
 

PROSINEC 2020 
 seminář pro manžele na advent s manžely Smékalo-

vými (více informací na: valasske-klobouky.dcpr.cz) 

  2., 9. a 16. 12. mimořádný adventní půst za 

ukončení pandemie                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 každý den ve 20:00 modlitba růžence za ukončení 

pandemie 

___________________________

Milí farníci, 
máme před sebou poslední měsíc roku 2020.  
Roku, který se do našich myslí jistě vryje jako rok děsi-
vý…strašný…smutný…divný…hrozný…Každý z nás by tento rok 
dokázal nějak nazvat. Našli bychom na tomto roce i něco 
pozitivního? Přišli jsme na to, co nám těmi všemi pandemic-
kými událostmi chce Bůh říct? Našli jsme ony dveře, které nám 
Bůh otevřel, když zavřel dveře obchodů, kin, divadel…i koste-
lů? Snad si každý z nás tyto otázky při bilancování končícího 
roku dokáže dobře zodpovědět… 
Ze srdce Vám všem děkujeme za přízeň v uplynulém roce, za 
slova chvály i kritiku, za Vaše modlitby. Přejeme krásný a 
klidný Advent, prožitý v tichém očekávání narození našeho 
Spasitele. Srdečně Vás zveme k Závršskému adventnímu puto-
vání, o kterém se za pár okamžiků dozvíte víc. A také Vám 
přejeme radostné a požehnané vánoční svátky.                   L+J 

 

SDĚLENÍ OTCE MARKA 
Drazí farníci, 
zatím stále trvá nouzový stav. Mše svaté jsou již slouženy v 
kostele v přítomnosti rodiny spojené s úmyslem. Počet účastní-
ků závisí na aktuálních opatřeních, která se mění. Do počtu 
účastníků se zahrnuje kněz, kostelník a posluhující osoba. Pan 
kostelník podává Eucharistického Krista u vchodu do zákristie, a 
to během mše svaté. Respektujte prosím rodinu, která má 
úmysl. Vzhledem k omezenému počtu účastníků, a také s ohle-
dem na osoby, které jsou venku, trvají mše svaté krátce. Zpoví-
dání probíhá před mší svatou v kostele. To, jak budeme proží-
vat adventní dobu, závisí na možném počtu účastníků. Sledujte 
farní oznamy, které jsou umístěny v předsíni kostela, venkovní 
nástěnce, na dveřích bočního vchodu, a také na stránkách far-
nosti. Pro udělení svátostí nemocným mě kontaktujte telefo-
nicky. Pokud potřebujete organizovat pohřeb, domluvte se 
nejdříve s pohřební službou na jejich časových možnostech, 
spolu se již domluvíme. Vícekrát bylo zdůrazňováno, že v sou-
časné době probíhá pastorace ve větší míře individuálním způ-

sobem. Pro všechny, kterým to není zcela jasné, to znamená, že 
větší aktivita by měla být na vaší straně. Můžete mi zavolat, co 
potřebujete, osobně mě navštívit, rád Vám posloužím. Již jsem 
vysvětloval, že pro komunikaci upřednostňuji osobní setkání. 
Farní email je určen k vyřizování především úředních záležitostí. 
Děkuji Vám za modlitby, přeji Vám zdraví na těle, duši a mysli, a 
všem Vám žehnám.                                                               o. Marek

                                                                                                                                                                                                                                    

BISKUPOVÉ ČECH, MORAVY A SLEZSKA  
VYBÍZEJÍ K POSTU ZA UKONČENÍ PANDEMIE 
Čeští a moravští biskupové se společně obracejí na věřící, 
vyzývají je k postu a almužně za ukončení pandemie po první 
tři středy v prosinci a o zasvěcení se Dítěti Ježíši doma u jesli-
ček v rodině. 
Drazí bratři a sestry, 
všichni cítíme, jak silně pandemie koronaviru ovlivnila náš život. 
Mnozí z vás volají po větší aktivitě biskupů pro uvolnění boho-
služeb. S vládou jsme jednali mnohokrát a stížnost na neú-
stavnost omezení bohoslužeb je i u Ústavního soudu. Podali ji 
senátoři. Vás jsme vyzvali k intenzivním modlitbám za ukončení 
pandemie, zvláště k modlitbám v rodinách a ke společné mod-
litbě růžence každý večer ve 20 hodin. 
Pohled na ty z vás, kteří onemocněli a prošli těžkou zkouškou, 
nebo na ty, kteří obětavě slouží nemocným nejen jako profesi-
onálové, ale i dobrovolníci, nebo na ty, kteří se dostali do eko-
nomických těžkostí, či vzpomínka na ty, kteří zemřeli, nás vede 
k zintenzivnění modliteb, k nimž je dobré připojit i půst a 
almužnu. Nabídněme Bohu nejen svůj čas, ale i sami sebe, 
ochotu zřeknout se svých požadavků a hledat Boží vůli a třeba i 
osobně pomáhat v první linii, zvláště ti, kteří jsou mladí a zdra-
ví. 
Brněnský biskup ve své diecézi vyhlásil na čtyři středy dobro-
volný, vědomý a citelný půst za ukončení pandemie, k němuž je 
dobré přidat také almužnu na libovolný dobrý účel. To vše na-
dále ve spojení s modlitbou. Přidejme se k nim v celé naší zemi 
po první tři středy v prosinci - 2., 9. a 16. 12. 
Kéž nám mimořádný adventní půst pomůže otevřít srdce Bohu, 
kterým se necháme milovat, kterého budeme milovat a které-
ho necháme skrze sebe milovat lidi kolem nás. Nevíme, jak 
bude možné slavit Vánoce. Ukažme především svou ochotu 
přijmout Boha, který k nám o Vánocích přichází jako Zachrán-
ce v betlémském dítěti. Když k této Lásce skryté v malém 
Dítěti budeme volat, když se jí zasvětíme, když si doma vysta-
víme betlém, abychom se betlémskému Dítěti poklonili, zaku-
síme Boží ochranu na sobě i na svých blízkých. Klanějme se 
mu, projevujme úctu a vděčnost za sebe i jménem těch, kteří 
vděčnost neprojevují. Svěřme se jeho ochraně a věřme, že Bůh 
ukáže své slitování. Nebude se dívat na naše viny a nenechá nás 
samotné. On je Bůh věrný, i když my věrní nejsme. Betlémské 
Dítě, uctívané v našem národě taky jako Pražské Jezulátko, zve 
ke svornosti a lásce. Budeme-li ho milovat, naše láska změní 
nejen náš život, ale taky přemůže nenávist v mezilidských vzta-



zích. Přichází naše chvíle, abychom se vrátili zpět ke své první 
Lásce, k Bohu. 
 Už dnes vám přejí požehnané Vánoce a skutečnou radost 
z příchodu Spasitele i jeho darů 
                                                                           Vaši biskupové 

 
DOPIS BISKUPA JOSEFA NUZÍKA RODINÁM 
„Myslím na rodiny, které jsem měl příležitost poznat jako 
člověk, kněz i biskup, ale také na vás, které osobně neznám." 
Stojí v dopise olomouckého pomocného biskupa Josefa Nuzí-
ka, delegáta ČBK pro rodinu, který je určený všem rodinám a 
jejich členům, kteří v současné situaci potřebují povzbuzení. 
Milé rodiny, děti a rodiče, 
v posledních měsících a týdnech zalétají často mé myšlenky a 
prosby při bohoslužbě a v modlitbě nejen k lékařům a všem, 
kteří se starají o naše nemocné, k těm, kteří musí při řízení naší 
společnosti činit nelehká rozhodnutí, nebo ke kněžím, jejichž 
služba doznala s ohledem na současnou situaci změn, ale zcela 
zvláštním způsobem také k vám, kteří žijete v rodinách. 
Myslím na rodiny, které jsem měl příležitost poznat jako člověk, 
kněz i biskup, ale také na vás, které osobně neznám. Tyto myš-
lenky se ve mně rodí, když jdu ulicemi nebo parky našeho měs-
ta a potkávám maminky a tatínky, jak kráčejí společně se svými 
dětmi, když cestuji a míjím auta, v nichž se veze nějaká rodina, 
nebo když večer pozoruji rozsvícená okna v rodinných či pane-
lových domech. Všem, s nimiž se takto skutečně či obrazně 
střetávám, zasáhla do všedního běhu života pandemie koro-
naviru a ocitají se v situacích, které až dosud nemuseli řešit. 
Z hloubi mysli řady rodičů se vynořují neodbytné otázky: Kdy to 
asi skončí? Vrátí se vše k normálu nebo to bude úplně jiné? 
Nepodepíše se to negativně na vzdělání našich dětí? Budeme 
moci i nadále pokračovat v zaměstnání nebo podnikání? A co 
příjmy, utáhneme chod naší domácnosti? 
Možná jste si je kladli i dříve, ale zřejmě ne tak často a v takové 
míře. Vypořádávat se s nimi není snadné a vyžaduje to od vás 
značnou dávku sebeovládání, zejména když se snažíte nedávat 
najevo obavy z dalšího vývoje před svými dětmi. Sami nejlépe 
víte, jak je pro vás rodiče obtížné nenechat se ovládnout stra-
chem a nepoddat se skeptickým úvahám, neboť ruku v ruce 
s tím se z domova vytrácí pohoda, chuť do života a hlavně na-
děje, že i toto období jednou skončí a že má nějaký (třeba zatím 
skrytý) smysl. 
Také v tomto nezvyklém čase musí doma všechno fungovat, 
přestože přibylo práce a starostí s dětmi, které se kvůli zavře-
ným školám učí samy, což ty malé moc neumí a ty větší by zase 
raději věnovaly čas něčemu jinému. „Je to fuška, je to dři-
na,“ slýchám někdy od rodičů. Chtěl bych vám za tuto vaši 
námahu a úsilí moc poděkovat a ubezpečit vás, že si této vaší 
„domácí“ práce nesmírně váží i sám Bůh. Jsem přesvědčen, že 
po letech tuto vaši snahu a s ní spojené oběti docení i vaše děti 
a také že vy sami budete tuto dobu vnímat jako tu, která vám 
mnohé dala, i když nebyla jednoduchá. Jde o paradoxy života, 
které potvrzuje řada příkladů z minulosti. 
Prozatím nám nezbývá, než společně pokračovat v prožívání 
této doby a ve svém životě. Pokládám za užitečné dělit se o 
dobré zkušenosti a rady, které mohou pomoci věci ulehčit nebo 
zlepšit, a proto si dovolím jednu takovou malou radu vám na-
bídnout. Denní modlitba církve nazývaná breviář, kterou se 
modlí všechny zasvěcené osoby - kněží, řeholní sestry a bratři a 
také mnoho laiků, začíná vždy stejnými slovy: „Bože, pospěš mi 
na pomoc.“ Toto zvolání je výrazem touhy po Boží pomoci a 
narazíme na ně v žalmech na několika místech, a to v okamžiku, 
kdy se člověk cítil slabý, nejistý či osamocený; kdy měl pocit, že 
vše zůstává pouze na něm; kdy potřeboval slyšet odpověď; kdy 

toužil po vysvobození z těžké situace. Všude tam se starozá-
konní člověk obracel na Hospodina a volal: „Bože, na pomoc mi 
pospěš!“ (Žalm 70,2) Milé rodiny, kéž užíváme této střelné 
modlitby pokaždé, když se cítíme podobně jako muži a ženy 
v době starozákonní, tedy slabí, nejistí či nedostatečně způsobi-
lí zvládat situace, které jsou před nás kladeny, a kéž můžeme 
po prodělané životní zkoušce prohlásit: „On (Hospodin) se ke 
mně sklonil, slyšel mě, když o pomoc jsem volal.“ (Žalm 40,2) 
Věřím, že po odeznění pandemické krize si budeme moci říci: 
byla to zvláštní doba, ale hodně jsem se díky ní naučil, a i v této 
době stál Bůh při mně. 
Se vzpomínkou v modlitbě a s požehnáním  
                                                           + Josef Nuzík 
                                                           předseda Rady ČBK pro rodinu 
                                                                  (oba dopisy: www.cirkev.cz)     

 
SETKÁNÍ PASTORAČNÍCH PRACOVNÍKŮ VE 
VALAŠSKÝCH KLOBOUKÁCH 
V neděli 4. 10. 2020 proběhlo ve Valašských Kloboukách setkání 
pastoračních pracovníků z děkanátu Valašské Klobouky, Vsetín 
a Valašské Meziříčí s Mons. Janem Graubnerem, kterého se 
zúčastnili i někteří členové naší pastorační a ekonomické rady. 
Setkání začalo společnou modlitbou a slovem otce arcibiskupa. 
Po promluvě byly představeny projekty, které v naší diecézi 
fungují a které by mohly pomoci k oživení farního společenství 
(například: Kurz alfa, evangelizační buňky, manželské večery 
apod.) V rámci představování projektů zazněly svědectví, jak 
tyto projekty pomáhají v daných farnostech. Na závěr každého 
bloku bylo možné klást otázky, několikrát zazněl dotaz, jak 
fungovat v této krizové době a jak se vypořádat s vládními 
nařízeními. Odpověď nebyla jednoznačná. 
Na závěr bych chtěl poprosit o modlitbu za farnost, ke které 
nás otec arcibiskup vybízel, aby naše farnost byla neustále 
proměňována, abychom byli otevřeni a stále hledali nové 
způsoby k tomu, aby naše farní společenství bylo místem, kde 
se můžeme setkávat s živým Bohem.        Ondřej Liška  
                                                                                                                                                                              

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
Památkou sv. Jeronýma (30. září) skončil Rok Božího slova. 
Boží slovo však má být středem života církve a my všichni 
jsme součástí církve. Proto i na prosinec je pro nás všechny 
připraveno 31 krátkých impulzů či motivací Boží slova. 
 Úryvky z Písma však nejenom čtěme, ale je i žijme! 
 



ZASVĚCENÍ DÍTĚTI JEŽÍŠ (Pro modlitbu u jesliček v rodině) 

 Ježíši, Božské dítě, věříme v tebe, doufáme v tebe, milujeme tě a klaníme se ti 
jako svému Králi. Svou moc a slávu jsi skryl do podoby malého dítěte. Mnoho 
národů světa tě takto uctívá. I my tě uctíváme ve tvém Dětství, jako našeho Pána, 
Spasitele a Boha, který všemu vládne a všechno tvoří nové. 
  
Věříme, že nás miluješ, proto chceme dnes začít nový život. Prosíme tě, smiluj se 
nad námi, odpusť nám naše hříchy a stvoř nám srdce čisté - srdce dítěte. Ty víš, že 
nejsme schopni bez tvé pomoci vykonat žádný dobrý skutek. Dej nám své požeh-
nání, abychom byli schopni konat alespoň malé skutky lásky. Odevzdáváme se ti. 
Dívej se našima očima, usmívej se naším úsměvem, promlouvej našimi ústy, pra-
cuj našima rukama. A kdybychom na tebe někdy zapomněli, připomeň se nám 
způsobem tobě vlastním - milosrdenstvím a něžnou láskou.  
Přijmi nás, malý Králi, do svého Nejsvětějšího Srdce jako své malé bratry a sestry 
a obejmi nás svou láskou. Amen. 
(www.cirkev.cz)             

 

Odkaz na webové stránky: https://putujemespolu.webnode.cz/ 
 

Nezapomínejte své putování po Závrší zvěčnit a fotografie posílat  

na emailovou adresu putovani@farnostnedasov.cz. 

 

Když si nebudete vědět s něčím rady,  

určitě nás kontaktuje zde: putovani@farnostnedasov.cz. 

 

Všem rodinám přejeme na jejich putování hojnost Božího požehnání! 

https://putujemespolu.webnode.cz/
mailto:putovani@farnostnedasov.cz
mailto:putovani@farnostnedasov.cz


ÚMYSLY MŠÍ SVATÝCH NA PROSINEC   
1. 12. (ÚT) 7:00  Za + Václava Marka 
2. 12. (ST) 17:15 Za + Anežku a Jaroslava Františovy a + rodiče z obou stran, duše v očistci a za dar zdraví a Boží požehnání pro 
  celou živou rodinu, Ná 32 
3. 12. (ČT) 17:15 Za + Františka Naňáka, jeho + rodiče, + sestru, + švagra a všechny + příbuzné, Ná 165 
4. 12. (PÁ) 7:00 Za živé a + členy Živého růžence 
  17:15 Za + rodiče Šenkeříkovy, dcery, syny, zetě a vnuky a duše v očistci, Ná 22 
5. 12. (SO) 7:00 Za + Anežku a Milana Gašpárkovy, jejich + rodiče a Boží požehnání pro živou rodinu, NL 46 
6. 12. (NE) 7:15 Za + Zdeňka Mráze, + rodinu Ševčíkovu a Mrázovu, za duše v očistci a ochranu a Boží pomoc pro celou živou 
  rodinu, NL 181 
.  9:00 Za + rodiče Bartošákovy, zetě a za + Dagmar Jílkovou a pomoc Boží pro živé rodiny, Ne 205 
  10:30 Za farníky  
7. 12. (PO) 17:15 Za + Františku Skřekovou (10. výročí úmrtí), + manžela, + zetě, s prosbou o dar zdraví a Boží požehnání pro 
  živou rodinu, Ná 70 
8. 12. (ÚT) 7:00 Za + Františku Bilnicovou (1. výročí úmrtí) 
9. 12. (ST) 17:15 Za + Annu Šenkeříkovou a živou rodinu, Ne 267 
10. 12. (ČT) 17:15 Za Marii Mikuškovou, syna Jaroslava, dar zdraví a ochranu Boží pro živou rodinu, Ne 285 
11. 12. (PÁ) 17:15 Za + Jaroslava Fojtíka, + rodiče a sourozence, s prosbou o ochranu Boží a pomoc Panny Marie, Ne 257 
12. 12. (SO) 7:00 Za + Josefa Solaře, dvoje rodiče, + Karla Slaběňáka, ochranu a pomoc Boží pro celou živou rodinu, Ne 256 
13. 12. (NE) 7:15 Za + rodiče Juřicovy, + rodinu, poděkování za Boží ochranu pro celou rodinu, NL 125 
  9:00 Za živou a + rodinu Novákovou a Fojtíkovou, Ne 188 
  10:30 Za farníky 
14. 12. (PO) 17:15 Za rodiče Miklasovy, 3 syny, pomoc a ochranu Panny Marie, Ne 41 
15. 12. (ÚT) 7:00  Za dobrodince 
16. 12. (ST) 17:15 Za + rodiče Matúšů, + příbuzné a duše v očistci, Ne 187 
17. 12. (ČT) 17:15 Za + Josefa Fojtíka (1. výročí úmrtí) 
18. 12. (PÁ) 17:15 Za manžela Miroslava (10. výročí úmrtí), + rodiče z obou stran, bratra, švagra a švagrovou, ochranu Panny  
  Marie pro celou živou rodinu, Ná 147 
19. 12. (SO) 7:00 Na poděkování Pánu Bohu a Panně Marii za dar života, za přijatá dobrodiní, za + rodiče, s prosbou o Boží  
  ochranu, sílu víry a dary Ducha svatého pro celou živou rodinu, Ná 11 
20. 12. (NE) 7:15 Za + manžela Františka Šerého, rodiče a prarodiče z obou stran, + kmotry Jana a Vojtěcha, 5 + švagrů  
  a + vnoučka Vojtíška, Ne 319 
  9:00 Za + rodiče Annu a Františka Vaňkovy, + rodiče z obou stran, + tetu Marii a + příbuzné, Boží požehnání  
  a ochranu Panny Marie pro celou živou rodinu, NL 97 
  10:30 Za farníky 
21. 12. (PO) 7:00 Za + rodinu Fojtíkovu, Tilovu, Hlásnou a Boží požehnání pro živou rodinu, NL 116 
22. 12. (ÚT) 7:00 Za + Jiřího Hořáka, + rodiče, s prosbou o Boží požehnání pro živou rodinu 
23. 12. (ST) 17:15 Za + rodiče Pacíkovy, Vaňkovy, všechny příbuzné, s prosbou o dar zdraví a Boží požehnání pro ž. rodinu, NL 175 
24. 12. (ČT) 7:00 Za + Františka Holbu, oboje + rodiče, + bratra, + vnuka, + švagra, za duše v očistci a živou rodinu, Ne 299 
  22:00 Za farníky 
25. 12. (PÁ) 7:15 Za věřící z Nedašova 
  9:00 Za mládež z Nedašova 
  10:30 Za + rodinu Fojtíkovu a Matuščinovu, za duše v očistci a ochranu Panny Marie pro živou rodinu 
26. 12. (SO) 7:15 Za věřící z Ned. Lhoty 
  9:00 Za mládež z Ned. Lhoty 
  10:30 Za + rodiče Annu a Josefa Macháčovy, + vnuka Pavla a ochranu Boží pro celou živou rodinu, NL 128 
27. 12. (NE) 7:15 Za + syna Františka Fojtíka, + rodiče Juřicovy, + sourozence Juřicovy, s prosbou o dar zdraví, pomoc a ochranu 
  Panny Marie a Boží požehnání pro celou živou rodinu, Ne 258 
  9:00 Za + rodiče Šindlerovy, syna Ladislava, + rodiče Šeré, 2 syny, snachu, strýce Josefa, ochranu a pomoc Boží pro 
  živou rodinu, NL 170 
  10:30 Za farníky 
28. 12. (PO) 17:15 Za živé a + spolužáky ročníku 1946 
29. 12. (ÚT) 7:00 Za + rodiče Anežku a Jana Solařovy a ochranu Boží pro celou živou rodinu, Ne 213 
30. 12. (ST) 17:15 Za + rodiče Annu a Jana Fojtíkovy, 3 dcery, 5 zeťů, snachu Marii a duše v očistci a ochranu Boží pro živou  
  rodinu, NL 29 
31. 12. (ČT) 17:15 Poděkování za přijaté dary, milosti a dobrodiní v roce 2020 
 

  
 

Úklidové skupinky - prosinec 2020 

Datum Skupina 

05. 12. Ned. Lhota 

12. 12. 2. Nedašov 

19. 12. 3. Návojná 


