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Milí přátelé, 
dostává se vám do rukou nové číslo farního zpravodaje Stopa. Úvodní vydání vyšlo v prosinci
a já můžu jen předpokládat, že toto číslo držíte v rukou v době, kdy se příroda pomalu
probouzí k životu a začíná jaro. 
Existuje mnoho částí světa, možná většina, kde se roční období nestřídají tak pestrým
způsobem jako u nás. Kde lidé zažívají období dešťů a období sucha, kde jaro trvá třeba jen
několik málo dní a po zbytek roku vládne tvrdá zima. V naší vlasti však můžeme prožívat
různá roční období. Jaro, kdy se vše probouzí, horká léta, sychravé podzimy i tuhé
zimy. Jaká doba je vaše nejoblíbenější? Pesimista jistě řekne, že to vyjde nastejno. V létě je
příliš horko, celý podzim proprší a v zimě jsou venku mrazy a na silnicích ledovka. Optimista
zase ocení letní slunné počasí, stejně jako podzimní poklidnou přírodu a zasněžené kopce
zimní krajiny.  Na každé době je něco krásného. Nyní vstupujeme do jara.
Jaro začíná rovnodenností okolo 21. března. Symbolicky můžeme říct, že po tomto dni
převládá slunce a den trvá déle než noční tma. Příroda jako by vyslyšela signál vítězného
světla a znovu získává naději k růstu a životu. Vše se probouzí, zvířata rodí mláďata, lidé
znovu přicházejí na pole a zahrádky, aby zasévali a nechali růst.  Většina starých kultur
odvozuje své počítání času podle přírody. Také v židovské tradici začíná nový rok právě na
jaře měsícem, který nese název nisan. V polovině tohoto měsíce slaví Židé jeden 
z nejvýznamnějších svátků, svátek Pesach. Připomínají si v něm osvobození z egyptského
zajetí a cestu ke svobodě. Právě před tímto svátkem se odehrály události Kristovy poslední
večeře, smrti a Zmrtvýchvstání, které slavíme o Velikonocích. Naše Velikonoce, třebaže se
jejich datum mění, se odehrávají vždy na jaře. A symbolika Kristova vítězství a jara je hluboká. 
O Velikonocích slavíme, že po Kristově utrpení a smrti nastává Vzkříšení k životu. Kristus je
tím sluncem, světlem, které proráží temnotu a dává nový den. Ne náhodou byla po mnoho
staletí křesťanská liturgie orientována směrem k Východu. Jako bychom očekávali
příchod/východ toho, kdo dává nový den, novou naději, nový život. Apoštol Pavel píše
Efesanům tato slova: „Byli jste kdysi ovšem tmou, ale teď jste světlem v Pánu. Žijte jako
děti světla.“ (Ef 5,8). 
Přiznám se, že sepjetí nového jara a nové oslavy Kristova vítězství ve mně vždy silně
rezonuje. Jako by celé Boží stvoření tušilo příchod Vítěze, který nás vyvádí z mrtvého mrazu 
a ztuhlého života do něčeho nového a krásného. Jako by celá příroda získala naději k tomu
prorazit a oživit tento svět, zkrášlit ho svým růstem a přinést plody. Kéž bychom sdíleli
nadšení a naději přírody kolem nás. 

ÚVODNÍ
SLOVO

Ester Terezie Nováková, Jan Mana, Karolína Anežka Bělašková, 
Vít Zvonek, Jakub Fuček, Aleš Jan Dohnanský.

OTCE JANA
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Z VODY A DUCHA SVATÉHO SE STALI BOŽÍMI DĚTMI:

ROZLOUČILI JSME SE S TĚMITO DRAHÝMI ZESNULÝMI:

Marie Strušková *1933, Jaroslav Albrecht *1947, Antonín Juřica *1948,
Jaroslav Číž *1951, Jaroslava Bednářová *1950, Ludmila Ďulíková
*1939, Anna Machalová *1927, Anna Konečná *1946, Jaroslav
Krpenský *1950, Oldřich Struška *1963, P. Jiří Změlík *1971, Jarmila
Fojtů *1947, Václav Fojtů *1977, Jindřiška Lukášová *1948, Marie
Strnadová *1942, František Ptáček *1945, Miloslav Trčka *1939

Z farní matriky od 1.1. do 28.2.:  Porovnání minulých let:

Myslím, že naději potřebujeme všichni, zvláště v dnešní době, která připomíná zimu , i když teploty kolem nás stoupají. Tato doba nám
bere odvahu k životu, růstu a rozvoji. Jako bychom zůstali zamrzlí v poklidném prostředí uzavřených domů. Z této spirály beznaděje 
a špatných výhledů na budoucnost nás dokáže vyvést jen ten, který dává skutečný život. 
Přeji nám všem, aby i letošní velikonoční svátky byly opravdu setkáním s Kristem, který nám dává naději. Především naději žít. Kéž i toto
číslo našeho časopisu vám ukáže, že Kristus dal a stále dává ožít i našemu farnímu společenství. I za těžké situace minulých měsíců se
mnoho věcí podařilo a stále daří. Bohu díky za to. O mnoha aktivitách, které proběhly, se zde dočtete. Můžeme zavzpomínat a povzbudit
se. Ale nezapomeňme, že obsah příštího vydání záleží na každém z nás. Jak bude asi vypadat další číslo, pokud každý necháme Krista
zvítězit i ve svém srdci a dovolíme mu, aby přinesl nové jaro do našeho srdce? 
Kéž nás oslava Velikonoc povzbudí, že Kristus má moc dát skutečný, krásný a radostný život i každému z nás. Že dokáže zlomit moc
jakékoli temnoty či strachu a změnit období našeho života tak, aby nastalo nové jaro. Jaro nových nápadů, jaro odvahy k vytváření
společenství, jaro během kterého necháme růst dobré věci, které jednou přinesou plody pro nás i společnost, ve které žijeme.

NOVÉ JARO 
S KRISTEM

2020
Pohřby
Křty

sv. přijímání1.

Svatby

Biřmování

2019
80
65
21

64
75

61
77
21

52
X



VÝŇATEK Z PASTORAČNÍHO
PLÁNU
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Dá-li Pán a aktuální opatření, rádi bychom uskutečnili následující. Rád bych upozornil a už nyní pozval
(krom důležitých slavností a aktivit, které jsou tradiční) na tři mimořádné události, které by mohly být
pro nás povzbuzením. Prosím, zaznamenejte si již nyní do svých diářů a kalendářů:

První mimořádnou událostí bude slavení „Božího Těla“. Letos
slavíme 260. výročí Mariánského sloupu na náměstí 
ve Valašských Kloboukách. Zastavte se u něj – Maria shlíží
na naši krajinu jako ochranitelka – jak důležité v dnešní době! 
V rámci oslav přijede na návštěvu apoštolský nuncius, který
zastupuje Vatikán a Svatého otce Františka v naší zemi. 

Boží Tělo

Druhou mimořádnou událostí bude HLAVNÍ FARNÍ POUŤ NA
PROVODOV. Rádi bychom, aby to byla pouť opravdu celé farnosti, proto
budou upraveny i bohoslužby této neděle. Pro starší budou vypraveny
autobusy, bude příležitost jít také pěšky (alespoň část cesty) a na kole.
Na Provodově bude program duchovní, ale také pro děti. Od pradávna
se vydávali lidé na pouť, aby děkovali, prosili a chválili Boha. Setkáváme
se na Farním dni, ale pouť má zvláštní místo v životě křesťana – vychází
ze své komfortní zóny, ze svého domova – tím si připomíná, že je na
zemi pouze poutníkem. Jde na svatá místa, aby se dotkl Boží ochrany 
a blízkosti. Je naším neskromným a velkým přáním, aby se nás tam
sešlo co nejvíce farníků k díkům a chvále Boha, načerpání sil i odvahy
stále kráčet za tím, který se stává Světlem našich dní – Ježíšem
Kristem. Pouť na Svatý Hostýn bude na podzim. 

Farní pouť

Třetí mimořádnou událost snad není ani třeba komentovat – je to
kněžské svěcení. Možná jsme na to v naší farnosti zvyklí, ale je to
velká slavnost celé diecéze. A začíná být vzácnou. Buďme vděční
Bohu za to, že díky službě jáhnů v naší farnosti můžeme tuto radost
prožívat. Přijďme Michala podpořit modlitbou.

otec Pavel, farář

Kněžské svěcení

U této příležitosti bude slavit mši sv. a půjde s námi eucharistickým
průvodem do kostela (podobně jako to bylo loni). Vše se samozřejmě
bude konat za předpokladu, že to dovolí epidemiologická opatření 
v naší zemi.

19. 3.  sv. Josefa * Doporučený zasvěcený svátek
22. a 24. 3.  Křížová cesta a mše sv. pro
prvokomunikanty
25.3. Slavnost Zvěstování Páně 
1. – 3. 4. VELIKONOČNÍ TRIDUUM 
4. 4.  ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ
11. 4.  Pobožnost k Božímu milosrdenství (neděle
Božího milosrdenství)
23. 4.  adorační den a den modliteb za bohoslovce
ve Študlově
1. 5.  12. výročí posvěcení kaple sv. Václava v Poteči
(1. 5. 2009)
8. 5.  100 let SHD Lačnov – mše sv. s požehnání
hasičského auta a praporu obce
9. 5. Slavnost manželství
13.5. slavnost Nanebevstoupení Páně * Doporučený
zasvěcený svátek

22.5. vigilie slavnosti Seslání Ducha Svatého
23.5.  SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO
28. 5. Noc kostelů
29. 5.  Pietní akt ve Smolině – mše sv. v 10h
30. 5.   PRVNÍ SV. PŘIJÍMÁNÍ

Májová pobožnost na Dělanovci
3. 6.    Slavnost Těla a Krve Páně (Boží Tělo) pro celou
farnost na náměstí ve Valašských Kloboukách – hlavní
celebrant: apoštolský nuncius (velvyslanec Vatikánu) 
v ČR, arcibiskup Mons. Charles Daniel Balvo  
11. 6.  Nejsvětější Srdce Ježíšovo * Doporučený
zasvěcený svátek
13. 6. HLAVNÍ FARNÍ POUŤ NA PROVODOV
18.6.  Diecézní setkání dětí
20. 6. Mše sv. k Neposkvrněnému Srdci Mariinu na Kůtoch
(Študlov)
26. 6.  Kněžské svěcení br. Michala v Olomouci 
29. 6.  Sv. Petra a Pavla * Doporučený zasvěcený svátek



NOVÁ
 PASTORAČNÍ 

A EKONOMICKÁ RADA
V neděli 20. září 2020 proběhly volby a jmenování do pastorační rady a 4. října byly do služby farnosti při
mši svaté slavnostně uvedeni jak členové pastorační, tak i ekonomické rady farnosti. V tomto čísle farního
časopisu vám je chceme představit.

P. PAVEL MACURA
farář

předseda pastorační rady

FRANTIŠEK MIKULČÍK
místopředseda

zástupce za Val. Klobouky

LADISLAVA ŠERÁ
sekretář

zástupkyně za Študlov
a evangelizační radu

KAROLÍNA CHOVANCOVÁ
zástupkyně za Študlov

a mládež

EKONOMICKÁ RADA FARNOSTI

Ekonomická rada farnosti je
pomocný a poradní orgán faráře,
který pomáhá faráři ve správě
majetku farnosti s péčí řádného
hospodáře.
Při správě majetku dbá ekonomická
rada farnosti předpisů Kodexu
kanonického práva a příslušných
zákonů a státních předpisů České
republiky.

MARIE BĚLAŠKOVÁ
členka ekonomické rad

TOMÁŠ CAHEL
člen ekonomické rady

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI

Pastorační rada je poradním a pracovním orgánem faráře. Pastorační rada spolupracuje 
s farářem při vytváření farní obce tak, aby byla živým společenstvím věřících. Na základě
povinnosti věřících podílet se na učitelském, pastýřském a kněžském úřadě nese
pastorační rada spoluodpovědnost za šíření poselství spásy a proměnu pozemského řádu
duchem evangelia podle Kristova příkazu: „Budete mi svědky".

IVAN PODEŠŤ
zástupce za

Val. Klobouky

ROSTISLAV ŠERÝ
zástupce za

Val. Klobouky

 Přejeme pastorační 
i ekonomické radě, aby se jim

v činnosti dařilo!
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NAŠE ČINNOST

Pastorační rada se schází
pravidelně 4x ročně. Může
být svolána také mimořádně,
pokud je to třeba. Každý člen
rady může navrhnout téma 
k projednání. Setkání se řídí
stanovami pastorační rady,.

O čem jednala pastorační rada (online setkání, 3. února 2021)
Na programu byla tato témata:

 
1. ZPOVĚDNICE 
Vývoj a podoba zpovědnic – schválena navržená varianta (více v článku „Nové zpovědnice mají
svůj tvar“).

2. PASTORAČNÍ PLÁN A POSTNÍ AKTIVITY FARNOSTI V ROCE 2021
Schválení pastoračního plánu na rok 2021 s vědomím, že nevíme, co se bude moci uskutečnit.
Schválené postní aktivity tak, aby se mohly odehrávat virtuálně nebo více osobně. Zrušena byla
postní duchovní obnova, která by se pravděpodobně nemohla uskutečnit tak, jak jsme zvyklí. 

3. DALŠÍ PROBÍRANÁ TÉMATA
Prosba o propagaci duchovních tiskovin: Rodinný život, Nezbeda, Oldin, Katolický týdeník,
časopis pro dívky IN – nabídněme, aby si ho lidé objednali – jejich vycházení bude záviset na
počtu odběratelů
Informace o „Noci kostelů“, která bude v pátek 28. 5. – bude otevřená i věž (místo Jarmeku).
Noc kostelů za farnost komunikuje s organizátory bratr jáhen Michal. 
Snaha o vytvoření „farní databáze“ nemocných, opuštěných – těch, kteří potřebují lidskou
blízkost i pomoc. Prosba, abychom se nebáli nabídnout návštěvu kněze (více v příštím čísle). 
Debata nad mšemi sv. v letním období v Cyrilce. Navrženy dvě varianty: večerní ve čtvrtek i
s adorací (prosba o pomoc mládeži), ve farním kostele je celodenní adorace v pátek; nebo
sobotní ranní. Zatím nerozhodnuto. 
Úkol a prosba o modlitbu na všechny: jak jako farnost vycházet k lidem: lidem, kteří se cítí
vyčlenění z farního společenství, stojí na okraji, sympatizují, potřebují pomoct apod.
To je hlavní úkol církve jako misijního společenství, které nemůže ze své podstaty zůstat
uzavřené samo do sebe.

Na příští setkání zůstává debata o organizaci a fungování Pastoračního domu. 

Do všech debat se můžete zapojit, posílat nápady či připomínky nebo se přímo obrátit na členy
pastorační rady, kteří zastupují celé farní společenství, jak bylo zdůrazňováno během voleb.
Jednání jsou veřejná, můžete i osobně přijít (když to dovolují opatření, což tentokrát nešlo a
rada se sešla online). 

RADOVAN MANA
zástupce za Poteč

DAVID KÁŇA
zástupce za Študlov

PETR ŠOMAN
zástupce za Tichov

MARCEL KRAHULÍK
zástupce za Lačnov

TOMÁŠ ZÁDRAPA
člen ekonomické rady

MIROSLAV KOŘENEK
člen ekonomické rady

VOJTĚCH TRČKA
člen ekonomické rady

MARTIN KUDELA
zástupce za Poteč v PRF
delegát z pastorační rady

NAŠE POSLÁNÍ

Úkolem pastorační rady je
spolu s farářem posuzovat
otázky 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 farnosti.
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Jednání ekonomické rady (5. února 2021)
Ekonomická rada se zabývala vyúčtováním roku 2020. Chtěl bych upřímně poděkovat za mravenčí a velmi pečlivou práci paní Marii
Bělaškové, která už dvě desetiletí účtuje naší farnost jako dobrovolnice. Myslím, že málokdo si uvědomuje, kolik je to v tak velké farnosti
práce, kterou musíme nazvat dobrovolnou službou. Dále bych chtěl ze srdce poděkovat každému z vás, kdo jste i v čase pandemie, který
je pro mnohé také časem ekonomické nejistoty, přispívali do sbírek, na farní účet nebo mimořádnými osobními dary. Sbírky sice celkově
poklesly oproti roku 2019 o více jak půl milionu korun, což je hodně, ale vzhledem k tomu, že jsme 4 měsíce nedobrovolně sloužili bez
účasti lidu (tudíž nebylo mnoho sbírek obyčejných, diecézních, ani na investice), pociťuji vděčnost za vaši štědrost. Velké díky a velké
Pán Bůh zaplať každému! 
Ekonomická rada se také zabývala návrhem investičních akcí na letošní rok (viz. tabulka níže). Vše se bude samozřejmě odvíjet 
od úspěšnosti žádostí o dotace a také od vaší štědrosti ve sbírkách a darech. Co v tabulce není (a bylo schváleno) je dokončení
rekonstrukce sociálního zařízení ve II. patře na faře, které bylo za velké rekonstrukce fary z doby o. Kutáče uděláno v horním patře spíše
provizorně. Ještě za o. Karla se rekonstruovalo u kaplana, s příchodem o. Pavla také v bytě faráře. Nyní zbývá tedy tato úprava, aby zde
mohl důstojně přebývat kněz na návštěvě, občasné výpomoci, při duchovní obnově apod. Nejprve se však musí vypracovat projekt. 
Na četné připomínky, že je lidem v letních měsících v kostele špatně a na omdlení, řešíme s odborníky také odsávání vlhkosti a větrání 
v kostele. Budeme informovat, jakmile budeme vědět více. Dluh na Pastorační dům je v současnosti ve výši 2 mil. Kč. 
Co zde chybí (a bude nutné ještě projednat) je idea FARNÍHO HŘIŠTĚ (zpevněná umělá tráva s víceúčelovým využitím) pod
Pastoračním domem. Hřiště by sloužilo našim dětem, mladým, ale i dospělým a mohlo by se částečně také pronajímat. Investice je to
ovšem náročná, proto o tom bude třeba ještě jednat a přemýšlet. Již nyní bych vás chtěl požádat o modlitbu za toto dílo, které může
významně pomoci evangelizaci a prevenci. 

otec Pavel, farář  

NÁVRH
INVESTIČNÍCH
AKCÍ
V ROCE 2021
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V průběhu zimy proběhlo restaurování soch v našem kostele. Sochám jistě nepřísluší naše úcta. Sochy nás odkazují k někomu, kdo si naši
úctu zaslouží, může inspirovat náš život a stát se nám vzorem. Stojíme nohama pevně na zemi, ale oči a srdce pozvedáme k Bohu. To je
také hlavní smysl, proč od pradávna bývaly sochy svatých v kostele. Kostel jako místo setkání člověka s Bohem představuje prostor, kde
se země dotýká nebe. Když vejdeme do chrámu – přicházíme se svými radostmi i starostmi, se svým každodenním životem – to jsou naše
nohy stojící na pevné zemi chrámu. Naše oči a pohled našeho srdce se však obrací vzhůru k těm, kteří nás provází, jsou našimi ochránci a
přímluvci v nebi, kam směřujeme. To je důvod, proč jsme instalovali sochy na důstojné a všem viditelné místo. Instalace a žehnání soch
proběhlo v sobotu 13. února při večerní bohoslužbě za účasti věřících a také restaurátora a řezbáře pana Martina Cigánka, který
zrestauroval všechny sochy jako dar naší farnosti, za což mu chceme upřímně poděkovat. Sochy byly odborně ošetřeny a dostaly barvy,
které odpovídají starobylému zobrazování.

POZNEJ SVŮJ KOSTEL
aneb, o čem nám vypráví

Nejsvětější Srdce Páně - Kněz Jan Eudes a řeholnice Markéta
M. Alacoque se v  17. století jako první zasazovali o ustanovení
liturgické úcty Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. Markétu k tomu
vyzval sám Ježíš, který jí při mystickém zjevení ukázal své
probodené zářící Srdce ovinuté trním a přizdobené křížem.
Přislíbil hojné milosti, kterými nás chce naplnit jako plody své
lásky, a to zvláště o prvních pátcích. Jeho Srdce je zdrojem síly,
štěstí a odpočinku. Tato slavnost je svátkem Lásky.

Nejsvětější Srdce Panny Marie - Za prvního šiřitele úcty 
k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie bývá udáván sv. Jan
Eudes. Šířil ji i ve svých spisech, a proto už r. 1688 byla tato úcta
označována za církevně schválenou. První papežské povolení
liturgického slavení dal Pius VII. V roce 1855 byl zaveden svátek
Přečistého srdce Panny Marie. Nedlouho předtím, 8. 12. 1854,
bylo papežem Piem IX. vyhlášeno dogma o početí Panny Marie
bez poskvrny prvotního hříchu. Teprve po něm se začal šířit výraz
"Neposkvrněné Srdce Panny Marie".
Neposkvrněnému Srdci Panny Marie papež Pius XII. zasvětil celý
svět. Dnes svátek Neposkvrněného Srdce Panny Marie slavíme
hned za slavností Nejsvětějšího Srdce Ježíšova.
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Svatý Josef - Pocházel z královského rodu Davidova 
a v evangeliu je nazván mužem spravedlivým. Bohem byl vyvolen
za snoubence Panny Marie. V jejich ctnostném manželství jim
byla pojítkem Boží láska, která je obdařila zázračně počatým
plodem, jenž se stal naší spásou. Jejich život nebyl snadný, ale
naopak, protože ke spáse nevede cesta pohodlím. Přesto je plná
radosti, neboť je to cesta víry, plná lásky a života ve spojení 
s Bohem. Sv. Josef zemřel v Nazaretě, ještě před veřejným
vystoupením Pána Ježíše.

Svatá Terezie od dítěte Ježíše -  Pochází ze severozápadu
Francie. Ve 14 letech byla prosit papeže o výjimku pro dřívější
vstup na Karmel. V dalším roce už byla postulantkou kláštera 
v Lisieux. Od složení slibů žila touhou dokonale milovat Ježíše.
Využívala každou příležitost a všechny i nepatrné skutky konala 
z lásky k němu. Byla mimořádně trpělivá, skromná a pokorná.
Svým životem ukázala cestu duchovního dětství a učí nás milovat
Boha jednoduchým a přitom dokonalým způsobem. Proto se stala
jako třetí žena učitelkou církve, ač na zemi nežila ani 25 let.



JSOU
NÁM

VZOREM

Možná se ptáte, co bude s krásnými a taktéž zrestaurovanými obrazy Panny Marie růžencové
(se sv. Dominikem, zakladatelem řádu) a sv. Aloisem. Druhý jmenovaný je již nyní zavěšen ve
zpovědní kapli. Panna Maria bude naproti, až budou nové zpovědnice (o nich v dalším článku).
Plastika Golgoty by měla přijít mezi zpovědnice (bude-li to možné). Vaší pozornosti by neměl
uniknout obraz, který je aktuálně nejnověji po restaurování – sv. Jan Nepomucký. Je umístěn
naproti Panny Marie svatohostýnské (tam, kde byla původně socha sv. Josefa). O obrazech a
těch, kteří jsou na nich zobrazeni, zase příště.

otec Pavel, farář  
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 Svatý Antonín z Padovy - V mládí vstoupil k augustiniánům v Lisabonu.
Rozhodl se věrně uskutečňovat evangelní zásady. Přestoupil k františkánům
a stal se knězem. Toužil po misijní činnosti v Africe, ale Bůh rozhodl jinak.
Přistál na Sicílii. Po prozrazení jeho vynikajících znalostí a nadání, které 
z pokory tajil, se soustředil na kazatelskou činnost. Františkem byl také
pověřen vyučováním teologie v Bologni i jinde. Antonín prošel severní Itálii,
byl i v jižní Francii. Učil, že pokora, chudoba, trpělivost a poslušnost jsou
jazyky Ducha sv., kterými svědčíme o Kristu. Živá je řeč, když hovoří skutky.
A vždy kladl důraz na potřebu svátosti smíření. Zemřel předčasně v Arcelle
u Padovy.

Svatý František z Assisi - Byl synem bohatého obchodníka v Assisi a 
z lásky ke Kristu všechno opustil. V době, kdy se materialismus rozrůstal
 i mezi představenými Církve, začal ji František obnovovat nastoupením
cesty v absolutní chudobě a životem podle evangelních rad. Prioritou a
nejvyšší hodnotou v jeho životě byla LÁSKA. S ní souvisel i jeho soulad 
s přírodou. Jeho nejhlubší láska k Spasiteli a touha po spáse duší byla
doplněna darem stigmat, která ho ještě více připodobnila ke Kristu. Zemřel
ve věku 44 let.

KOSTEL JE
MÍSTO

SETKÁNÍ
ČLOVĚKA 
S BOHEM.

PŘEDSTAVUJE
PROSTOR,

KDE SE ZEMĚ
DOTÝKÁ NEBE.

ROK SVATÉHO
JOSEFA
Je tomu již 150 let, kdy ve velmi těžké době
pro církev papež Pius IX. prohlásil sv. Josefa
za Ochránce katolické církve. A právě při
příležitosti tohoto výročí současný papež
František zaměřuje naši pozornost k postavě
skrytého a tichého nazaretského tesaře. Jak
sám Svatý otec vysvětluje, tato touha vyhlásit
rok sv. Josefa narůstala během uplynulých
měsíců pandemie, kdy uprostřed krize, jež
nás postihuje, můžeme zakoušet, že naše
životy jsou spřádány a neseny obyčejnými
lidmi, kteří jsou obvykle opomíjeni a
nevyskytují se na titulních stranách novin 
a časopisů, ani na velkých přehlídkách
nejnovějších show…

Také v naší farnosti se snažíme společně
proniknout do životního příběhu pěstouna
Páně, svěřit se jeho přímluvě a nechat se
oslovit jeho příkladem. Vedle naučných
videí a kvízu o sv. Josefovi pro dospělé 
a pro děti, probíhají ve středu, podle
starobylé tradice, kázání o sv. Josefovi, 
a to až do 1. května, kdy si připomínáme
sv. Josefa, dělníka. Můžeme se jistě také
ve svých osobních i společných
modlitbách intenzivněji utíkat pod ochranu
toho, který je ochráncem Svaté rodiny 
a celé církve.

bratr Michal

K duchovnímu prospěchu celého roku
sv. Josefa má přispět také možnost

získat plnomocné odpustky. Přehledný
plakát na další straně vám představí

podmínky k jejich získání.





V následujícím článku přinášíme vizualizaci budoucích zpovědnic 
i vysvětlení tvarů od autora, našeho farníka Ing. arch. Petra Janáče,
kterému děkujeme nejen za článek, ale i za starost a ochotu. Důvody
myšlenky nových zpovědnic jsou dva. Bohu díky se u nás zpovídá
mnoho lidí, a to nejen z naší farnosti, ale také širokého okolí. Kdo byl
někdy ve zpovědnici (nebo čekal na zpověď) ve zpovědní časy, kdy
je v kostele ticho, ví, že „neposlouchat“ cizí zpověď je velmi náročné.
Vzhled a zasazení zpovědnic do prostoru také zcela neodpovídá
vzhledu kaple. Snažili jsme se proto napravit obojí. Technicky budou
nové zpovědnice jistě dobře odhlučněné (nejde to na 100%, aby se 
v nich dalo ještě dýchat), bude v nich více místa a jistě přispějí 
k důstojnému setkání člověka s Bohem ve svátosti smíření.
Vyjádření pana architekta: 
Boční kaple klobuckého barokního kostela je definována průniky
válcových a hranolových těles. Prostor kaple je souměrný podle osy
vedoucí kolmo od hlavní lodi a vrcholí ve stěně prolomené oknem. 
V novém návrhu je tato osa souměrnosti zdůrazněná a kaple je tak
komponovaná jako cesta kajícníka směrem k odpuštění. Těžištěm
kaple se stane (bude-li to možné) centrálně umístěné sousoší kříže 
s umučeným Kristem a sochami Panny Marie a sv. Jana Evangelisty,
které je nyní umístěno v boční nice stejné kaple. 
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STOPY KE KRISTU 
ANEB

PROČ ZROVNA TYTO ZPOVĚDNICE

V rozpínajících se výklencích kaple budou souměrně kolem kříže umístěny dvě zpovědnice. Křivky barokního půdorysu kaple jsou nově
uskupeny do organického novotvaru, který navazuje na barokní dynamiku prostoru a hmotově graduje směrem k ústřednímu bodu - kříži.
Oblé tvary dobře využívají složitě členěný prostor kaple. Umístění zpovědnice na sokl parafrázuje profilaci stěn kaple a také celou hmotu
zpovědnic odlehčuje. Zpovědnice jsou svisle rozčleněny stejně jako stěny kaple. Tyto vertikální linie směřují člověka k nebesům, k Bohu.
Ikonograficky by se daly zpovědnice volně interpretovat jako stopy kajícníka směřující ke spáse skrze Krista na kříži. Svátost smíření jako
nástroj vedoucí kajícníka ke Kristu, který je umístěn pod oknem přinášející do prostoru světlo boží.
Návrh zpovědnic vychází z barokního principu klobuckého chrámu jako je symetrie, centralita, gradace a bohatá členitost prostoru. Má
současnou formu, neboť bude sloužit dialogu dnešního člověka s Bohem. Tyto nové zpovědnice se stanou svědectvím o dnešním živém
společenství farnosti, které touto drobnou stavbou vkládá vlastní vrstvu do historie chrámu.

Mgr. Ing. arch. Petr Janáč

JAK SE DALO VYUŽÍT
DOBY "KORONAVIROVÉ" II.
Stejně jako jsme nezaháleli v první vlně "koronaviru", tak ani v druhé vlně tomu nebylo jinak. Kromě pastorační práce jsme se
pustili do dalších úprav prostor ve farnosti. Jelikož je sakristie místem, kde se kněz s ministranty připravuje na mši a kde jsou
uchovávány bohoslužebné nádoby, rozhodli jsme se pro zvelebení sakristií v obcích farnosti.

Zde vám nabízíme pohled do sakristií v Lačnově, Študlově a Tichově.
Taktéž sakristie v Poteči prošla úpravou a po dokončení dalších
stavebních prací, které jsou realizovány nyní, vám celý projekt opravy
kaple představíme v dalším čísle Stopy.



Smutná zpráva se k nám dostala v sobotu 12. prosince.
Uprostřed adventního očekávání byl na věčnost povolán
Mons. Adam Rucki. U nás ve farnosti působil jako
kaplan v letech 1985-1989. Tato smutná zpráva se
zdála zprvu neskutečnou. Narodil se 8.ledna 1951 
v Bukovci. 30. června 1974 přijal kněžské svěcení. Otec
Adam byl vzorem kněžství i vzorem pro mladé v době
totality, kdy u nás působil. Pohřeb se konal v sobotu 
19. prosince. Tuto mši svatou v katedrále Božského
Spasitele v Ostravě přenášela televize Noe. Za běžné
situace by se na tento pohřeb sjely davy lidí. Jenže
doba nedovolila, aby se s ním farníci z kterékoliv jeho
bývalé farnosti přišli rozloučit. Naši farnost zastupoval
na pohřbu P. Pavel Macura. Pronesl krásnou a živou
vzpomínku na otce Adama s poděkováním, že plody
jeho působení je v naší farnosti cítit dodnes. Otče
Adame, těšíme se na setkání v nebi.

Nedlouho po novém roce (22. ledna 2021) nás zasáhla
smutná zpráva, že byl Pánem života a smrti na věčnost
povolán náš rodák P. Jiří Změlík, který působil jako farář
v Bojkovicích a Nezdenicích. S otcem Jiřím jsme se
rozloučili při mši svaté v sobotu 30. ledna. Mše svaté se
mohla účastnit z důvodů pandemie pouze rodina a
kněží. Ostatní mohli mši svatou sledovat online. Za
kněze rodáky a farníky z Valašských Klobouk na pohřbu
promluvil P. Dismas Michael Tomaštík, provinciál
kapucínů.
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Mons. Adam Rucki

 Vzpomeňte v nebi vy na nás

 P. Jiří Změlík

,,Byl jsem požádán, abych promluvil za kněze rodáky,
kteří jsou zde přítomní a já musím říct, že našim rodákům
fandím a jsou to moji dobří přátelé. Vidím jejich poctivý
přístup ke kněžství, lidský přístup k lidem, které mají rádi.
Stejně tak do toho našeho valašského klubu zařazuji
našeho Jirku, který nás předešel na věčnost. Já už jsem
s Jirkou dlouho nebyl, už jsme se nepotkávali, ale rád
bych zavzpomínal ještě do toho komunismu, kdy jsme se
jako mládež, ještě s otcem Adamem, který již s ním sdílí 
věčnost, scházeli v domě u Změlíků, takže jsem znal celou rodinu. Chodili jsme tam adorovat, modlit se a tato rodina byla velmi otevřená,
srdečná, a tak jsme se tak nějak v modlitbě i navzájem v Duchu Svatém radostně sdíleli. Tam, v tomto domě zrálo Jirkovo kněžství, ale dalo
by se říct, že postupně i to moje. A tak Jirko, já bych ti přál, s jakou srdečností jsme my byli přijímáni ve vašem domě, tak o to větší štědrostí
a velkorysostí tě přijímá Pán. Tvá služba tady jako kněze skončila, nemůžeš už vysluhovat svátosti, ale můžeš se za nás přimlouvat.
Přimlouvat za to, abychom my kněží rodáci, ale i ostatní kněží jsme byli poctivými svědky Krista, aby náš život odpovídal tomu, co říkal otec
arcibiskup Jan, aby Pán žil v nás a my v něm svědčili. Za to se přimlouvej a také za to, když už Pán si odvolává své služebníky kněze, aby
zase vzbuzoval nová povolání. Toto ty stále ještě můžeš dělat i celou věčnost – modlit se za nás a my, pokud jsi ještě nepřekročil ten práh
Božího království, chceme se modlit za tebe. Ať Pán je s tebou, ty jsi v něm a On v tobě."   P. Dismas Michael Tomaštík, provinciál kapucínů

Odpočinutí věčné dej jim, Pane, a světlo věčné ať jim
svítí, ať odpočívají v pokoji!

BUDEME VZPOMÍNAT 

Do domu Hospodinova 
půjdeme s radostí... 

 



Společenství Projekt ON funguje už čtvrtým rokem a je určené
pro mladé lidi ve věku 15-25 let. Naším domovem je farnost
Valašské Klobouky, ale do společenství chodí mladí z celého
valašskoklobuckého děkanátu. Naším posláním je vést mladé
lidi k osobní zkušenosti s živým Bohem v duchu slov papeže
Františka, který ve svém díle Radost evangelia říká: „Každý
křesťan je misionářem, nakolik se setkal s Boží Láskou v Ježíši
Kristu“. Proto je naším základním bodem evangelium - radostná
zpráva o spáse v Ježíši Kristu. Věříme, že pokud se člověk
setká skrze osobní zkušenost s živým Bohem, nenechá si ji pro
sebe a zatouží ji sdílet s dalšími. 
Dalším našíém cílem je objevovat to, co nám Bůh vložil do
našich životů, a naučit se využívat naše talenty a dary pro
službu druhým. Naším duchovním pastýřem je P. Pavel Macura.

Součástí společenství máme i chválovou kapelu Gedeon,
kavárnu Horizont a další typy služeb, na kterých se nejrůznějším
způsobem podílejí členové společenství.
Za normálních okolností se společenství pravidelně schází na
pastoračním domě. Povahou jsme společenství otevřené a je
možné na naše otevřené setkání kdykoliv přijít. V současné
době se není možné setkávat osobně, proto aktuálně fungujeme
tak, že se scházíme pouze online přes internet v malých
skupinkách, kde se společně sdílíme, modlíme a formujeme.
Jakmile situace dovolí, určitě vás rádi opět pozveme na
společné modlitební setkání. Stačí sledovat naše sociální sítě
(Facebook, Instagram), kde o našich akcích pravidelně
informujeme.

Poslední měsíce bylo naše fungování zasaženo omezeními
vlivem pandemie. I tak jsme stihli zrealizovat několik živých
přenosů večerů chval, konferenci Poslaný (letos pouze pro
dobrovolníky), přednášku a chvály na konferenci o evangelizaci
v Dolanech u Olomouce a také ve spolupráci s Charitou
Valašské Klobouky aktivitu pro mladé s názvem Dopis
Ježíškovi. Mladí lidé dostali jméno a věk klienta Charity a mohli
mu k Vánocům napsat osobní dopis a
vánoční přání. Jeden z dopisů dostal i náš o. arcibiskup, který
byl tehdy hospitalizován v olomoucké nemocnici.

Aktuálně spolupracujeme na aktivitě Baťůžkový projekt, kdy je
možné podpořit přinesením školního batohu s určitými školními
pomůckami do farního kostela děti v Malawi, které na
základní pomůcky nemají prostředky. Aktivita probíhá až do
Velikonoc a více informací je možné nalézt na farních stránkách.

Všechny naše aktivity fungují pouze na neziskové dobrovolnické
bázi, kdy si vybavení a techniku financujeme z vlastních zdrojů
nebo z darů od sponzorů. Naše společenství má i oficiální statut
spolku a můžeme případným zájemcům, firmám a sponzorům
nabídnout potvrzení o daru. 

Více informací bude již brzy možné nalézt na našich webových
stránkách www.projekt-on.cz, které aktuálně dokončujeme.

Rosťa Šerý, vedoucí společenství
rosta@projekt-on.cz
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ON JE BŮH ŽIVÝ
(DANIEL 6,27)

PROJEKT ON

Spo lečens t v í  f a rnos t i
se  p ředs tavu j í . . .



MOLEKULY
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Společenství Moleluky vzniklo před třemi lety po semináři „Život v Duchu!“. Naší vizí bylo
prohloubit živý vztah s Ježíšem, Otcem a Duchem svatým. Jsme lidé různých oborů 
a profesí, různých stavů a životních i rodinných situací, různého věku. Možná právě díky
tomu se můžeme obohatit, inspirovat, doplňovat… Proto také vznikl název Molekuly,
protože stejně tak jako molekula vzniká z atomů, které se k sobě vzájemně přitahují 
a jsou drženy chemickými vazbami, tak i my se chceme vzájemně scházet a sdílet 
a nechat se vést Duchem svatým. 

Setkáváme se jedenkrát za 14 dní v pátek na pastoračním
domě. Je nás celkem 30 a většinou se nás schází 15 až 20
– podle možností. Patří sem jak manželské páry, tak 
i jednotlivci ve věku nad 35 let. 
Společenství většinou probíhá tak, že se sejdeme v 19
hodin a začínáme společnou modlitbou. Následuje čtení 
z písma sv. a to vždy jedné kapitoly, nad kterou pak
rozjímáme modlitbou chval, díků a proseb. Další částí je
buď formace – vzdělávání formou videí školy Ezechiel,
sdílení, nebo řešení praktických věcí ohledně služby, praxe
ke službě, přímluvné modlitby. Obvykle končíváme ve 21
hod.
Díky společenství se cítíme povzbuzení, můžeme požádat
o pomoc, navzájem jsme si inspirací, dělíme se o své
starosti a radosti, poskytujeme si zpětnou vazbu.
Společenství nám pomáhá a vede nás k osobnímu 
a duchovnímu růstu. Poskytuje nám duchovní ochranu 
a požehnání.

Součástí našeho společenství je také služba. Jednou z nich
je například   SMS služba – pokud někdo ze společenství
prosí o modlitbu na nějaký konkrétní úmysl, napíše  na jedno
tel. číslo stručně zprávu, o co a za koho prosí (jen křestní
jméno).  Úmysl je pak přeposlán všem účastníkům
společenství,  aby se mohl každý připojit a vzájemně se tak
společnou modlitbou podpořit. 

Jako jednotlivci sloužíme v různých oblastech ve farnosti. A to
například při přípravě dětských mší, při vedení úterního
kroužku ping-pong, v úklidových skupinkách, v nedělní
kavárně, v péči o ministrantské oblečení a alby. Někteří z nás
pomáhají s organizací pěší pouti na Hostýn, jiní působí ve
chválové kapele, vedou scholu v Tichově či jsou vedoucí
společenství rodin. Je mezi námi koordinátorka zpravodaje
Stopa a několik akolytů. V rámci společenství jsme se podíleli
na duchovních obnovách, konferenci Poslaný a při vigiliích. 

V rámci našeho společenství funguje "Služebný tým", který je
nově rozdělen na modlitební a evangelizační. Modlitebníci slouží
přímluvnou modlitbou a modlitbou vnitřního uzdravení.

Myslíme si, že jsme veselé společenství a dokážeme si užívat
radosti, a to i v této nelehké době, ve které se setkáváme online.
Jsme otevření pro každého, kdo chce zažívat duchovní rodinu 
a touží po živém vztahu s Ježíšem.

Radovan Mana
manaradovan@gmail.com

,,PŘIMLOUVAT SE, ŽÁDAT O
NĚCO VE PROSPĚCH

DRUHÉHO…, JE V SOULADU S
BOŽÍM MILOSRDENSTVÍM.“

KKC 2635

,,JEŽÍŠ JE NAŠÍM PŘÍMLUVCEM 
A MODLIT SE ZNAMENÁ POČÍNAT SI

TAK TROCHU JAKO JEŽÍŠ: PŘIMLOUVAT
SE V JEŽÍŠI ZA DRUHÉ U OTCE.“ 

 
 

PAPEŽ FRANTIŠEK

Přímluvná modlitba
vytryskne spontánně,

když se v člověku
setkají víra v Boha a
láska k bližnímu –

víra v Boha, protože
přímluvou

vyznáváme, že Bůh
chce a může vykonat

pro druhého dobro
neskonale větší, než
jakého je schopen

člověk. A láska 
k bližnímu, protože

nebýt lhostejný 
k nouzi druhého a

chtít pro druhé dobro
je projevem lásky..

 
K. Lachmanová- Síla

přímluvné modlitby



NAJDI CESTU A VYBARVI OBRÁZEK

1.Jak dlouho trvá doba velikonoční? 
2. Jak se nazývá týden před Velikonocemi? 
3. Co znamená latinské slovo pascha? 
4. Který den si v církvi připomínáme ustanovení eucharistie? 
5. Který den si v církvi připomínáme Ježíšovo utrpení a smrt? 
6. Jak se jmenuje den, kdy se chodíváme modlit k Ježíšovu hrobu? 
7. Jak se jmenuje slavnost I. neděle Velikonoční, kdy slavíme Ježíšovo
Vzkříšení?
8. Kterou slavností končí doba velikonoční?
9. Jak se jmenovala žena, která přišla časně ráno k hrobu a viděla hrob
prázdný?
10. Jak se jmenoval Ježíšův milovaný učedník? 
11. Doplň verš: Lukáš 24, 34 Ti řekli: „ ... skutečně vstal a zjevil 
se Šimonovi.“ (Český liturgický překlad)
12.  Jak se jmenuje pobožnost, kterou se modlíme v době velikonoční a má
stejný počet zastavení jako křížová cesta?
13. Jak se jmenuje velikonoční svíce ze včelího vosku?
14. Doplň verš: Židům 4, 12: „ ... ... je plné života a síly, ostřejší než každý
dvojsečný meč" (Český liturgický překlad)
15. Jak se jmenovalo zvíře, na kterém Ježíš přijel do Jeruzaléma? 
16. Který svatý slaví svátek 19. března?
17. Jak se údajně jmenuje muž, jemuž Ježíš řekl: „Amen pravím ti, dnes
budeš se mnou v ráji.“?
18. Jak se v kancionálu jmenuje písnička č. 631?
19. Co následuje po prvním čtení ve mši sv. a obvykle se zpívá?
20. Jak se jmenuje město, ve kterém sídlí papež?
21. Kdo má být na prvním místě v našem životě?
22. Jak se jmenuje zvíře, ze kterého spadl sv. Pavel (tehdy ještě Šavel), když
se mu zjevil Ježíš?
23. Doplň slovo: "Pesach je židovský svátek nekvašených ...".

Katecheze katecheze.cz/materialy/?hledani=velikonoce&stitky=258&page=1&order=new&limit=10 
Velikonoce v rodině kc.biskupstvi.cz/velikonoce-v-rodine/
Velikonoce brno.biskupstvi.cz/kc/velikonoce.html
Víra pro děti deti.vira.cz/kalendar/velikonoce
Velikonoce velikonoce.vira.cz/pro-deti

PRO DĚTI 
 

VÍCESMĚRKA - ODPOVĚZ NA OTÁZKY A NAJDI SLOVA VE VÍCESMĚRCE

TIPY NA DALŠÍ AKTIVITY K VELIKONOČNÍ DOBĚ
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TAJENKA: Kristus vstal z mrtvých !!!          , radujme se !!!

OTÁZKY



STOPA

 
Příspěvky do zpravodaje je možné zasílat na adresu:

stopa.farnosti@gmail.com 
 

Zpravodaj farnosti Valašské Klobouky, kterou tvoří
vesnice Študlov, Lačnov, Tichov, Poteč, 

Příkazy, Smolina, Mirošov a Lipina. 
 

Vydává Římskokatolická farnost Valašské Klobouky 
v počtu 500 výtisků. 

 
Fotografie článků: autoři článků, archiv farnosti.

 
Grafický návrh a příprava pro tisk:  redakční tým.

 
 
 

TIPY 
NA

DUCHOVNÍ
TISKOVINY

 RODINNÝ
ŽIVOT

Časopis orientovaný na rodinu a
rodinný život ve všech jeho

pestrých podobách a projevech,
radostech nebo starostech...

Noviny určené čtenářům vyznávajícím tradiční
křesťanské hodnoty. Klade důraz na články s

duchovní tematikou, věnuje se domácím
událostem v církevním prostředí, přináší zprávy z

křesťanského světa.

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST VALAŠSKÉ KLOBOUKY
113 Smetanova , Valašské Klobouky, 766 01

+420 725 365 028   |   stopa.farnosti@gmail.com

ČTVRTLETNÍK 
II. ROČNÍK 

01/2021

STOPA

www.faraklobouky.cz

www.facebook.com/Římskokatolická-
farnost-Valašské-Klobouky-

445117495675245

Ž 17, 5

MAGAZÍN O ŽIVOTĚ FARNOSTI
VALAŠSKÉ KLOBOUKY 

 
LAČNOV, LIPINA, MIROŠOV,

POTEČ, SMOLINA, ŠTUDLOV,
TICHOV, VALAŠSKÉ PŘÍKAZY 

OLDIN
OLOMOUCKÝ
ARCIDIECÉZNÍ 
INFORMÁTOR

Informace a zajímavosti 
z různých koutů naší diecéze

KATOLICKÝ TÝDENÍK

NEZBEDA
Zábavný křesťanský 

měsíčník pro děti 

IN
Časopis pro dívky do 

12 let s vlastním
názorem

V našem farním
kostele je k

vyzvednutí celá
řada

zajímavých
katolických

tiskovin. I vy se
můžete stát

jejich
předplatiteli a
podpořit tak

jejich vydávání. 


