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Podzim končí. Tyto čtyři lampy v Kozině u Bečvy nám mohou připomínat čtyři adventní svíce.
Přeji všem čtenářům krásný advent. Připravme se společně na slavný příchod Ježíše Krista.

o. Pavel



2

Podzim na Valašsku – pohled z Dušné, Jasenický potok, pohled z Malé Lhoty (foto o. Pavel)
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Úvodník
Pozvání k duchovní obnově
Z  iniciativy  některých  farníků  proběhne  v  sobotu  před  první 
nedělí adventní 26. listopadu duchovní obnova, na kterou zvu 
srdečně celou farnost. Podrobný program najdete na plakátku 
uvnitř tohoto čísla. Duchovní obnovou nás bude provázet P. Jan 
Berka, nový farář v Kelči. Mimořádně tento den nebude večerní 
mše svatá v kostele v Krásně, ale ve farním kostele v 17.30 hod. 
Také prosím farníky, aby se podle pokynů na plakátku zaregist-
rovali, pokud se hodlají duchovní obnovy zúčastnit. Je to proto, 
abychom podle počtu zaregistrovaných přibližně objednali po-
hoštění, které bude po mši svaté. Samozřejmě jsou na duchov-
ní  obnovu  včetně  pohoštění  zváni  i  ti,  kteří  se  nestačí,  nebo 
nedokáží zaregistrovat.

Pastorační rada
V uplynulých dnech proběhly ve farnosti Valašské Meziříčí vol-
by do ekonomické a pastorační rady. Děkuji všem, kdo pomohli 
s  průběhem a organizací  voleb, především Václavu Dřímalovi 
a Bohdanu Mikuškovi. Výsledky voleb najdete v článku Bohda-
na Mikuška. Pro úplnost jen dodávám, že kromě šesti zvolených 
členů jsou v pastorační radě ještě zástupci institucí a církevních 
hnutí naší farnosti a zástupci jmenovaní farářem. Jejich počet 
nesmí převýšit počet zvolených. Rozhodl jsem se, že budu jme-
novat čtyři  farníky. Do ekonomické rady jmenuji kromě zvole-
ného Ladislava Denka  ještě  tři  farníky. Všechny  jsem nestačil 
před uzávěrkou časopisu kontaktovat, proto  jejich  jména pro-
zatím nezveřejňuji. Všem zvoleným i jmenovaným děkuji za to, 
že přijali tuto službu v naší farnosti.

Velký dar smíření
Prvním  darem  vzkříšeného  Krista  apoštolům  byla  moc  od-
pouštět  hříchy  (Komu  hříchy  odpustíte,  tomu  jsou  odpuště-
ny, komu  je neodpustíte,  tomu odpuštěny nejsou  (Jan 20,23). 
Jsem  šťastný,  že  tolik  farníků  přistoupilo  ke  svátosti  smíření 
v posledním týdnu října a v prvním týdnu  listopadu. Také mě 
potěšilo,  že  všichni  nepřišli  například 1.  a  2.  listopadu  anebo 
na první pátek a první sobotu v listopadu. Každý den ráno i ve-
čer během těchto dvou týdnů bylo co zpovídat. Věřím, že přijetí 
svátosti smíření proběhne podobně i v adventu. Někteří využijí 
už adventní duchovní obnovy, další první pátek a první sobotu 
nebo společný zpovědní den, který probíhá tradičně v sobotu 
dopoledne před čtvrtou nedělí adventní. Prosím farníky, kteří 
se chtějí na něco zeptat, případně v rámci svátosti smíření řešit 
nějaký problém, aby spíše zvolili termín zpovědi v běžný všední 
den uprostřed adventu a neodkládali zpověď až na období, kdy 
se před zpovědnicemi tvoří fronty kajícníků.

Nesvítí někde zbytečně?
Pamatujete si ještě, vy starší, jak se podobné titulky či otázky 
objevovaly za totality na televizní obrazovce? Donedávna nám 
to  možná  přišlo  legrační.  Vzhledem  k  situaci,  která  nastává, 
bych se nedivil, kdyby se objevily takové výzvy opět ve sdělova-
cích prostředcích. Je třeba šetřit. A protože se blíží zima, chtěl 
bych povzbudit farníky, aby přicházeli do kostela v co největším 
počtu. Nevěřili byste, o kolik stupňů je v kostele tepleji v neděli 
po třech bohoslužbách, kdy je kostel zaplněn. Navíc topná těle-
sa v lavicích, především v Lešné, jsou daleko účinnější, když lidé 
sedí vedle sebe a celou lavici zaplní. Ve farním kostele ve Valaš-
ském Meziříčí budeme šetřit i tím, že ve čtyřech restaurovaných 
sektorech lavic nám prozatím památková péče nedovolila zabu-

dovat  jakékoliv topení. Do budoucna se budou řešit vyhřívací 
podušky na sezení. Proto prosím, aby se v následujících měsí-
cích ti, kdo přicházejí na bohoslužby, dobře oblékali. Důležitá 
je také teplá obuv. Jestliže se v minulých zimách dařilo udržet 
teplotu  ve  farním  kostele  ve  Valašském Meziříčí  na  dvanácti 
stupních, může být letos úspěchem, když udržíme teplotu nad 
nulou. Prozatím jsem neúspěšně navrhoval, že bychom výrazně 
ušetřili, kdyby místo kancionálu lidé zpívali z mobilů. Nemuseli 
bychom tolik svítit. Jelikož však všichni starší lidé chytré mobily 
nemají a mladí moc nezpívají, utrpěl by tím především chrámo-
vý zpěv. Tak radikálně tedy ještě šetřit nebudeme.

Sochy nad vjezdem do farního dvora
jsou již krásně obnoveny. Jedná se o Pána Ježíše vládce vesmí-
ru  a  apoštoly  Petra  a  Pavla. Na obnovu  těchto  soch nám při-
spělo  naše město  částkou  250  000 Kč.  Celkem  jsme  zaplatili 
452 000 Kč. Proto na  tento účel bude mimořádná sbírka  třetí 
neděli v listopadu. 
Zároveň chci moc poděkovat  za  štědrost při předchozích  sbír-
kách a především za sbírku na rekonstrukci budovy pro základní 
školu Salvátor. K velkému překvapení jsme vybrali 106 300 Kč. 
Ještě jednou všem dárcům Pán Bůh zaplať.

Pozor, roráty!
Blíží  se  advent  a  s  ním  i  očekáváme  roráty.  Letos  poprvé 
po dvou letech bez covidových omezení, to znamená i s popu-
lární snídaní. Vzhledem k tomu, že je to opravdu náročná akce, 
děkuji  všem,  kdo nám  jakýmkoliv  způsobem v  kuchyni pomo-
hou. Charita si již zamluvila jeden termín. Díky!
V rámci rorátů nás čeká ještě jedno překvapení. Přijede k nám 
TV Noe a roráty v pátek 2. prosince bude natáčet. Proto bych 
chtěl  už  teď  povzbudit  všechny  děti  případně  rodiče,  aby 
na tyto roráty určitě přišli. Myslím si, že můžeme být vděčni, že 
i  touto cestou bude vzpomínka na oblíbené roráty zachycena 
a že také povzbudíme jiné farnosti, aby tento krásný prastarý 
zvyk obnovily. 
Letos budou roráty se snídaní ve Valašském Meziříčí vždy v úte-
rý a v pátek, v Lešné ve čtvrtek.

o. Pavel

Uznej, doufej, zkoušej
Kdybychom  se  dnes  lidí  ptali,  jestli  chtějí  být  zdraví,  úspěšní, 
bohatí, krásní, bez váhání by nám všichni odpověděli,  že ano. 
Kdybychom se zeptali dokonce  i  lidí v kostele,  jestli chtějí být 
svatí, málokdo by odpověděl podobně. Lépe by tedy bylo ptát 
se,  jestli  chtějí být  šťastní. Svatí nebyli vždycky zdraví, bohatí, 
úspěšní,  ale o  všech  se dá  říct,  že byli  šťastní. Úsilí  o  svatost 
je  úsilím  o  opravdové,  hluboké  štěstí,  které  dává  láska. Není 
šťastnější člověk než ten, který ví, že je milován, a umí milovat 
nesobeckou láskou. Většina lidí vědomě nesměřuje ke svatosti, 
protože si myslí, že je to pro ně příliš vysoká laťka a nedosaži-
telný cíl. Lidé říkají: stačí, když budu žít slušným životem, plnit 
si své povinnosti, budu se ráno a večer modlit a v neděli chodit 
do kostela, snad se po smrti takto do nebe dostanu. Celkově se 
dá říct, že je to nepochopení radostné zvěsti evangelia. Revolu-
ci v pojetí svatosti přinesla sv. Terezie z Lisieux. Toužila být ve-
likou světicí a objevila malou cestu milosrdenství. Podle sv. Te-
rezie se díky této cestě může stát každý člověk velkým světcem.
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Nová pastorační a ekonomická rada

Pokusím se ukázat v jakési zkratce, v čem spočívá tato Malá ces-
ta. Dá se shrnout do následujících tří slov.

1. Uznej
Teď přijde překvapení. Nejdříve musíme uznat, že na dosažení 
opravdové svatosti nemáme. Jinými slovy máme uznat svoji sla-
bost, ubohost, i to, že nejsme schopni konat opravdové dobro 
ze svých sil, ani milovat druhé stejnou láskou, jako nás miloval 
Ježíš. Pokud to pokorně uznáme a k tomuto přesvědčení pou-
žijeme všech našich každodenních selhání a chyb, budeme růst 
do hloubky především v pokoře.

2. Doufej, neboli důvěřuj Bohu
On  jediný  je svatý, On  jediný může učinit svatými  i nás.  Je  to 
především Jeho dílo. Může to činit dokonce v jediném okamži-
ku. Třeba teď hned, když čteš tyto řádky. Může to učinit za de-
set let anebo v poslední chvíli našeho pozemského života, když 
budeme  umírat.  Když mu  budeš  důvěřovat,  když  ho  o  to  bu-
deš prosit, určitě to udělá. Nikdy mu nepřestaň věřit, spoléhej 
na něj, opři se o něho. Svatost je především dílo Ducha svaté-
ho. Každý svatý a každá svatá  je  jeho mistrovským dílem. Po-
kusme se takto dívat na naše svaté. Pak si také lépe všimneme, 
co Duch svatý dělá a působí v našem životě. Budeme mu za to 
vděční a tím více mu budeme důvěřovat, že v nás dokončí, co 
při křtu započal.

3. Zkoušej
Je jasné, že se svatými nestaneme bez našeho přičinění. Svatý 
Augustin řekl památnou větu: „Ten, který tě stvořil bez tebe, ne-
spasí tě bez tebe.“ Je třeba, abychom s Bohem spolupracovali. 
Svatá Terezie ale přichází s novým pohledem na tuto spoluprá-
ci. Ví, že některé věci nedokážeme, a pokud si představíme, že 
tyto věci bychom měli dělat celý život, už vůbec se nám do toho 
nebude chtít. Terezie, stejně jako později Matka Tereza, věděla, 
že není důležité,  jak velké věci děláme, ale kolik lásky do nich 
vkládáme.  Lepší  je dělat malé a nenápadné věci  s  láskou než 
kdovíjak velké věci bez ní. Pokud se nám ani ty malé věci s lás-
kou dělat nedaří, máme to znovu a znovu zkoušet. Zkoušej se 
znovu  a  znovu  ráno  a  večer  aspoň  krátce  pomodlit.  Zkoušej 
znovu a znovu přicházet alespoň v neděli do kostela. Zkoušej 
znovu a znovu druhým odpouštět. Zkoušej povstávat, když pad-
neš do nějakého hříchu. Ďábel  ti  v  tu  chvíli  bude našeptávat, 
že nemá cenu povstat, když opět upadneš. Nedej na podobné 
našeptávání. Povstaň a  jdi znovu ke zpovědi. Zkoušej alespoň 
někdy otevřít bibli a přečíst si pár řádků. Zkoušej aspoň na chvíli 
trpělivě snášet nějaké utrpení z lásky k Ježíši Kristu. Zkoušej tr-
pělivě snášet sám sebe, zvláště když si myslíš, že jsi od skutečné 

Dne 5. a 6. listopadu proběhly v naší farnosti volby členů nové 
pastorační a ekonomické rady. Volba proběhla formou vyjádře-
ní souhlasu či nesouhlasu s jednotlivými navrženými kandidáty. 
Celkem bylo odevzdáno 661 volebních lístků, z nichž 5 nebylo 
označeno  podle  stanovených  pravidel,  a  proto  byly  odloženy 
jako neplatné. Na 2  lístcích byl  vyznačen nesouhlas  se  všemi 
navrženými osobami a 39 lístků bylo vyčleněno jako vyjádření 
souhlasu s výhradou. Zbývající počet, tj. celkem 615 lístků bylo 
označeno souhlasně,  takže skupina navržených osob  je převa-
žující většinou farníků-voličů schválena. 

Oblast/tým Osoba
1 Společné slavení Jindřich Vrána
2 Vzdělávání a formace Václav Dřímal
3 Evangelizace a ekuména Bohdan Mikušek 
4 Farní web a média Filip Dřímal 
5 Mládež P. Slavomír Ordoš 
6 Charita a dobrovolnictví Kateřina Kolajová 
Za ekonomickou radu Ladislav Denk 

Při podrobnějším rozkladu počtu hlasů pro jednotlivé kandidá-
ty  (zápočet hlasů na  lístcích s vyjádřenou výhradou) pak mají 
jednotlivé osoby následující podporu:
Jindřich Vrána – 638, Václav Dřímal – 649, Bohdan Mikušek – 
645, Filip Dřímal – 654, P. Slavomír Ordoš – 648, Kateřina Kola-
jová – 650, Ladislav Denk – 650 hlasů.

Kromě výše uvedených zvolených členů bude pastorační rada 
zahrnovat také další osoby, jejichž členství  je dáno Stanovami 
(pro pastorační rady farností Arcidiecéze Olomouc) a které za-
stupují organizace/subjekty působící v naší farnosti. Jsou to:

• Hynek Mikušek  .................... ZŠ Salvátor
• Eliška Štefková ..................... Dětská skupina Rybičky
• Hynek Vančura  .................... Neokatechumenát
• Alžběta Juránková  ............... Farní evangelizační buňky
• Alena Beránková  .................Modlitby matek

Pastorační radu může doplnit duchovní správce – farář jmeno-
váním několika dalších osob podle potřeby  a uvážení. Určení 
–  jmenování zbývajících členů ekonomické rady  je také v kom-
petenci duchovního správce, který se při výběru řídí příslušnou 
kvalifikací a schopnostmi těchto svých spolupracovníků.

Václav Dřímal

svatosti nekonečně daleko. Věř, že v tuto chvíli může být Boží 
království opravdu blízko.

Tolik dnešní úvaha. Příště můžeme přemýšlet o dalším velkém 
objevu sv. Terezie, o možnosti zcela se svěřit neboli zasvětit mi-
losrdné Boží lásce.

o. Pavel
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Jaké by mohly (měly) být
úkoly pastorační rady?

Přestože v naší farnosti existuje a funguje pastorační rada (PR) 
již  více  let,  troufám  si  odhadnout,  že  hodně  (i  pravidelných) 
účastníků bohoslužeb jen matně tuší, čím se tato rada zabývá, 
čemu je prospěšná a kdo jsou vlastně ti její členové.
Tento stav by se nyní mohl začít měnit: volby do nové PR, které 
proběhly  začátkem  listopadu,  přinášejí  jména  těch,  kdo  v  za-
stoupení  celé  farní  obce  chtějí  spolupracovat  s  duchovními 
osobami – v PASTORACI, tedy přímo v péči o duchovní potřeby 
a rozvoj věřících i hledajících. Tak to skutečně formulují i Stano-
vy, které pro vznik a práci těchto farních rad vydalo naše Arci-
biskupství olomoucké již v r. 1997 (!) a z nichž zde uvádím přímé 
citace (výňatky):
I.1.1 Pastorační rada je poradním a pracovním orgánem faráře, 
administrátora nebo moderátora společné duchovní správy po-
dle kánonu 517 § 1 CIC.
I.2 Úkolem pastorační rady je spolu s farářem posuzovat otáz-
ky týkající se farnosti, radit se o nich, nalézat možnosti řešení, 
usnášet se na opatřeních, poskytovat součinnost při realizaci 
nebo je přímo realizovat. Na základě znalostí situace farnosti 
podílet se na vytváření pastoračního programu.

A pak následuje  řada bodů – úkolů,  z  nichž  jsou  zde  vybrány 
např. tyto:
I.3 K úkolům pastorační rady zvláště náleží:
I.3.1 probouzet a prohlubovat vědomí spoluodpovědnosti za far-
ní společenství a oživovat spolupráci členů;
I.3.3 přinášet podněty a návrhy pro přípravu a slavení bohoslu-
žeb a pro živou účast celého farního společenství na liturgii;
I.3.4 podporovat službu v charitativní a sociální oblasti a spolu-
pracovat s místní charitou;
I.3.6 sledovat a promýšlet společenský a politický vývoj s jeho 
problémy, přinášet vhodné návrhy k jejich řešení, přijímat odpo-
vídající opatření a provádět je;
I.3.7 koordinovat vzdělávací činnost ve farnosti, případně ji 
i provádět;
I.3.9 probouzet a posilovat odpovědnost farního společenství 
za misie, za mír a rozvoj pozitivních hodnot ve světě;
I.3.10 hledat a budovat ekumenickou spolupráci v pastorační 
a charitativní činnosti;
I.3.12 hledat přístup k těm, kteří jsou vzdáleni životu farního 
společenství;
I.3.13 pravidelně informovat farní společenství písemně i ústně 
o práci a problémech ve farnosti;
I.3.14 společnými úkoly a akcemi posilovat vědomí společenství;
I.3.16 spolupracovat při provádění lidových misií, při duchovních 
obnovách, při plánování a organizování bohoslužeb, při vydá-
vání farních tiskovin, v péči o farní knihovnu, vývěsku, o farní 
kroniku apod.

Při  poctivém  posouzení  toho,  nač  stačí  naše  omezené  síly 
a schopnosti, si člověk musí přiznat, že zdaleka nebude možné 
uskutečňovat většinu či snad všechny formulované úkoly. Ale 
já  sám  za  sebe  –  a  věřím,  že  i  za  ostatní  nově  zvolené  členy 
PR – mohu slíbit, že v duchu nastoupené synodální cesty budu 
usilovat  o  tolik  potřebnou  aktivní  spoluúčast  na pastoračním 
působení. 

Václav Dřímal

Úklid kostela

Se závěrem církevního roku si dovoluji poděkovat všem, kdo se 
zapojují do úklidu našeho kostela  (a záměrně nepíšu  jen o že-
nách, protože chodí pomáhat i muži). Uklízí se také u sv. Jakuba.
Je tu stálá skupina žen, která každé pondělí po ranní mši svaté 
již  roky uklízí  –  jim vyjadřuji  zvlášť  velké DÍK a  vyprošuji Boží 
požehnání.
Dále, jak všichni víte z ohlášek, se každou sobotu po ranní mši 
svaté střídají 4 skupinky. I jim vyprošuji Boží požehnání. Od no-
vého roku přibudou další 2 skupinky a tím pádem se budeme 
střídat co 6 týdnů.
Ano, sobota ráno je pro nás mnohé jediným dnem, kdy nemu-
síme  vstávat, máme  spoustu  jiných  poviností,  rodinných  akcí, 
ale z vlastní zkušenosti musím říct, že stojí za to se přemluvit. 
Pokud  začneme mší  svatou  a  uklidíme  kostel  (7.15-8.00),  tak 
za ten den toho ještě stihneme tolik, že nám čas opravdu nikde 
nechybí.
Ve  skupinkách  je  kolem 6  lidí  a  když  někdo opravdu nemůže 
přijít, tak se nic neděje, vždy se najde řešení.
Chci povzbudit i další farníky – nebojte se a přijďte mezi nás.

Jana Trusinová

Národní setkání Modliteb matek
Ve dnech 23.–24. 9. 2022 proběhlo po dvouleté odmlce Národ-
ní  setkání Modliteb matek  v  Brně.  Z  naší  farnosti  se  národní-
ho setkání zúčastnilo 12 maminek a babiček. Tématem setkání 
byla „Moudrost matčina srdce“. Přednášky měla sestra Michae-
la Zych z Kongregace sester učednic Božského Mistra. Její před-
nášky jsou velmi hluboké a dokážou oslovit a proměňovat srdce.

První přednáška měla název Moudrá matka má čisté srdce. Se-
stra Michaela mluvila o tom, že naše srdce je čisté, když je na-
směrováno na Boha, když žije pro Boha, když Boha staví na prv-
ní místo. Když žiji pod Božím pohledem, když vím, kým jsem pro 
Boha, nemusím stavět na odiv své skutky, stačí mi, když o nich 
ví Bůh. Druhá část této přednášky byla zaměřena na to, co  je 
v mém srdci, čím ho celý den sytím. Jaké je vlastně mé srdce 
a co je v něm. Jaké jsou nejhlubší úmysly mého srdce, když dě-
lám něco dobrého? Dělám tyto věci pro svou slávu, pro uznání, 
abych ukázala, že jsem lepší než ostatní, nebo dělám tyto věci 
z lásky k Ježíši? Pak ale klidně mohu dělat dobro ve skrytu, pro-
tože není okamžik, kdy by se Ježíš nedíval, kdy by nevěděl, co 
dělám, takže své dobré skutky nemusím dávat na odiv. Říkala 
také zajímavou myšlenku,  že pokud se při  zpytování  svědomí 
něčeho vzdám a nedám na toto místo nic dobrého, zase sklouz-
nu velmi lehce do stejného hříchu.
Druhá přednáška Moudrá matka naslouchá Božímu slovu byla 
o  tom,  že  každý  z nás  je  stvořen k naslouchání Božímu  slovu, 
neboť Božím slovem bylo stvořeno vše, i my. Když čteme Písmo, 
musíme ho číst s vírou, musíme věřit, že Ježíš může naše srdce 
proměnit, může úplně změnit náš život. V druhé části přednáš-
ky dávala praktické rady, jak číst Boží slovo a jak skrze něj ne-
chat proměňovat svůj život. Když čtu v Písmu o Ježíši, nemělo 
by být mým cílem pouze to, abych dostala odpověď na to, co 
zrovna řeším, ale abych poznala Ježíše, jaký je, jak myslí, co volí, 
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co dělá, a abych se jím nechala proměnit.
Moudrá matka chválí Boha –  tak se  jmenovala poslední před-
náška. Vedla nás k tomu, abychom si uvědomili, že Bůh je za ka-
ždým dobrem, že je to jeho dar. Jsem pro Boha jedinečná, proto 
o mne pečuje. Během chval se díváme na tvůrce, protože On je 
dobrý, On  je  láskou. On  je náš vnitřní pokoj.  Jako biblický pří-
klad  chval  uváděla  Pannu Marii,  která  v modlitbě Magnifikat 
nechválí Boha za dary, které od něj dostává, ale chválí ho jako 
dárce. Čím více Boha uctíváme, tím větší je náš pokoj.
O tom, co je chvála, jsme si nejen vyslechly přednášku, ale celý 
den jsme měly možnost zůstávat ve chvále, ve vzájemném spo-
lečenství, popřípadě jít ke zpovědi či duchovnímu rozhovoru.

Tímto bychom vás milé maminky a babičky chtěly povzbudit, po-
kud pociťujete touhu modlit se za své děti a vnoučata a nechce 
se za ně modlit samy, ale ve společenství s dalšími maminkami, 
tak kontaktujte Vlaďku Slowioczkovou, tel. č. 777 90 70 73, kte-
rá je koordinátorkou pro naši farnost. Skupinky Modliteb matek 
se v našem městě schází na několika místech a také v přilehlých 
vesnicích.  Je  možné  se  zapojit  mezi  věkově  mladší  maminky 
a nebo do skupinek starších maminek – babiček.

Alena Beránková a Vlaďka Slowioczková

Pouť do Říma 21.–27. června 2022
V  úterý  21.  6.  2022  v  podvečer  jsme  nastoupili  do  autobusu, 
jenž  se  s  námi  vydal  „za  hranice  všedních  dní“,  a  to  na  pouť 
do Říma. Další  zájemci, kteří  se chtěli  zúčastnit  této pouti, se 
dopravovali individuálně letadlem, ovšem ve středu odpoledne 
jsme se všichni sešli v Poutním domě Velehrad, kde bylo zajiště-
no ubytování. Tento poutní dům se nacházel cca 15 minut svě-
ží chůze od Vatikánu a mnohokrát jsme během pobytu ocenili 
tuto výhodnou polohu. Sestry nás velmi vřele přijaly a následně 
jsme se ubytovali v pěkných nedávno zrekonstruovaných poko-
jích. Měli jsme zajištěny snídaně i večeře a v areálu bylo možno 
si kdykoliv napustit pramenitou vodu, což jsme postupem času 

všichni uvítali a hojně toho využívali. Každé ráno se také konala 
mše sv. v českém jazyce.
První cesta celé naší výpravy vedla do večerního Vatikánu, kde 
bylo vše nádherně nasvětleno, neodolali jsme a pořídili si skupi-
nové foto. Odměnou za dlouhou cestu autobusem byla výtečná 
zmrzlina z oblíbené cukrárny o. Slava. Nešlo odolat, každý gela-
to ochutnal.
Ve  čtvrtek  dopoledne  jsme  se  vydali  opět  do  Vatikánu,  kde 
jsme si pozorně a se zájmem prohlíželi interiér baziliky sv. Petra, 
která se řadí ke čtyřem velkým římským bazilikám. Dále jsme se 
přesunuli ke druhé bazilice Santa Maria Maggiore, jež právem 
patří mezi nejkrásnější baziliky v Římě. Poté jsme se vydali pěš-
ky ke kostelu sv. Praxedy, následovala prohlídka kostela sv. Pet-
ra v okovech, Colossea, kostela sv. Klimenta a baziliky sv. Jana 
v  Lateránu.  Ulicemi  Říma  jsme  procházeli  jako  praví  turisté  – 
poutníci,  kdy každý obdržel  sluchátka a přijímač a tímto bylo 
dosaženo  toho,  že každý slyšel poutavý výklad o. Slava. K do-
konalosti  výpravy přispěla  také myšlenka nést  v  čele  skupiny 
českou vlajku, což se ukázalo jako velmi prospěšné řešení, nikdo 
se neztratil. Vlajku hrdě nesl nejčastěji Vašík Baričiak, který měl 
náš obdiv za svou vytrvalost.
Dopoledne dalšího dne bylo možno  strávit  u moře.  Cestovali 
jsme do Ostie vlakem a potom nám byl odměnou relax na pí-
sečné pláži. Pohoda. Nabrali jsme síly k večerní dlouhé prohlíd-
ce míst, jako byla Fontána di Trevi, Španělské schody, Pantheon, 
spatřili  jsme  budovu  školy,  kde  studoval  o.  Slavo  a  vyslechli 
si  i několik historek z  jeho studentských časů. Na ulicích bylo 
mnoho  lidí  různých  národností  také  ve  večerních  hodinách, 
a tak jsme oceňovali porty se sluchátky i vlajku jako orientační 
bod v davu lidí.
V sobotu  jsme se  těšili na návštěvu baziliky sv. Pavla za hrad-
bami, která byla postavena ve 4. století nad pravděpodobným 
hrobem apoštola Pavla. Uvnitř baziliky na stěnách lodi jsou za-
chyceny scény ze života sv. Pavla a také např. medailony všech 
papežů od sv. Petra až po současnost. Následovalo Tre Fontane, 
zde byl umučen sv. Pavel. Nyní je toto místo obklopeno zelení 
a skýtá klid uprostřed velkého města. Tady také sloužil v kostele 
svou primiční mši sv. o. Slavo. 
Hlavním cílem této pouti však byla účast na podvečerní mši sv. 
na  svatopetrském náměstí,  kterou vyvrcholilo 10.  světové  se-
tkání  rodin se sv. Otcem. Jelikož  jsme přišli v předstihu, obsa-
dili jsme „strategicky“ výhodná místa, a když sv. Otec projížděl 
uličkami mezi poutníky a žehnal jim, mohli jsme ho zhlédnout 
opravdu  z  bezprostřední  blízkosti.  Promluva  byla  zaměřená 
na  rodinu,  výchovu a  vztahy  a přinesla nám mnoho podnětů 
k zamyšlení.
V neděli nastal čas na návrat, a tak po Angelus Domini na ná-
městí sv. Petra následovala už pomalu cesta k domovu, ovšem 
se  zajímavou  zastávkou  v  semináři  Redemptoris  Mater.  Zde 
jsme byli velmi srdečně přijati a byly nám nabídnuty osvěžují-
cí nápoje, což jsme v horkém dni uvítali. Rektor semináře nám 
poutavou formou přiblížil historii semináře a také vysvětlil vý-
znam  velké  ikony,  která  sestávala  z mnoha  ikon  (čili  zdi  plné 
ikon). Poznali  jsme tak místo, kde studoval a pobýval o. Slavo. 
Poté jsme už opravdu nasedli do autobusu a vydali se na dlou-
hou zpáteční cestu k našemu valašskému městu. 
Myslím,  že naše poutnická  skupina,  ač  v  ní  byli mladí  i  starší, 
byla fajn. Na závěr bych chtěla ještě jednou poděkovat o. Slavo-
vi, který se výtečně zhostil role průvodce, i p. Evženu Hlavicovi, 
který myšlenku pouti pomohl zrealizovat, a vám všem „účastní-
kům zájezdu“, byli jste skvěli!

AM
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Roma 2022
Jistě si říkáte, na co se díváte?

Jsou to fotky z Říma
a nebyla tam zima.

Červnová pouť do „věčného města“,
jak skvělá to byla cesta!

V Poutním domě Velehrad ubytovali nás hezky,
snídaně i večeře jsme dostali,

sestry mluvily plynně česky .
O stravu duše bylo také postaráno,

na mši svatou chodili jsme každé ráno.
První cesta vedla do večerního Vatikánu,

uchváceni místem, vydali jsme se tam i po ránu.
Po poutavé prohlídce baziliky sv. Petra,

nastoupili jsme do metra,
spatřili jsme další římské skvosty,

těšilo nás, že můžeme být zde hosty.
A tak během chvíle,

viděli jsme další cesty cíle:
Santa Maria Maggiore, kostel sv. Praxedy,

kostel sv. v Petra v okovech,
až se nám z toho tajil dech.

Krásu míst zachycují fotografie, byť jenom částečně,
nejlépe je vše vidět skutečně.

Kdo má moře rád,
mohl se v něm vykoupat, 

zrelaxovat na pláži písečné,
no bylo to báječné.

Večer nás čekala dlouhá procházka:
fontána di Trevi, Španělské schody, Pantheon,
jako by ani v tento čas neustal ve městě shon.
K bazilice sv. Pavla vedly v sobotu naše kroky,

je velmi veliká a stojí tam už roky. 
Poté jsme v rychlém tempu navštívili Tre Fontane,

pro o. Slava, místo tak dobře známé.
Mocným zážitkem bylo setkání se Sv. Otcem,

tentýž den, na svatopetrském náměstí,
komu se to poštěstí!

Papež František projížděl docela blízko naší skupiny,
potom následovala mše svatá za rodiny.

Tyto chvíle prožívali jsme s radostí,
pokorou a vděčností.

Neděle byla dnem posledním,
kdy mohli jsme ještě spatřit Řím.

V poledne Angelus Domini
a pak vydali jsme se k domovu i my.

V semináři Redemptoris Mater jsme ještě zastavili,
hned v úvodu nás mile pohostili.

Nápoje chutné nám podali,
osvěženi, prohlédnout seminář jsme se vydali. 

Krásná zeď plná ikon tvořila velkou ikonu,
jako by jejich význam nám odhalil z očí oponu.

Rozloučili jsme se plni dojmů,
čekal nás autobus a cesta domů.

Celou poutí výtečně provázel nás slovem o. Slavo,
za což moc děkuji a říkám bravo!

Arrivederci Roma,
štastně jsme dojeli a už jsme doma!

pokračování na straně 23
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Slovo života na listopad 2022
 „Blahoslavení milosrdní, neboť oni do-

jdou milosrdenství.“ (Mt 5,7)

V Matoušově evangeliu je horské kázání 
zařazeno  na  začátek  Ježíšova  veřejné-
ho života. Hora  je vnímána jako symbol 
nové  hory  Sinaj,  na  níž  Kristus,  nový 
Mojžíš,  nabízí  svůj  „zákon“.  Předchozí 

kapitola pojednávala o velkých zástupech, které začaly  Ježíše 
následovat a kterým adresoval své učení. Tuto řeč naopak Ježíš 
pronáší k učedníkům, k rodícímu se společenství, k těm, kteří 
budou později nazýváni křesťany. Představuje „nebeské králov-
ství“,  které  je  jádrem  Ježíšova  kázání1  a blahoslavenství  před-
stavují jeho programový manifest, poselství spásy, „souhrn celé 
radostné zvěsti, která je zjevením spásonosné Boží lásky“2.

„Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství.“

Co je to milosrdenství? Kdo jsou milosrdní? Věta je uvedena slo-
vem „blahoslavený/í“3, které znamená šťastný, obdařený štěs-
tím a má  také význam být požehnán Bohem. V  textu  je mezi 
devíti blahoslavenstvími toto uprostřed. Blahoslavenství nema-
jí představovat chování, které je odměňováno, ale jsou skuteč-
nou příležitostí,  jak se trochu více připodobnit Bohu. Přesněji 

řečeno,  milosrdní  jsou  ti,  jejichž  srdce  jsou  naplněna  láskou 
k Němu a k bratřím, konkrétní láskou, která se sklání k posled-
ním, zapomenutým, chudým, k těm, kteří tuto nezištnou lásku 
potřebují. Milosrdenství je vlastně jedním z atributů Božích4. Je-
žíš sám je milosrdenství.

„Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství.“

Blahoslavenství proměňují a převracejí ty nejběžnější principy 
našeho myšlení. Nejsou to jen útěšná slova, ale mají moc změ-
nit srdce, mají moc vytvářet nové lidství, činí hlásání Slova účin-
ným. Je nezbytné zakusit blaženost milosrdenství také se sebou 
samým,  poznat,  že  potřebujeme  tu mimořádnou,  překypující 
a nesmírnou lásku, kterou má Bůh ke každému z nás.
Slovo  milosrdenství5  pochází  z  hebrejského  rehem,  „lůno“, 
a evokuje bezmezné Boží milosrdenství, jako je soucit matky se 
svým dítětem. Je to „láska, která neměří,  je štědrá, univerzál-
ní, konkrétní. Je to láska, která vyvolá touhu opětovat ji. Jejím 
nejvyšším cílem  je milosrdenství.  (…) Ať  jsme utržili  jakoukoli 
urážku, nespravedlnost, odpusťme a bude nám odpuštěno. My 
jako  první  toužíme  po  soucitu,  který  je  vyjádřením  slitování! 
I když se to zdá těžké a odvážné, ptejme se tváří v tvář každému 
bližnímu: Jak by se k němu chovala jeho matka? Tato myšlenka 
nám pomůže pochopit Boží srdce a žít podle něj.“6

„Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství.“
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1 Srov. Mt 4,23 a 5,19-20.
2 Ch. Lubichová, Slovo života na listopad 2000, taktéž v Parole di Vita, a cura 
di Fabio Ciardi (Opere di Chiara Lubich 5; Città Nuova, Roma 2017), str. 633.
3 V řečtině se slovo makarios/i používá jak pro popis šťastného, blaženého sta-
vu lidí, tak pro označení privilegovaného postavení bohů ve srovnání s lidmi.
4 Hebrejské hesed znamená nezištnou a přijímající lásku, připravenou odpou-
štět.
5 V hebrejštině rahamim.
6 Ch. Lubichová, Slovo života na listopad 2000, op. cit., str. 633-634.
7 Zkušenost převzata z webu www.focolare.org.

„Po dvou letech manželství se naše dcera a její manžel rozhodli 
pro  rozchod. Přijali  jsme  ji  zpět do našeho domova a ve chví-
lích napětí jsme se trpělivě snažili mít ji rádi, v srdci jsme měli 
odpuštění a pochopení, udržovali  jsme s ní a  jejím manželem 
otevřený  vztah  a  především  jsme  se  snažili  je  neodsuzovat. 
Po třech měsících naslouchání, diskrétní pomoci a mnoha mod-
liteb se k sobě vrátili s novým poznáním, důvěrou a nadějí.“7
Být milosrdný totiž znamená víc než jen odpouštět. Znamená to 
mít velké srdce, těšit se na to, že všechno smažeme, že spálíme 
všechno,  co  by mohlo  bránit  našemu  vztahu  s  druhými.  Ježí-
šova výzva k milosrdenství nám nabízí  způsob,  jak se přiblížit 
původnímu záměru, abychom se mohli stát tím, k čemu jsme 
byli stvořeni: být k Božímu obrazu a podobě.

Letizia Magri

Podzim v Rybičkách

Dětská  skupina  Rybičky  zahájila  další  škol-
ní  rok  společně  se  ZŠ  Salvátor  mší  svatou 
ve čtvrtek 1. září 2022 v 8 hodin.
První dny byly ve znamení seznamování – se-
známili  jsme  se  s  našimi  novými  kamarády, 
se  všemi  našimi  prostory  a  stanovili  jsme 
si  „školková pravidla“. Po několika adaptač-

ních  dnech  jsme  najeli  na  náš  pravidelný  režim.  Každý  týden 
máme určené téma podle našeho Plánu výchovy a péče. K da-
nému tématu směřujeme veškeré aktivity a činnosti zaměřené 
na rozvoj zrakového a sluchového vnímání,  logického myšlení 
a cvičení paměti. Pravidelně trénujeme hrubou i jemnou moto-
riku při všech pohybových aktivitách a výtvarných i pracovních 
činnostech. S předškoláky při cvičení uvolňujeme rameno, loket 
i zápěstí, učíme se správný úchop tužky a trénujeme grafomo-
toriku. 
Každodenní  součástí  našeho  ranního  kruhu  je  také  náš  nový 
kalendář, kde se s dětmi učíme zorientovat v čase a určit, jaký 
je  den,  měsíc,  roční  období  a  počasí.  Po  svačince  se  společ-
ně modlíme u  rozsvícené  svíčky a  také  rádi  zpíváme písničky 
o Pánu Ježíši. Několikrát týdně čteme biblické příběhy a podle 
kalendáře si povídáme o významných světcích nebo církevních 
svátcích.
Za  první  dva měsíce  jsme  se  naučili mnoho  nových  básniček 
a písniček, několik tanečků a zahráli si spoustu her. Každý den 
chodíme ven na procházky a různá hřiště v okolí. Ráno máme 
krátkou  rozcvičku a cvičit  chodíme  také do Domečku v  rámci 
projektu Školky v pohybu a letos nově máme také cvičení s tre-
nérem TJ Valmez, panem Koňaříkem.

Nové  zkušenosti  a  vědomosti  čerpáme  i  při  nejrůznějších  ak-
cích. V září jsme se vydali k zámku Žerotínů na dvě akce města 
– Den BESIP a Medový den. Měli jsme ve školce barevný týden, 
ve kterém  jsme při pokusech  „vyráběli“ nové barvy a  také  si 
nabatikovali šátky, které teď používáme při cvičení i při hrách. 
Během procházek jsme pozorovali, jaké nastávají s příchodem 
podzimu změny v přírodě, sbírali jsme kaštany, žaludy, barevné 
listy  a  další  přírodniny,  ze  kterých  jsme  vyrobili  spoustu  hez-
kých  výtvorů,  např.  podzimní  víly.  Udělali  jsme  si  procházku 
do lesa, kde jsme postavili lesním skřítkům domečky, poznávali 
jsme listnaté a  jehličnaté stromy a také si vyzkoušeli přesnou 
mušku házením šišek na cíl.
10.  října  jsme  se  zapojili  do  projektu  organizace  Mary’s  Me-
als (MM) nazvaného Hrnečku vař v rámci Světového dne kaše. 
Hned ráno po příchodu do školky jsme si s dětmi vyrobili z pa-
píru hrníčky Mary ś Meals. Na ranní svačinku jsme si dali naši 
jáhlovou  kaši  a  po  společné modlitbě  jsme  si  přečetli  pohád-
ku Hrnečku  vař. Na  to  jsme navázali  tím,  že  jsme  se  podívali 
na několik fotografií v rámci krátké prezentace a s dětmi jsme si 
povídali o tom, jak dobrovolníci z peněz dárců vaří kaši ve ško-
lách  a  školkách. Na mapě děti  viděly,  kde  leží  tyto  nejchudší 
země (např. Malawi, Zambie, Zimbabwe...). Potom jsme s dětmi 
nanosili dřevo, rozdělali oheň, nasbírali na poli kukuřici a rýži, 
nanosili do hrnce vodu a společně jsme uvařili kaši  (samozřej-
mě jen jako, tzn. formou hry). Společně jsme si zatančili africký 
tanec a mezitím nám paní učitelky připravily kaši LIKUNI PHA-
LA zaslanou z brněnské pobočky. Je to vlastně kukuřičná kaše 
obohacená sójovými vločkami, které se společně vaří ve vodě, 
a nakonec se dochutí cukrem. 
Děti si domů odnesly kromě zážitků z  tohoto dopoledne také 
drobné dárečky MM – pexeso, model papírové boudy, magnet-
ku, obrázek s modlitbou, nálepku a letáček. 
V rámci této akce jsme uspořádali sbírku, do které se zapojili ro-
diče i my, zaměstnanci DS. Na konto MM jsme odeslali 5 508Kč, 
což je částka, která nasytí 12 dětí po celý školní rok. Byl to další 
z projektů MM, do kterého jsme se rádi zapojili. V loňském škol-
ním roce to byl Batůžkový projekt, při kterém se nám za účasti 
našich dětí a jejich rodičů podařilo naplnit 12 batůžků potřeb-
nými věcmi pro tyto nejchudší děti. Přikládáme děkovný dopis, 
který jsme obdrželi z brněnské pobočky.
Do našeho KZ jsme se vydali za kulturou - zúčastnili jsme se di-
vadelního představení Kocourek Modroočko a  jedno dopoled-
ne jsme mohli trénovat naše řidičské schopnosti na dopravním 
hřišti.
Protože se na podzim sklízí také úroda z našich zahrádek, jeden 
celý  týden  jsme  věnovali  povídání  o  ovoci  a  zelenině.  Ovoce 
a  zeleninu  jsme poznávali  na obrázcích,  ale  také  se  zavázaný-
ma očima podle hmatu a chuti. Děti se učily strouhat jablíčka 
a s naší pomocí si upekly výbornou svačinku - jablečnou kapsu.
Další týden jsme věnovali plodům podzimu,  jako jsou kaštany, 
žaludy, šípky a další. Prošli jsme se v naší herně po hmatovém 
chodníku, vyrobili si z kaštanů šneky a nasbírali šípky na čaj.
První  listopadové  dny  jsme  si  povídali  o  našich  svatých  pat-
ronech a prožili společně se ZŠ Salvátor mši svatou. Navštívili 
jsme také městský hřbitov, kde jsme se pomodlili za naše drahé 
zemřelé, donesli jim vyrobený věneček z listů, kaštanů a oříšků, 
zapálili jim svíčky a zazpívali písničky.
Už teď se těšíme na další akce, které nás v dětské skupině če-
kají, a o tom, jak se nám vydařily, vás budeme informovat zase 
někdy příště.

Všechny Vás srdečně zdraví 
Paní učitelky z Rybiček
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Dětská skupina Rybičky
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zŠ salvátor
Čas běží, ve škole jsme na konci prvního čtvrtletí. Chystá se pe-
dagogická rada a po ní i konzultace pro rodiče. Po sv. Martinu 
se už pomalu  ladíme do  zimy a  začínáme přemýšlet  i  o před-

vánočních akcích ve škole. Např. v pátek 25.  listopadu budou 
děti, ty mladší, v rámci patronátu opět vyrábět adventní věnce. 
Rádi bychom letos uspořádali Den otevřených dveří  (13. 12. – 
viz plakátek) a tímto i vás, čtenáře Života farností, na návštěvu 
školy zveme.

Magda Krupová

A co všechno jsme ve škole podnikli za uplynulý měsíc?

Dílny IX. třída
Ve čtvrtek 13.  října  jsme navštívili dílny při  SPŠS, kde  jsme si 
mohli vyrobit dřevěné hrací kostky. Nejprve nám učitel ukázal 
postup, jakým budeme kostku vyrábět, a potom jsme se pustili 
do  práce.  Pracovali  jsme  s  pilkami,  pilníky,  brusným papírem 
a vyzkoušeli jsme si vrtání do dřeva. Práce na výrobě kostky nás 
bavila a výrobky se nám náramně povedly.

Miriam Hovorková, IX. třída

Recitace Svatováclavská réva
V sobotu 15. 10. jsme se se třemi děvčaty z prvního stupně vy-
pravily do Kopřivnice – Lubiny na recitační soutěž Svatováclav-
ská  réva. Helenka  Juránková a Viktorka Nováková přednášely 
své básně za I. kategorii do 9 let. Ve II. kategorii nad 9 let naši 
školu zastupovala Anička Bothová. Konkurence byla veliká, ob-
zvlášť ve II. kategorii. Děvčata se moc snažila a Helenka Jurán-
ková ze III. třídy obsadila 1. místo! Skvělé! Všichni účastníci si 
odvezli dárkové balení Štramberských uší. Holkám se na soutěži 
líbilo a chtěly by příští rok jet znovu.

Ludmila Nováková
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Milion dětí se modlí
V úterý 18. 10.  jsme  se  s  žáky připojili  k dětem celého  světa, 
které se v danou hodinu modlily růženec za mír a pokoj ve světě 
(zejména za ukončení válek) a za povzbuzení důvěry mladých 
lidí v Boha v těžkých časech. Modlitbu připravil pan učitel Jiří 

Krupa s využitím pokynů organizátora (Mezinárodní papežská 
nadace  ACN).  Spolu  s  ním  zástupci  žákovského  parlamentu 
(Anna Bothová, Ema Zgabajová, Adéla Havranová, Barbora Le-
vová  a  Pavel  Petrovický)  předříkávali  desátky  Radostného  rů-
žence do školního rozhlasu. Na úvod a na závěr zazněla píseň 
k Panně Marii. Naši páťáci se spolu s námi nemohli modlit, pře-
ložili jim totiž výchovně-vzdělávací program v Ekocentru právě 
na 18. 10.

Magda Krupová

Zahraniční exkurze Rakousko – Údolí Wachau
Dne 19. října se přihlášení žáci 5.– 9. ročníku vydali do Rakous-
ka na studijní cestu do Údolí Wachau. Darem od Pána bylo krás-
né podzimní počasí, o to více byl umocněn celkový dojem. Na-

vštívili jsme benediktinský klášter Melk, kde nás zaujalo nejen 
prostředí kláštera, ale i staré obrazy a písemnosti, např. Píseň 
o Nibelunzích, která se právě vystavovala, nebo jiné vzácné kni-
hy, tzv. kolibříky. Snad nebyl nikdo, kdo by neobdivoval skvosty 
v klášterní knihovně. V kostele jsme se ztišili a zazpívali píseň. 
Následovala  prohlídka  klášterních  zahrad  a  přilehlého  parku. 
Cesta  pokračovala  do městečka  Spitz,  které  jsme  si  prohléd-
li  a  zastavili  se  u  některých  památek,  poté  nás  již  čekala  loď. 
Za slunného počasí jsme obdivovali krásy krajiny, kde se kromě 
vinné révy pěstují také meruňky. Po hodinové plavbě jsme vy-
stupovali v Kremži. I zde byly k vidění památky, chrámy, sochy, 
věž aj. Mnozí žáci chtěli přivézt domů pravou „Kremžskou hoř-
čici“, která je vyhlášená svou specifickou chutí. I to se podařilo. 
Za bezpečnou cestu děkujeme řidičům firmy Pavel a za průvod-
covské slovo paní průvodkyni z CK Školní zájezdy.

Ludmila Černochová
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Páťáci v Ekocentru
Z programu Valašského ekocentra o třídění odpadu a kompos-
tování,  který proběhl dne 18.  10.,  si  naši  páťáci  odnesli mno-
ho užitečných a zajímavých informací. Dozvěděli se o významu 
a  správných  zásadách  kompostování,  prohledali  přilehlou  za-
hradu a  sbírali  drobné  živočichy  v půdě a  tyto  taky  sledovali 
na  velké  obrazovce  díky  elektronické  lupě.  Naučili  se,  jak  je 
možné v běžném životě nevytvářet odpad nebo alespoň produ-
kovat odpadu co nejméně. Řeč byla o nekonečných látkových 
sáčcích  v  obchodech,  látkové  tašce  místo  té  igelitové  nebo 
o houbičce z tykve. Přeji našim dětem, aby se dokázaly o životní 
prostředí hezky starat.

Hana Havranová

Exkurze IV. třídy v Záchranném centru Hošťálková
Ve středu 19. 10. jsme navštívili záchrannou stanici v Hošťálko-
vé.  Po  příchodu  nás  přivítala  paní  veterinářka  se  svým psem 
a  provedla  nás  celým  areálem,  kde  se  nachází  asi  180  zvířat. 
Z ptáků jsme viděli např. sovu, výra, poštolku, krkavce, včeloje-
da i papouška. Ze savců kunu, vydru, prase divoké, veverky, lišky, 
jezevce. Dozvěděli jsme se hodně zajímavostí, např. že nejvíce 
poranění u ptáků jsou popáleniny od drátů elektrického vedení, 
nebo když vypadne z hnízda mládě veverky, jeho maminka ho 
již nepřijme zpět. Dopoledne v záchranné stanici se nám moc 
líbilo a věříme, že všechny nabyté znalosti se nám budou hodit 
nejen v hodině přírodovědy.

Beáta Olbertová a Jan Fojtík, IV. třída

Školní družina na zámku
Podzimní období je již v plném proudu, a proto jsme se rozhod-
li oprášit si podzimní zvyky a tradice přímo v zámku Kinských. 
Tam  byl  pro  děti  školní  družiny  připraven  lektorský  program 
i s podzimním tvořením. Děti se dozvěděly, co se sklízí na pod-
zim v zahradě i na poli, že život našich předků byl mnohem bo-
hatší a celý rok byl protkán různými tradicemi a zvyky. Během 
povídání si děti tvořily a zdobily věneček sušenými bylinkami či 
jinými přírodninami. Svůj výtvor si pak každý odnesl domů. Jako 
vždy jsme byli z programu nadšení, a proto paní Mgr. Kateřině 
Čunkové za krásně připravený program pro děti mladšího škol-
ního věku děkujeme.

Lenka Karolová

Čtvrťáci a páťáci v Beskydském divadle 
Dne 21. 10. navštívili naši čtvrťáci a páťáci Beskydské divadlo 
v Novém Jičíně. Představení Ronja, dcera loupežníka bylo díky 
kombinaci loutkového, hraného i stínového divadla velice pou-
tavé. Děti proto zaujalo.

Veronika Masopustová

Uspávání broučků a představení pro Rybičky
V pátek 21. 10. pořádalo KZ města akci Uspávání broučků, která 
se  konala  v  prostorách  kostela Nejsvětější  Trojice.  Vystoupila 
tam také naše děvčátka z Pěvecko-dramatického kroužku. Pro 
děti a jejich rodiče holky zahrály krátkou scénku podle Jana Ka-
rafiáta o tom, jak se broučci loučili před zimou. Na závěr jsme 
si ještě venku zazpívali spolu s Rybičkami a dětmi z první třídy 
Mravenčí ukolébavku a všichni broučci se mohli uložit k zimní-
mu spánku.
V úterý  8.  11.  si  zahrála  děvčata  scénku o  tom,  jak  se Brouč-
ci loučili před zimou, ještě jednou. Tentokrát pro děti z dětské 
skupiny. U Rybiček to bylo jako vždy velice milé a srdečné, děti 
dostaly občerstvení  i nějakou sladkou odměnu za vystoupení 
a zbyl také krátký čas na hru s malými kamarády. Všichni jsme 
si to moc pěkně užili.

Petra Mikešová

SDÍLENÉ DÍLNY – V. třída – dokončení výrobku
Rozpracovaný  výrobek,  dřevěnou  hrací  kostku,  měli  páťáci 
možnost dokončit 20. 10. v dílně SPŠS. Již se všichni naučili za-
cházet  s  pilníkem,  smirkovým  papírem,  truhlářským metrem 
i kladivem. Výsledkem jejich tříhodinového úsilí je krásná kost-
ka. Teď už zbývá jen sehnat spoluhráče a zahrát si s ní nějakou 
prima deskovou hru.

Hana Havranová

Burza práce a přehlídka středních škol
Ve čtvrtek 20.  října probíhala ve Vsetíně v Domě kultury pře-
hlídka škol. Žáci VIII. a IX. třídy, kteří se této akce zúčastnili, se 
tak mohli seznámit s velkým výběrem škol, které představovaly 
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a nabízely své obory. Kromě přehlídky škol zde také probíhala 
burza práce, která přibližovala žákům uplatnění oborů v praxi. 
Nabídky byly  velmi  rozmanité  a  žáci  si mohli  některé  věci  vy-
zkoušet. Na závěr deváťáci také vyplnili malý dotazník, kde měli 
napsat tři školy, o které by případně měli zájem. Všem se tato 
akce líbila a žáci odjížděli plni dojmů, které si na zpáteční cestě 
sdělovali.

Kateřina Kubjátová

Recyklační program Recyklohraní
Naše  škola  je  zapojena  do  školního  recyklačního  programu 
Recyklohraní,  který  vznikl  se  záměrem  podpořit  environmen-
tální výchovu ve školách. Cílem projektu je prohloubit znalost 
žáků v oblasti předcházení vzniku,  třídění a recyklace odpadů 
a  umožnit  jim osobní  zkušenost  se  zpětným odběrem baterií, 
mobilů a  jiných použitých drobných elektrozařízení.  Zařazena 
jsou též témata šetrná spotřeba vody a téma klimatická změna. 
První úkol, který bylo možno v rámci projektu splnit, byla tvor-
ba komiksu s názvem Vzkaz v  láhvi,  jehož účelem bylo předat 
ostatním dětem naší školy zprávu (poselství) o tom, jak s ohle-
dem na životní prostředí máme správně zacházet s plastovými 
obaly, jak a proč je třídit a jak je to s jejich recyklací. Úkol plnili 
naši páťáci a zdá se, že výstava jejich děl ve vitrínce na chodbě 
školy pozornost mnohých upoutala. Šikovným páťákům touto 
cestou děkuji a všem přeji, aby plasty nejen správně třídili, ale 
i snižovali jejich spotřebu.

Hana Havranová

Dopravní hřiště IV. třída
V pondělí 24. 10. absolvovali naši čtvrťáci druhou  lekci výuky 
na dopravním hřišti, a zakončili  tak podzimní přípravu na Prů-
kaz cyklisty. Teoretická část probíhala v učebně, ale děti se vždy 
nejvíce těší na jízdy po dopravním hřišti. Uvidíme, jak to čtvrťá-
kům půjde na jaře a zda své první „řidičáky“ získají. 

DVPP – školení všech pedagogických pracovníků
V  úterý  25.  října  se  všichni  pedagogičtí  pracovníci  zúčastnili 
vzdělávací akce na téma Motivující komunikace. Lektorkou byla 
opět PhDr. Lenka Svobodová, která u nás již několik seminářů 
školila.  Program  školení  byl  zajímavý a doplňován mnoha pří-
klady z praxe. Některé způsoby komunikačních sdělení jsme si 
mezi sebou i vyzkoušeli.

Slavnost Všech svatých
V úterý 1. listopadu jsme si spolu s farností připomněli Slavnost 
Všech svatých. Při mši svaté nás v promluvě o. Pavel vyzval k za-
myšlení, jak si myslíme, že by odpověděli lidé na otázku, jestli 
chtějí být zdraví, úspěšní, mít hodně peněz a nemít žádné sta-
rosti. Asi by všichni dopovídali, že ANO. Kdyby se ale zeptal těch 
lidí,  jestli by chtěli být svatí? Možná by říkali: To není pro mě. 

Možná dojít nebe, ano, ale svatí…? Dojít ke svatosti by podle 
nich asi znamenalo něco těžkého, nedostižného a náročného…
Přitom si můžeme slovo svatý přeložit jako blažený nebo šťast-
ný…  Kdo  by  nechtěl  být  šťastný?  Napověděl  nám,  jak  láskou 
k druhým – dobrými skutky, soucitem a pomocí a častou svá-
tostí smíření může každý z nás jít svatosti vstříc. A není nikdy 
pozdě začít! S sebou do školy jsme si pak odnesli obálku s lísteč-
ky se jmény svatých, ze které si potom žáci i učitelé vzali jeden 
lístek se  jménem světce, který bude jejich patronem pro celý 
následující rok.

Magda Krupová

Dílny osmáků
Ve  čtvrtek  3.  11.  se  chlapci  z  8.  ročníku  v  rámci  pracovních 
činností opět vydali do dílen na Vrbenské ulici. Tentokrát měli 
za úkol vyrobit dřevěný košíček. Pod vedením zkušeného pana 
mistra  se hoši  seznámili  s pracovním postupem, nachystali  si 
nářadí a práce mohla začít. Nejdříve bylo potřeba si vše zakres-
lit pomocí metru a úhelníku a poté se dílnou ozývaly jen zvuky 
řezání. Práce šla hochům pěkně od ruky a pan mistr byl velmi 
překvapený, jak jsou zruční. Protože je výrobek náročnější, jeho 
dokončení čeká žáky v příštích hodinách pracovních činností.

Krajské kolo Logické olympiády
V pátek 4. 11.  jsem doprovázela žáka  IX.  třídy Tobiáše Zgaba-
je na krajské kolo Logické olympiády, které se konalo ve Zlíně. 
Po příjezdu jsme se vydali na Fakultu informatiky UTB na Jižních 
svazích. Olympiáda měla  tři  kategorie.  Kategorie A:  I.  stupeň, 
kategorie B: II. stupeň, kategorie C: střední školy. Prezence sku-
piny B, do které patřil Tobiáš, byla od 11:00 do 11:30, poté za-
čalo řešení úloh, které trvalo hodinu a půl. Po přestávce ve 14 
hodin  proběhlo  vyhodnocení  a  vyhlášení  výsledků.  Tobiáš  se 
umístil v tomto krajském kole na devátém místě, což při počtu 
účastníků je velmi pěkný výsledek.

Kateřina Kubjátová
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Hvězdárna – exkurze třeťáků
Žáci  3.  ročníku  se  v  pátek  4.  11.  vydali  do místní  hvězdárny 
na výukový program Slunce, Země a Měsíc. Čekalo  je mnoho 
informací  na  toto  téma,  nemálo  fotografií,  pomůcek,  obráz-
ků, animací. Děti se mohly také ptát na všechno, co  je v rám-
ci tématu zajímalo. Na závěr bylo slíbeno pozorování v kopuli, 
ke kterému ovšem z důvodu zatažené oblohy nedošlo. Přesto 
se do kopule vydaly a dostaly informace o dalekohledu a pozo-
rovaly otevírání kopule. Poté si mohly zakoupit nejrůznější tiš-
těné materiály a speciální sklíčka na pozorování Slunce, čehož 
mnozí využili.

Ludmila Černochová

Scio testování žáků VI. a IX. třídy
Během měsíce  října a  listopadu prošli  žáci VI. a  IX.  třídy srov-
návacím testováním. Soubory testů připravila společnost Scio. 
Šesťáci plnili  úlohy  z  českého  jazyka, matematiky a obecných 
studijních předpokladů,  deváťáci měli  k  těmto navíc  ještě  an-
glický  jazyk.  K  dnešnímu  dni  znají  své  výsledky  žáci  VI.  třídy. 
Ve srovnání se stejně starými žáky v celostátním měřítku si ne-
vedli  špatně. Deváťáci v  těchto dnech  testy  teprve dokončují. 
Testování může dát  šesťákům  informaci,  jak  zvládli  zakončení 
prvního stupně ZŠ a přechod na druhý stupeň, deváťáci  zjistí, 
jak jsou na tom na začátku posledního ročníku ZŠ a s jakou in-
tenzitou a pílí nutno přistoupit k přípravě na přijímací zkoušky.

Magda Krupová

Divadlo v družině
V pondělí 7.  listopadu k nám do družiny přijelo Divadélko pro 
školy  se  svým  kombinovaným  loutkohereckým  představením 
pro  děti.  Pohádka  vyprávěla  o  životě  lesních  zvířátek,  přede-
vším o veverce, ježkovi či jezevci. Představení sestávalo ze dvou 
příběhů, ve kterých herci s poutavým nasazením udržovali neu-
stálý kontakt s dětmi. Smyslem celého představení bylo vytvo-
řit pozitivní vztah k přírodě a všem živým tvorům. Poučné a zá-
roveň vtipné pohádkové příběhy se nám velice  líbily a  již  teď 
se na další setkání s herci a jejich novým repertoárem těšíme!

Lenka Karolová

Divadlo Hradce Králové pro VIII. a IX. tř.
Ve středu 9. 11. nás opět navštívili herci z Divadélka pro školy 
z Hradce Králové. Žáci VIII. a IX. třídy tak nemuseli nikam jezdit 
a jen se přesunuli do družiny, kde herci představení přichysta-
li. Program s názvem „Divadelní cestopis“ nás provedl ukázka-
mi  nejslavnějších  evropských  divadelních  her  od  středověku 
po  české  národní  obrození.  Začali  jsme  anglickou  renesanční 

tragédii  –  Shakespearovým  „Hamletem“  a  jeho  nesmrtelným 
monologem  „Být  či  nebýt,  to  je  otázka“.  Další  ukázkou  byla 
francouzská  komedie  od  Molièra  „Zdravý  nemocný“  o  muži 
jménem Argan, který si o sobě myslel, že je nemocný a dává to 
všem patřičně najevo. Poté jsme se přesunuli o 100 let a do Itá-
lie, kde se odehrávala situační komedie autora Carla Goldoniho: 
„Sluha  dvou  pánů“  –  nám  známý  Truffaldino  popletený  sluha, 
který se dostává do různých komických situací při službě dvě-
ma pánům, Beatrici a Florindovi, kteří nemají ani tušení, že slu-
ha slouží oběma najednou. Další ukázkou bylo veršované dra-
ma „Cyrano z Bergeracu“ s hlavními postavami Cyrana, Roxany 
a Kristiána. („Ach, mějte se mnou slitování, má láska není klam, 
má  krásná  paní.“)  Poslední  ukázkou  jsme  se  přesunuli  k  nám 
na Moravu s tragickým dílem bratří Mrštíků „Maryša“ s velmi 
známým  dialogem Maryši  a  jejího  muže  Vávry:  „Od  keho  je 
káva?“  „Od  Žida.“  Představení  nás  velmi  bavilo,  protože  bylo 
nejen poučné, ale i velmi zábavné a vtipné.

Kateřina Kubjátová

Knihovna VIII. tř.
Ve  čtvrtek  10.  listopadu  čekala  na  osmáky  paní  knihovnice 
s  lekcí s názvem: Plujeme napříč žánry – fantastické světy, ze-
jména Lois Lowryové. Autorčina kniha „Dárce“ je sérií příběhů 
z utopické společnosti, ve které se lidem podařilo zbavit hladu, 
strachu, závisti, utrpení a válek. Zároveň však přišli také o bar-
vy, lásku, soucit či umění. Hlavní postavou je dvanáctiletý Jonas, 
který se má stát budoucím „příjemcem paměti“. Dárce mu pře-
dává  jednotlivé vzpomínky a zkušenosti předchozích generací 
od  krásných  po  velmi  bolestivé.  Jonas  si  uvědomuje,  že  jeho 
společnost není vůbec dokonalá, žije sice v bezpečí a v dostat-
ku,  ale  za  cenu  totální  absence  citů  a možnosti  volby,  a  začí-
ná pochybovat o tom, zda s tímhle vědomím chce a dokáže žít 
jako dřív… Autorka získala za svou tvorbu několik významných 
ocenění – nejvýznamnějším oceněním je Cena Johna Newbery-
ho, kterou dostala hned dvakrát, a to za knihu Spočítej hvězdy 
a Dárce. Do češtiny byly přeloženy  její  tři knihy: Dárce  (2013), 
Spočítej hvězdy (2015) a Hledání modré (2016).

Svatý Martin navštívil školu
11.  listopad  známe  všichni  jako  den,  kdy  „přijíždí  sv.  Martin 
na bílém koni“. Ale kdo čekal letos na sv. Martina první sníh, byl 
zklamán, protože počasí je stále na tuto roční dobu dost teplé 
a  sněžit  venku nezačalo.  Letos  si  na  sv. Martina připravil  pro 
žáky překvapení  žákovský parlament,  který ve  třídách  I.  stup-
ně předvedl krátkou scénku ze života tohoto světce. Bylo moc 
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pěkné si tento svátek připomenout a žákovskému parlamentu 
za nápad, přípravu a realizaci děkuji.

Magda Krupová 

Projektový den ve II. třídě – „Jak nám chutná podzim“
Ve čtvrtek 10. listopadu to ve II. třídě už od rána krásně vonělo. 
Směs vůní podzimní zeleniny a ovoce napovídala, že ten den ne-
bude u druháčků obyčejné vyučování… Paní učitelka ve spolu-
práci s rodiči žáků připravila projektový den s názvem „Jak nám 
chutná podzim“. Každý z dětí přinesl něco, co roste a na podzim 
se sklízí na našich  zahradách, a  co  je nejen dobré, ale hlavně 
zdravé. V rámci prvouky si děti nejen zopakovaly učivo o dru-
zích zeleniny a ovoce, ale nakonec si uspořádaly zdravou hosti-
nu. Každý mohl ochutnat všechno, co se nabízelo. A věřte, bylo 
toho požehnaně! Mošt, papriky, okurky, jablka čerstvá i sušená, 
sušené  švestky,  hrušky,  dýňový  kompot, marmelády,  domácí 
přesnídávka,  salát  z  červené  řepy,  kysané  zelí,  celer,  sušená 
dýně… Pokud dodneška druháčci zeleninu nevyhledávali, tento-
krát dozajista ochutnali všechno! (Pozn. nechyběly ani hranolky 
s kečupem, protože brambory a rajčata se přece taky na zahra-

dě pěstují .) Druháčci pozvali na ochutnávku taky patrony ze 
VII. třídy a zaměstnance školy. (Děkujeme rodičům za spoluprá-
ci.)

Magda Krupová, Kateřina Janýšková
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Informace ze scholy
Od pátku do  soboty 11.–12.  listopadu  jsme  se  s naší  scholou 
vypravili  na  malé  soustředění  do  Rožnova  pod  Radhoštěm. 
V pátek večer jsme prožili večer chval, který uspořádali mladí 
z Rožnova. Celou sobotu jsme zkoušeli nové písně, a dokonce 

jsme i jednu sami složili. Načali jsme už i repertoár na tradiční 
vánoční koncert, který bude i letos 25. 12.
Budeme  rádi  za  každého nového  zpěváčka, proto  se neváhej-
te ozvat Janči Žilinské – 727 912 285. Zkoušíme každou neděli 
od 8:30 na faře.

Barbora Perutková

Biřmování v Brankách

V sobotu 29. října jsem byl na biřmování v Brankách. Místní farář o. Ján Rimbala připravil k přijetí svátosti křesťanské dospělosti 
devět mladých Romů. Byla to moc krásná slavnost. Podařila se dobrá věc. Biřmoval pomocný biskup Antonín Basler. Po biřmování 
byla hostina v Hasičském domě v Kelči. Vzpomínám na léta, kdy jsem Branky spravoval a ve škole učil bílé i romské děti. Branky jsou 
úžasné dobrým soužitim nás „gadžů“ i Romů. Blahopřeji všem biřmovancům i o. Jankovi. 

o. Pavel 
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Charita Valašské Meziříčí
Historii i současnost Charity Valašské 
Meziříčí najdete na webových stránkách 
a facebooku
Charita  Valašské  Meziříčí  v  letošním  roce 
slaví  30.  let  od  svého  vzniku.  Její  příběh  se 
skládá z historie tří samostatných organizací 
– Farní charita Rožnov pod Radhoštěm, Chari-
ta Valašská Bystřice a Farní charita Valašské 
Meziříčí, které se před jedenácti lety spojily 

v Charitu Valašské Meziříčí.
Pokud se chcete o  třicetileté  charitní  cestě dozvědět více,  za-
vítejte na naše webové stránky https://www.valmez.charita.cz 
a FB Charita Valašské Meziříčí, kde v současné době pravidelně 
zveřejňujeme seriál o charitních službách. Na webových strán-
kách v záložce 30 let s Vámi pak najdete historii jak tří samostat-
ných organizací včetně medailonků jejich ředitelů, tak i zmapo-
vanou  cestu  od  jejich  sloučení  v  Charitu  Valašské Meziříčí  až 
do její současné podoby.

Mše za lidi bez domova 
V dušičkovém týdnu se již tradičně konala v kostele sv. Jakuba 
mše svatá za zemřelé lidi bez domova, kterou sloužil pan farář 
Pavel Jombík z Choryně. Děkujeme všem, kteří se  jí zúčastnili 
a na lidi bez domova vzpomněli.

Amika využívá terapeutickou metodu Sandtray
Na konci října jsme zaslali závěrečnou zprávu k projektu Tvoři-
vý prostor pro pomoc dětem i dospělým s duševním onemoc-
něním, který jsme realizovali v Sociální rehabilitaci Amika díky 
podpoře Nadačního fondu Tesco a NROS.
Z nadačního grantu ve výši 30 000,- jsme pořídili terapeutické 
pískoviště s doplňky a hrnčířský kruh. 
Díky pořízení terapeutického pískoviště můžeme do práce s kli-
enty zařadit terapeutickou metodu Sandtray. Prostřednictvím 
figurek  klienti  vytváří  v  pískovišti  nějaký  obraz.  Dochází  tak 
k  využití  podprahového  vnímání  klientů,  především  pak  dětí, 
které obtížně popisují své emoce, postoje, vlastní vnímání reali-
ty a svůj vnitřní svět. Při práci s pískovištěm se odkrývají témata, 
která jsou „nejpalčivější“ nebo zanořená mimo vědomý dosah. 
Prostřednictvím vytvořeného obrazu a kladení otázek pracov-
níkem/terapeutem se klienti mohou napojit na adekvátní emo-
ce i tužby. Získávají tak v průběhu nadhled nad svou životní si-
tuací a díky tomu mohou učinit zásadní rozhodnutí. Na základě 
rozhodnutí pro nějakou životní změnu při práci na pískovišti se 
mohou dít změny i ve skutečném životě našich klientů.
Hrnčířský  kruh  klientům  přináší  jistou  formu  relaxace,  díky 
které mezi nimi probíhá vzájemná komunikace uvolněněji, což 
podporuje rozvíjení a udržování  jejich komunikačních a sociál-
ních schopností a dovedností. Zároveň u klientů dochází  také 
k rozvíjení jemné motoriky, tvořivé kreativity.
Pořízené  vybavení  přispívá  ke  zlepšení  duševního  stavu  klien-
tů  i k prevenci  jeho zhoršování. Díky tomu můžeme u klientů 
předcházet hospitalizacím v psychiatrických nemocnicích, příp. 
očekávat snížení medikace, jež jsou finančně nákladné. Celkový 
dopad pak může sahat od kvalitnějšího prožívání sebe i mezilid-
ských kontaktů k lepšímu fungování ve společnosti nebo uplat-
nění na trhu práce, popřípadě udržení si zaměstnání.

Sociální rehabilitace Amika podporuje děti, mládež a dospělé, 
kteří se v důsledku duševního onemocnění nebo psychických po-

tíží dostali do situace, kterou nedokážou sami zvládnout. Našim 
posláním je poskytovat těmto lidem takovou míru podpory při 
zvládání nároků každodenního života, která jim umožní, v rám-
ci jejich možností a schopností, žít plnohodnotný život. Službu 
poskytujeme v běžném prostředí klienta ve Valašském Meziříčí 
a okolí nebo prostorách služby.

https://www.valmez.charita.cz/sluzba/socialni-rehabilitace-
-amika

Martina Došková
Charita Valašské Meziříčí
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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

Vlasta Zajícová *17. 1. 1930 †20. 10. 2022, Poličná 312
Ludmila Drápelová *13. 11. 1943 †24. 10. 2022, Sokolská 1090
Antonie Kubíková *2. 8. 1944 †1. 11. 2022, Smetanova 1151

Křest přijali*
Valašské Meziříčí

Viola Terezie Marušáková
Anna Pauchová
Emílie Krupičková

Martin Marlof
Klára Bártková
Veronika Jandová

Svátost manželství přijali
Valašské Meziříčí

  Tomáš Martinek   Eliška Žilinská
  Marek Maleňák   Pavla Tovaryšová
  Jan Hlavica   Sára Jurčíková

Pozvání – nabídka
Kdo by rád prožil konec roku v Medjugorii (asi 27. 12. 2022 – 2. 1. 
2023), ozvěte se do konce listopadu na tel. 739 226 201.

Jana Trusinová

Nejlepší vánoční dárek
Prostři místo u vánočního stolu hla-
dovějícímu dítěti
Jestliže  nevíte,  co  darovat  letos  pod 
stromeček, máme pro vás tip na dárek, 
který  udělá  radost  všem  lidem  dobré 
vůle  a  navíc  reálně mění  lidské  životy. 
Hnutí Mary ś Meals pomáhá už více než 
dvěma a čtvrt milionu dětí na celém svě-
tě. Poskytuje jim vydatné jídlo v místě 

jejich vzdělávání, aby se mohly lépe soustředit a hodně se toho 
naučily. To přináší naději příští generaci a doslova zachraňuje 
životy.  Letos o Vánocích  se můžete  k hnutí připojit  a prostřít 
jeden nebo i více virtuálních talířů u vašeho stolu za pouhých 
459 Kč. Tím zajistíte jídlo jednomu dítěti na celý školní rok. Stůl 
prostřete zakoupením tištěného nebo elektronického poukazu 
na eshopu hnutí Mary ś Meals zde: https://eshop.marysmeals.
cz/darkovy-poukaz-misto-u-vanocniho-stolu

Za Mary‘s Meals Veronika Miškaříková

Apoštolát modlitby

DENNÍ MODLITBA APOŠTOLÁTU

Nebeský Otče,
kladu před tebe celý dnešní den a ve spojení s tvým 
Synem, který ve mši svaté neustále zpřítomňuje svou 
oběť za záchranu světa, ti nabízím své modlitby, prá-
ce, utrpení i radosti. Duch Svatý, který vedl Ježíše, ať 
je i mým průvodcem a dává mi sílu svědčit o tvé lásce. 
Spolu s Pannou Marií, Matkou našeho Pána a Matkou 
církve, to vše přináším jako svou nepatrnou oběť ze-
jména na úmysly Svatého otce a našich biskupů:

PROSINEC
Úmysl papeže: Za organizace dobrovolníků
Modleme se, aby rozvojové a dobrovolnické 

organizace nacházely osoby ochotné zapojit se 
do společného dobra a neustále hledat nové 
způsoby spolupráce na mezinárodní úrovni.

Národní úmysl: Za návštěvníky půlnočních bohoslužeb
Modleme se za ty, kteří o Vánocích navštíví naše 

kostely, aby se nechali proniknout radostnou zvěstí.

SVATÝ FRANTIŠKU XAVERSKÝ, ORODUJ ZA NÁS!
SVATÁ TEREZIE OD DÍTĚTE JEŽÍŠE, ORODUJ ZA NÁS!
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Pouť do Říma 21.–27. června 2022
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