Marii…“. 
V ten moment jsem si řekla, ty jo, tohle slovo je fakt pro mě. 
Bylo to zároveň téma celého tábora, které nás provázelo celé 
4 dny, tak to pro mě bylo fakt mocné. S Tománkovými jsme si 
o tom povídali, řekli si svoje zkušenosti a já jsem byla moc ráda. 
No a tak jsem odjížděla z Postcresima tábora s takovým dob-
rým pocitem, že se vlastně můžu celá odevzdat Bohu, že tu pro 
mě vždy byl, je a vždy bude. A hlavně, že se nemusím bát.

KŽ

novou. Není tedy divu, že v naší budově nějakou dobu ,,řádil“ 
i malý bagr.
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jsme je nákladně tem-
perovat po dobu zim-
ních měsíců. Zároveň 
jsou hotovy sádrokar-
tonové příčky a spod-
ní části stěn po úroveň 
oken. Také venkovní 
okna z jižní strany 
jsou osazena včetně 
nových obvodových 
vyzdívek.

Na stavbě probíhají 
pravidelné kontro-
ní dny každý čtvrtek. 
Mimo to máme v rea-
lizačním týmu porady 
nad technologií stav-
by, harmonogramem prací i plánem financí a také přípravou 
dotačních podkladů.

Závěrem ještě předkládám několik čísel:
1. etapa stavebních prací, která právě probíhá, nás bude stát 
21 055 000,- Kč. Už nyní ale máme vícenáklady, které se objevu-
jí při každé rekonstrukci. 
K dnešnímu dni jsme zaplatili za stavební práce a projekty 
1.etapy 2 582 932,- Kč. Za práce na 0. etapě jižní fasády jsme 
zaplatili 4 083 243,- Kč. Na farním účtu máme nyní pro účely 

rekonstrukce budovy cca 2 300 000,- Kč a spolek ŠANCE PRO 
NAŠE DĚTI z.s. má připravenu částku 2 850 000,- Kč. Dále máme 
otevřený úvěr v bance Unicredit ve výši 13 000 000,- Kč, který 
začínáme čerpat.
Z toho je vidět, kolik prostředků už se díky vaší štědrosti poda-
řilo nashromáždit a také kolik nás ještě čeká. Aktuálně potřebu-
jeme do konce března 2023 zajistit ještě cca 1 500 000,- Kč pro 
zaplacení všech předpokládaných nákladů 1. etapy. Věřím, že 
se nám to i díky vaší štědrosti podaří. 
Finalizujeme také podklady a přílohy pro podání žádosti z pro-
gramu IROP tak, abychom mohli co nejdříve zahájit 2. etapu 
stavby a dodržet plán zahájení výuky v novém od září 2023.
Tuto žádost o dotaci budeme podávat vzhledem k posunutým 
termínům ministerstva 1. 11. 2022.
Nebojím se říci, že zatím všechno běží podle plánu a přes všech-
ny problémy, které se objevují, najdeme vždy řešení a jedeme 
dál. Není to tak ani naše zásluha, jako spíš důkaz toho, že Pán 
Bůh má celé toto dílo pod kontrolou a On si svoje plány pohlídá 
a zrealizuje navzdory našim obavám nebo překážkám. 
Děkuji z tohoto místa také vám všem, kteří nás a toto dílo jakko-
liv podpíráte – finančně, modlitbou, pomocí, prací. Prosím vytr-
vejte dál, budeme to potřebovat. Čeká nás ještě dlouhá cesta… 

Za realizační tým spolku ŠANCE PRO NAŠE DĚTI
Miloš Skýpala

10. výročí od úmrtí o. Jaroslava

Osmého listopadu uplyne deset let od úmrtí otce Jaroslava 
Kašpara. Myslím si, že je stále třeba děkovat za všechno, co pro 
naši farnost otec Jaroslav udělal. Zároveň chci poděkovat všem, 
kdo se zastavují u kněžských hrobů na našem hřbitově. Děkuji 
za modlitby, svíčky i květinovou výzdobu. Je dobře, že si naši 
farníci připomínají ty, kteří v naší farnosti žili, vyučovali nábo-
ženství, sloužili mše svaté anebo svědčili o Kristu i bez státního 
souhlasu. Tímto bych chtěl připomenout i otce Jana Žilinského 
s tím, že příští rok 16. května uplyne sto let od jeho narození.

 o. Pavel
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Slovo života na říjen 2022
 „Vždyť Bůh nám nedal ducha bojácnosti, 

ale ducha síly, lásky a rozvážnosti.“
 (2 Tim 1,7)

Epištola, z níž je toto Slovo života vzato, 
je považována za jistý druh Pavlova du-
chovního odkazu. Apoštol je v Římě, ve 
vězení, kde čeká na rozsudek, a píše Ti-

moteovi, mladému učedníkovi a spolupracovníkovi, který má 
na starosti složitou komunitu v Efezu.
Tento dopis obsahuje doporučení, rady adresované Timoteovi, 
ale je určen každému členu křesťanského společenství včera 
i dnes. Pavel je kvůli hlásání evangelia v zajetí a chce povzbudit 
učedníka, který se bojí pronásledování a váhá kvůli obtížím spo-
jeným se svou službou, aby čelil zkouškám a stal se tak jistým 
průvodcem svého společenství. Pavlovi a Timoteovi není vlast-
ní trpět kvůli evangeliu, ale toto svědectví je možné, protože je 
založeno na Boží síle.

„Vždyť Bůh nám nedal ducha bojácnosti, ale ducha síly, lásky 
a rozvážnosti.“

Pavel chce vydávat svědectví o evangeliu. Je zřejmé, že to není 
nadání, schopnosti nebo osobní omezení, co zaručuje nebo brz-

dí službu slova, ale jsou to dary Ducha, síla, láska a rozvážnost, 
které zajišťují sílu svědectví. Zdá se, že láska, která stojí mezi 
silou a rozvážností, hraje roli v rozlišování. Rozvážnost vyjadřu-
je moudrost a připravenost na každou situaci. Timoteus, stejně 
jako učedník v každé době, může hlásat evangelium se silou, 
láskou a rozvážností, a to až do té míry, že pro evangelium trpí.

„Vždyť Bůh nám nedal ducha bojácnosti, ale ducha síly, lásky 
a rozvážnosti.“

I my jsme zažili pokušení, kdy jsme v životě a svědectví o Božím 
slově ztráceli odvahu a nevěděli jsme, jak si v určitých situacích 
poradit.
Chiara Lubichová nám pomáhá pochopit, z čeho v takových 
chvílích čerpat sílu: „Musíme se obracet na Ježíšovu přítomnost 
v nás. Postoj, který je třeba zaujmout, tedy nebude takový, že 
se zablokujeme a zůstaneme pasivně rezignovaní, ale takový, 
že vyjdeme ze sebe, že se sjednotíme s tím, co vyžaduje Boží 
vůle, že se postavíme čelem k povinnostem, k nimž nás vybízí 
naše povolání, a budeme se spoléhat na Ježíšovu milost v nás. 
Tedy vyjít ze sebe. Sám Ježíš v nás bude stále více rozvíjet ctnos-
ti, které potřebujeme k tomu, abychom o něm mohli svědčit 
v nám svěřené činnosti.“1

„Vždyť Bůh nám nedal ducha bojácnosti, ale ducha síly, lásky 
a rozvážnosti.“
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1 Ch. Lubichová, Slovo života na říjen 1986, taktéž v Parole di Vita, a cura di 
Fabio Ciardi (Opere di Chiara Lubich 5; Città Nuova, Roma 2017), str. 373.
2 Unità è il nome della pace: La strategia di Chiara Lubich, a cura di Maddalena 
Maltese, Città Nuova, Roma 2020, str. 29-30.

Síla, láska a rozvážnost, tři ctnosti Ducha, které získáváme mod-
litbou a praktikováním víry. 
Otci Justinu Narimu ze Středoafrické republiky bylo vyhrožo-
váno smrtí, stejně jako jeho spolubratrům a tisícovce muslimů, 
kteří se před válečnými represemi uchýlili do kostela. Vůdci mi-
lice, která je obléhala, ho několikrát vyzvali, aby se vzdal, ale 
on s nimi neustále vedl dialog, aby se vyhnul masakru. Jednoho 
dne se objevili se čtyřiceti litry benzínu a vyhrožovali, že je upálí 
zaživa, pokud jim muslimy nevydá. „Se svými spolubratry jsem 
sloužil poslední mši,“ vypráví otec Justin, „a vzpomněl jsem si 
na Chiaru Lubichovou. Co by na mém místě udělala ona? Zů-
stala by a obětovala svůj život. A tak jsme se rozhodli, že to 
uděláme.“ Po mši přišel nečekaný telefonát: nedalekým měs-
tem projížděla armáda Africké unie. Otec Justin jim běžel na-
proti a společně se vrátili do farnosti. Zbývalo třináct minut do 
vypršení ultimáta, třináct minut, které zachránily životy všech 
bez krveprolití.“2

Letizia Magri

zŠ salvátor
Školní rok běží naplno, žáci se pilně vzdělávají, plní domácí úko-
ly, vypracovávají referáty, píšou první testíky, učitelé zařazují 
do výuky i související akce: návštěvy divadelních představení, 
lekce v knihovně, programy v Ekocentru nebo třeba ve hvězdár-
ně… Druhý školní měsíc má pro nás zatím příznivější počasí, než 
bylo to zářijové, kvůli kterému se neuskutečnila ani Drakiáda, 
kterou jsme plánovali na 22. 9. Děti v rámci patronátu nebo i sa-
motné třídy využívají pěkné říjnové dny k výuce v přírodě a také 
k pouštění draků. O tom dnes bude ještě v našich příspěvcích 
řeč. Ale ohlédněme se nejprve za aktivitami, které jsme ve ško-
le uskutečnili za celý uplynulý měsíc.

Školní pouť do Zubří
16. září jsme si připomněli sv. Ludmilu, patronku církevních škol. 
Tento den míváme zpravidla školní pouť. Letos jsme podnikli 
pouť do Zubří. Některé třídy jely vlakem, zejména žáci z I. stup-
ně, dvě třídy jely autobusem a 16 dětí jelo na kole. I děti, které 
jely vlakem, musely na nádraží a z nádraží … putovat! A bylo to 
více než 5 km. Ve farním kostele v Zubří jsme při mši svaté pro-
sili za naši školu a její budoucnost, za žáky a jejich rodiny, za 
učitele i další zaměstnance školy i za ostatní církevní školy 
v České republice. Přímluvy přečetli žáci IX. třídy. Jelikož se naší 
pouti nemohl zúčastnit o. Pavel Stefan, prožili jsme mši svatou 
s místním farářem, o. Pavlem Hödlem. Na začátku dal dětem 
hádanku, jestli poznají, co dává Ježíšek Kateřině na oltářním ob-
raze. (Zuberský farní kostel je zasvěcen sv. Kateřině Alexandrij-
ské.) Někdo poznal, že je to prstýnek. O. Pavel potom v promlu-
vě vysvětlil dětem, co to znamená, proč svatá Kateřina dostala 
právě prstýnek... Vyzval také děti ke statečnosti a odvaze žít 
život víry, nebát se a nestydět se za to. Pan učitel Krupa nám po 
mši prozradil, kde v kostele najdeme vyobrazení sv. Ludmily – je 

to vitráž okna na pravé straně, kde je spolu se sv. Václavem. 
Poznáme ji podle šátku kolem krku. A to už všichni víme, proč 
bývá vyobrazena se šátkem nebo šálou. Potom se děti shro-
máždily na farním dvoře, pan učitel Krupa nachystal lavičky 
a stoly, aby všichni mohli posvačit. Ale jen co přinesl míč, najed-
nou nikdo neměl hlad a většina chlapců se vrhla na hřiště. Když 
už hra začala připomínat ragby, byl nejvyšší čas na společnou 
fotku a cestu zpět do Valašského Meziříčí . Cyklisté jeli opět 
na kolech, mladší děti vlakem a sedmáci s osmáky ušli pocti-
vých 12,5 km pěšky ze Zubří až ke škole pod dohledem pí. uč. 
Pružincové a Krupové. Někdo, pravda, asi léčil nějaký ten pu-
chýř, ale děti byly šikovné, udržovaly vysoké tempo a nikdo si 
nestěžoval na únavu. Pouť se nám vydařila i proto, že po dvou 
deštivých dnech nepršelo. Důležitější ale je, že se nikomu nic 
nestalo ani na kole, ani v dopravních prostředcích ani při pěší 
cestě. Chvála Pánu.

Magda Krupová

RUKA aneb školní klub v knihovně
Hm, ruka. Vždyť je to taková obyčejná věc. Ruku, ruce používá-
me každý den a často si to ani neuvědomujeme. Ale řeknu vám, 
že jen do té chvíle, než se vám s vaší rukou něco stane. Měli jste 
ji někdy v sádře nebo jste si něco udělali třeba s prsty? Oj, to 
potom najednou nejde věcí… Určitě si mě na jaře pamatujete 
s dlahou, tehdy jsem si to naplno uvědomila já. Také proto jsme 
s dětmi z klubu vybrali v knihovně program, který se týká právě 
něčeho tak všedního a zároveň nevšedního, a vlastně geniální-
ho jako naše horní končetina. Vždyť už jen každý otisk prstu je 
jedinečný! (Doufám, že ty naše klubové, provedené razítkovou 
barvou, zůstaly jen na papírcích a nezdobí napořád knihovní sto-
lečky, židličky či obaly knížek). Během programu jsme si praktic-
ky vyzkoušeli, k čemu všemu můžeme ruce použít. A věřte, že 
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to není jen psaní nebo přenášení a přendávání věcí. Však zkuste 
sami popřemýšlet. My jsme si u našeho zkoušení a přemýšlení 
užili i spoustu zábavy, někteří z nás si odnesli v ruce domů také 
vypůjčenou knihu či hru. A nakonec chci říct: buďme za naše 
ruce vděční a neváhejme je užívat k dobrému dílu.

Anna Hříbková 

Zasedání Krajského parlamentu dětí a mládeže
Ve čtvrtek 29. 9. 2022 proběhlo zasedání Krajského parlamentu 
dětí a mládeže ve Zlíně, kterého se zúčastnil člen našeho žákov-
ského parlamentu Pavel Petrovický. Baťův mrakodrap – sídlo 
Zlínského kraje, opět posloužil jako důstojné místo určené pro 
toto setkání. Na začátku zasedání jsme byli seznámeni s činnos-
tí KPDM – jak funguje, čím se zabývá. Poté proběhly plánované 
volby do jednotlivých funkcí. Po obsazení vedoucích postů se 
konaly volby do čtyřech výborů – volnočasový, multimediální, 
IT a finanční, ve kterých se budou přítomní členové angažovat. 
Pavel si vybral pro další spolupráci výbor volnočasových aktivit. 
Závěr patřil jako obvykle diskuzi a organizačním záležitostem. 
(Tiskovou zprávu o jednání lze dohledat na https://www.kr-zlin-
sky.cz/v-batove-mrakodrapu-zasedal-krajsky-parlament-deti-

-a-mladeze-aktuality-17964.html.)
Marie Čtvrtníčková

Turistický kroužek na Ondřejníku
V sobotu 24. 9. podnikly děti z „turisťáku“ svoji první letošní 
výpravu k chatě na Ondřejníku. Nejprve je čekala cesta vlakem 
do Kunčic pod Ondřejníkem, a pak už začaly stoupat nahoru po 
svých. Neměly se čeho bát, celou cestu je hlídala psí slečna Ju-

linka. Počasí bylo víc než hezké a spolu s výbornou náladou se 
děti ani nenadály a byly v cíli. Odměnou byly krásné výhledy, 
pořádná svačina a taky dovádění na kolotoči. Cestou zpět se 
děti ještě občerstvily v lesním baru a spokojeně unavené došly 
na nádraží do Frýdlantu nad Ostravicí ke zpátečnímu vlaku. Byl 
to moc prima den! 

Turistický kroužek – výlet k Oční studánce a na zříceninu 
hradu Starý Jičín
V sobotu dne 8. 10. se děti vydaly na druhou turistickou vý-
pravu. Jejich cílem byla Oční studánka pod Svincem a zřícenina 
hradu Starý Jičín. Nejprve jely autobusem do obce Jičina a od-
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tud šly pěšky k Oční studánce. Cestou se zastavily u kaple Panny 
Marie, děti se občerstvily vodou ze studánky a pokračovaly ke 
zřícenině hradu. V cíli děti prozkoumaly každé zákoutí zříce-
niny, prolezly nejednou dírou ve zdi a nakonec vystoupaly na 
místní věž. Po pořádné svačině z domova si děti koupily nějaké 
dobroty v místní restauraci a vydaly se pěšky na zpáteční cestu. 
V Janovicích si ještě zvládly zahrát hry v parku a pak už je čeka-
la cesta autobusem do Valašského Meziříčí. Dětem se výprava 
líbila a už se těší na další.

Kateřina Janýšková a Klaudie Pružincová

Školní družina ve hvězdárně
Ve středu 21. září jsme se školní družinou vyrazili do hvězdárny, 
kde byl pro děti připraven zajímavý program inspirovaný výpra-
vami člověka až za hranici zemské atmosféry. Základní informa-
ce o schopnostech lidí pobývat v kosmickém prostoru a pozná-
ní, jak žijí kosmonauté – kde spí, co snídají, kde se umývají a jak 
cvičí, všechny malé zvědavce doslova upoutaly. Děti si vyslechly 
zajímavou přednášku s promítáním fotografií, které se týkaly 
vesmíru i samotných kosmonautů.

Lenka Karolová

Sdílené dílny
Ve čtvrtek 29. 9. se vypravila V. třída do dílen na SPŠS. Pan učitel 
Takáč rozdělil žáky po dvojicích k pracovním stolům a vysvětlil 
všem postup práce při výrobě hrací dřevěné kostky. Kostku se 
žákům sice nepodařilo dodělat, ale všichni s radostí pracovali, 
a těšíme se na hotové dílo, které příště dokončíme.

Beáta Vodáková

Fotbal – Zašová
Ve čtvrtek 29. 9. se výběr žáků VI. – VIII. třídy zúčastnil fotba-
lového turnaje v Zašové. Turnaje se zúčastnilo sedm družstev, 
které byly rozděleny do dvou skupin. Naše družstvo vyhrálo ve 
skupině dva zápasy a postoupilo do semifinále, kde prohrálo 
s pozdějším vítězem turnaje, a obsadilo tak dělené 3. místo. Na 
konci turnaje proběhl ještě jeden zápas s místním družstvem ZŠ 
Zašová za divácké účasti celé školy (již mimo soutěž) a náš tým 
za bouřlivých ovací zápas vyhrál. Tímto jsme zakončili úspěšnou 
účast, které chybělo jediné místo k postupu do okresního kola.

Martin Holiš

Světový den ochrany zvířat
V pondělí 3. října jsme si ve škole připomněli Světový den 
ochrany zvířat. (Slaví se oficiálně 4. 10. na svátek sv. Františka 
z Assisi, my jsme ale z důvodu úterní návštěvy divadla oslavili 
Den zvířat dřív.) Naše letošní téma bylo: Ohrožení mořští živoči-
chové (např. kareta pravá, plejtvák obrovský, kladivoun obecný, 
piloun mnohozubý, siba skvrnitá…). Po relaci a při společném 
shromáždění s modlitbou ke sv. Františku na chodbě vystoupili 
s příspěvky o vybraných živočiších zástupci všech tříd. Prvňáčci, 
kteří ještě neumí číst, prezentovali své informace zpaměti. Ši-
kulky! Další třídy chválím za názorné ukázky, když žáci mluvili 
o velikosti, délce nebo hmotnosti zvířat: čtvrťáci vzdálenosti 
ukazovali rozestavěním po chodbě a zvedáním rukou, šesťáci 
délku plejtváka obrovského znázornili pomocí provázku, který 
museli rozmotat přes celou školní chodbu! Potom následoval 
program podle pokynů třídních (celý projektový den, tematic-
ká výuka s plyšáky nebo v maskách). Některé třídy se tématu 
věnovaly již předem, děti připravovaly referáty a malovaly ob-
rázky. V pondělí zazněla spousta informací z mořského světa 
a určitě si mnoho z nich děti zapamatují.

Magda Krupová



12

Dopravní hřiště IV. třída
Jako každoročně i letos budou žáci IV. třídy skládat zkoušky ze 
znalostí z dopravní výchovy. Protože se jako cyklisté mohou 
v deseti letech stát účastníky silničního provozu, musí znát jeho 
pravidla. V pondělí 3. 10. absolvovali první lekci – teoretickou 
i praktickou, další je čeká na konci října.

Veronika Masopustová

Recyklace – Ekocentrum – 8. a 9. ročník
Dne 3. 10. 2022 se žáci VIII. a IX. třídy zúčastnili přednášky 
v Ekocentru ve Valašském Meziříčí na téma „Ekologické třídění 
a zpracování odpadů“, které přednášel zaměstnanec firmy EKO-
KOM. V rámci přednášky se žáci dozvěděli, co se děje s odpady, 
kde naše odpady mizí, co se z nich dá dále vyrábět nebo jak se 
z nich dá vyrobit nový dům a nová energie k topení. Také na-

hlédli do problematiky sběrných dvorů a skládek odpadů – kde 
a na jaké skládce končí náš každodenní odpad, který každý z nás 
produkuje, jak se odpad zpracovává na skládkách… Mnoho za-
jímavých informací inspirujících k ještě důslednějšímu třídění 
odpadů.

Martin Holiš

Prvňáčci a druháčci v divadle
V úterý 4. 10. přišli naši nejmenší do školy svátečně vystrojeni 
a vydali se autobusem do divadla v Novém Jičíně na představe-
ní „Příhody včelích medvídků“. Pohádky o čmeláčích brášcích 
Brumdovi a Čmeldovi děti sice už znaly z oblíbených televizních 
večerníčků, ale to jim vůbec nepokazilo radost z divadelního 
zpracování. Spolu s čmeláky prožívaly dobrodružství uprostřed 
rozkvetlé louky, s napětím sledovaly, jak se učili létat, jak sbírali 
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med, skamarádili se s beruškou a housenkou, jak kvůli své ne-
poslušnosti málem padli za oběť pavoukovi nebo jak zachránili 
miminko a dopadli zloděje Pučmelouda. Díky veselým písnič-
kám P. Skoumala a Z. Svěráka a také hereckému umění protago-
nistů si děti z divadla odvezly krásný zážitek.

Třídní učitelky I. a II. třídy

Dopravní hřiště – školní klub
Ó to počasí! To nás do poslední chvíle udržovalo v napětí. Bude 
pršet, nebo půjdeme na dopravní hřiště? Dumaly o tom nejen 
natěšené děti, ale očividně i některé maminky a samozřejmě 
paní vychovatelka s paní asistentkou. Úplně neporadil ani radar. 
Ale nakonec jsme vyrazili a na dopravním hřišti na nás vykuko-
valo dokonce i sluníčko, které jenom koukalo, kolik energie mají 
ti malí a trochu větší lidičkové prohánějící se na kárách. Občas 
muselo přimhouřit oko nad nějakým tím dopravním přestup-
kem (doporučovalo by trochu zopakovat některá složitější pra-
vidla) a usmívat se nad radostí a zápalem z jízdy. Odpoledne se 
nám vyvedlo.  Dětem se ani nechtělo odcházet, několik z nich 
se ptalo, kdy že sem půjdeme znovu. Tak se budeme těšit někdy 
příště!

Anna Hříbková

Deváťáci na výstavě současného umění
Ve čtvrtek 6. října navštívili žáci IX. třídy v rámci výtvarné výcho-
vy dvě výstavy ve Valašském Meziříčí. Jedna je v Galerii Sýpka 
a druhá v Galerii Kaple. Před samotnou návštěvou expozic jsme 
se ve třídě seznámili s autory výstav (Aleš Novák a Petr Dub) 
v krátkých medailoncích přístupných na stránkách KZ Valašské 
Meziříčí a s tím, co na výstavě zhlédneme a jak na vystavené 
exponáty pohlížet. Přesto jsme byli překvapeni. Třeba peřím na 
podlaze v Kapli, neboť při vernisáži výstavy Petra Duba „Bůh si 
to žádá“ procházel místností rytíř, který mečem rozťal péřový 
polštář, a peří zůstalo součástí výstavy… (Jak nám sdělila pra-
covnice Infocentra.)

Magda Krupová

Pouštění draků
Ve čtvrtek 6. 10. se konala v rámci patronátu společná drakiá-
da žáků II. a VII. třídy.  Druháci před pouštěním draků navštívili 
minizoo a se sedmáky se setkali na Vrchovině. Děti si vše připra-
vily a během chvilky se na obloze vznášeli pestrobarevní draci 
a dráčci. Počasí nám přálo, svítilo slunce a pofukoval jemný vítr. 
Děti s draky běhaly po louce a některým drakům se podařilo 
vzlétnout hodně vysoko. Všichni jsme si to užili a těšíme se na 
další společnou akci.

Kateřina Janýšková a Klaudie Pružincová

Kluci 8. ročníku v rámci pracovních činností v dílnách
Již několik let využívá 
naše škola nabídku 
spolupráce SPŠS ve Va-
lašském Meziříčí, díky 
níž mohou v rámci pra-
covních činností naši 
žáci pracovat v dílnách 
pod dohledem zkuše-
ného mistra odborné-
ho výcviku. Také v tom-
to školním roce tomu 
nebude jinak, a tak 
jsme se ve čtvrtek 6. 
října poprvé vypravili 
s chlapci z VIII. třídy do 
dílen na Vrbenské ulici. 
Po příchodu si všich-
ni žáci vybrali svůj pracovní stůl a pak s napětím čekali, jaký 
výrobek budou vyrábět. Volba padla na velkou dřevěnou hra-
cí kostku. Každý dostal připravenou dřevěnou krychli, na jejíž 
strany musel podle výkresu přesně orýsovat body, které budou 
po vyvrtání sloužit jako hrací čísla. Poté se postupně střídali 
u stojanové vrtačky a vrtali vyznačené body. Když to měli ho-
tové, pomocí rašple, pilníku a smirkového papíru opracovávali 
jednotlivé strany a hrany kostky tak, aby byly hladké a správně 
zaoblené a dobře se s kostkou házelo. 
Zajímavostí byla informace, že součet čísel na protilehlých stra-
nách kostky má být vždycky sedm, což z nás málokdo věděl. Od-
měnou všem, kteří hrací kostku stihli vyrobit, bylo, že si ji mohli 
odnést domů a pochlubit se s ní rodičům.

Hynek Mikušek
Technický jarmark
Ve středu 12. 10. navštívila IX. třída ZŠ Salvátor dvě firmy v rám-
ci akce „Technický jarmark”. Jako první jsme navštívili firmu 
BLOCK, která spolupracuje se Střední průmyslovou školou sta-
vební. Byla nám představena práce ve firmě a byly nám sděleny 
pracovní pozice, které bychom mohli obsadit po vystudování 
Střední průmyslové školy stavební. Jako druhou jsme navštívili 
firmu CBG AUTOMATION ve spolupráci se Střední průmyslovou 
školou strojnickou Vsetín. V CBG jsme absolvovali přednášku 
o práci ve firmě a užitečnosti Střední průmyslové školy stroj-
nické. Také jsme viděli výsledky prací studentů na této škole. 
Myslím, že to bylo pro nás velmi užitečné, protože jsme viděli, 
jaké pracovní pozice můžeme obsadit po vystudování určitých 
konkrétních škol. Myslím, že mnozí jsme si uvědomili, že pokud 
se budeme chtít v životě dobře mít, musíme pro to začít něco 
dělat už teď.

Dominik Bernkopf, IX. třída
Drakiáda třeťáků – středa 12. 10.
Po loňských zkušenostech jsme se na drakiádu s letošními tře-
ťáky pořádně připravili. Kromě draků, svačinek a svačin, deštní-
ků a pláštěnek jsme si s sebou vzali i celý arzenál věcí na jejich 
opravu. Paní učitelka třídní také moudře nechala děti s rodiči 
sestavit draky už den předem doma, aby se přišlo na to, co by 
nefungovalo. Proto nám dnes šlo skládání hladce. Asfaltová 
cestička u řeky se tak brzy stala příletovou i odletovou dráhou 
pestrého dračího hejna. Někteří draci létali téměř do oblak, jiní 
se drželi při zemi. Po jejich odletu zpět do bezpečí batůžků se 
děti vypravily ještě k soutoku Bečev. Myslím, že se drakiáda dě-
tem líbila a určitě se těší na další společné zážitky.

Anna Hříbková
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Knihovna VII. třída – Detektivka a horor v knihovně… po-
druhé 
Ve čtvrtek 13. 10. 2022 šli pro změnu žáci 7. ročníku do měst-
ské knihovny na besedu o detektivkách a hororech. Sedmáci 

toto téma přijali s nadšením, které přetrvalo po celou návštěvu 
v knihovně. Nejenže se o detektivkách a hororech (samozřejmě 
přiměřených jejich věku) něco dozvěděli, ale také si zkusili práci 
s textem. A vymýšlení hrůzostrašných příběhů jim opravdu šlo. 
Některá dokončení byla nakonec strašidelnější a „krvavější“, 
než jak je vymyslel samotný autor. Na závěr se mohli porozhléd-
nout v knihovně a popřípadě půjčit knížku. Sedmáci si návštěvu 
v knihovně užili a velmi spokojená s jejich aktivní účastí byla 
i paní knihovnice.

Anežka Zgabajová

Knihovna II. třída
Ve čtvrtek 13. října 2022 navštívili žáci 2. ročníku Městskou 
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knihovnu ve Valašském Meziříčí. Paní knihovnice už na druháč-
ky netrpělivě čekala a měla pro ně připravenou knihu s názvem  
Kamil neumí létat. Děti si poslechly příběh z této knihy a pak se 
rozdělily do čtyř skupin, kde měly připraveny otázky. Odpovědi 
na ně mohly děti hledat v encyklopediích. Všem se tato aktivita 
líbila a taktéž i vydařila. Nakonec děti dostaly průkazy „Rytířský 
řád čtenářský“, kde si mohou zapisovat knihy, které přečetly, 
a tak se mohou zapojit do soutěže ve sbírání perel. V knihovně 
se žákům líbilo a již se těší na příští návštěvu.

Greňová Eva
Drakiáda – 1. a 6. ročník
Ve čtvrtek 13. 10. si také naši nejmenší vyzkoušeli na Štěpánově 

pouštění draků, vždyť co by to byl jinak za podzim. V rámci pa-
tronátu jim přišli pomáhat již ostřílení šesťáci, na které se prv-
ňáčci moc těšili. Sluníčko se sice dopoledne ještě schovávalo 
za mraky, a bylo proto trochu chladněji, ale děti se dostatečně 
zahřály, když běhaly se svými pestrými draky a dráčky křížem 
krážem po louce. Větřík pofukoval jen mírný, ale i přesto se 
některým podařilo dostat draka hodně vysoko. Všichni si užili 
společně strávený podzimní den v přírodě a jistě se těší na další 
podobnou akci.

Petra Mikešová a Jiří Krupa

Charita oslavila 30. narozeniny
V neděli 25. září vyvrcholily hlavní oslavy 
30. výročí obnovení činnosti naší charity. Je-
jich termín jsme směřovali co nejblíže svátku 
sv. Vincence z Pauly, patrona charitního díla 
(27. září).
Vše začalo mší svatou, kterou celebroval 
o. Pavel Stefan, jelikož o. Bohumír Vitásek 
(prezident Arcidiecézní charity Olomouc), 

který měl původně mši sloužit, se ze zdravotních důvodů omlu-
vil. Při mši svaté jsme děkovali za třicetileté působení Charity 
v Rožnově p. R., ve Valašské Bystřici a ve Valašském Meziříčí. 
V přímluvách jsme prosili o požehnání pro pracovníky Charity, 
naše klienty, rodinné příslušníky a všechny další lidi dobré vůle.
Po mši byly požehnány čtyři nové charitní automobily, které bu-
dou sloužit v našich službách.
Následovat měla Charitní slavnost. Do posledního okamžiku 

Charita Valašské Meziříčí jsme věřili, že se počasí umoudří, a my se budeme moci spo-
lečně i s našimi příznivci setkat v zámeckém parku. Rozhodnutí, 
jestli se slavnost bude konat, jsme museli, kvůli dalším přípra-
vám, udělat už v pátek dopoledne. Nebylo to vůbec jednodu-
ché. Ale radary a meteorologové mluvili jasně. Bylo nám to líto, 
protože vše bylo nachystáno, domluveno. 
Večerní koncert Czech Ensemble Baroque byl jakousi pomy-
slnou třešničkou na dortu. Zaplněným kostelem Nanebevze-
tí Panny Marie ve Valašském Meziříčí se nesl hudební souboj 
dvou velikánů barokní hudby – Wolfganga Amadea Mozarta 
a Johanna Sebastiana Bacha v podání bezmála čtyřicetičlen-
ného souboru v čele s dirigentem Romanem Válkem, sbormis-
trem Terezou Válkovou a koncertním mistrem Janou Anýžovou. 
Tímto kulturním zážitkem jsme završili hlavní oslavy výročí naši 
Charity.
Ráda bych touto cestou poděkovala všem, kteří se na přípra-
vách a samotném průběhu programu oslav podíleli.

Martina Došková
Charita Valašské Meziříčí
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Cenu Ď za Zlínský kraj získal Jiří Kapusta
Cena Ď je české ocenění určené mecenášům a dobrodincům 
v oblasti kultury, charity, vědy, vzdělávání a morálních hodnot 
v České republice. Na začátku týdne se v Gotickém sále Histo-
rické radnice v Jihlavě konalo slavnostní vyhlášení vítězů. Jsme 
moc rádi, že toto ocenění za Zlínský kraj získal námi nominova-
ný pan Jiří Kapusta.

Pan Kapusta začal v Charitě Valašské Meziříčí v roce 2018 vy-
konávat veřejnou službu, protože byl úřady vyhodnocen jako 
nezaměstnatelný. My jsme ze začátku byli  také v rozpacích, jak 
se nám jej podaří zapojit do běžného pracovního procesu. Ale 
překvapil nás nejen svým vzorným přístupem k práci, ale také 
nadšením a ochotou pomáhat nad rámec svých povinností. Byli 
jsme tak spokojeni, že když se vyskytla příležitost obsadit pra-
covní pozici s finanční podporou z projektu úřadu práce, nevá-
hali jsme. Dobře víme, jak se těžce hledá dobrý pracovník. A ne-
zklamali jsme se. Pan Kapusta se jako pomocný údržbář osvěd-
čil. Zapadl do kolektivu, vzorně přistupoval k práci a pracoval, 
jak jen mu to zdravotní stav dovoloval.
Po skončení pracovního poměru jsme ho rádi přivítali jako pra-
covníka veřejné služby, tentokrát v našem charitním obchůdku, 
ve kterém práce zahrnuje také příjem darovaných věcí. Jako 
milovník historie a starých knih se v práci našel. Začal chodit 
pomáhat, kdykoliv měl dlouhou chvíli, a to bez očekávání jaké-
koliv odměny. Zapojil se do prodejních akcí, kdy občas jezdíme 
se stánkem nabízet staré knihy. Přijede i o víkendu a my víme, 
že se na něj můžeme spolehnout. Při komunikaci se zákazníky 
z něj čiší radost, ochota a láska ke knihám. Jen za letošní rok 
u nás mimo hodiny veřejné služby udělal již více než sto hodin 
dobrovolnických, které si nechal zaevidovat. Ale dobře víme, že 
jich ve skutečnosti je nejméně dvojnásobek. Pan Jirka pomáhá 
s příjmem zboží, s přenášením těžkých pytlů, se stěhováním, 
s tříděním, s prodejem. Zastupuje chybějící pracovníky, prostě 
přispěchá, když si myslí, že je něco potřeba. A tak, jak se naše 
Charita stala jeho srdcovou záležitostí, ani my si nedovedeme 
představit fungování obchůdku bez něj.

mše svatá - obětní dary mše svatá - přinášení darů

žehnání nových automobilů koncert Czech Ensemble Baroque

Oslavy 30. výročí založení Charity Valašské Meziříčí



17

A jak sám říká, nejsou pro něj důležité peníze, bohatství, touží 
jen po tom, mít ze života dobrý pocit a později si říct, že žil dob-
rý život.
Panu Kapustovi gratulujeme a děkujeme za skvělou spolupráci.

Pracovníkem roku se stal Valentyn Aleksyeyevets
Ve středu 21. září v Baťově vile udělovali zástupci Zlínského 
kraje ocenění ve 13. ročníku ankety Pracovník roku v sociálních 
službách pro rok 2022. Velmi nás těší, že mezi oceněnými byl 
také náš kolega Valentyn Aleksyeyevets.

Cílem ankety je ocenit vybrané zaměstnance za jejich mimo-
řádný přístup k práci v sociálních službách a poukázat na to, jak 
vysoké nároky na člověka tato profese klade. Jak zaznělo z úst 
náměstkyně hejtmana pro zdravotnictví: „O co křehčí jsou ti, 
kterým jsou sociální služby určeny, o to silnější musí být osob-
nosti, které tuto péči poskytují.“
Ze všech nominovaných kandidátů vybrala komise složená ze 
zástupců kraje i poskytovatelů sociálních služeb 8 laureátů. 
A Valentyn byl jedním z nich.
V naší Charitě Valentyn pracuje 11 let. Celou dobu zůstal věrný 
Terénní službě Domino, která se věnuje lidem bez domova. Dá 
se říct, že je tu pro ty, před kterými většinová společnost zavírá 
oči. Nejenže tyto lidi vyhledává, ale také se jim přímo v terénu 
věnuje, což spočívá v motivování k využívání návazných služeb, 
aby opustili „ulici“ a odrazili se od pomyslného dna. Na této 
cestě je doprovází. Za své klienty neřeší jejich záležitosti, ale je 
pro ně jakousi berličkou, o kterou se, pokud chtějí, mohou opřít. 
Lidi bez domova dokáže přijmout a pomoci jim kdekoliv, v po-
době i stavu, v jakém se zrovna nachází. V mnoha případech 
klientům upraví také zevnějšek, ostříhá je, oholí, často i odvšiví.
Tato práce je pro pracovníky velmi fyzicky, ale i psychicky ná-
ročná. Často se klienti, přes veškeré úsilí, propadnou znovu tam, 
kde byli před využíváním služby. Valentyn je nezatratí, opět je 
přijme a znovu je podporuje na jejich cestě.
Není pro něj cizí pomáhat také tam, kde je to potřeba. To potvr-
dil v době, kdy Covid-19 „zaútočil“ nejen na klienty služeb pro 
lidi bez domova, ale také na jejich pracovníky. S velkým nasaze-
ním a nad rámec své pracovní doby zabezpečoval provoz nejen 
Terénní služby, ale také Denního centra a Noclehárny. Podobně 
pomáhal i při řešení situace týkající se příchodu lidí z Ukrajiny, 
které z jejich domovů vyhnala válka. Vzhledem k tomu, že sám 
pochází z Ukrajiny, ihned se zapojil do tlumočení a pomáhal 
v řešení vzniklých situací.
Valentýn se intenzivně zajímá o dění ve společnosti. Velmi ho 

baví historie. Ve svém volném čase maluje obrazy. Je to člověk 
s velkým srdce, kterému není osud druhých lidí lhostejný.

Martina Došková
Charita Valašské Meziříčí

Duchovní obnova pracovníků a dobrovolníků Charity
V předposledním zářijovém týdnu se pracovníci naší Charity zú-
častnili třídenní duchovní obnovy. Setkání se konalo na místě, 
které přímo vybízelo k odpočinku a duchovnímu načerpání, na 
Soláni v domě U Anežky.
Boží obraz v každém člověku, toto bylo tématem letošní obnovy, 
kterou nás provedl o. Kamil Obr. Pracovníci mohli využít mož-
nosti účastnit se mše svaté, přistoupit ke svátosti smíření nebo 
k osobnímu rozhovoru.
Okolní krásná příroda nás nejednou nalákala na odpolední pro-
cházku, ze které jsme se vždy vraceli s taškou plnou hub. První 
večer jsme zhlédli film, který rozpoutal následnou diskusi, a ve 
druhém večeru se utkaly tři týmy ve hře zvané Aktivity – vyhrál 
samozřejmě ten nejlepší .

„Půjdeš-li přes vody, já budu s tebou,
půjdeš-li přes řeky, nestrhne tě proud,

půjdeš-li ohněm, nespálíš se.
Protože jsi v očích mých tak drahý, vzácný,
protože jsem si tě zamiloval.“ (Iz 43,2-4)

Srdečně zveme na mši svatou
za zemřelé lidi bez domova,

která bude sloužena ve čtvrtek 
3. listopadu 2022 v 16 hodin
v kostele sv. Jakuba v Krásně

ve Valašském Meziříčí.

Díky o. Kamilovi a otevřenosti a upřímnosti všech zúčastněných 
jsme prožili krásný čas plný vzájemného obohacení a mohli na-
čerpat jak duchovní, tak duševní a fyzické síly do dalších dnů 
pracovního i osobního života.

Kateřina Kolajová, pastorační asistent
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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

Marie Foltová *1. 8. 1944 †1. 9. 2022, Štěpánov 119
Milena Škařupová *31. 12. 1964 †8. 9. 2022, Vsetínská 148/94
Eleonore Petrová *15. 7. 1945 †13. 9. 2022, Dvořákova 886/7
Jiřina Skýpalová *18. 4. 1973 †23. 9. 2022, Jarcová 110
František Pisklák *27. 4. 1933 †28. 9. 2022, Křižná 681
Eva Syptáková *2. 6. 1962 †30. 9. 2022, Růžďka 245
Vlasta Bortlová *17. 12. 1933 †4. 10. 2022, Janáčkova 655
Helena Foltýnová *27. 8. 1928 †10. 10. 2022, Seifertova 706
Eduard Kašík *25. 4. 1942 †6. 10. 2022, Husova 269
Samuel Sommer *19. 1. 2022 †8. 10. 2022, Krhová, Za školou 544

Křest přijali*
Valašské Meziříčí

Samuel Zbranek
Robert Riedl
Štěpán Pavlůsek

Richard Alex Pavelka
Kristýna Kalichová

Lešná

Zdena Urbanová
Matěj Mikuláš Borák

Ondřej David

Svátost manželství přijali
Valašské Meziříčí

 Tomáš Martinek  Eliška Žilinská
 Peter Sleziak  Veronika Zákopčaníková
 Bohumír Kratochvíl  Vendula Málková
 Miroslav Navrátil  Kristýna Karolová
 Ondřej Zavadil  Adéla Vančurová

Lešná

 Ondřej Hruška  Martha Hrušková

Modlitba za mír a za ty,
kterým je svěřena moc

První věc, ke které vybízím, je tato: ať se konají modlitby pro-
sebné, přímluvné i děkovné za všecky lidi, za krále a všech-
ny, kdo mají moc, abychom mohli vést život pokojný a klidný, 
v opravdové zbožnosti a počestnosti. Tak je to dobré a milé 
Bohu, našemu spasiteli. On chce, aby se všichni lidé zachránili 
a (došli) k poznání pravdy. (1Tim 2,1-4)
Na tato slova apoštola Pavla jsem si vzpomněl, když jsem mohl 
po delší době navštívit naše hlavní město Prahu. Bylo to odpo-
ledne na svatého Václava. Z Petřínské rozhledny jsem viděl ka-
tedrálu sv. Víta, ve které se rozezněly všechny zvony. Chtěl bych 
v tomto článku povzbudit všechny farníky k modlitbě za všech-
ny, kterým je svěřena moc. Především za naši vládu, premiéra 
i prezidenta. Myslím si, že je také nejvyšší čas modlit se za nové-
ho prezidenta pro naši republiku. Vždyť už se blíží volby, které 
proběhnou v lednu 2023. Vzhledem k tomu, že situace ve světě, 
zvláště na Ukrajině, není jednoduchá, chci také pozvat všechny 
k horlivým modlitbám. Nejlepší modlitbou je mše svatá. Jsem 
vděčný za ty, kteří přicházejí i ve všední dny do kostela. Myslím 
si, že by také bylo dobré oživit modlitbu růžence ve 20:00, jak 
jsme se modlili v době covidu.

o. Pavel
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Praha 28. září 2022 (z Petřínské rozhledny fotil o. Pavel)
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