
 

ÚNOR 2021 
 2. 2. Den zasvěcených osob 

 8. - 14. 2. Národní týden manželství 

 11. 2. Světový den nemocných 

 17. 2. Popeleční středa 

 každý den ve 20:00 modlitba růžence za ukončení 

pandemie 

___________________________

Drazí farníci,  
Máme za sebou první měsíc roku 2021, prožitý opět v „pande-
mickém“ režimu. I když jistě postrádáme živý kontakt s našimi 
přáteli a příbuznými, osobní účast na mši svaté nebo různých 
pobožnostech a setkáních, což nám žádné on-line přenosy 
nenahradí, tak i přes to všechno neklesejme na mysli a využi-
jme prostředků, které jsou nám k dispozici - společnou modlit-
bu v rodinách, Písmo svaté, knihy, časopisy a filmy 
s náboženskou tématikou. V měsíci únoru si připomínáme růz-
ná povolání - zasvěcený život, manželství, nezapomínáme ani 
na naše nemocné. Prosme v modlitbách za kněze a řeholníky, 
zvlášť za našeho otce Marka, nezapomínejme na muže a ženy 
žijící v manželství ani na nemocné a ty, kteří o ně pečují. Ne-
nechme naši víru zamrznout!                                                L+J                                                                                                                                                     
 

POSELSTVÍ SVATÉHO OTCE FRANTIŠKA  
K 29. SVĚTOVÉMU DNI NEMOCNÝCH 

Přinášíme vám poselství Svatého otce k 29. světovému dni 
nemocných, který si připomínáme 11. února 2021 na svátek 
Panny Marie Lurdské. „Jenom jeden je váš Mistr, a vy všichni 
jste bratři“ (Mt 23,8). Základem péče o nemocné je vztah důvě-
ry. 

Milé sestry, milí bratři, 
slavení 29. světového dne nemocných, který připadá na památ-
ku Panny Marie Lurdské 11. února 2021, je příležitostí, abychom 
obrátili svou pozornost zvláště na nemocné a na ty, kdo se o ně 
starají, ať už ve zdravotnických zařízeních, v rodině nebo 
v komunitě. Zvláště myslím na všechny, kdo na celém světě trpí 
v důsledku pandemie koronaviru. Všechny, zvláště lidi velmi 
chudé a na okraji společnosti, ujišťuji, že jsem jim duchovně 
nablízku, a ubezpečuji je o lásce a starostlivosti celé církve. 
1. Inspirací pro téma letošního dne nemocných je úryvek 
z evangelia, ve kterém Ježíš kritizuje pokrytectví těch, kdo mluví, 
ale nejednají (srov. Mt 23,1–12). Pokud víru zredukujeme na 
bezduché slovní cvičení, aniž bychom vstoupili do příběhu bliž-
ního a všeho, co potřebuje, pak naše vyznávaná víra neodpovídá 
reálnému životu, a to je velmi vážné. Ježíš nás chce varovat před 
nebezpečím, abychom nesklouzli ke zbožňování sebe sama. 
Používá proto silná slova: „Jenom jeden je váš Mistr, a vy všichni 
jste bratři“ (Mt 23,8). 

Ježíšova kritika těch, kdo „mluví, ale nejednají“ (Mt 23,3), je za 
každé situace a pro každého prospěšná. Nikdo totiž není imunní 
vůči pokrytectví, velice závažnému zlu. Ve svém důsledku nám 
brání, abychom jako děti jediného Otce plnili své povolání, žít 
pro bratrství všech lidí. 
Ve vztahu k bratřím a sestrám, kteří jsou v jakékoli nouzi, nám 
Ježíš ukazuje opačný postoj, než je pokrytectví. Vybízí nás, aby-
chom se před druhým člověkem zastavili, naslouchali mu, navá-
zali upřímný a osobní vztah, abychom s ním soucítili, vnímali 
jeho rozpoložení a jeho utrpení až do té míry, že je vezmeme na 
sebe a pomůžeme mu (srov. Lk 10,30–35). 
2. Nemoc nám dává zakusit vlastní zranitelnost a současně naši 
přirozenou potřebu druhého. Zjevněji vnímáme svou křehkost 
tvora a zakoušíme svou závislost na Bohu. V nemoci nás zcela 
prostupuje nejistota, velké obavy, někdy i zděšení. Doléhá na 
nás bezmoc, protože naše zdraví není závislé na našich schop-
nostech nebo na naší „starostlivosti“ (srov. Mt 6,27). 
Nemoc v nás vyvolává otázky po smyslu života, s nimiž se ve víře 
obracíme k Bohu: otázky, jimiž hledáme nový význam a směr 
svého života. Někdy nenajdeme odpověď hned. Ani naši přátelé 
a příbuzní nám v tomto náročném hledání nedokážou vždy po-
moci. 
Emblematickou postavou je v této situaci Jób. Jeho manželka a 
přátelé ho v jeho neštěstí nedokážou podržet. Naopak ho do-
konce osočují, a tak v něm umocňují samotu a zmatení. Jób se 
cítí opuštěný a nepochopený. Navzdory své nesmírné slabosti 
zavrhuje jakékoli pokrytectví a volí cestu upřímnosti vůči Bohu a 
ostatním. Volá k Bohu tak neodbytně, že Bůh mu nakonec od-
poví a otevírá mu nové obzory. Potvrzuje, že Jóbovo utrpení 
není trestem ani znamením, že by se Bůh od něj vzdálil nebo ho 
ignoroval. Z Jóbova zraněného a uzdraveného srdce v té chvílí 
tryskají rozechvělá a pohnutá slova k Hospodinu: „Zvěděl jsem o 
tobě jen podle doslechu, ale nyní tě zří moje oči“ (42,5). 
3. Nemoc má pokaždé více než jednu tvář: má tvář každého 
nemocného, i těch, kdo se cítí být zcela opomíjeni, vyloučeni, 
obětí sociální nespravedlnosti, která popírá jejich základní práva 
(srov. encyklika Fratelli tutti, č. 22). Současná pandemie pouká-
zala na velké množství nerovností ve zdravotnickém systému a 
odhalila nedostatky v péči o nemocné. Péče mnohdy není do-
stupná pro lidi staré, slabé, zranitelné, často je nevyvážená. To 
je důsledek politických kroků, toho, jak jsou spravovány zdroje, 
a úsilí všech, kdo zastávají jakoukoli zodpovědnou roli ve spo-
lečnosti. Investovat do péče o nemocné je prioritou vyrůstající 
ze základního principu, že zdraví je prvotní společné dobro. 
Pandemie však také ukázala velkodušnost a obětavost zdravot-
níků, dobrovolníků, pomocného personálu, kněží, řeholníků a 
řeholnic, kteří zodpovědně, láskyplně a obětavě pomáhají, ošet-
řují, utěšují a slouží mnoha nemocným i jejich příbuzným. Tichý 
zástup mužů a žen, kteří se rozhodli pohlédnout nemocným do 
tváře, vzít na sebe bolest pacientů, které považují za blízké, 
neboť všichni jsme členy jedné velké lidské rodiny. 

https://imageeditordmp.blob.core.windows.net/cirkevcz/cbk.blob.core.windows.net/cms/ContentItems/31349_31349/m_max__w_1440__o/img7783.jpeg


Taková blízkost je vzácný balzám, který přináší nemocnému 
útěchu a povzbuzení v jeho utrpení. My, křesťané, prožíváme 
tuto blízkost jako výraz lásky Ježíše Krista, milosrdného Samari-
tána, který se soucitně sklání nad každým člověkem zraněným 
hříchem. Ve spojení s Ježíšem skrze Ducha Svatého jsme povo-
láni, abychom byli milosrdní jako Otec a abychom milovali zvláš-
tě nemocné, slabé a trpící bratry a sestry (srov. Jan 13,34–35). 
Tuto svou blízkost můžeme zakoušet osobně nebo společně: 
bratrská láska v Kristu totiž vytváří společenství, které je schop-
no uzdravovat, nikoho neopouští, přijímá především ty nejslabší 
a jde jim vstříc. 
V této souvislosti bych rád připomněl důležitost bratrské a ses-
terské solidarity, která se konkrétně vyjadřuje ve službě. Má 
mnoho podob, všechny jsou zaměřené na pomoc bližnímu. 
„Sloužit znamená pečovat o ty, kdo jsou slabí v našich rodinách, 
v naší společnosti, v našem národě“ (srov. kázání v Havaně, 20. 
září 2015). V tomto úsilí je každý povolán „před konkrétní tváří 
lidí nejslabších upozadit vlastní požadavky a očekávání, své tou-
hy po moci. … Služba vždy hledí bratru do tváře, dotýká se jeho 
těla, vnímá jeho blízkost někdy až natolik, že jeho utrpení poci-
ťuje na sobě a snaží se všemožně bližnímu pomoci. Služba proto 
nikdy není ideologická, protože neslouží idejím, nýbrž osobám“ 
(tamtéž). 
4. Má-li být péče účinná, musí být postavena na vztahu, který 
umožní celostní přístup k nemocnému. Je třeba, aby tento 
aspekt zohlednili také lékaři, zdravotníci, odborníci, dobrovolníci 
a vzali na sebe utrpení těch, které ve vztahu vzájemné důvěry 
provázejí k uzdravení (srov. Nová charta pracovníků ve zdravot-
nictví [2016]). Jde o úmluvu mezi těmi, kdo požadují péči, a 
těmi, kdo se o ně starají, která je založená na vzájemné důvěře a 
úctě, upřímnosti, ochotě. To pomáhá překonávat jakékoli ob-
ranné postoje, respektovat důstojnost nemocného, zajistit pro-
fesionalitu zdravotníků a udržovat dobré vztahy s rodinami paci-
entů. 
Takový vztah s nemocným nachází svůj nevyčerpatelný 
zdroj motivace a síly v Kristově lásce, jak to dokazuje tisícileté 
svědectví mužů a žen, kteří se v péči o nemocné stali svatými. 
Z tajemství smrti a zmrtvýchvstání Krista se rodí láska, která je 
schopna dát plný smysl jak pacientovi, tak tomu, kdo o něj peču-
je. Svědčí o tom evangelium. Ukazuje, že Ježíšovo uzdravení 
nevychází ze žádných kouzel, ale je vždy důsledkem setkání, 
vzájemného vztahu. Ježíš přináší Boží dar a odpovídá na něj ten, 
kdo ho přijme. Ježíš to shrnuje slovy: „Tvá víra tě zachránila.“ 
5. Milí bratři a milé sestry, přikázání lásky, které Ježíš zanechal 
svým učedníkům, se konkrétně naplňuje i ve vztahu 
k nemocným. Společnost je o to humánnější, oč účinněji se 
v duchu bratrské lásky dokáže postarat o své trpící a slabé členy. 
Snažme se dojít tohoto cíle a vytvářejme svět, kde nikdo nezů-
stane sám, nikdo není vyloučen nebo opuštěn. 
Všechny nemocné, všechny pracovníky ve zdravotnictví a všech-
ny, kdo jsou nemocným nablízku, svěřuji přímluvě Panny Marie, 
Matky milosrdenství a Uzdravení nemocných. Kéž z lurdské 
jeskyně a z nesčetných poutních míst na celém světě posiluje 
naši víru a naději a kéž nám pomůže postarat se o druhé 
s bratrskou láskou. Všem rád uděluji své požehnání. 
  
Dáno v Římě u Sv. Jana Lateránského dne 20. prosince 2020, o 4. 
neděli adventní.                                                                 FRANTIŠEK  
                                                                                                              (církev.cz) 

  
 
 
 

NÁRODNÍ TÝDEN MANŽELSTVÍ 
Každý rok v týdnu Valentýna (14. 2.) je Národní týden manželství 
příležitostí pro všechny páry zaměřit se na svůj vztah. Valentýn 
je synonymem romantiky a týden manželství se jí určitě vyhýbat 
nebude, stejně jako přátelství, komunikaci, odpuštění a radosti, 
které by v manželství neměly chybět. 
Rádi bychom povzbudili ty, kdo se do manželství chystají nebo 
už jsou svoji, aby 
v tomto týdnu 
zvláštním způso-
bem investovali 
do svého vztahu, 
který si to určitě 
zaslouží. Je blá-
hové si myslet, 
že se nám podaří 
vymýtit všechny 
rozvody. Ale 
přinejmenším to 
naše manželství 
může být bez-
pečným místem, 
kde platí slib 
lásky v dobrém i zlém.  
Dobré manželství není samozřejmost. 
               (zdroj: manzelstvivezline.cz, tydenmanzelstvi.cz, manzelstvi.cz) 

 
POVOLÁNÍ K MANŽELSTVÍ 
„Manželství není jednoduchá cesta. Podívejme se, kolik lidí z něj 
utíká. Dokonce to vzdávají i ti, kdo na tuto cestu vstupovali ve 
víře, naději a lásce před oltářem. Ale je vůbec něco opravdu 
hodnotné, co by bylo snadné?“ (Martin Sedloň, OMI) 

 Sexualita má podle Božího řádu v rámci manželství jasně 
vymezené místo. Pokud se začnou hranice posouvat, stane 
se sex ničící silou. Nejdříve se ztratí posvátnost setkání a pak 
se vytratí úcta jednoho k druhému, bez které nemůže existo-
vat opravdová láska.  

 Manželství ustanovil sám Bůh. Na to nikdy nezapomeň, jinak 
s ním budeš vždycky zacházet jak ke svému prospěchu. A tím 
ho brzy zničíš. A tím zničíš všechny, kterých se týká. Včetně 
sebe.  

 Nevstupuj do manželství ze soucitu. To je opravdu podvodná 
podoba manželské lásky.  

 Manželství není zařízení pro dva sobce, kteří si pasují.  

 Chceš vědět, jak se budeš mít v manželství s tím, koho teď 
miluješ a kdo se teď k tobě chová tak hezky? Dívej se na to, 
jak se chová k těm, kdo mu ublížili, ukřivdili, kdo mu tzv. ne-
sednou a je na ně alergický. Jako manžel (ka) bude často v je-
jich kůži.  

 Dovedu si představit, že by tato dívka byla matkou mých 
dětí? Případně, dovedu si představit, že by tento muž byl ot-
cem mých dětí? Tuto otázku si polož s velkou vážností. V 
mnoha manželstvích to začalo skřípat právě v otázkách týka-
jících se dětí.  

 Manželství je svátost. Co to vlastně znamená? Vzniklé man-
želství může být mimořádným zdrojem požehnání a spásy, i 
když má podobu křížové cesty. Zvláštním způsobem o něm 
platí slova sv. Pavla: Těm, kteří milují Boha, všechno napo-
máhá k dobrému. (Řím 8, 28)  

 Neochabne tvůj vztah k budoucímu partnerovi, když udělá 
něco, co se ti nelíbí? Jak snášíš, když udělá trapas nebo ostu-
du? Na tom poznáš, jestli miluješ opravdu reálnou osobu, 
anebo je to láska jen k nějaké ideální představě.  



 

JAK PROŽÍT TÝDEN MANŽELSTVÍ?   
 Získejte bezplatné SMS s výzvami, co konkrétního může-

te udělat pro svého partnera. Udělejte pro svoji polovič-
ku něco, co jej (ji) potěší. (manzelstvivezline.cz/sms) 

 Pusťte si seminář k Národnímu týdnu manželství.              
(valasske-klobouky.dcpr.cz) 

 Prožijte příjemný večer ve dvou u nějakého romantické-
ho filmu nebo filmu o manželství (V jednom ohni, Barev-

ný závoj, Druhá šance, Julie Julia, Hra osudu, Na roz-
cestí, Daleko od ní, Píseň písní,…) 

 Vyjděte si na romantickou procházku zimní krajinou na 
Závrší. Pokud jste v adventu nestihli v rámci Závršského 
adventního putování navštívit všechna zákoutí v okolí 
našich dědinek, máte jedinečnou příležitost. 
 (putujemespolu.webnode.cz) 

 

ZÁVRŠSKÉ ADVENTNÍ PUTOVÁNÍ ZNÁ VÍTĚZE 
Ano, jak jste četli v názvu článku, Závršské adventní putování už zná své vítěze. Možná čekáte klasické oznámení těch, kdo obsadili výherní 
příčky, jenže v našem případě je to přece jen jinak. Závršské adventní putování nebylo soutěží. Byla to aktivita, která nás měla přivést 
k bližšímu poznání vzácných míst v našem okolí, měli jsme trávit čas spolu a v přírodě, v rodinách jsme zase mohli otevřít Písmo svaté: 
tam podle indicií a klíče rozluštit závěrečnou myšlenku. Zapojili jste se? Zvládli jste to? Ano? Tak vítejte mezi vítězi. A v duchu té hledané a 
rozluštěné myšlenky, vlastně takového vánočního „vzkazu“ pro nás všechny: Spasitel se nám narodil, radujme se a nebojme se!  
Takže už víme, že vítězem se stal každý, kdo se aktivně zapojil. A co by to bylo za vítěze bez odměny? I ty byly: všichni si odnesli naše farní 
puzzle v letní i zimní variantě. No a pro zpestření ještě otec děkan P. Pavel Macura vylosoval tři šťastlivce, kteří získali speciální putovní 
balíček. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÚMYSLY MŠÍ SVATÝCH NA ÚNOR  

1. 2. (PO) 17:15 Na poděkování za 50 let života, za + manžela, ochranu a pomoc Boží pro celou rodinu 
2. 2. (ÚT) 7:00 Za dobrodince 
  17:15 Za + Marii Cíchovou, sourozence, rodinu a duše v očistci, Ne 
3. 2. (ST) 17:15 Za společenství Projekt On, za vedení a požehnání do jeho služby. 
4. 2. (ČT) 17:15 Za + Annu Macháčovou, + Marii Stružkovou, za živé a + spolužáky 1936 a 1941 a ochranu Boží pro živé rodiny. 
5. 2. (PÁ) 7:00 Za živé a + členy Živého růžence 
  17:15 Za + Františka Kolínka, + rodiče z obou stran, 2 + bratry a za dar zdraví a Boží ochranu pro živou rodinu  
   Kolínkovu, Slaběňákovu a Novákovu, Ne 351 
6. 2. (SO) 7:00 Za + rodiče z obou stran, + sourozence, + kmotry, duše v očistci, ochranu Boží pro celou živou rodinu. 
7. 2. (NE) 7:15 Za živou a + rodinu Fojtíkovou a Kosšovou, NL 51 
  9:00 Za + syna Richarda, + rodiče Turečkovy, + rodiče Fojtíkovy, za dar zdraví, ochranu Panny Marie a Boží požehnání 
   pro živou rodinu, Ne 334 
  10:30 Za farníky 
8. 2. (PO) 17:15 Za + Jana Hacaje, ochranu a pomoc Boží pro živou rodinu. 
9. 2. (ÚT) 7:00  
10. 2. (ST) 17:15 Za rodiče Bližňákovy, za dar zdraví a ochranu Boží pro živou rodinu. 
11. 2. (ČT) 17:15 Za + rodiče Fojtíkovy, Beňovy a sourozence, za živou rodinu Fojtíkovu, s poděkováním za dar zdraví,  
   Boží požehnání a ochranu Panny Marie, NL 71 
12. 2. (PÁ) 17:15 Za + rodinu Poláchovu a Ševčíkovu, duše v očistci a ochranu Boží pro živou rodinu, NL 143 
13. 2. (SO) 7:00 K nedožitým 70-ti letům Josefa, rodiče z obou stran, jejich děti, 3 švagry a duše v očistci, požehnání pro živou 
   rodinu, Ne 298 
14. 2. (NE) 7:15 Za + rodiče Novákovy, Fojtíkovy, + příbuzné, duše v očistci a ochranu Panny Marie pro živé rodiny, Ne 292 
  9:00 Poděkování Pánu Bohu a Panně Marii za dožití 60 let Lubomíra, ochranu a pomoc Boží pro celou živou rodinu, 
   NL 181 
  10:30 Za farníky 
15. 2. (PO) 17:15 Za + rodiče Naňákovy, + syna, dceru, zetě, vnuka, za + rodiče Ovesné, + příbuzné a za duše v očistci, s prosbou o 
   dar zdraví a ochranu Boží pro živou rodinu, Ná 31 
16. 2. (ÚT) 7:00  
17. 2. (ST) 7:00  
  17:15 Za + Marii Šenkeříkovou a + manžela Josefa, za jejich + rodiče, + bratry a za ochranu a pomoc Panny Marie pro 
   celou živou rodinu Šenkeříkovou, Ne 246 
18. 2. (ČT) 17:15 Za +rodiče Macháčovy, + syna Aloise, + dceru Marii, + vnuka Jaroslava a za duše v očistci, s prosbou o ochranu a 
   pomoc Boží pro živou rodinu, NL 11 
19. 2. (PÁ) 17:15 Poděkování Pánu Bohu za 45 let společného života, s prosbou o dar zdraví, ochranu Panny Marie pro živé  
   rodiny, + rodiče, bratra, sestru a ostatní příbuzné, Ná 162 
20. 2. (SO) 7:00  
21. 2. (NE) 7:15 Za + rodiče a prarodiče Novákovy, + zetě, snachu, za + a živou rodinu, s poděkováním za všechny dary a milosti 
   v celé rodině, Ne 299 
  9:00 Za + rodiče Šenkeříkovy a Koropčákovy, švagra, švagrovou a sourozence a za duše v očistci, za zdraví,  
   Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro celou živou rodinu, Ná 7 
  10:30 Za farníky 
22. 2. (PO) 17:15 Za + rodinu Novákovu, duše v očistci a ochranu Boží pro živou rodinu, Ne 11 
23. 2. (ÚT) 7:00  
24. 2. (ST) 17:15 Za + rodiče Marii a Stanislava Brodských a živou rodinu Maděrkovou, ochranu Panny Marie, Ná 170 
25. 2. (ČT) 17:15 Za + rodiče Fojtíkovy, 2 syny, rodiče z obou stran, pomoc Boží a ochranu Panny Marie pro živou rodinu, Ne 189 
26. 2. (PÁ) 17:15 Za + rodiče Suré, syna Karla, zetě Stanislava, vnučku Renatu, za + rodiče Poláchovy a děti, ochranu Panny Marie 
   a Boží požehnání pro celou živou rodinu, Ne 31 
27. 2. (SO) 7:00  
28. 2. (NE) 7:15 Za + Václava Lysáčka, za rodiče z obou stran, za dar zdraví, Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro celou 
   živou rodinu Lysáčkovu a Novákovu, Ná 22 
  9:00 Za + Josefa Fojtíka, rodiče z obou stran, + sourozence, švagry, Boží požehnání a ochranu Panny Marie  
   pro celou živou rodinu a duše v očistci, Ne 224 
  10:30 Za farníky 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

ŽIJTE DNES! 
Chaplin zemřel ve věku 88 let. Zanechal nám 4 odkazy: 
(1) Na tomto světě není nic věčné, ani naše problémy. 
(2) Rád chodím v dešti, protože nikdo nevidí mé slzy. 
(3) Nejpromrhanějším dnem v životě je den, kdy se nesměju. 
(4) Šest nejlepších lékařů na světě .... 
 1. Slunce  2. Odpočinek  3. Trénink  4. Zdravá strava   
 5. Sebeúcta  6. Přátelé!  
 

 
Udržujte je ve všech etapách života a užijte si zdravý život ... 
Pokud se podíváte na Měsíc, uvidíte Boží krásu. Pokud se podí-
váte na Slunce, uvidíte Boží moc. Pokud se podíváte do zrcadla, 
uvidíte nejlepší Boží stvoření. Tak tomu věřte. Všichni jsme turis-
té, Bůh je náš cestovní agent, který má pro nás jízdní řády, re-
zervace a cíle. Důvěřujte mu a užívejte si Život. ¨Život je jen 
cesta“.  
Žijte dnes!  .... Charlie Chaplin 


