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MILÍ FARNÍCI... ÚVODNÍ SLOVO
OTCE PAVLA

Z farní matriky od 1.10. do 30.11.2021

Mariana Fialová, Jasmina Jana Jamborová, Týna Marie Šuchmová, Lucie Láníková, David Jan Vaněk, Jakub Jan Vaněk, Matěj
Slovák, Robin František Janáč, Natálie Sopková, Anna Vomočilová, Nela Marie Machů, Eliška Kolmanová, Jakub Švachula,
Kristián Ptáček, Tomáš Zvonek, Tereza Řepková, Anděla Řeháková.

Z vody a ducha svatého se stali Božími dětmi:

Rozloučili jsme se s těmito drahými zesnulými:
Josef Slovák *1950, Bohumila Bařinková *1951, Bohumil Šimonů *1939, Rudolf Nález *1949, Josef Masař *1947, František
Šoman *1928, Olga Martinková *1927, Anna Ďuláková *1952, Anděla Cahlová *1931, Josef Mana *1957
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Pomalu nám končí krásná adventní doba a my se již intenzivně připravujeme na Vánoce a konec roku. Roku, který už podruhé v řadě byl
v tolika ohledech jiný. Bohu díky, že se už (zatím) nemusíme na mši sv. nikde zapisovat, roráty jsou volné a účast na čemkoli v kostele
závisí jen na naši svobodné vůli a rozhodnutí. Přes všechno náročné, co bylo, ve mně minulý rok vyvolává vděčnost za mnoho věcí a lidí,
kteří se nevzdali a (mnohdy i přes mnohé překážky) rozdávali kolem sebe dobro a pokoj.
Na prvním místě bych chtěl poděkovat vám všem, kteří ve farnosti (i jinde) ve svém volném čase pomáháte a sloužíte – právě vy totiž
vytváříte „chuť“ farní rodiny a stáváte se „světlem a solí země“ i vně zdí našich kostelů. Chtěl bych také ze srdce poděkovat všem, kteří
vyslyšeli naše mnohá pozvání a zapojili se do některých aktivit farnosti (biblických majáků či pochodní, modlitby růžence, adorací,
postních putování s modlitbou za farnost, videí ke sv. Josefovi či aktivit rodin Amoris Laetitia, synodálních skupin a dalšího). Děkuji
všem společenstvím za snahu svou víru rozvíjet a sdílet s ostatními. Děkuji za každou drobnou či větší pomoc, za každou modlitbu nebo
obětovanou bolest či nemoc. Děkuji všem, kteří se viditelně nebo skrytě snažíte vnášet Boha a poselství evangelia do svého
každodenního života. Vážím si toho a mám z toho radost.
Poslední týdny církevního a duchovního života zní z mnoha stran apel k naslouchání. Naslouchání sobě navzájem a naslouchání Bohu.
Myslím, že by to mohlo být pěkné předsevzetí na příští rok. Učme se naslouchat ve svém srdci Bohu, jeho Slovu, být s Ním v tichu. Mohlo
by to pomoci k vzájemnému sblížení a naslouchání sobě navzájem. A ve velké míře také k pokojnému dialogu, který je dnes tak zasažen
nejstarší a nejúčinnější zbraní zlého – rozdělením. Ve starých dobách používali jednu velmi hezkou metodu při rozhovorech o různých
tématech. Jedna strana vyslechla druhou a dříve, než druhá strana řekla svůj názor, musela říct, co ten první myslel, co je v tom dobrého
a jak to chápe. Až potom říct svůj názor – třeba opačný a zdůvodnit ho. Obě strany tak mohly být obohaceny a odnést si z toho poučení,
nad kterým dál přemýšleli.
Je tu jedna podmínka, která velmi souvisí hned s prvním dnem v roce. Ten je tradičně světovým dnem míru. Vzpomínám, jak jsem četl (a
bylo to vidět hezky i ve filmu) o sv. papeži Janu XXIII. (papežem 1958 – 1963), který říkal, že to nejdůležitější ho naučil jeho biskup (když
mu dělal sekretáře) – ten mu řekl, že nejdůležitější je mír – mír ve světě, v rodinách, v srdci – a od toho se pak odvíjí vše další.
Naslouchejme si v roce 2022 s mírem v srdci. Moc hezky nás k tomu vedou Vánoce, kdy se opět rozezní slavnostní Gloria in excelsis
Deo: Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj (mír) mezi lidmi. Bůh v nich má zalíbení. A když si dovolím parafrázovat slova evangelisty
Jana: Ať jsme jako křesťané nositelé Slova, které bylo na počátku, ve kterém je život a ten život je světlem lidí. To světlo ve tmě svítí a
tma jej nepohltila. Přeji nám všem prosvětlené Vánoce Bohem s mírem v srdci. Ať se toto světlo a mír šíří díky každému věřícímu v
každém dni roku 2022! 
K tomu vám, vašim blízkými i všem, které nosíte ve svém nitru, ze srdce žehnám.

MÍR V SRDCI - PROSTŘEDEK K DIALOGU
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BOHOSLUŽBY O VÁNOCÍCH
Pátek 24. prosince (Štědrý den)
Klobouky 15:00 (s promluvou pro děti)
                 21:30
Študlov     15:00 (s promluvou pro děti)
Lačnov     20:30
Tichov      20:00

Sobota 25. prosince (Narození Páně) –
zasvěcený svátek
Klobouky   7:00,   8:45,   10:30
Tichov        7:30
Lačnov       8:30
Študlov     10:30

Neděle 26. prosince (Svátek sv. Rodiny)
Klobouky   7:00,   8:45,   10:30,   18:00
Tichov        7:30
Lačnov       8:30
Študlov     10:30

Pátek 31. prosince (sv. Silvestra)
Klobouky   16:00 – Te Deum

Sobota 1. ledna (Matky Boží, Panny Marie) – 
zasvěcený svátek
Klobouky    8:45,    10:30,     16:30,    18:00
Tichov         8:30
Lačnov        9:30
Študlov      10:30

Neděle 2. ledna
Klobouky   7:00,   8:45,   10:30,   18:00
Tichov        7:30
Lačnov       8:30
Študlov     10:30

Čtvrtek 6. ledna (Slavnost Zjevení Páně - Tří
králů) – doporučený zasvěcený svátek
Klobouky   7:00,   17:30
Tichov       16:30
Lačnov      16:30
Študlov      17:30

LEDEN
1. 1. * Závazný zasvěcený svátek
6.1. Slavnost Zjevení Páně * Doporučený zasvěcený     
svátek
7. 1. První pátek
ÚNOR
2. 2. Žehnání hromniček při mších sv.
3. 2. Svatoblažejské požehnání
4. 2. První pátek
5. 2. První sobota v měsíci – Mariánské večeřadlo
14. - 20. 2. Národní týden manželství

BŘEZEN
2. 3. Popeleční středa
4. 3. První pátek
5. 3. POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA PRO FARNOST
V postě KŘÍŽOVÁ CESTA „po asfaltce“
KŘÍŽOVÁ CESTA NA DĚLANOVEC
19. 3. Svátek sv. Josefa * Doporučený zasvěcený
svátek
Křížová cesta a mše sv. pro prvokomunikanty
25. 3. Slavnost Zvěstování Páně

CO NÁS V PŘÍŠTÍCH MĚSÍCÍCH ČEKÁ? 

Ježíš přináší život ve světle, které nic nezastíní.
Maria je jitřenka, která nás provází ke Světlu.

 
Odvahu kráčet ve světle s Marií k životu jménem Ježíš

přejí a do každé rodiny požehnání posílají
 

o. Pavel, o. Vojtěch, o. Michal a br. Lukáš   

„V něm byl život a život byl světlo lidí.
To světlo ve tmě svítí a tma je

nepohltila.“ (Jan 1, 4-5) 3



I. LITURGIE, kam patří: mše sv., svátosti,
svátostiny, poutě, adorace, liturgie hodin
(breviář), liturgická hudba, mariánské
pobožnosti, roráty, křížové cesty, slavnosti atd.

Nacházíme se v adventu, v čase, kdy jsme plni očekávání příchodu Spasitele na svět. Jistě, každý z
nás se na tento příchod připravuje různým způsobem. Kromě různých reklamních sdělení a vánočních
koled, které již nyní zaznívají v obchodních řetězcích, jsou to také různé názory a demagogie, se
kterými se mnohdy setkáváme, a to nejen v našem nejbližším okolí. A to nenarážím pouze na ožehavé
téma vakcína, ANO či NE?
Osobně si myslím, že je dobré a ne jen to, ale ba dokonce nutné, abychom si my lidé, obdaření
rozumem, dokázali informace nejen pouze bez rozumu přijímat, ale také racionálně srovnávat a
objevovat různé pohledy odborníků, kteří mají co říci v různých oblastech. K tomu jistě může dopomoci
také nabízený tisk, který se nachází v kostele, a to buď zdarma nebo za příspěvek. Rád bych se ve
stručnosti podíval, co že to vlastně v kostele nabízíme a s čím se zde můžeme setkat. 

Na prvním místě, je to asi nejznámější
Katolický týdeník, který vychází
pravidelně každý týden. Toto
periodikum v sobě zahrnuje důležité
body a dění v našem prostředí. Mj.
také můžeme v něm nalézt přílohy,
které se zaměřují konkrétně na každou
diecézi zvlášť a tak čtenářům mohou
tyto noviny rozšířit obzor co se
aktuálně děje nebo naopak co se
důležitého odehrálo a to také v
konkrétních diecézí.

IMMACULATA je křesťanský časopis pro život z víry. Zde čtenář může nalézt tématicky zaměřené
články prohlubující víru, svědectví, rozhovory, příběhy a také střípky z historie církve a samozřejmě
také nemohou chybět zprávy. Toto periodikum vychází 1x za 2 měsíce.

Apoštol Božího milosrdenství vychází 1x za 3 měsíce a vydává ho řád pallotinů.
Toto periodikum se zaměřuje na šíření úcty k Božímu milosrdenství, nacházejí se zde
různé rozhovory a jistě zde nechybí prohlubování a rozvíjení modlitby Korunky.
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Dalším dlouhodobě vydávaným časopisem je Milujte se!
Toto periodikum se zaměřuje na novou evangelizaci.
Můžeme zde nalézt různé podměty do duchovního
života, např. zaměření na mariánskou spiritualitu, nebo
setkání s aktuálními tématy, život a citáty různých
svatých, ale také některé témata se opírají o učení
učitelského úřadu Církve tedy Katechismu katolické
církve a nechybí zde také zastoupení ochrany lidského
života. Časopis bývá velmi pěkně graficky kvalitně
zpracovaný, takže čtenář může být obohacen jak
obsahem, tak samotným zpracováním. 
Periodikum vychází 1x za 3 měsíce.

Dalším periodikem, které vychází 1x za měsíc je náš diecézní informační časopis
Oldin. Tento časopis v sobě zahrnuje různé zajímavosti z různých koutů naší
arcidiecézi nebo také život našich otců biskupů a to také s jejich diářem, který bývá
vždy uveden na zadní straně.

Nelze opomenout také naše děti, které tvoří a jsou jádrem každého farního společenství. Proto i pro ně vychází zábavný
časopis Nezbeda. Ten nabízí různé komiksy s životopisy světců, nemohou zde také chybět různé příběhy a povídky, vtipy 
a zajímavé rozhovory. Jelikož děti bývají zvídavé bývají zde také zajímavosti z oblasti techniky či přírody.

Poslední časopis, který bych rád zmínil, je Rodinný život. Časopis se
zaměřuje na problematiku výchovy dětí, vztahy mezi manžely, duchovní
život rodiny, neúplný život rodiny také nechybí zaměření na lidi 
v seniorském věku. Toto periodikum vychází 5x do roka.

Mezi asi ne úplně tak atraktivní, ale zato velmi cenná
periodika patří bezpochyby CSI (Mezinárodní křesťanská
solidarita). Jejímž základem je Všeobecná deklarace
lidských práv OSN, která obsahuje 30 článku, ze kterých
jako základní pilíř patří 18 článek, který zaručuje
náboženskou svobodu. Oblasti, ve kterých se provádí
projekty jsou např. Sýrie, Irák, Egypt, Jižní Súdán, Nigérie,
Indie, Srí Lanka, Indonésie nebo Peru. CSI prosazuje v
rámci křesťanské lásky k bližnímu solidaritu se všemi
obětmi násilí a diskriminace a také s pronásledovanými a
utlačovanými křesťany. Čtenář se může setkat v tomto
periodiku, které vychází 1x za 2 měsíce, s různými příběhy
lidí, kteří musí trpět příkoří z náboženských důvodů.

Rád bych vám popřál ne ani tak
pěkné čtení, ale hodnotné čtení,
které je přínosné a obohacující v
našem duchovním životě. 
Přeji požehnaný čas adventní.
                                        bratr Lukáš

NEBOJTE SE A ČTĚTE



30. VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA V LAČNOVĚ 

Je tomu už 30 let, co se dlouholeté sny farníků a obyvatel Lačnova staly skutečností. Bylo to 13. října v roce 1991,
kdy se náš nádherný a moderní chrám stal oficiálně místem modlitby a setkávání pro všechny generace. A právě na
tuto událost jsme v neděli 10. října s vděčností Bohu vzpomínali. Stejně jako před léty, tak i letos, v den slavnosti,
jsme přivítali otce arcibiskupa Jana Graubnera, který děkovné mši předsedal. Celý kostel se rozezvučel tóny díků za
uplynulá léta. Díky Bohu a všem upřímným a vstřícným lidem, kteří se na tomto bohulibém díle jakkoliv podíleli a stále
podílejí. Kéž všechno toto naše snažení přináší dobré ovoce nám i budoucím generacím.

  Můj dům bude
domem modlitby.

Lk 19, 46
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SVATOVÁCLAVSKÉ HODY V POTEČI

Na svátek patrona českého národa svatého Václava jsme jako každoročně slavili potečské hody. Mše svatá byla sloužena za živé a zemřelé hasiče
u příležitosti 110. výročí od založení sboru a za všechny naše občany. Slavnostní mši svatou celebroval P. Vojtěch Radoch. Ke slavení výrazně
přispěla dechová hudba a schola. Za ozvučení je potřeba poděkovat KVS Valašské Klobouky. Po skončení mše svaté bylo pro všechny připraveno
malé občerstvení.   
                                                                                                                                                                                                                       Marek Slovák   



V sobotu 16. října jsme se jako farnost vydali na pouť do Olomouce, na kterou nás pozval o. arcibiskup, abychom se spolu modlili za obnovu
rodin a kněžská povolání. Kolem poledne vyjely z Klobouk i z obcí naší farnosti celkem dva autobusy a mnoho lidí jelo také auty. Spolu s naším
děkanátem měl pouť také děkanát Valašské Meziříčí.
Od 14 hodin byla možnost prohlídky kaple sv. Jana Sarkandera včetně podzemí, kde byl tento světec umučen. Od 15 hodin byla v katedrále
modlitba růžence a také možnost vyjít na věž, odkud je vidět široko daleko, protože vyhlídka se nachází v 81 metrech nad zemí. Od 16 hodin
byla adorace. Slavnou mši svatou ke cti sv. Josefa, na které naše farnost zajišťovala zpěv a ministrantskou službu, celebroval pomocný biskup
Mons. Josef Nuzík. Děkujeme všem zúčastněným a těšíme se na příští rok, kdy pojedeme 17. září na Velehrad.
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DĚKANÁTNÍ POUŤ ZA OBNOVU
RODIN A KNĚŽSKÁ POVOLÁNÍ

 Proste proto Pána žně, aby poslal dělníky na svou žeň. 
Lk 10,2



DĚKANÁTNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE
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Vstaň, učiním tě svědkem toho,
co jsi viděl. 

Sk 26,16

 V sobotu 20. listopadu proběhlo v
naší farnosti Děkanátní setkání
mládeže. Mladí měli možnost přijít
už na předprogram v pátek večer,
kdy se mohli zůčastnit mše svaté 
a modlitebního večera s ProjektON.
V sobotu začalo setkání mší svatou,
jejímž celebrantem byl 
P. Petr Bulvas. V kázání se zaměřil
na téma letošního setkání ,,Vstaň,
učiním tě svědkem."
Po mši svaté byla možnost zúčastnit
se různých zajímavých přednášek 
s hosty. Během celého setkání mohli
mladí přijít na dobrou kávu či čaj do
kavárny a společně si popovídat.
Setkání zakončili adorací.

Snášejte se navzájem v lásce a
usilovně hleďte zachovat jednotu
Ducha, spojeni svazkem pokoje.

Efezským 4, 2-3

M I  S  I J N Í 
 N  E  D Ě  L  E
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 Řekl jsem: „Zde jsem,
mne pošli“

IZ 6,8



MINISTRANTSKÝ VÝLET
Protože si vážíme služby našich ministrantů a také jsme chtěli
ocenit jejich zapojení do postní aktivity, tak jsme je vzali, tak
jak bylo slíbeno, na motokáry. Využili jsme podzimních
prázdnin a v pátek 29. října jsme v 9 hodin vyrazili společně do
Zlína.
Nejdříve nás čekala návštěva Salesiánského centra na Jižních
svazích, které jsme si prohlédli, pomodlili se v kostele Panny
Marie, Pomocnice křesťanů a následně jsme se vyřádili v
klubu, kde nám bylo k dispozici několik pingpongových stolů,
kalča a další stolní hry.
Kolem poledne jsme se se salesiány rozloučili a přesunuli jsme
se na oběd, abychom stihli být včas na motokárách. Tato část
programu byla pro kluky asi nejzáživnější a probudila v nich
soutěživého ducha.
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PODĚKOVÁNÍ 
Děkujeme všem mužům, kteří nám přišli
pomoct s přípravou dřeva na zimu. Sešlo se
nás dost na to, abychom utvořili několik
skupin (motorové pily, cirkulárka, štípačka,
odvozci, ukládači) a zpracovali jsme během
dopoledne všechno připravené dřevo a
navezli kotelnu. 
Všem zúčastněným patří velké díky.

ZA BRIGÁDU
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  UŽ ZAČAL ZAS,
      TEN ADVENTNÍ ČAS...

O první adventní neděli také proběhlo v Lačnově
rozsvěcování vánočního stromu. Z důvodu epidemie však
pouze on-line formou. V rámci programu také pronesl pár
slov o. Vojtěch, který povzbudil všechny diváky, aby se nebáli
být si navzájem blízko a popřál všem požehnaný čas přípravy
na příchod Spasitele. 

,,Dej rosu, nebe
nad námi,

ať z oblak skane
spása."

          
           adventní zpěv

K první adventní neděli ve Valašských Kloboukách už neodmyslitelně patří
rozsvícení první svíčky na městském adventním věnci. Ten i v letošním roce zdobí
nádvoří podnikatelského centra a postupným rozžínáním všem kolemjdoucím
připomíná blížící se vánoční svátky. Okamžik, kdy zazáří první svíce, bývá také
tradičně doprovázen požehnáním, kterého se letos ujal otec Pavel Macura.
Starostka města Eliška Olšáková připojila přání, aby byl advent v našich rodinách
příjemným a pokojným časem, kdy se naladíme na nejkrásnější období celého roku.

Také do všech našich kostelů
zavítala vzácná návštěva, ze
které měly radost hlavně děti. V
období od 1. do 6. prosince
přišel mezi nás sv. Mikuláš,, 
 který přinesl dětem sladkosti 
a obrázek, na jehož druhé
straně se mohly o Mikulášovi
něco více dozvědět. 

Mik, miku,
Mik, miku,

MIKULÁŠ
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 POZVÁNÍ NA BIBLICKÉ POCHODNĚ 



PRO DĚTI 
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… co přineseš do Betléma ty? 
 

Zvířátka přinesla malému Ježíškovi spoustu dárků, teď je řada na tobě. Jaký dárek
přineseš Ježíškovi ty? Do hvězdiček napiš, vlastnosti, nebo dobré skutky, které bys
chtěl Ježíškovi darovat. Na svých vlastnostech zapracuj, dobré skutky se pokus splnit
a baňky si múžeš vystřihnout a pověsit na vánoční stromeček. 

Najdi 10 rozdílů:
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