
PASTORAČNÍ PLÁN

VYÚČTOVÁNÍ ZA LOŇSKÝ ROK
PŘEDSTAVENÍ FARNÍ RADY

OPRAVENÉ SOCHY

MAGAZÍN O ŽIVOTĚ FARNOSTI
VALAŠSKÉ KLOBOUKY 

 
LAČNOV, LIPINA, MIROŠOV,

POTEČ, SMOLINA, ŠTUDLOV,
TICHOV, VALAŠSKÉ PŘÍKAZY STOPA Ž 17,5
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ROZLOUČENÍ S OTCEM JANEM

OHLÉDNUTÍ ZA FARNÍM DĚNÍM

PŘEDSTAVENÍ SPOLEČENSTVÍ 

LÉTO S NAŠÍ FARNOSTÍ 



Jedno latinské úsloví pravdivě říká tempus fugit – čas běží, a tak dostáváte 
do rukou již třetí číslo našeho farního zpravodaje Stopa. Zároveň se ke svému
závěru blíží také další školní rok, který byl díky pokračující pandemii koronaviru
opět dosti netradiční.
Také já osobně vnímám, jak čas nezadržitelně plyne. Ani jsem se nenadál 
a moje roční jáhenská služba se završuje. Proto bych Vás všechny chtěl srdečně
pozvat na mé kněžské svěcení, které bych spolu s dalšími čtyřmi spolubratry měl
přijmout v sobotu 26. června v 9:30 v katedrále sv. Václava v Olomouci. A také Vás
chci pozvat na mou primiční mši svatou ve Starém Městě u Uherského Hradiště,
kterou budu slavit v sobotu 10. července v 15:00 (více info: primice.cz). Právě při
této primiční mši svaté, při eucharistii (díkuvzdání) chci vzdát díky Bohu za dar
kněžství, ale také za všechny, kteří mě na této cestě doprovázeli, za všechny,
které mi Hospodin na tuto cestu poslal. A právě farnost Valašské Klobouky – vy
všichni – už bude vždycky neodmyslitelně patřit také k mé životní cestě, pouti.
Mnozí kněží navíc dosvědčují, že právě první působiště se do jáhenského,
kněžského srdce zaryje nejhlouběji. 
Primiční mše svatá bude tedy také velkým díkem za rok v této valašskokloboucké
farnosti. I když můj první rok v pastoraci probíhal poněkud jinak, než jsem 
si představoval – spíše online, než offline – je opravdu za co děkovat. Přestože
nám pandemie vzala mnohé, věřím, že Duch Boží nás v tomto završujícím 
se školním roce pozval a stále zve k věcem novým, že otevírá nové horizonty.
Velkou výzvou je nevrátit se zcela do starých kolejí. 
Chtěl bych nám všem popřát, abychom čas, který nenávratně běží, nepromarnili,
ale pod vedením Svatého Ducha naplnili. Kéž nás Duch učí rozpoznávat znamení
času, kéž nás učí vděčnosti i za to, co se může zdát obyčejné nebo nepohodlné. 
Přeji příjemný čas léta, dovolené, prázdnin, který se právě může stát příležitostí 
k zastavení se, k reflexi vlastního života, k intenzivnějšímu naslouchání Duchu
Božímu.

MILÍ
FARNÍCI...

VELKOU
VÝZVOU JE

NEVRÁTIT SE
ZCELA DO
STARÝCH
KOLEJÍ... 

ÚVODNÍ
SLOVO

JÁHNA 

 MICHALA 
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Od posledního čísla farního zpravodaje se začal opět, Bohu díky, rozvíjet více farní život. To nikdy nejde bez Vás, farníků – členů farní
rodiny. Chtěl bych moc poděkovat všem, kterým není život farnosti a farní rodiny lhostejný. Vám, kteří jste se modlili, přišli, přiložili ruku ke
společnému dílu, pomohli radou, názorem či zcela prakticky nebo finančně. Vám, kteří jste našli odvahu a pozvali mezi sebe další. Ve farní
rodině je každý důležitý, protože farní rodina má (i přes své slabosti) ukazovat, že pro Boha jsme všichni důležití! Děkuji za milá setkání a
slavnosti při svatodušní vigilii, slavnosti manželství, Noci kostelů, prvním svatém přijímání, Božím Těle i pouti na Provodově. Děkuji také
těm, kteří tyto momenty zvěčnili na fotografiích, díky čemuž se můžeme za vším poohlédnout. Všechny najdete na webových stránkách
farnosti. Ať dobrý Bůh shlédne na každý dobrý úmysl a žehná nám!            

                                                                                                                                  
                                                                                                                                                               o. Pavel

OHLÉDNUTÍ A PODĚKOVÁNÍ
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PASTORAČNÍ VIZE FARNOSTI
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Po nucené přestávce, ve které jsme rokovali pouze online, se setkala
již třikrát za krátký čas také pastorační rada. Povzbudil nás k tomu otec
arcibiskup, který dal všem radám v diecézi úkol, aby vypracovali
pastorační plán, který bude spíše vizí farnosti než jen plánem akcí.
Krátce jsem to zmínil již na pouti na Provodově. V této chvíli se tvoří
základní dokument, který se snaží reflektovat analýzu a potřeby
farnosti a nastínit budoucnost. Zapojena je již také evangelizační rada
farnosti, kterou tvoří vedoucí společenství ve farnosti. Na začátku
školního a pastoračního roku bych rád, aby se mohli vyjádřit také
všichni farníci, kteří o to budou mít zájem. V této chvíli, kdy se
chystáme odpočívat, promýšlet, získávat nadhled o prázdninových
dnech, bych Vás rád poprosil o modlitbu, aby naše vize farnosti pojala
opravdu potřebné a důležité oblasti a naplnila základní poslání
křesťanů: jít, získávat, učit a křtít. Děkuji vám za to.

                                            otec Pavel 

Z farní matriky od 1.3. do 31.5.2021
Z VODY A DUCHA SVATÉHO SE STALI BOŽÍMI DĚTMI:
Tobiáš Barák, Mariana Kristina Olivová, Izabela Bočková, Oliver Ondřej Lysák, Šarlota Ludmila Brhlová, Anna Šerá, Filip Miklas,
Adam Lukáš Dostal, Natalie Ludmila Mierná, Johana Marie Vaculíková, Lukáš Hybl, Šimon Hybl, Anita Anna Poláchová, Adam
Josef Struška, Eliška Anežka Šenkeříková, Amálie Marie Šenkeříková, Jakub Dekař, Amálie Ludmila Čurečková, Irma Marie
Mirgová

ROZLOUČILI JSME SE S TĚMITO DRAHÝMI ZESNULÝMI:
Jan Válek *1953, Ivan Vaňek *1942, Bohuslav Adam *1932, Svatava Fialová *1949, Marie Křivdová *1937, Alois Slabík *1935,
František Hrabina *1960, Hana Kůdelová *1973, Františka Šarátková *1952, Eliška Juráčková *1963, Vlasta Žáková *1933,
František Vlček *1963, Marie Ritterová *1926, Rostislav Trčka *1967, Dalibor Gajdošík *1975, Josef Kůdela *1940, Vladimír
Ovesný *1955, Milada Čechová *1939, Rostislav Sáblík *1966, František Maniš *1970. Josef Onderka *1934, Jiřina Vytisková
*1943, Anastázie Sáblíková *1933, Josef Psota *1948, František Hrabina *1936, Jaroslav Janáč *1928, Marie Janáčová *1927,
Alois Martinka *1956
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Během prázdnin budou mše sv. v prázdninovém
režimu. Je to z důvodu stěhování a přesunů kněží,

dovolených a také chceme navštívit naše táborníky 
na farních táborech. V červenci nebude ranní mše sv.
v pátek (krom prvního pátku – to samozřejmě bude).

Páteční celodenní adorace bude pouze na první pátek. 
 

Ve čtvrtek bude mše sv. v Cyrilce v 18:30h 
(ve farním kostele nebude). Po ní bude také krátká

adorace. Ostatní mše sv. – sledujte, prosím, aktuální
farní listy.

Prázdninový režim a mše sv. v Cyrilce
 



 
Jak jste již zaznamenali v ohláškách, o. Jan Berka po

dvouletém působení v naší farnosti odchází kaplanovat
do farnosti Šumperk. Rád bych mu i touto cestou
poděkoval za jeho nasazení v naší farnosti, díky

kterému (mimo jiné) vznikly nové farní webové stránky,
prošel revizí farní a děkanátní archiv, mohly vzniknout

mnohé „virtuální aktivity“ farnosti (nejen) v době
covidové a především za jeho týmovou práci na faře 

a ve farnosti. Děkuji za vedení děkanátní mládeže i vás
mnohých, které vedl osobně. Pro mnohé byl oblíbeným

zpovědníkem a jeho kázání si mnozí 
z vás (včetně mě) užívali. Děkuji a přeji, ať Duch Svatý

vane i v oblastech, které jsou zatím skryté.         
                                                                           o. Pavel

 OTČE 
 JANE,

 DĚKUJEME

Půjdeš-li přes
vody, já budu 

s tebou,
půjdeš-li přes řeky,
nestrhne tě proud,
půjdeš-li ohněm,

nespálíš se,
plamen tě
nepopálí.

 
Izajáš 43,2

 

Ne vy jste vyvolili
mne, ale já jsem

vyvolil vás 
a ustanovil jsem
vás, abyste šli 
a nesli ovoce 

a vaše ovoce aby
zůstalo; 

a Otec vám dá, oč
byste ho prosili 
v mém jménu.

 
Jan 15,16
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https://dailyverses.net/cs/izajas/43/2


TOMÁŠ ZÁDRAPA
člen ekonomické rady

 Přejeme
pastorační 
i ekonoické
radě, aby se

jim
v čřlo!
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Postní putování

Zdravíme vás dneska s poslední
fotkou. Už jsme navštívili všech 
9 míst. Moc se nám to líbilo 
a mrzí nás, že teď nemáme kam
chodit. Tato aktivita byla v této
době, kdy sedíme celé dny 
u počítačů, opravdu skvělá, 
i když děti někdy bolely nohy...
Děkujeme a těšíme se na další.

Jarek, Jarmila, Lucinka,
Lenička a Daneček Hořákovi

Zdravíme,
krásně pokojné místo 
v Poustevně. Bohu díky za
možnost ticha, útulného
spočinutí, zastavení, setkání 
s Bohem.
Chvála za myšlenku toto místo
vytvořit, chvála za šikovné ruce,
které dílo umí vytvořit.

Janošíkovi

Posíláme fotku z nedělě 7.března
od kapličky na Hložci. Toto bylo
naše poslední  9. putování…
Všechna známá i méně známá
místa se nám líbila… Děkujeme
za všechny vaše aktivity ..

rodina Súkupová z Lipiny

Farní putování jsem pojala
trošku sportovně, tzn. že chci
všechno oběhnout, pokud to
zdárně najdu. Zatím jsem
proběhla 2 místa - Mirošov 
a Smolinu

Silvie Zvonková

Hezký den,
posílám fotku z postního putování
s rodinou. Před uzavřením
okresů jsme stihli pouze putování
v Lačnově. Rozhodli jsme se, že
abychom nápad nepromarnili,
navštívili jsme kapličku
sv.Huberta ve Valašské Senici a
snad stihneme ještě i další.

Alžběta Vlčková, Lačnov 

PRO LETOŠNÍ POSTNÍ DOBU JSME SPOLU S FARNÍ RADOU PŘIPRAVILI HNED NĚKOLIK ZAJÍMAVÝCH AKTIVIT. JEDNOU 
Z NICH BYLO „POSTNÍ PUTOVÁNÍ FARNOSTI(Í)“, NA KTERÉ NYNÍ KRÁTCE ZAVZPOMÍNÁME. NA ZAČÁTKU BYLA MYŠLENKA MODLIT SE
ZA VŠECHNY OBCE NAŠÍ FARNOSTI. ZVOLILI JSME TEDY 9 MÍST, KTERÁ SOUVISÍ S JEDNOU Z OBCÍ. NÁSLEDOVALO KRÁTKÉ ÚVODNÍ
MOTIVAČNÍ VIDEO A PAK UŽ NIC NEBRÁNILO TOMU, ABY NAŠI FARNÍCI VYRAZILI 
NA TATO MÍSTA, UDĚLALI SI NAPŘÍKLAD HEZKÝ NEDĚLNÍ ODPOLEDNÍ VÝLET A POZNÁVALI I MÍSTA, KAM BĚŽNĚ NECHODÍ. NAKONEC
NÁM PŘIŠLO PŘES DVĚ STĚ FOTEK OD JEDNOTLIVCŮ, RODIN I SPOLEČENSTVÍ, Z NICHŽ JSME VYLOSOVALI TŘI VÝHERCE, KTERÉ
JSME ODMĚNILI. DÍKY VÁM ZA VAŠI MODLITBU A ZAPOJENÍ SE.
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Do Biblických majáků jsme se zapojili jako bývalé spolčo rodin s dětmi – 3 manželské páry. Napadlo
nás to tak nějak vzájemně a přihlásili jsme se bez delšího váhání. Vybrali jsme si poslední část
Janova evangelia, což se ukázalo jako dvousečná zbraň, kdy jsme na jednu stranu mohli 
v postí době číst o umučení Krista, na druhou stranu jsme se v některé týdny potýkali se složitými
janovskými teologickými konstrukcemi. Pravdou je, že úroveň zasílaných komentářů nás teologicky
nezřídka převyšovala a jejich přečtení a pochopení bylo někdy náročnější než samotné evangelium.
Setkání probíhalo vždy online formou zpravidla v neděli v podvečer. Bylo nutné vždy na tu dobu
zabavit děti s jasným pokynem, aby nevcházeli ba ani neotevírali dveře do kuchyně 
a nic nepotřebovali – což pravda nebylo z jejich strany vždy úplně dodržováno. Takže mimo
duchovní myšlenky jsme se kolikrát podělili i o informace typu kdo má zrovna hlad, co bylo 
na oběd, nebo že Vsetín dal zrovna gól.
Koncept týdenního setkávání sám o sobě výborně motivuje k tomu, si během týdne najít čas 
ke studiu dané kapitoly. „Co by si o mně pomysleli, kdybych jim řekl, že jsem to nestihl přečíst?“.
Nebylo to mnohdy jednoduché a stálo to často hodně úsilí překonat vlastní lenost a věnovat 
se písmu svatému. Samotné setkání bylo velmi obohacující ve sdílení toho kdo jak co pochopil,
čeho si všiml a co ho oslovilo. Při posledním setkání jsme si museli přiznat, že pokud by to bylo
pouze na individuální čtení bez setkání, pravděpodobně bychom v daném tempu do konce postní
doby nevydrželi.
Sečteno a podtrženo, díky za tuto postní aktivitu, bylo to pro nás obohacující jak duchovně, tak
společensky. Zůstává jedno ale, které jsem měl v hlavě v průběhu posledního setkání, co teď dál….

                                                         Podešťovi, Hořákovi, Táborští

Asi 120 lidí, ve třiceti pěti skupinách, to je počet účastníků další postní aktivity naší farnosti, která se nazývala „Postní majáky“.
Na počátku stála myšlenka v době postní rozzářit naši farnost živým Božím slovem. Biblické majáky byli malé skupinky
farníků, kteří se scházeli ať už on-line nebo osobně a otevírali Písmo k četbě 
a společnému sdílení. Cílem bylo, aby celá farnost dohromady přečetla za postní dobu několik biblických knih. 
Po možná až nečekaném zájmu jsme museli přidat další biblické knihy, které původně na seznamu nebyly.

A JAK TO VLASTNĚ FUNGOVALO?
KAŽDÝ TÝDEN DOSTAL VEDOUCÍ SKUPINKY PROSTŘEDNICTVÍM E-MAILU TEXT Z
PÍSMA SVATÉHO (PŘIBLIŽNĚ 1 KAPITOLU). JEDNOU ZA TÝDEN SE SKUPINA SEŠLA
(OSOBNĚ, VIDEOKONFERENCE). SPOLEČNĚ SE SDÍLELA POMOCÍ PŘEDEM
PŘIPRAVENÝCH 3 OTÁZEK:
- CO MĚ ZAUJALO NA BIBLICKÝCH REÁLIÍCH (KRAJINĚ, ZPŮSOBU ŽIVOTA,
PŘÍRODĚ)?
- CO MĚ ZAUJALO NA SLOVECH, KTERÉ JSEM SI PŘEČETL(A)?
- JAKÝ BY TATO SLOVA MOHLA MÍT SMYSL DO NAŠEHO KONKRÉTNÍHO ŽIVOTA?

Biblické majáky
Ohlédnutí za postem

Děkujeme za skvělý nápad vytvořit 
"Biblické majáky" Díky za vaše
povzbuzování a doprovázení.
Každý týden jsme se snažili rozjímat
nad Božím slovem, abychom to, co
jsme načerpali mohli předat ostatním.
Naše setkání bylo pro nás velkým
povzbuzením a obohacením o jiný
pohled druhých. Byl to požehnaný čas
naplněný modlitbou a sdílením. 
 Děkujeme, že jsme mohli být blíže
Bohu a také jeden 
k druhému. Děkujeme Bohu za Vás
všechny, za Vaši službu.        
                          Alena a Petr Fojtíkovi

Chvála Kristu,
Včera jsem měla s Fojtíkovými poslední
majákové setkání :-) Těch několik týdnů
velmi rychle uteklo... Všichni jsme se shodli,
že naše setkávání byla plodná. Hlavně jsme
si díky nim vytvořili určitou pravidelnost 
a čas na Písmo.
Mluvili jsme také o možnosti pokračovat 
v započatém scházení, byla by škoda
setkávání přerušit nebo úplně zrušit...
Prozatím zůstalo u myšlenky, ještě 
to společně budeme řešit :-) 
                                    Jarmila Vaculčíková

Ježíš k nim opět promluvil a řekl: „Já jsem světlo světa; 
kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít

světlo života.“
Jan 8,12

Tak ať vaše světlo svítí lidem, aby
viděli vaše dobré skutky a velebili

vašeho Otce v nebesích
Mt 5,13-16



Jelikož si tento rok připomínáme významné jubileum od dosazení Antonína Cyrila Stojana na biskupský
stolec naší diecéze, rozhodli jsme se spolu se staršími ministranty, že připravíme pro ty mladší nějakou hru,
která je s touto, pro naši diecézi významnou, osobností seznámí a zároveň je vytáhne od počítačů a
telefonů někam ven do přírody. Vybrali jsme 8 míst, kam jsme týden po týdnu schovávali vždy jednu indicii,
která je měla ke Stojanovi přivést. Každý týden taky vznikalo nějaké motivační a výukové video, které
připomnělo některé zásady při ministrování. Aktéry těchto videí byli sami ministranti, kteří svým "kolegům"
vysvětlovali, jak správně ministrovat.
Jak bylo v úvodním videu slíbeno otcem arcibiskupem, čeká úspěšné řešitele, kteří se zapojili s vervou 
a (někteří už po třech týdnech) odhalili hledanou osobnost, odměna v podobě výletu na motokáry. 
Moc se na to všichni těšíme.
                                                                                                                                                              o. Vojta

MINISTRANTSKÉ 

Já jsem cesta 
Jan 14,6

Ukaž mi
své cesty,

Hospodine,
a pouč mě

o svých
stezkách.

Veď mě ve
své pravdě
a uč mě, 

neboť ty jsi
Bůh, můj
spasitel

 
 Žalm 25,4 

POSTNÍ PUTOVÁNÍ
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Na realizaci opravy jsme začali pracovat již v lednu 2020.
Těsně před zahájením prací, koronavirus všechno zastavil.
Letos na konci ledna stavitel náhle zavolal, že máme poslední
možnost odebrat stavební materiál za původní loňské
garantované ceny. Bylo potřeba okamžitého rozhodnutí.
Souhlas ekonomické rady farnosti stále platil, proto jsme
zakoupili materiál a zahájili práce. Naštěstí nám počasí 
v tomto letošním předjaří až na pár sněhových plískanic přálo
a dovolilo nám celou akci před Velikonocemi ukončit. Díky
rychlým rozhodnutím a ochotě všech zainteresovaných
stavebních firem a živnostníků jsme ušetřili nejméně 30%
nákladů na materiál, neboť ceny stále překotně rostou.
Poděkování patří stavební firmě i místním klempířům 
a malířům, jakož i těm, kdo uklízeli nebo finančně přispívali.
Velké poděkování patří babičkám, které se po celou dobu
opravy denně ve staré kapličce za zdárné dokončení díla
modlily.
Celá akce stála 574 tisíc korun, z toho venkovní fasáda 
362 tis. korun, vnitřní práce a výmalba interiéru se vyšplhala 
na částku 185 tis. a úprava klempířských prvků s malbou
okenních šambrán stála 25 tis. korun. S financováním nám
pomohla především obec Poteč 200 tis. korunami, ale 
i mimořádní soukromí dárci. Pan Švach z Valašských Příkaz
přispěl 50 tis. korunami a pan Ruman z Poteče 20 tis.
korunami. Na farnost zbyl doplatek něco přes 300 000 korun.
Děkujeme také všem, kdo přispěli do sbírky a podpořili jakkoliv
toto dílo.

                                     Tomáš Cahel

JAK SE DALO VYUŽÍT
DOBY "KORONAVIROVÉ" III.
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Stejně jako v minulých číslech našeho farního časopisu, tak i v
tomto čísle bychom vás chtěli informovat o stavebních opravách,
které jsme dělaly v posledním období.
Po dvanácti letech fungování kaple v Poteči bylo potřeba provést,
snad na delší dobu, poslední významnější stavební úpravu –
zateplení fasády, především všech železobetonových věnců 
a překladů. Tuto opravu jsme plánovali již delší čas. Rozdílné
tepelné mosty se začaly postupně projevovat na zdech kaple, kde
vytvořily tmavé mapy. Chladná místa na stěnách se hlavně 
v zimních měsících díky promrzání betonů orosí 
a na ně se pak přilepí prach, který zčerná. Prášit se samozřejmě
bude i nadále, proto se čas 
od času musí znovu malovat, ale to není tak protivné, jako když
jsou po stěnách dlouhé černé pásy. Snažili jsme se to řešit při
výmalbě v roce 2014 nějakou speciální termostěrkou, ale
nepomohlo to. Zvažovali jsme s panem stavitelem a panem
starostou několik let co pro to udělat, aby se to zlepšilo, ale
nakonec jsme dospěli k závěru, že je potřeba to zateplit kompletně
zvenku a ještě to překrýt vnitřkem na místech, kde to už zvenku
nešlo.

PODĚKOVÁNÍ
Chtěla bych poděkovat za napečení srdíček pro naše nemocné 
a opuštěné farníky. Když vidím v kalendáři těsně vedle sebe Den
nemocných a svatého Valentýna, vždycky si říkám, že ty inzerované
růžové čokoládky a květiny se vyloženě nabízejí jako pozornost
nemocným a těm, co jsou opuštění. Zamilovaní jsou dárkem sami sobě
navzájem, tam v podstatě nic dalšího potřeba není. Ale vyjádření lidské
sounáležitosti tomu, kdo strádá, je velmi důležité a mělo by být součástí
žitého křesťanství.
Myslím si, že naše farnost je velmi bohatá. Ne na hmotné statky, ale tím,
že se skládá z tvořivých a pracovitých lidí, kteří se nebojí dělat věci
jinak, než je obvyklé. Ještě jednou moc děkuji za váš čas a nasazení,
milé pečící spolufarnice. A.Z. 8



Až přijde
Přímluvce,

kterého vám
pošlu od

Otce, Duch
pravdy, jenž

od Otce
vychází, ten 
o mně vydá
svědectví

 
Jan 15,26 

 

SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO 
VIGILIE

Čtyřicet dnů postu jsme se připravovali na
prožití Velikonoc, kdy vrcholem jejich
slavení je obrovská radost ze vzkříšení
našeho Pána Ježíše Krista a stejně velká
naděje pro nás, že i my jednou budeme
vzkříšeni spolu s Ním. A dalších čtyřicet dnů
po Velikonocích nás Pán vybízí k tomu, 
ať nezůstáváme  v radosti a s touto radostí
jen sami se sebou a pro sebe, ale ať
vyjdeme ze svých „skrýší“, domovů,
uzavřených srdcí, jak by se dnes řeklo, 
ze své komfortní zóny, a podělíme se o tuto
radost se svými bližními.  
A k tomu, abychom dokázali vyjít, nám sám
Bůh dává „hnací motor“ (mohu-li si dovolit
použít tato slova) a to ten nejlepší, který
existuje, svého DUCHA. Dělí se s námi 
o svoji moc, o Boží moc, tak se nebojme,
vyjděme a buďme opravdovými  Božími
dětmi.
Chvály, adorace, svědectví, přímluvné
modlitby a vrchol toho všeho mše svatá,
byly důkazem, že Bůh je živý, mocný,
láskyplný a starající se Otec, kterému záleží
na každém jednomu z nás.

          Vladimíra Jurčagová
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Bylo krásné nedělní dopoledne, slunce
svítilo, vyzdobený kostel, všichni slavnostně
oblečení. Téměř jako ideální svatební den.
Před klobuckým kostelem se řadilo 
do průvodu na šestadvacet manželských
párů slavících v letošním roce kulaté 
či půlkulaté výročí společného manželského
života. Největší obdiv budily přední páry
průvodu, které přišly děkovat za 60 let, 55 let
a 50 let společného manželství. A že jich
nebylo málo. Za nimi stáli další vděční
manželé, kteří společnou cestou kráčejí 
v rozmezí od 45 do 5 let. 
My jsme stáli poslední, na konci samotného
průvodu. Z počátku nám bylo trapné stát
vedle těch krásných zasloužilých jubilantů,
pak jsme si ale řekli, proč ne? Můžeme Bohu
děkovat za každý rok, za každý den
společného života. 
Při slavnostní mši svaté zazněla čtení 
a evangelium o lásce, otec Pavel mluvil pro
všechny manžele o tom, jak se máme
radovat ze společného života, jak si máme
vážit jeden druhého a děkovat Bohu 
za svého partnera/partnerku. 

SLAVNOST 
MANŽELSTVÍ 

10

Uvědomili jsme si, co všechno jsme spolu už
prožili, jaké události jsme společně zvládli 
a překonali, co krásného nás potkalo. Jak
jsme na našem manželství už za tak krátkou
dobu zapracovali a především, jak jsme
Bohu vděční za to, že máme jeden druhého,
cítíme oporu v tom druhém a že společně
vychováváme naše děti. 
Vrcholem slavnosti byla obnova manželských
slibů. Stáli jsme znovu před Bohem, vedle
sebe, uprostřed kostela a drželi jsme se 
za ruce, tak jako tehdy ve svatební den. Bylo
to krásné, dojemné, požehnané. A došlo i na
„novo“manželský polibek =) 
My jsme teprve na začátku a snad nás toho
společného ještě čeká spoustu. A mohli
bychom se od starších manželů toho tolik
učit. Ale jsme opravdu vděční za to, 
že se snažíme naplňovat to, co jsme si před
5 lety před Bohem slíbili. 

               Jana a Tomáš Zádrapovi, Študlov 

POSILUJ PANE VŠECHNY MANŽELE, ABY SI
UCHOVALI VZÁJEMNOU ÚCTU, DŮVĚRU A LÁSKU A

VYTRVALI SPOLU V RADOSTI I V BOLESTI. 
 
 



NOC  
KOSTELŮ 

11

Po roce se opět naše farnost zapojila do již velmi známé 
a rozšířené iniciativy Noc kostelů, která proběhla v pátek
28. května. 
Jak zřejmě víme, v jeruzalémském chrámě existovalo 
tzv. nádvoří pohanů, které představovalo prostor určený
pro pohany, kteří se zajímali o víru v Boha. Právě Noc
kostelů může určitým způsobem plnit toto poslání v našem
křesťanském společenství. Noc kostelů totiž nabízí prostor
k setkání, k ztišení také těm, kteří nejsou pravidelnými
účastníky farního života. Proto jsme jako naše farní motto
letošního ročníku zvolili: "Pozvi svého souseda
(spolupracovníka, spolužáka…)" Kostel je tak místem
otevřeným pro každého, kdo se touží zastavit a setkat 
s tím, co nás přesahuje.
Letos se v naší farnosti během večera od 19:00 do 22:00
otevřel farní kostel Povýšení sv. Kříže i s věží a také kaple
sv. Cyrila a Metoděje. Na obou místech zazněl východní
mariánský chvalozpěv Akathistos a také komentovaná
prohlídka Mgr. Petra Odehnala, Ph. D. Ve farním kostele
jsme se pak mohli zastavit, zklidnit a naslouchat také díky
četbě Písma a zpěvům Taizé se skupinou ADORARE.
Věřím, že Noc kostelů byla opět výrazem otevřenosti
církve, otevřenosti našeho farního společenství 
pro všechny hledající, a tak může přinést své plody.

                            br. Michal

PŘIVÁDÍŠ TMU,
NOC 

SE SNESE, 
CELÝ LES SE HEMŽÍ

ZVĚŘÍ... 
 

Žalm 104, 20
 



PRVOKOMUNIKANTI: zveme rodiče a děti (třeťáky), které se chtějí letos
připravovat k prvnímu sv. přijímání na mši sv. 1. 10. v 17:00h 
v kostele. Rodiče pak budou mít první informační schůzku po mši svaté 
v Pastoračním domě. 
Takto přesně vypadal oznam ve Farních listech, kterým vše začalo. 
Na následném setkání nám otec Jan plamenně popsal, co všechno 
v rámci výuky zažijeme a prožijeme. Děti dostaly krásné barevné
učebnice a pracovní sešity, které měly využívat po celý rok při hodinách
náboženství. Čekaly nás mše svaté pro prvokomunikanty 
s tematickým kázáním a také 4 setkání na pastoračním domě, kde byly
plánovány jak katecheze pro děti v suterénu, tak souběžně katecheze
pro jejich rodiče. Mimo jiné nám o. Jan nastínil jakousi ideální vizi
přípravy na svaté přijímání, která spočívala v tom, 
že kněží vzdělávají rodiče a ti potřebné informace předávají dál svým
dětem. 
Známé rčení, které říká: „Jestli chcete rozesmát Boha, tak mu řekněte 
o svých plánech.“ se v tomto případě vyplnilo do posledního puntíku.
Následná protiepidemická opatření rozmetala původní plány na prach.
Setkání na pastoračním domě bylo prvním a také posledním, které se
uskutečnilo. Standardní hodiny náboženství proběhly možná tři nebo
čtyři a následně jsme přešli na online e-mail výuku, kdy již na první
listopadový týden nám do e-mailu dorazily materiály k lekci „Desatero
Božích přikázání“ včetně podrobných pedagogických instrukcí, jak
domácí výuku vést a dětem látku co nejlépe přiblížit. Toto trvalo až do
konce listopadu, kdy došlo k mírnému zlepšení a děti mohly na počátku
prosince zase do školy a byla obnovena i výuka náboženství. Byl také
stanoven datum 1. sv. přijímání ve farnosti a to na 30. května. Vzhledem
k tomu, že se po Vánocích situace opět dramaticky zhoršila a nebylo
možné pokračovat ve výuce na školách, bylo potřeba být kreativní, aby
se celá příprava do stanoveného termínu mohla uskutečnit. Naštěstí již
byl povolen určitý počet účastníků bohoslužeb a 2x do měsíce byly
pondělní a středeční mše svaté vyčleněny právě pro děti s tím, že výuka
bude jeden týden probíhat prostřednictvím tematických kázání a druhý
týden domácí výukou dle instrukcí. 

Vzhledem k tomu, že na mše mohli pouze děti a jejich rodiče,
panovala velmi komorní atmosféra. O to víc jsme mohli s dětmi tyto
mše svaté prožívat. Na začátku března došlo k uzavření okresů, což
vedlo k tomu, že děti z Lačnova měly mše samostatně ve svém
okrese. I přes komplikovaný vývoj se nakonec dětem podařilo probrat
vše potřebné a mohl být zachován původně plánovaný termín celé
slavnosti. 
V rámci přípravy si děti prošly jednotlivé části mše svaté (kdo z Vás ví,
že mše svatá má 25 částí?) a také složily zkoušky z její znalosti, kdy
musely všechny části správně seřadit. 
První svatá zpověď se uskutečnila na konci dubna. Při čekání 
na zpověď byla na dětech vidět lehká nervozita, ale z minulého setkání
už věděly, co je v interiéru zpovědnice čeká a o to větší radost byla 
v jejich očích poté, co opouštěly kostel. Bylo krásné vidět ty usměvavé
spokojené obličeje, ve kterých se odráželo čisté srdce, kterému byla
zprostředkována Boží láska.
Celá slavnost byla ze strany duchovních výborně organizačně
zajištěna a ani uplakané počasí nám ji nedokázalo pokazit.
Výjimečnou atmosféru dokreslila dechová hudba, která hrála u kostela
a děti již v slavnostním průvodu za zpěvu písně „Ejhle oltář“ vcházely
do kostela nesouce každé růži pro své rodiče. Na začátku mše svaté
děti donesly květiny dojatým maminkám a dostaly od svých rodičů
požehnání. Po kázání rodiče předali rozžaté křestní svíce svým dětem
a ty pak obnovily své křestní sliby. Při závěrečném společném focení
jsme pak mohli vidět 27 šťastných a šikovných dětí, které mají v srdci
živého Boha. Tímto ještě jednou děkuji otci Janovi a otci Vojtěchovi za
krásnou slavnost a hlavně za celou nelehkou přípravu dětí.
Poděkování patří zároveň i všem ostatním, kteří se na této významné
události naší farnosti podíleli. 
Ještě doplňuji, že v neděli 30. května přistoupilo ke sv. přijímání ještě 
6 dětí v Lačnově a 6 ve Študlově, obě mše svaté odsloužil otec Pavel
společně s bratrem Michalem, který učil tyto děti náboženství. Rovněž
jim patří velké díky jménem dětí i rodičů.  

                                          
                                         Ivan Podešť

PRVNÍ   
SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ 
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Této krásné slavnosti se zúčastnilo několik set věřících ze všech
obcí naší farnosti a také věřící ze širokého okolí, čímž byla
vyjádřena skutečnost, že eucharistie nás sjednocuje.
Slavnostnost zdůraznili také věřící, kteří přišli v krásných krojích.
Nepřehlédnutelnými byly krásné prapory, které přinesli zástupci
dobrovolných hasičů a Orla.
Závěrem mše svaté popřáli zástupci farnosti panu nunciovi 
k jeho významným životním jubileím (70 let života a 45 let 
od kněžského svěcení). Po skončení mše svaté, kterou slavil
otec arcibiskup Charles se celé společenství vydalo 
za doprovodu dechové hudby na eucharistický průvod k oltáři 
u sochy sv. Jana Nepomuckého. Následně se celý průvod vydal
do kostela, kde bylo zakončení adorace a svátostné požehnání.

Stejně jako každý rok, tak i v letošním roce slavilo naše farní
společenství slavnost Těla a Krve Páně. Letos připadla 
na čtvrtek 3. června. Po dobré zkušenosti z loňského roku
jsme opět slavili mši svatou na náměstí u mariánského sloupu.
Kromě slavnosti „Božího Těla“ jsme slavili také 260. výročí
vztyčení tohoto sloupu na Masarykově náměstí. Při této
příležitosti Valašské Klobouky navštívil vzácný host, apoštolský
nuncius Charles Daniel Balvo. Na půdě města přivítala Jeho
Excelenci starostka Eliška Olšáková a členové zastupitelstva
při oficiálním ceremoniálu.

TĚLO A KREV PÁNĚ

13

„Pan nuncius Charles Daniel Balvo přijal pozvání
římskokatolické farnosti a města Valašské Klobouky. 
Během jeho soukromého odpoledního programu jej také
čekala návštěva farního kostela s varhanním koncertem,
komentovaná prohlídka místních památek i oficiální přijetí
na radnici. Jménem zastupitelstva města jsem mu
popřála, aby se u nás cítil příjemně a odvezl si pěkné
vzpomínky,“ 

starostka Eliška Olšáková
Na této slavnosti se podílelo několik desítek dobrovolníků,
kterým patří velké poděkování. Odpracovali při přípravě i úklidu
mnoho hodin, aby zajistili zázemí pro důstojné slavení této
události. Bez nich by to nešlo.

„Slavností Těla a Krve Páně si celý svět připomíná lásku
Boha k člověku. Ježíš chtěl být mezi námi trvale ve svém
Těle, které nazýváme Eucharistií. Je to slavnost vděčnosti 
a uvědomění si, že před Bohem jsme jedna rodina. A díky
návštěvě otce arcibiskupa Charlese, velvyslance papeže
Františka, jsme mohli vnímat právě přesah této rodiny přes
hranice národů a kultur,“

o. Pavel Macura



V neděli 13. 6. 2021 jsme se s dětmi 
z naší farnosti vydali na společnou
cestu do Provodova.
Naši pěší pouť jsme zahájili příjezdem
do Pozlovic, odkud jsme ve velmi
početné skupině vyrazili na
cestu. Šli jsme často do kopce 
a z kopce a cesta byla chvílemi
náročná, ale všechny děti byly moc
šikovné a krásně to zvládly! Po cestě
jsme si zpívali, hádali hádanky 
a přeříkávali si různé jazykolamy.
Když jsme přišli na místo, nacvičili jsme
písničky na mši, rozdělali oheň a pak 
si děti mohly konečně opéct špekáčky,
na které se celou cestu netrpělivě
těšily. Pro děti byl poté připraven
program v podobě stanovišť s různými
tematickými úkoly, kde děti mohly luštit
šifry a hádanky, tvořit a vybarvovat
obrázky, které si pak mohly odnést
domů. Po mši svaté jsme si s dětmi
prošli křížovou cestu, která byla
zaměřena k Panně Marii. Náš společný
výlet jsme zakončili požehnáním a jeli
jsme domů. Myslím, že to byl pro nás
všechny krásně prožitý den 
a požehnaný čas.
                                      Bára Solařová

V neděli, 13. června, se také naše farnost
vydala na pouť na Maleniska. Poutníci sem
cestovali autobusem, pěšky i na kole
či vlastními auty. Všichni jsme měli společný
cíl: předložit Panně Marii své soukromé
prosby i prosby celé farnosti.
Po příjezdu jsme šli nejdříve pozdravit Pannu
Marii do kostela Panny Marie Sněžné. 
Ve 13.45 hodin jsme se sešli u modlitby
slavného růžence. Za slavnostní fanfár
našich muzikantů jsme byli přivítáni
duchovním správcem P. Mgr. Pavlem
Martinkou, místním farářem. Poté
následovala prosebná a děkovná mše svatá,
kterou celebroval náš pan farář Pavel
Macura. K slavnostnímu průběhu mše svaté
přispěla dětská schola a dechová hudba.
Bylo nám sice chladno, protože foukal
studený vítr, ale v duši nás hřála 
a i rozveselila slova pana faráře: " Není
špatné počasí, je jen špatně oblečený
poutník."
Po ukončení mše se většina z nás vydala 
na křížovou cestu s o. Vojtěchem. Cesta byla
kamenitá, trvala nám delší dobu, a tak 
se stalo, že jsme bohužel nestihli  Svátostné
požehnání. Ale požehnáním nám bylo to, 
co jsme si vezli  ve svých srdcích.
Pod ochranou Panny Marie jsme se vydali 
na zpáteční cestu. Každý si odnášel spoustu
zážitků, dobrých myšlenek a radosti z krásně
prožité neděle.

poutnice Marta Ambrůzová 
a Božena Macková

FARNÍ POUŤ 
PROVODOV 

Historie tohoto místa je opravdu velmi zajímavá. Kolem roku 1705 zde žila
mlynářka Vlaštovicová, která ztrácela zrak. Denně prosila Pannu Marii 
o uzdravení. Jednou se jí zdál sen, ve kterém byla vyzvána bělovlasým
stařečkem, aby za ním šla na Maleniska. Tam zastrčil u velkého dubu hůl
do země a řekl jí: "Zde je voda, která bude uzdravovat nemocné na těle 
i na duši." Když tam druhého dne mlynářka přišla, opravdu tryskal pramen
ze země. Omyla si své nemocné oči a uzdravila se. Nejdříve se bála o tom
před lidmi mluvit, ale po opětovném snu, ve kterém jí  stařeček řekl, 
že pramen má léčit všechny lidi, začala o svém uzdravení mluvit. 
A nastala další uzdravení....
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 Provodov je malá obec ležící v překrásné přírodě Vizovické vrchoviny. Známá je především poutníkům, kteří zde přicházejí za Pannou
Marií kojící, jejíž obraz je umístěn nad oltářem kostela na Maleniskách. 

Proto se
navzájem

povzbuzujte 
a buďte jeden

druhému
oporou

 
Tesalonickým

5,11

15
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Spo lečens t v í  f a rnos t i  se
 p ředs tavu j í . . .

Hnuti fokoláre, známé také pod druhým oficiálním názvem jako Dílo
Mariino, je univerzální církevní sdružení vzniklé v italském Tridentu 
a rozšířené ve 194 zemích celého světa. V ČR působí jako součást
katolické církve a vydává měsíčník Nové město. V Praze 9 – Vinoři
vybudovalo Centrum Mariapoli, kongresové a ubytovací zařízení, které
slouží pro formační setkání jeho členů, ale nabízí své služby i široké
veřejnosti. Informace o svých aktivitách zveřejňuje Hnutí fokoláre v ČR
na webu www.focolare.cz
Hlavní snahou lidí žijících v Hnutí je usilovat o dokonalost  v lásce 
k Bohu a bližním na základě žitého Božího slova a přispívat 
k naplňování Ježíšovy modlitby: „Aby všichni byli jedno.“ (Jan 17,21).
Jednotu jako svoje hlavní poslání se každý z nás snaží přinášet 
do křesťanského světa, ale i mimo něj. Být rodinou, směřovat 
k univerzálnímu bratrství – to je odkaz, který zanechala společenství
Hnuti fokoláre jeho zakladatelka Chiara Lubichová, a take cíl, o nějž
usilují ti, kdo se vydali její cestou. (27. 1. 2015 byl ve Frascati v Itálii
zahájen proces blahořečení Chiary Lubichové.) Hnutí pořádá
každoročně několikadenní letní setkání, Mariapoli: chce být
evangelním „městem  na hoře“, jehož základním zákonem je žité Boží
slovo a „vstupenkou“ ochota k vzájemné lásce; je místem pro
zamyšlení, modlitbu, přednášky, výměnu zkušeností, dialog na různá
témata, ale i pro výlety a sport; je prostředím k prohloubení
duchovniho života i k odpočinku, určené pro všechny – mládež,
dospělé všech generací, rodiny s dětmi, kněze i zasvěcené osoby,
kterým je spiritualita jednoty blízká. Mládež z hnutí organizuje letní
dobrovolnické brigády Summer Job, jejichž cílem je nejen pomoci
obyvatelům vybrané lokality s tím, na co by sami nestačili, ale 
i posilovat mezilidské vztahy.
V naší valašskokloboucké farnosti je místní společenství HROZEN
Díla Mariina činné už několik desítek let, dlouhá léta pod vedením
manželů Anežky a Jendy Šerých. Náš věkový průměr je poněkud
vyšší, od 50 let výše, mnozí už nás předešli do "nebeské mariapoli" ,
a tak nás stále ubývá. Moc rádi bychom proto mezi sebou přivítali lidi
jakéhokoli věku, starší, ale i mladší, kteří by se chtěli učit žít podle
evangelia. Pokud není zakázáno shromažďování, scházíme se první
úterý v měsíci po večerní mši svaté kolem 18.00 na klobucké faře nad
Slovem života, podle kterého se pak snažíme co nejdůsledněji žít.
Setkáváme se každoročně také s dalšími místními společenstvími 
na moravských Mariánských poutních místech. Srdečné zveme 
do našeho společenství všechny, kteří se chtějí zdokonalovat v lásce 
k Bohu i k bližním a jít za Ježíšem ne osamoceně, ale společně jako
velká křesťanská rodina. 

                                     Marie Matulová

Chvála Kristu, jmenuji se Ladislava Šerá, bydlím ve Študlově a ve Val.
Kloboukách jsem před časem založila klub Obzor. Po pravdě řečeno,
už ani nevím, jak to všechno začalo. Snad jednou velkou touhou 
v srdci po setkávání s lidmi, kteří se narodili o pár let dřív než já.
Možná také  absolvováním kurzu pro katechety, moje 12 letá práce se
seniory, či velmi dobrá spolupráce s Centrem pro rodinu. To ví Pán.
Jisté je, že klub seniorů Obzor je tady a to  celých 7 let. Organizaci 
a náplně našich setkávání řešíme spolu s Mgr. Jitkou Šenkeříkovou,
nicméně spolutvůrci schůzek samotných jsou všichni, kteří do klubu
přijdou. A co pro nás znamená slovo OBZOR?  O -  obohacení 
se sebou navzájem, odpuštění, B - Bůh, blízkost, beseda,
Z -  zvídavost a R -  rozjímání, radost, rada. Když se zadíváte do dálky
a uvidíte obzor, taky si říkáte, co je za ním? I my v klubu se společně
snažíme prozkoumávat, co je dál, než sami víme či vidíme. Jak 
to máme s vírou, s láskou k Bohu, k druhým lidem i k sobě. Modlíme
se za sebe i za vás, čteme v Písmu svatém, zamýšlíme se 
nad zajímavými tématy, jezdíme na mše do kostelů okolních obcí, 
 zveme si hosty a čile se zapojujeme do aktivit farnosti. Setkávali jsme
se jednou za měsíc v pastoračním domě, nejčastěji  třetí úterý 
v měsíci od 16:00 hodin. Zatím poslední schůzka proběhla 9. 9. 2020
a na ní jsme přivítali našeho kaplana P. Jana Berku.  Společně jsme
se zamýšleli nad Skutky apoštolů a také jak číst Písmo svaté 
a rozjímat o něm. 
Děkujeme za podporu vedoucí Centra pro rodinu, paní Marii Vaňkové,
a našim kněžím a jáhnům, kteří přijali pozvání a přišli mezi nás.   
V současné době se snažíme být ve spojení skrze telefon, také 
se modlíme společně s ostatními společenstvími na úmysl, který
vyhlašuje otec děkan. Pokud nám to síly dovolí, budeme se snažit
zapojit i do aktivit farnosti. Věříme, že se budeme moct zase setkávat
u jednoho stolu v prostorách našeho nového pastoračního domu. Moc
se těšíme na nové hosty, zajímavá témata a aktivity, ale hlavně 
na vás, nové členy, které oslovilo toto krátké povídání a náplň našeho
klubu. Srdce i dveře máme pro vás dokořán. 

Klub OBZOR Hnutí fokoláre -
 Dílo Mariino
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MODLITBY
MATEK
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Milá maminko,

také ty můžeš přijít mezi nás a společně se modlit 
za své děti.
„Pane, často zapomínáme, jak velice nám věříš,
když svěřuješ své drahocenné děti do naší péče.
Ty jsi všemohoucí Bůh, ty můžeš věci změnit.
Modlíme se za své děti a v prosbách se připojujeme 
ke všem modlícím se maminkám světa. Takto se vytváří
nekonečný řetězec, protože i když spíme, někde 
v Austrálii prosí jiné maminky zase za naše děti 
a za nás."
Cílem modliteb ale není "vynucení si" zázraku. Jde
především o upevnění vlastní víry a jistoty, že Bůh dává
našim dětem vše, co potřebují. Chce, abychom uvěřili,
že i když cítíme strach a bezmoc, když se nám zdají
naše problémy beznadějné, u něho není nic nemožné.
Rádi vás přivítáme na kaplance v MODLITBÁCH
MATEK každé úterý (20.00 hod) nebo ve středu (17.15
hod a 19.30 hod).

Pavlína Holubová

Obracíme se 
k Tobě 

s důvěrou 
a láskou,

protože víme,
že ty odpovíš

na naše
prosby.“

SPOLEČENSTVÍ 50+
Naše společenství vzniklo před několika lety po semináři „Život 
v Duchu“ jako důsledek naší touhy po společenství, kde můžeme
pokračovat v prohlubování vztahu k Bohu.
Jak název napovídá, jsme společenství lidí starších 50 let. Scházíme 
se jedenkrát za 14 dní v úterý v 18:30 na pastoračním domě.
Setkání začínáme modlitbou, následuje přátelské sdílení našich
radostí a starostí při kávě či dobrém čaji. 
Součástí našich setkání bývá vyučování, formace, čtení písma 
a rozjímání nad ním, rozjímavé modlitby růžence či křížové cesty. 
Nejdůležitějším bodem našeho setkání je odevzdání našich radostí 
i starostí do milující Boží náruče při modlitbě chval, díků a proseb 
a přímluvných modliteb.
Jako společenství také rádi pomáháme při různých akcích farnosti,
jako je například farní den či různé duchovní obnovy.
Jsme otevřené společenství a rádi přivítáme každého, kdo touží 
po prohloubení svého vztahu s Ježíšem a chce zažívat podporu 
a povzbuzení.                                            

Jitka Šenkeříková
jitkasenkerikova@seznam.cz

„Neboť kde jsou
dva nebo tři

shromážděni 
ve jménu mém,

tam jsem já
uprostřed nich.” 

Mt 18,20
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Milovaní,
jestliže Bůh

nás tak
miloval, 
i my se
máme

navzájem
milovat.

1. Janův 4,1

„Proste a bude vám
dáno… Neboť každý, 
kdo prosí, dostává…“

Mt 7, 7-8
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Zdráv buď, ochránce
Vykupitele,

a snoubenče Panny Marie.
Tobě Bůh svěřil svého Syna,

v tebe doufala Maria.
S tebou se Kristus stal

člověkem.
Svatý Josefe, ukaž se otcem i

nám,
veď nás cestou života.

Vypros nám milost,
milosrdenství a odvahu,

a braň nás před vším zlem. 
Amen.

Letošní doba postní byla pro mnohé velkou výzvou. Výzva
je slovo blízké zvláště dětem, pro které se na postní dobu
zpravidla připravují různé aktivity. Protože jsme 
se nemohli s dětmi vídat při mši sv., tak jsme s několika
mladými rodinami natočili 6 krátkých videí, kde jsme 
se dětem snažili přiblížit postavu sv. Josefa formou, která
je jim blízká. A tak vznikl za podpory našich kněží krátký
projekt spojující dobu postní s rokem sv. Josefa, který
právě prožíváme. Děti si v každém videu poslechly úryvek
z Písma, jeho krátké dovysvětlení a dostaly také úkol, 
na kterém měly přes týden pracovat. Jsme vděční, že 
se nám podařilo zapojit spoustu dětí i mládeže z celé
farnosti. Děti nám posílaly své odpovědi na nejrůznější
otázky, vztahující se k životu a skutkům sv. Josefa, a tak
se mohly těšit, že se ve videu uvidí. Děkujeme všem, 
co posílali své odpovědi, fotky, písničky nebo obrázky.
Také rodičům, že s námi spolupracovali, přestože je a děti
zaměstnávala ve velkém on-line výuka. Díky vám všem 
se nám snad podařilo představit dětem sv. Josefa Trochu
jinak – nejen jako vousatého pána z obrazů nebo soch,
ale jako ochránce, muže odvážného, rozhodného,
milujícího, který naslouchá Bohu a důvěřuje mu. A tím je
nejen pro děti 😉 velkou inspirací. 

                 Lucie Káňová

ROK SVATÉHO JOSEFA



Milovaná princezno, udatný bojovníku,

jsi mé milované dítě. Oblíbil jsem si tě, zamiloval a jako rytíř jsem si tě vybojoval.  Věř, že jsi
neobyčejný/á a jedinečný/á. Vyvolil jsem si tě za syna/za dceru a mám s Tebou velký plán. Být odvážný
není snadné, ale neboj se a  vytrvej! Vždy budu střežit každý tvůj krok. Buď čestný/á a zodpovědný/á za
svá rozhodnutí, ochraňuj slabé, měj v úctě svou rodinu a zůstaň věrný svým přátelům. 
Může se stát, že zabloudíš nebo se dostaneš do situace, kdy si nebudeš vědět rady, ale neboj se  vždy
budu s tebou. Mnoho rad pro tvou cestu životem jsem ukryl v textech Bible, proto, prosím, často ji
otevírej, čti a naslouchej, je mapou života a povede tě správnou cestou k pravému cíli.  

Tvůj věrný otec a Král králů
 

Křesťanské tábory Malá Antiochie pro děti

Táborové středisko Archa v Rajnochovicích
https://www.facebook.com/ARCHA.Rajnochovice
Tábor pro mladé 13 -.16 let Bombastik Přístav v Rajnochovicích 
 https://pristav.ado.cz/akce_pristav/bombastik-2021/
Salesiáni Fryšták tábory

YMCA letní tábor rodin
https://www.setkani.org/akce/nove/6147#anchor6147

 https://www.mala-antiochia.cz/

 https://www.disfrystak.cz/tabory/

PRO DĚTI 
 

TIPY NA LÉTO 
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Udatnému bojovníkovi
Malé milované Princezně - Drahocenné dopisy
od tvého Krále

Mnoho dalších dopisů adresovaných právě tobě najdeš
v knihách od spisovatelky Shepherd Sheri Rose:

SEŘAĎ PÍSMENA PODLE ČÍSEL

TIPY NA KNIHY



STOPA
PROŽIJ LÉTO S NAŠÍ FARNOSTÍ:

Ž 17, 5

MAGAZÍN O ŽIVOTĚ FARNOSTI
VALAŠSKÉ KLOBOUKY 

 
LAČNOV, LIPINA, MIROŠOV,

POTEČ, SMOLINA, ŠTUDLOV,
TICHOV, VALAŠSKÉ PŘÍKAZY 

 pro chlapce od 1. do 9. třídy pod
vedením Jana Švacha
v Pozlovicích 

pro děti od 2. do 6. třídy pod
vedením Karolíny Chovancové 
na Provodově

pro děti 3.-6. třída 
pod vedením Michaely Zádrapové
na Provodově

pro děti 1.-9. třída
pod vedením Marie Trčkové 
přihlašování u M. Trčkové

POBYTOVÉ TÁBORY

25. – 31. 7.

26.7. – 1. 8. 

15.-22. 8. 

16.-21. 8 

 

pro děti od 5 let do 3. třídy
pod vedením Adély Holbové  

pro děti od 1. do 9. třídy 
pod vedením Karolíny Chovancové
s hudebním zaměřením

pro děti od 1. do 5. třídy
pod vedením Elišky Manové

PŘÍFARNÍ TÁBORY:

7. – 9. 7. 

12. – 16. 7. 

9. – 13. 8. 

 

 
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.

 
 
 

ČTVRTLETNÍK 
II. ROČNÍK 

03/2021

10. - 17. 7.  
ubytování zámek Štěkeň
turistická oblast Prácheňsko a Pošumaví 

DOVOLENÁ RODIN

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

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

STOPA

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

445117495675245

www.faraklobouky.cz


