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PRÁCE ŠLECHTÍ...

MILÍ FARNÍCI,
vstupujeme společně do posvátné doby postní. Je to čas milosti, čas obrácení. „Hle, teď je
ta doba příhodná, hle, teď je ten den spásy!“ (2 Kor 6,2) Jistě je důležité, aby prožil
obrácení každý sám, velmi osobně, ale zároveň je potřebné prožít obrácení společné.
Jsme Boží lid na cestě, na cestě do zaslíbené země, která se před námi otevírá ve
velikonočním tajemství smrti a zmrtvýchvstání Ježíše Krista.
Dovolme Bohu, ať v této době postní koná, ať z nás činí velikonoční lid, nové stvoření.
Bůh nechce konat za nás, místo nás, ale s námi a v nás. Kéž je tedy i tato doba postní
dobou, kdy se každý z nás i my všichni společně s velkým úsilím a zápalem vydáme na
cestu proměny, obrácení. Možností k osobní i společné obnově bude v naší farnosti jistě
mnoho.
Přál bych nám všem, abychom zakusili uzdravující sílu kajícnosti, potřebu a zároveň krásu
obrácení, aby letošní Velikonoce byly skutečným dotykem vykoupení.           
                                                                                                                            otec Michal 

Z farní matriky od 1. 12. 2021 do 28. 2. 2022
Z vody a ducha svatého se stali Božími dětmi:

Rozloučili jsme se s těmito drahými zesnulými:
Josef Ďulík *1947, Anna Bařinková *1940, Františka Krahulíková *1926, Alois Zvonek *1954, Jiří Polách *1963, Anna Maňasová *1950,
Marián Cyprich *1980, Antonín Bařinka *1937, Josefa Hrubčíková *1949, Ladislav Vaculčík *1951, Zdeněk Červenka *1958, Ludmila
Holbová *1929, Jana Macháčová *1964, František Ďulík *1931, Pavel Šenkeřík *1970, Jana Zimková *1943, Ladislava Guričová *1938,
Josef Mana *1943, Ivana Andrlová *1976, Josef Martinka *1953, Michal Šenkeřík *1983, Ludmila Pohunková *1944, Anna Trčková *1934.
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Ondřej Zádrapa, Marie Anna Filová, Michal Vlček, Karolína Bosáková, Vojtěch Buček, Noemi Čurečková, Michal Psota, Matyáš
Nedavaška, Aneta Anna Surovcová.

V poslední době se v naší katolické církvi mluví asi nejvíce o synodálním procesu, ke
kterému na všech úrovních vybídl papež František. Všude se tvoří malé skupinky věřících
na půdoryse předložených podmínek, ale také podle toho, jak se lidé mezi sebou znají a
jak si navzájem vyhovují. To není nic špatného, tak to funguje všude v běžném životě. Tak
mě napadlo, jestli by podle tohoto mustru nemohly v naší farnosti vzniknout také takové
pracovní skupinky – zejména kolem farního kostela. Nejen že k tomu vybízí otec
arcibiskup (často mluví o dobrovolnících ve farnosti), ale také to naznačuje benediktinské
řeholní heslo „Modli se a pracuj“. Máme ve farnosti některé fyzické práce, které
dlouhodobě nezvládáme. Například ještě před deseti roky, když jsem byl mladší, snažil
jsem se udržovat plot kolem farní zahrady ve funkčním stavu, v poslední době mě to
přerostlo a hlavně zarostlo náletovými dřevinami.
Viděl bych to tak, že by se vytvořily různé skupinky z několika mužů nebo i žen, které by si
vzaly (i dlouhodobě) jednu z těch potřebných aktivit na starosti. Bude třeba zajistit akci
„Noc kostelů“, a to nejen ve farním kostele, ale i v dalších kaplích. Taková záležitost
vyžaduje kostel uklidit, nazdobit a také si rozdělit služby na hlídání. Dále se jedná také o
dřevo nebo o úklid kolem kostela v zimních měsících. S mnohým pomohou kněží, protože
jsou mladí, ale někdy je to na úkor jejich povinností. Prakticky si to představuji asi takto:
nadšený a rozhodnutý farník si najde pro začátek jednoho nebo dva kamarády a přihlásí
se na faře k vybrané činnosti. Nemusím asi zdůrazňovat, že první bude mít výhodu
největšího výběru. Teď vás jistě zajímá, co všechno by takové skupinky mohly dělat. Noc
kostelů jsem již vzpomínal. To by bylo několik skupinek. Další skupina by si mohla vzít na
starost kostelní věž. Ta se otevírá maximálně dvakrát do roka. Možná by byla dobrá
skupina stavitelů pódií. Budeme mít Boží tělo, cyrilometodějskou pouť, hody… Ochranáři
by třeba chtěli čistit trus na klenbách kopulí kostela a přitom počítat netopýry. Někdo má
rád přírodu a uměl by mnohem lépe než já osázet farní zahradu ovocnými stromky, ořezat
staré a nemocné stromy či posbírat úrodu. Další dobrovolníci by se mohli věnovat údržbě
laviček a stolů takzvaných „pivních setů“ nebo opravit a natřít laťkové lavičky okolo
pastoračního domu. Potřebovali bychom také někoho šikovného na malé zednické opravy. 
Jak vidíte, je toho spousta, co bychom si mohli udělat nebo opravit sami. Bude nás to
navíc ještě těšit a Bůh to jistě odmění. Přeji vám odvahu k takovému rozhodnutí a budu se
těšit na spolupráci.                                                                                           Tomáš Cahel

Milí farníci, sestry a bratři v Kristu,    
rád bych podpořil výzvu našeho technického
administrátora Tomáše Cahla. Myslím, že každý má
rád kostel vyzdobený, uklizený a upravený. Mnoho
lidí rádo chodí a setkává se v pastoračním domě a
na farním dvoře – a to je moc dobře, k tomu mají
sloužit. Je třeba se však o všechny budovy také
starat, to zná každý ze svého domova. S přesunem
děkanství do Valašských Klobouk se ještě více
podtrhlo to, co bylo již dříve nastaveno, a to je
funkce technického administrátora děkanství, kterou
zastává pan Cahel. Je placený arcibiskupstvím (ne
farností), aby pomáhal všem farnostem v technickém
zabezpečení (revize, smlouvy o dotace, investice,
opravy, inventarizace atd.). Mnoho si dělají kněží
sami, ale od něj se vyžaduje odborný názor a podpis
dříve, než jdou všechny smlouvy na schvalování do
Olomouce. To, co dělá pro naši farnost, je z velké
části jeho dobrovolnická služba a rád bych podpořil
jeho výzvu, aby se přidali další. Předem vám děkuji
za odvahu a pomoc. Věřím, že toto je cesta, která je
účinnější než další placený pracovník farnosti. Je to
náš společný kostel, dvůr i pastorační dům. Mnohdy
to nevyžaduje ani tolik času. A asi netřeba
zdůrazňovat, že čím více lidí, tím menší frekvence.
Ještě jednou děkuji za zvážení pomoci v této oblasti
a každému k tomu ze srdce žehnám.                               
                                                                                         
                                                                 otec Pavel



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

Některé akce máte uvedené na plakátku, některé jsou tradiční (např. křížové cesty – rozpis je ve Farních listech), některé jsou inspirovány
loňským „virtuálním“ rokem. A je tu také jedna novinka.

Cyklus POSTNÍCH KÁZÁNÍ s křížovou cestou a svátostným požehnáním - 2. a 4. neděle postní, Květná neděle
Začátek je vždy v danou neděli v 15 hodin ve farním kostele. Postní kázání na dané téma pronese pozvaný kněz, po něm bude následovat
krátká křížová cesta a svátostné požehnání.

Neděle 13. 3.: téma VÍRA – P. Jan Liška (farář v Bílovicích), křížová cesta - akolyté farnosti
Neděle 27. 3.: téma NADĚJE – P. Vít Hlavica (farář a děkan ve Vizovicích), křížová cesta - Projekt ON
Neděle 10. 4.: téma LÁSKA – P. Pavel Martinka (farář v Želechovicích a na Provodově), křížová cesta - mládež
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VSTOUPILI JSME DO POSVÁTNÉ DOBY POSTNÍ.
JAK JI MŮŽEME SPOLEČNĚ PROŽÍT?

POUŤ KE SV. JOSEFOVI do Štítné – sobota 19. března
Loni (v roce sv. Josefa) nebylo možné pouť uskutečnit,
proto vás co nejsrdečněji zveme letos. Ve Štítné je farní
kostel sv. Josefa.
Program:
9:15 – modlitba radostného růžence
9:45 – slavná mše sv. ke cti sv. Josefa a litanie ke sv.
Josefovi, slavnostní požehnání
Hudbou a zpěvem nás bude provázet naše dechová hudba 
a spojené schóly naší farnosti.

BIBLICKÉ POCHODNĚ
Stále se můžete zapojit do Biblických pochodní a nechat
v sobě opět rozeznít hlas Božího slova v četbě, rozjímání
a společném sdílení. Více o této aktivitě jsme vás
informovali v minulém čísle.

GOLGOTA 
V ose kostela před oltářem se bude nacházet vyrobená
Golgota. Uprostřed kostela budou košíky s barevnými
křížky, které v sobě budou zahrnovat různé úkoly.
Po splnění úkolu se kříž "zapíchne” do Golgoty. 
Tato aktivita je určena pro různé věkové kategorie:
menší děti - žlutá barva
větší děti - růžová barva
mládež - modrá barva 
dospělí - bílá barva



David Polách

Hana Bednářová

Veronika Kořenková

o. Vojtěch Radoch
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KDO PRO VÁS STOPU PŘIPRAVUJE? 
     ... ANEB DOVOLTE NÁM PŘEDSTAVIT SE

Jak je naším zvykem, snažíme se vždy představit nějakou skupinu v naší farnosti nebo přinášíme nějaký rozhovor. V minulých číslech jste si mohli
přečíst rozhovory s našimi duchovními a jejich povzbuzující úvodní slůvka nebo vám byla představena pastorační a ekonomická rada farnosti. V
tomto čísle tomu nebude jinak. Protože jsme od vás prostřednictvím našich duchovních dostali dotaz na složení redakčního týmu Stopy, tak
bychom se vám dnes rádi představili.

Většina z vás mě asi zná z kostela, tak se
představím jen krátce:
Pocházím z Ostrožské Lhoty, z tradiční katolické
rodiny, a mám tři sourozence. Je mi třicet let,
knězem jsem druhým rokem a Valašské Klobouky
jsou první farností, ve které působím (působil jsem
zde i jako jáhen).

V redakčním týmu farního časopisu Stopa jsem od
začátku a kromě psaní článků se snažím
povzbuzovat celý tým k plnění termínů, které si
domluvíme (i když to někdy může vypadat jako
tlačení do něčeho). Také koordinuji termíny
korektury a tisku a snažím se, aby vše šlapalo co
nejlépe.

Vladimíra
JurčagováMá rodná farnost je nedaleko, ve Štítné nad

Vláří, ale již dvanáctým rokem jsem spolu 
s manželem a třemi dětmi součástí místní farní
rodiny. 
Spolu s otcem Vojtěchem a Hankou jsem 
v redakčním týmu od začátku a ve svých 45
letech je pro mne velkou výzvou pracovat 
s grafickým programem a jinými "IT
vymoženostmi", se kterými se, díky Stopě,
potkávám. 
Než jsme oslovili ke spolupráci Veroniku,
pomáhala nám s rozjezdem časopisu Maruška
Šerá, která odvedla velký kus práce a které
bychom tímto chtěli upřímně poděkovat.

Ž 17, 5

Jsem bývalá novinářka,
momentálně máma na plný
úvazek, která si ráda volný čas,
který vlastně se třemi malými dětmi
téměř nemá, zpestřuje zajímavými
projekty. A tou Stopa rozhodně je.
Stopu jsem společně s otcem
Vojtěchem a Vlaďkou rozjížděla od
nuly a věřím, že se farníkům
formát líbí. V redakčním týmu mám
na starosti  design časopisu a
technickou a editorskou podporu a
občas korektury.  

Jsem “kreslící fyzioterapeutka”  na
mateřské dovolené.   Ve farnosti
pomáhám s tvorbou plakátů a
grafiky pro Adorare. Ve volném čase
ráda kreslím (nejen) dětské
ilustrace, proto jsem byla přizvána
ke spolupráci na stránce věnované
dětem. Připravuji obrázky, křížovky 
a úkoly k danému období tak, aby
zpravodaj zaujal a bavil i ty nejmenší
čtenáře tohoto časopisu. 

Pocházím z Valašských Klobouk,
jsem ženatý, mám dvě děti a učím
na  gymnáziu český jazyk a hudební
výchovu. 
Ve volném čase si rád zahraju 
s rozličnými dechovkami z blízkého 
i vzdáleného okolí a odpočinu si při
příjemné projížďce na kole.  
Členem redakčního týmu časopisu
Stopa jsem pouze krátký čas, ale
pevně věřím, že až se pořádně
rozkoukám, budu jeho platným
členem. Mám na starosti  zejména
korektury textů.

Pracuji jako učitelka. Zajimá mě
lidskoprávní tématika a aktuální dění, 
 věnuju se studiu a taky zahrádce. 
V létě nosím kytky na výzdobu Cyrilky. 
Ve Stopě se podílím na korekturách. 

Tereza Schwarz
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Vyúčtování roku 2021
Ekonomická rada se zabývala vyúčtováním roku 2021. Opět se
patří velmi nahlas, pokud to tedy takto skrze řádky lze, poděkovat
za velmi pečlivou a náročnou práci paní Marii Bělaškové, která jako
dobrovolnice desetiletí účtuje naší farnosti oficiálně jeden v týdnu,
reálně 4 - 5 dní. V tak velké farnosti je totiž velké množství
účetních operací a je pravda, že farář jí to svou „rozlétaností“ ne
vždy ulehčuje. Dále bych chtěl poděkovat všem členům
ekonomické rady za konstruktivní a plodná jednání, kde se
snažíme nalézt co nejlepší řešení pro naši farnost, včetně všech
filiálních kostelů. Chtěl bych poděkovat také každému z vás,
protože bez vašich příspěvků do sbírek, individuálních darů a
pomoci by se ve farnosti mohlo máloco rozvíjet, investovat,
opravovat a celkově posouvat dopředu. Opravdu upřímné Pán Bůh
vám odplať vaši štědrost, a bude-li to pro vás možné, i zachovej.
Dluh na pastorační dům je nyní ve výši 1,5 mil. Kč. 

Návrh větších
investičních akcí

1. Dokončení instalace
nových zpovědnic

2. Farní hřiště (multifunkční
sportoviště) – viz níže

3. Pastorační dům –
klubovna v suterénu

4. Některé úpravy v
kostelích (osvětlení a nátěr
dřevěných konstrukcí
přístřešku v Tichově, oprava
dlažeb na WC a zašpiněné
fasády na kaplance, oprava
schodiště do sakristie ve
farním kostele, kotel na faře –
neodpovídá novým normám
atd.)

Multifunkční sportoviště pod pastoračním domem – farní hřiště
Jak bylo avizováno již minulý rok, vzešla myšlenka dokončit projekt pastoračního domu o to, co bylo od počátku plánováno – tedy o farní hřiště. Byl
vypracován projekt na základě nového geodetického zaměření a dalších potřebných povolení. Vše bylo projednáno v ekonomické a pastorační
radě a obě rady farnosti projekt realizace hřiště schválily.
Umístění hřiště: původně bylo plánováno přímo pod pastoračním domem – tedy, když se vyjde ze suterénu, vyjde se na hřiště. Po zralé úvaze a
několikaleté zkušenosti s provozem pastoračního domu je hřiště situováno více na stranu „ke hřbitovu“. Tento prostor se moc nevyužívá, bude tak
dobře kultivován a prostor pod pastoračním domem bude nadále sloužit k příležitostným aktivitám spojeným přímo s místností nazývanou
„suterén“, kterou využívají především děti a mládež. 
Komu bude hřiště sloužit? Můžeme říct, že všem, kteří o to budou mít zájem. V současné době je zde hodně společenství dětí a mladých, kterým
taková plocha (téměř nezávislá na počasí) chybí. Je zde velké společenství dětí I. a II. stupně, dále přes 100 mladých, kteří se scházejí každých 14
dní, schóly, ministranti. Dále také uskupení chlapů a rodin, kteří ho jistě rádi využijí. Schází se u nás také skauti. Bude-li k tomu prostor, může se
také pronajímat. 
Proč je hřiště potřeba? Kromě výše zmíněného víme, že sportovní aktivity neodmyslitelně patří k výchově a zrání (nejen) mladého člověka. Učí
se týmovosti, férovosti a hře podle pravidel. Je to velmi dobrý prvek sociální interakce. Zvláště v této (snad již pomalu) po-pandemické době
vidíme, že je třeba mladé sdružovat také v přirozených kolektivech, venku mimo virtuální svět. Základní morální pravidlo říká: Milost předpokládá
přirozenost. Neméně důležitým prvkem je prvek pre-evangelizace. Mnozí se zatím „necítí“ jít hned na biblická rozjímání nebo chvály, ale rádi
přijdou na sport. Někteří z nich, když získají důvěru, jsou ochotni se zapojit i do pastoračních aktivit farnosti. Je to samozřejmě věcí Boží, neboť víra
je dar, ale můžeme tomu nenásilně a přirozeně pomoci. 
Proč stavět letos? Vzhledem ke stále se zvyšujícím cenám ve stavebnictví (a dle prognóz by ceny měly letos ještě jít o desítky procent nahoru)
není čas vyčkávat. Není třeba čekat na splacení dluhu pastoračního domu, protože (když se budou pohybovat sbírky v současné výši, případně 
i výš) jsme schopni splácet i dluh, který je bezúročný a je nastaven tak, aby se farnost mohla rozvíjet i při plnění pravidelných splátek.

otec Pavel

Nové hřiště vnímám jako novou příležitost pro mladé,
kteří naší farnosti i katolické církvi nerozumí nebo se jí z
různých důvodů vyhýbají. Právě hřiště tvoří v našem
městě místa, kolem kterých se mladí nejvíce koncentrují a
tráví tam svůj volný čas.  Sport je často jednou z oblastí,
která tyto bariéry boří,  a mladí (ale samozřejmě nejenom
oni) tak poznají křesťanské prostředí z úplně jiného úhlu,
vybudují si přátelské vztahy a postupem času se zapojí
do některého 
z našich farních společenství i do běhu farnosti. 

Rosťa Šerý

Nějaké to hřiště bylo vždy součástí křesťanské výchovy. To už věděl snad
nejznámější vychovatel mládeže svatý Jan Bosko. Proto součástí každé
salesiánské oratoře byl nějaký plácek, kde si mohli kluci hrát. Můj táta toho moc 
o saleziánech nevěděl, ale jedno takové heslo, které říkával Don Bosko svým
chlapcům, nám táta říkával také. Znělo asi takto: „Hrajte si, skákejte, výskejte,
jenom nehřešte." A to by mohlo být mottem k realizaci i toho našeho hřiště 
u pastoračního domu. Ono bylo samozřejmě plánováno v projektové dokumentaci
od samého začátku. Jenom finanční výše na pořízení takového hřiště, zároveň se
stavbou domu, byla pro nás tehdy neúnosná. A vím, že to tenkrát bylo pro otce
Karla hodně těžké. Ač se to nezdá, ale otec Karel byl sportovec a rád hrával 
i s kaplany na „starém farním škváráku“ volejbálek. Mně zase vadilo, když jsem
ještě vedl občas ministranty, že na mši svatou přišli nejen zpocení, ale často 
i zablácení a špinaví. A to se jinak, než nějakým hřištěm s lepším povrchem,
vyřešit nedá. Těch důvodů, proč bychom to měli dotáhnout, bude daleko více, ale
o tom napíší možná jiní.

Tomáš Cahel

Co se realizovalo v roce 2021
Restaurování kříže u kostela (ze strany od gymnázia).
Restaurování a umístění soch světců v hlavní lodi farního kostela dle
podoby z 1. pol. 20. stol. – děkujeme panu Martinu Cigánkovi za dar farnosti
v podobě bezplatného restaurování soch.
Geodetické zaměření nové úpravy farního dvora po roce 2019 – děkujeme
panu Michalu Vaculíkovi za dar farnosti.
Zateplení kaple v Poteči.
Instalace dřevěných oltářních schodů k hlavnímu oltáři v Cyrilce.
Generální oprava a rekonstrukce části II. patra na faře (sociální zařízení).
Opravy elektrických rozvodů v kostele v Tichově, Lačnově a Študlově.
Instalace nového topení tepelným čerpadlem v kostele v Lačnově.
Osazení nového velkého schodu do sakristie v Lačnově – děkujeme panu
Tomáši Válkovi za dar farnosti.
Nové varhany v Lačnově.
Výměna elektromotoru ve věžních hodinách ve farním kostele.
Rekonstrukce ozvučení ve všech kostelích farnosti.
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Žijeme-li Duchem, pak
se Duchem také řiďme.

Gal 5,25

První skupinkou jsou katechumeni. Slovem katechumen 
(z řec. katechúmenos - vyučovaný, školený) označujeme toho, kdo
uvěřil v Boha, požádal o křest a připravuje se na jeho přijetí. Období
přípravy se nazývá katechumenát. 
V naší farnosti se na křest připravují 4 katechumenky. 
Do katechumenátu byly uvedeny při mši svaté 30. ledna 2022, 5.
března 2022 se setkaly s otcem arcibiskupem v olomoucké
katedrále. Tam byly přijaty mezi čekatele křtu.
V postním období probíhá intenzivnější příprava. Směřuje k očistě
srdce, k pokání a hlubšímu poznání Krista. Toho se dosahuje
různými obřady. Skrutinia (neboli zkoušky) jsou zaměřena k
osvobození od hříchu a ďábla a posilují v Kristu. Při nich se má
objevit a následně uzdravit to, co je v srdci katechumena slabé,
nemocné a nepravé. Skrutinia proběhnou o 3., 4. a 5. neděli postní. 
Katechumenky budou pokřtěny o slavnosti Veliké noci, při této mši
svaté přistoupí i k 1. svatému přijímání. 
O jejich přípravu se po celou dobu stará otec Pavel.

Čas od času nastávají v životě člověka důležité situace či
události, na které je dobré řádně se připravit. Děti se chystají na
zkoušení ve škole, recitační soutěže nebo např. vystoupení na
koncertech ZUŠ, dospívající a dospělí na zkoušky v autoškole,
na maturitu či na pracovní pohovor. I v životě našeho farního
společenství se mnohé děti a mnozí dospělí dlouhodobě
připravují na svůj den D. Kromě snoubenců jsou to
katechumeni, prvokomunikanti a biřmovanci. Pojďme si
přiblížit, jak jejich příprava probíhá.

TĚŽKO NA CVIČIŠTI...
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Nejpočetnější připravující se skupinou jsou prvokomunikanti. Pod
tímto záhadným označením se skrývají děti, které se připravují na
první svaté přijímání. 
Z celkem 65 dětí je 9 z Lačnova, 4 ze Študlova a 52 z Valašských
Klobouk a přilehlých obcí.
Prvokomunikanty připravuje v hodinách náboženství sehrané trio –
otec Vojtěch, otec Michal a bratr jáhen. Nedílnou součástí přípravy
jsou i 4 společná setkání s rodiči dětí. Farnosti byli prvokomunikanti
představeni v neděli 6. února 2022 a den, kdy se, stejně jako jejich
duše, odějí do bílého roucha a poprvé přijmou Tělo Páně, je
stanoven na 29. května 2022. 

Příprava na „vyšší level“ v hierarchii svátostí – biřmování – probíhá v naší farnosti
ve dvou skupinách. Ve skupince dospělých, kteří jsou v péči otce Pavla a manželů
Alžběty a Radovana Manových, se připravuje 13 biřmovanců (z nich jsou 4
katechumenky), do skupinky mladých (věkem), se kterými pracuje otec Michal,
náleží dalších 39 biřmovanců. Scházejí se jednou za dva týdny.  
Biřmovanci v době od 25. do 27. února 2022 společně vyrazili na víkendovou
formaci na Velehrad . 
Svátost biřmování přijmou z rukou některého z biskupů na podzim, pravděpodobně v
říjnu. 
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MALÍŘSKÁ TVORBA KNĚZE       
JOSEFA VITOULA 

Ti nejstarší Klobučané si jistě pamatují na klobouckého kaplana Josefa Vitoula, který
rád kreslil a maloval – a rád také svá dílka dával přátelům a známým darem. Zejména 
v padesátých letech 20. století hojně zachycoval klobouckou krajinu a kloboucké
scenérie, ale nikdy svou tvorbu nepředstavil samostatnou výstavou. To by chtělo
městské muzeum v letošním roce napravit a zároveň přitom jeho kreslení a malování
zmapovat a zdokumentovat. 
Městské muzeum Valašské Klobouky má ve svých sbírkách dva Vitoulovy obrazy se
scenérií našeho města. Z dostupných zdrojů je patrné, že Vitoul rád maloval přímo 
v krajině, a to spíše menší formáty. Hojně pracoval s olejovými barvami, temperou
(jeho práce se štětcem měla tendenci k impresionistické tradici), ale i pastelem 
a zabýval se i perokresbou. 
Výstava se uskuteční ve spolupráci všech tří farností, v nichž Vitoul působil, a měla by
obrazy, ale také fotografiemi a dokumenty všechna tři místa jeho působení
připomenout. Výstavu plánujeme v termínu od 10. června do 27. července 2022.
Petr Odehnal

 

 Máte-li doma jeho obraz a jste-li ochotni jej zapůjčit na
připravovanou výstavu, ozvěte se prosím na telefon 723 011 424,

případně na e-mail muzeum@mu-vk.cz 

"OVOCNÝ" VÍKEND NA VELEHRADĚ
S biřmovanci se scházíme jednou za dva týdny na mši svaté a
naše setkání vždy dále pokračuje nějakým obohacujicim slovem,
které si pro nás někdo přípraví. Poté trávíme čas v menších
skupinách, kde se spolu modlíme, řešíme různé otázky a taky
sdílíme.
O posledním únorovém víkendu  jsme měli možnost všichni
společně prožít na Velehradě kurz Filip. Myslím si, že mnohým z
nás pozitivně  změnil pohled na samotného Boha a život s ním.
Víkend byl plný různých svědectví, aktivit a zajímavých hostů.
Nejen že jsme budovali vztahy navzájem, ale hlavně jsme se
sbližovali se samotným Bohem. V sobotu večer měl možnost
každý z nás přijmout Ducha svatého do svého srdce. 
Věřím, že tento společný čas přinesl a ještě přinese spoustu
dobrého ovoce.
                                                                                                                                                                                             

Nikola Šerá

NEZAPOMÍNEJME V MODLITBÁCH NA NAŠE KATECHUMENKY, PRVOKOMUNIKANTY I
BIŘMOVANCE, PODPORU POTŘEBUJÍ A PLNĚ SI JI ZASLOUŽÍ.

TĚŽKO NA CVIČIŠTI...
(pokračování)



ČIŠTĚNÍ ŽIDLÍ V PASTORAČNÍM DOMĚ
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 OD PROJEKTU K REALIZACI 

Možná si ještě vzpomenete, že jsme minulý rok v prvním čísle Stopy představovali
projekt Ing. arch. Petra Janáče na nové zpovědnice. Autor projektu vám v článku
popsal celou symboliku prvků a tvaru navržených zpovědnic. Rok se s rokem sešel
a z projektu se stala realita. Nové zpovědnice jsou již na svém místě ve zpovědní
kapli a slouží k účelu, pro který byly navrženy a zhotoveny. Máme z toho radost a 
 těšíme se, že budou hojně využívány.
Instalace nových zpovědnic proběhla ve dnech 23. - 24. února 2022 a byly
požehnány při mši svaté 24. února 2022. Ihned po mši svaté  posloužily prvním
kajícníkům ke svaté zpovědi.

 ... ANEB MÁME NOVÉ ZPOVĚDNICE 

Ani staré zpovědnice nepřijdou zkrátka. Budou nadále
sloužit svému účelu. Za odvoz budou využity na severu
naší diecéze, ve farnostech Starého Města pod
Sněžníkem, které jsou chudé a nemohou si nové dovolit.
Závěrem se patří poděkovat: Pán Bůh zaplať všem, kteří
jste na nové zpovědnice jakkoli přispěli (ať už přímým
darem, nebo koupí některého z nabízených produktů).
Velké díky Ing. arch. Petru Janáčovi, který zpovědnice
navrhl a po celou dobu realizace byl nápomocen při
řešení detailů.
Díky patří také firmě DENA Interiér s.r.o., která nové
zpovědnice zhotovila.

otec Pavel

Již je tomu pět let, co v našem pastoračním domě využíváme při oslavách, společenstvích,
přednáškách, ve farní kavárně atd. nám všem dobře známé šedé a červené židle. Do této doby
však byly, co se údržby týče, bez většího zásahu. A protože některé už byly používáním hodně
unavené, rozhodli jsme se, že je necháme vyčistit, aby mohly zase sloužit a vypadaly jako nové.
Čištění probíhalo několik dní v průběhu měsíce února, s ohledem na provoz v pastoračním domě
(snažili jsme se vše naplánovat tak, aby činnost firmy, která čištění prováděla, co nejméně
omezila provoz).
Čištění jsme svěřili profesionální firmě Koumi tep (Ing. Michal Kouřil) z Francovy Lhoty  a s
výsledkem jsme velmi spokojení. Všech dvě stě židlí, tři koberce a sedačka jsou jako nové.
Děkujeme panu Ing. Michalu Kouřilovi za skvěle odvedenou práci a také za slevu, kterou nám
poskytl.                                                                                          Eliška Jahodová, správcová PD

Poděkování od vedoucích farní kavárny:
Tato akce byla již nezbytná, a tak jsme rádi, 
že se uskutečnila a že můžeme trávit nedělní
čas v příjemném prostředí pastoračního
domu, k čemuž přispívá i čistota technického
vybavení.
Těšíme se na další zvelebování často
využívaných prostor a děkujeme, že nám
pomáháte je udržovat šetrným zacházením.
Za farní kavárnu Katka a Marek Slovákovi



Veškeré detaily žehnání CD, ale  
i o naší produkci, koncertech 

a chválách naleznete na našich webových
stránkách www.adorare.cz nebo 

na sociálních sítích.

Jsme velmi vděční, že v naší farnosti a děkanátu působí velká spousta hudebních uskupení, která
svojí tvorbou chválí Hospodina a předávají evangelium prostřednictvím hudby. V tomto vydání
představujeme hudební skupinu Adorare. 
Kdo byste chtěli tvorbu těchto mladých lidí jakkoli podpořit, nebojte se, neváhejte a obraťte se na
níže uvedený kontakt. Rádi vám poradí, jak to můžete udělat.

Adorare lze definovat jako společenství lidí, jehož
posláním je šířit radostnou zvěst o našem Bohu
především skrze vlastní hudební tvorbu. Fakt, že
jsme poměrně početná hudební skupina, složená z
celé krásně barevné palety osobností, se odráží i na
charakteru našich písní. 
Pravidelně jezdíme po farnostech doprovázet
adorace a chválit Boha. Již pátým rokem
spolupracujeme s otcem Janem Jakubkovičem, který
vede lidové misie. Poslední dobou se soustředíme
hlavně na tvorbu a nahrávání nového CD, které by
mělo vyjít začátkem léta. Tímto bychom vás také
chtěli pozvat na žehnání již zmiňovaného CD, které
se uskuteční 5. června tohoto roku.

Vojtěch Hrnčiřík

STOPA PŘEDSTAVUJE ...

Tvé milosrdenství je
lepší než život,

mé rty tě chválí zpěvem.
Proto ti dobrořečím po

celý život,
v tvém jménu pozvedám

dlaně.
 
 

Ž 63,4-5

ADORARE
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… já na tebe
nezapomenu.
Hle, vyryl jsem si
tě do dlaní…
Iz 49, 15-16 

Neboť Bůh tak
miloval svět, že dal

svého jediného Syna,
aby žádný, kdo v

něho věří,
nezahynul, ale měl

život věčný.
 

 J 3, 16
 

PRO DĚTI
 …Bůh zemřel pro tebe i pro celý svět

Na červenou linku uprostřed dlaně napiš své jméno -  i tebe si
Ježíš navždy vepsal do svých probodených dlaní a nikdy na tebe
nezapomene.

Na černé linky na prstech napiš jména jiných lidí (kamarádů,
rodiny, přátel i nepřátel, učitelů, vedoucích, babiček nebo kohokoli
jiného) a každý den se při modlitbě podívej na svou dlaň,
vzpomeň si na Ježíšovu dlaň a na každého, koho jsi do této dlaně
vepsal, odevzdej tyto lidi Ježíši a vyprošuj jim Boží požehnání.  

1. Kdo zradil Ježíše? 
2. Jak se jmenovala žena, která pomohla Ježíši při křížově cestě? 
3. Jaké národnosti byl Ježíš?
4. Jak se jmenuje sobota před Velikonocemi?
5. Jak se jmenoval vězeň, kterého Pilát propustil místo Ježíše? 

6. Jak se jmenuje středa, kterou začíná doba postní? 
7. Kolikrát byl zapřen Ježíš svým učedníkem?
8. Jak se jmenuje pátek, kdy si připomínáme Ježíšovu smrt? 
9. Jak se jmenuje zahrada, ve které se Ježíš modlil před svou smrtí?
10. Jak se nazývá kopec, na kterém Ježíš zemřel?
11. Kdo vládl (Galileji) v době Ježíše?
12. Kdo soudil Ježíše před ukřižováním?

13. Na jakém zvířeti projížděl Ježíš Jeruzalémem (na Květnou neděli)?
14. Jak se jmenoval původním jménem učedník Petr?
15. Který den si připomínáme poslední večeři Páně a ustanovení eucharistie?
16. Kolik stříbrných dostal jeden z učedníků za zradu Ježíše?

Zodpověz otázky a vyplň tajenku:



 POSTNÍ  DOBA V NAŠÍ  FARNOSTI

Ž 17, 5

MAGAZÍN O ŽIVOTĚ 
Z FARNOSTI VALAŠSKÉ

KLOBOUKY

ČTVRTLETNÍK 
III. ROČNÍK 

01/2022

 
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 300 výtisků. 

 
Fotografie článků: autoři článků, archiv farnosti.

 
Grafický návrh a příprava pro tisk: redakční tým.

 
 

STOPA
ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST VALAŠSKÉ KLOBOUKY

Smetanova 113 
766 01 Valašské Klobouky

+420 725 365 028  

www.faraklobouky.cz

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

445117495675245

VÍRA
 

P. Jan Liška
farář v Bílovicích

Křížová cesta 
(akolyté)

Svátostné požehnání
 

13. 3. 2022
od 15.00 hodin

KŘÍŽOVÁ
CESTA PO 
"ASFALTCE"

 
20. 3. 2022

od 15.00 hodin
 

NADĚJE
 

P. Vít Hlavica
děkan ve Vizovicích

Křížová cesta 
(Projekt ON)

Svátostné požehnání
 

27. 3. 2022
od 15.00 hodin

KŘÍŽOVÁ
CESTA NA 

DĚLANOVEC
 

3. 4. 2022
od 15.00 hodin

 

LÁSKA
 

P. Pavel Martinka
farář na Provodově a v Želechovicích

Křížová cesta 
(mladí z farnosti)

Svátostné požehnání
 

10. 4. 2022
od 15.00 hodin

POUŤ 
FARNOSTI 

K SV. JOSEFOVI
 

Ve Štítné nad Vláří
19. 3. 2022

9.15 - růženec
9.45 - mše svatá

litanie

 

GOLGOTA
 


