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NA ÚVOD
Nezabloudit!
Prázdniny bez výletů a cestování by asi byly divné
prázdniny. Těch možností, kam jít nebo jet je spousta.
Můžeme jet na tábor, k moři, do lesa na houby, k babičce, na
výpravu a spoustu jiných míst. Snad jen do školy nikdo z nás
nepůjde.
Kromě těchto různých cest máme všichni ještě jeden
společný cíl. Totiž nebe. Celý náš život je jedna dlouhá cesta
za Bohem do nebe.
Aby tato životní cesta i všechny prázdninové výlety
dopadly dobře, nezapomeň na tyto věci:
- Ráno se pomodlit.
- Dobrou svačinu.
- Kamarády.
- Zeptat se, když nevíš kudy dál.
- Splnit, co jsi slíbil.
- Překonávat překážky, které se objeví.
- Hrát si.
- Vědět, kam vlastně jdeš.
- Když něco pokazíš, naprav to.
- Nezapomeň, že všude s tebou bude Bůh.
o. Jiří Ramík
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K ZAMYŠLENÍ
Je stále těžší radovat se
Benedikt XVI.
Tento svět tak, jak je, se jeví jako jeden velký blázinec.
Na jedné straně blahobytná společnost, na straně druhé
vzrůstající chudoba, války, přírodní katastrofy, které nás sužují
stále častěji, a zjevný úpadek kultury, úbytek rozumu
a moudrosti. Ještě nikdy snad nebylo tolik rozvrácených rodin,
tolik
narkomanů,
alkoholiků,
tolik
rozbitých
vztahů,
narušených dětí, zbídačených a paradoxně i zkažených
blahobytem. V takové době je stále těžší radovat se. (Peter
Seewald)
Stále znovu pozoruji, že nenucená radost je vzácností.
Radost je dnes jakoby stále více zatěžována morálními
a ideologickými hypotékami. Má-li člověk radost, už se bojí, že
se provinil vůči solidaritě s tolika trpícími. Nesmím se vlastně
vůbec radovat, myslí si, ve světě, kde je tolik bídy, tolik
nespravedlnosti. Dovedu to pochopit. Je v tom také morální
smýšlení. Přesto je však tento postoj mylný. Svět potřebuje
lidi, kteří se radují.
Protože svět se přece nestane ztrátou radosti lepším
- a ani to trpící nezbaví utrpení. Právě naopak, svět potřebuje
lidi, kteří objevují dobro, kteří se z toho radují, a získávají tak
odvahu k dobrému. Radost tedy není ničím proti solidaritě.
Je-li správná, není-li egoistická, vychází-li z vnímání dobra,
chce být také sdělována a předávána dál. Vždycky je mi
nápadné, že v chudých čtvrtích, například v Jižní Americe,
můžeme vidět daleko více usměvavých, radostných lidí než
u nás. Očividně při vší bídě ještě vnímají dobro, kterého se
pevně drží, mohou z něho čerpat sílu.
Proto potřebujeme zase onu prazákladní důvěru, kterou
nakonec může dát jen víra. Že svět je v podstatě dobrý, že
Bůh je zde a je dobrý. Že je dobré žít a být člověkem. Odtud
3

Zvonky č. 58

______________________________________________________________________________________________________

pak také přichází odvaha k radosti, která se zase angažuje,
aby se mohli radovat i ostatní a přijmout radostné poselství.
Převzato z knihy: Joseph kardinál Ratzinger
Křesťanství na přelomu tisíciletí, kterou
vydalo nakladatelství Portál

Z NAŠÍ FARNOSTI
Farní pouť na Velehrad
a do Buchlovic
Je sobota večer a právě jsme se vrátili z pouti. Plná dojmů
a zážitků z dnešního dne píšu tento příspěvek, snad aby byl
„čerstvý“.
Farní pouť se konala 22.6.2013. Kolem půl desáté jsme
přijeli na Velehrad, kde jsme měli nejdříve zajímavou
prohlídku baziliky se sympatickou průvodkyní a v 11 hodin
sloužil náš Otec Jiří Ramík mši svatou. Mši jsme prožili
společně s poutníky z Bratislavy. Komu z nás se kdy podařilo
být v tomto posvátném chrámě na mši svaté tak blizoučko
u oltáře. Bylo to úžasné!
Následoval individuální program a ve 14 hodin jsme
odjížděli do Buchlovic. Skupinka 25 lidí šla na prohlídku zámku
a ostatní se „kochali“ nádhernými zahradami v zámeckém
areálu. Pro některé byl zážitek vidět výstavu fuchsií a jiné
květeny a pro jiné slyšet zpívat a hrát Jarka Nohavicu, který
se v areálu parku připravoval na večerní koncert. Všichni jsme
se občerstvili kávou, zmrzlinou či jinými pochoutkami a plni
zážitků se vydali na zpáteční cestu.
V autobuse jsme si společně zazpívali a poděkovali Pánu
Bohu za krásnou a vydařenou pouť.
Už se těšíme na tu příští!
Hanka Pavlíková
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Pouť na Radhošť
V sobotu 6. července se bude
možno
zúčastnit pouti farnosti
na Radhošť. Mše sv. bude v 11
hod. Autobus bude vyjíždět v 8
hodin od kostela (jízdné 60,- Kč se
bude vybírat v autobuse).

Naši prvokomunikanti
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ZE ZŠ SV. ZDISLAVY
„Sem pojďte blíž lidé,
dny i týdny jdou…..“

To jsou úvodní slova písně, kterou zahájili
deváťáci ve čtvrtek 6. června slavnostní
Akademii ke 20. výročí školy. Kapacita
sálu Katolického domu nestačila, musely
vypomoci židle z kostela a stejně tak si
myslím, že se naplnila kapacita radosti z tance, pohybu, zpěvu
i mluveného slova a pro každého, kdo přišel, bylo připraveno
něco…Kdo má oči k vidění, ať kouká, kdo má uši k slyšení, slyš
a komu dal Bůh ruce, ať tleská..
Možná se divíte, že své
povídání, co nového ve škole
začínám od Akademie, ale
myslím, že byla tím hlavním,
co se ve škole událo, co
spojilo zdánlivě nespojitelné
kolektivy v dílo plné barev
a krásy. Malí skřítkové vylézali
z mechu, bleděmodré děti šly
do školy, Macha Šebestová
měli svá utržená sluchátka, kněžna Libuše s rozechvěním
očekávala příjezd Přemysla, Saxána kouzlila, švihadla se jen
míhala a majestátné tango bylo pro všechny. Jak to ve škole
chodí, jsme všichni tušili a pochopili a mezi tím vším se nesly
tóny písní i slova básníkova. Děkujeme všem, kteří svůj čas
věnovali dětem a přišli.
A teď zpátky do dubna, měsíce, kdy si s námi sv. Petr
dělal, co se mu zachtělo, neboť brodit se na velikonoční
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pomlázku sněhem není jen tak. Začátkem měsíce jsme slavili
mši svatou, při které jsme děkovali za třetí čtvrtletí školního
roku. Po skončení bohoslužby přišlo na řadu hodnocení
jednotlivých tříd. Paní učitelky chválily, trošičku i napomínaly
a povzbuzovaly k píli a pěkným vztahům.
Duben je ve znamení ekologie a různě oslavovaných Dnů
Země. Většinou jsme se vydali do lesa k vodě, která teprve
zvolna zvedala svou teplotu (ne hladinu, to bude jindy
a jinde). Prvňáci měli štěstí, na hradním rybníku se daly chytat
žáby. Kdo měl v ruce skokana hnědého, ten ví své... Deváťáci
si připravili pro mladší spolužáky trasu, která vedla místním
lesem. Skupinky, složené z žáků 4., 6., 7. a 8. třídy plnily
úkoly a vymýšlely scénku, kterou na závěr k obveselení všech
předvedly.
Již několik let probíhá ve škole výuka psaní deseti prsty na
počítačové klávesnici. Letos jsme našli odvahu přihlásit naše
žáky na 13. mistrovství ČR v psaní na PC s mezinárodní účastí
ZAV Junior 2013 a ZAV Talent 2013. Do obou soutěží jsme
vyslali po čtveřici žáků. Veronika Kupčíková (žákyně
9. třídy), získala ve třicetiminutovém opisu 3. místo v ČR žáků
do 16 let (316 čistých úhozů za minutu) a v celkovém
hodnocení všech disciplín obsadila 5. místo. Žáci Veronika
Kupčíková, Martin Klečka, Pavel Chechelský, Terezie
Bačová vybojovali 7. místo v soutěži škol. V soutěži Talent se
naši žáci umístnili okolo dvacátého místa. Výukou psaní deseti
prsty prochází ročně zhruba 12 tisíc žáků základních škol v ČR.
Koncem dubna přijela na besedu s žáky 8. a 9. třídy paní
Jana Hlávková z české pobočky ICEJ – mezinárodního
křesťanského
velvyslanectví
Jeruzalém
spolu
s
paní
PhDr. Věrou Andrýskovou. Paní Andrýsková je pamětnicí
z období 2. světové války, kterou jako dítě spolu s celou
rodinou prožila v terezínském ghetu a její vyprávění bylo
nejsilnějším zážitkem.
Přichází máj, lásky čas. Na prvním patře se objevily
obrázky z fotosoutěže Anděl nebo okno. Dětské ruce
fotoaparátem zachycovaly obrazy, kterých bychom si my
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dospělí nejspíš nevšimli. Nakonec vyhrál okřídlený psí
společník. Andělé nejspíš při dětech (a zvláště při paní učitelce
Helence) stáli i při natáčení hudebního CD našeho pěveckého
sboru – dali mu název Doteky andělů.
V půlce měsíce se škola obarvila (někteří se možná i
vybarvili). V pondělí do červena, v úterý do modra a ve středu
zčernala. Do neobvyklé soutěže, zvané barevný týden, kterou
zorganizovala rada žáků, se tentokráte zapojili učitelé a hned
bylo veseleji. Paní Přádková upekla marcipánový dort pro
vítěze, kterými byli letos prvňáci. A koncem měsíce jsme si
školní bohoslužbou připomněli svátek patronky naší školy
svaté Zdislavy z Lemberka.
A pak už přišel červen a výše zmíněná Akademie. Všichni
si vydechli a začali se těšit na společné výlety. Do Štramberka
se vláčkem Štramberáčkem svezli prvňáci, stateční druháci
šlapali za panem Frankem z Huckenwagenu na hrad Hukvaldy.
Ostatní třídy na prvním stupni vyrazily do Starého a Nového
Jičína. V šesté třídě fičela bobová dráha, sedmáci a deváťáci si
užívali blízkého Lichnova a osmáci procházeli ostravské
Vítkovice.
A protože každý ví, časy se mění, i školákům se čas školní
promění v čas prázdninový. Tak ať je něčím nový a také trochu
snový.
Za ZŠ sv. Zdislavy
Vladimíra Kupčíková

Dort paní Přádkové
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SKAUTSKÝ
ODDÍLOVÝ ROK
Konec června je za rohem, a přestože vyvrcholení
oddílového roku v podobě tábora je teprve před námi, ráda
bych letošní skautský rok připomenula a shrnula.
Již během září se ukázalo, že se naše oddíly Jitřenek
a Strážců světla letos rozrostou. Nováčků do oddílů přibylo
poměrně hodně, což nám udělalo radost . Společně
s ostřílenými členy se zapojovali do tradičních akcí, oddílovek
či výprav, které jsme chystali buď zvlášť pro dívčí a chlapecký
oddíl nebo jsme se jich účastnili všichni dohromady.
Během podzimu jsme společně zažili Drakiádu, Kimegal,
skauti a skautky se zúčastnili třídenních výprav během
podzimních prázdnin.
V listopadu se začínající rádci i ostřílení vedoucí společně
vypravili na Duchovní obnovu na Orlí hnízdo.
Prosinec s sebou přinesl výrobu adventních věnců i prodej
vánočních výrobků, jehož výtěžek je určen na dálku
adoptované Deepice. Samozřejmě jsme také prožili vánoční
schůzky, rozdávali betlémské světlo a vypravili se na Hostýn.
Nový kalendářní rok s sebou přinesl Maškarní i Skautský
ples, Saňbo a hlavně Jarní chalupy, na kterých jsme prožili
5 krásných zimních dní.
V jarních měsících Jitřenky absolvovaly několik zajímavých
akcí společně s Českým svazem ochránců přírody, které vedly
až k zastřešení a úpravě studánky pod Červeným kamenem.
Na okresním kole Svojsíkova závodu jsme zaznamenali
úspěch, když soutěžní družiny z obou našich oddílů postoupily
do kola krajského. No a tam naše milé skautky Žabky zazářily,
vyhrály a postoupily do celostátního kola, které se bude konat
na konci září. (Budeme rádi, když nám budete držet palce .)
Letos nás čekají ještě závěrečné výpravy, ale nejvíce se
těšíme na letní tábory, které se budou konat v červenci na
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Morávce a které budou určitě nezapomenutelné. Chtěla bych
poprosit, abyste si na nás vzpomněli v modlitbě, abychom vše
prožili ve zdraví, radosti a za příznivého počasí.
Pokusila jsem se zběžně shrnout akce, které jsou něčím
zvláštní. Ale během oddílového roku jsme pro děti nachystali
bezpočet družinových schůzek, oddílových schůzek a výprav
a další aktivity, které se, doufáme, dětem líbily. Za to bych
chtěla poděkovat rádcům a vedoucím, kteří se příprav účastní,
dětem, které na akce chodí, i rodičům a všem, kteří nás
podporují. Děkuji . A budu moc ráda, když se setkáme v září
na Zahajovačce a budeme se potkávat během celého příštího
oddílového roku.
S přáním krásného léta
Stáňa Pavlíková, vůdkyně oddílu Jitřenek

DĚTSKÝ KOUTEK
Najde Noe cestu k arše?
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PRO ZASMÁNÍ
(na konec školního roku)

Pračlověk čte synovo vysvědčení: ,,To, že máš trojku z lovu,
chápu, jsi ještě malý. Ale že jsi propadl z dějepisu, který má
jen dvě strany, to je hanba!"
*****************************************************************************************

Pepíček: "Tetičko, chutnal ti ten bonbón, který jsem ti dal?"
"Chutnal Pepíčku." "No vidíš a náš zmlsaný Rex ho předtím
vyplivl!"
*****************************************************************************************

Pepíček je v parku a jezdí na kole. A tu najednou volá:
"Mami já jezdím bez rukouuuuuuuu." A po chvili jede zase
a křičí: "Mami já ježdim bež žubůůůůůůůůů."
*****************************************************************************************

V mateřské školce:
"Jak dělá pejsek, Honzíku?"
"Haf." "Mařenko, jak dělá kočička?"
"Mňau." "Jiříčku, jak dělá žabička?" "Kvák."
"Jiříku, jak dělá myš?" "Klik, paní učitelko."
*****************************************************************************************

"Mami, víš kolik pasty je v
"Já to vím: od gauče až k televizi."

zubní

pastě?"

"Nevím."

*****************************************************************************************

Tati, kde jsou Krkonoše? "Já nevím, máma pořád něco uklízí!"
*****************************************************************************************

Malý dinosaurus se ptá matky: "Maminko, dostanu se po smrti
také do nebe?"
"Ne, synku, dostaneš se do muzea."
*****************************************************************************************

Chlubí se Jiříček: „Naše maminka jezdí autem jako blesk.”
„Tak rychle?”
„Ne, ale každou chvíli bací do stromu!”
*****************************************************************************************
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NA ZÁVĚR

Dovolená u Boha
"Pojďte ke mně všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi,
a já vás občerstvím," praví Ježíš. (Mt 11,28)
Žít s Bohem není souhrn obtížných
a nepříjemných úkolů a povinností.
Představa o Bohu, který po nás chce čím dál větší výkon, který
se nás snaží vyždímat jako citron s neurčitým příslibem, že
nám to jednou možná vynahradí, je naštěstí falešná.
Následovat Ježíše je věc možná náročná.
Ježíš nám ale v každé chvíli našeho života nabízí občerstvení,
posilu a zázemí.
Stačí k němu jen přijít.
Nemusíme si tak brát "dovolenou od života s Bohem"!
Můžeme jít na dovolenou k němu.
U něj je pravý odpočinek.
Ježíš se často odebíral na "opuštěné místo" do přírody, aby se
zotavil.
Neboj se s ním proto vyjít ani ty!
Nech se naplňovat rytmem přírody, rytmem deště, rytmem
bublajícího potoka, rytmem rostoucích květin, rytmem
putujícího slunce.
Uvolněně naslouchej zvukům a tichu přírody. Pozoruj větve
stromu, žasni nad leskem kapek rosy...
Zůstávej v klidu tak dlouho, dokud toto vše do sebe nepojmeš,
pak začni ve svém srdci děkovat Bohu za vše, co jsi objevil.
Tak v přírodě zakusíš blízkost Toho, který toto vše utvořil.
Jen v Jeho blízkosti si můžeš opravdu odpočinout a zotavit se.
Přejeme všem příjemné prožití
prázdnin a dovolených.
12

