
 

SRPEN 2021 
 6. 8.   Svátek Proměnění Páně 

 15. 8.   Slavnost Nanebevzetí Panny Marie 

 17. 8.  Pouť na sv. Hostýn 

 19. 8. – 21. 8. Křesťanský festival UNITED CITY 2021  

 21. 8.   Mše svatá na Kaňúře za + o. Marka  

  Martišku 

_____________________________

Drazí farníci, 
říká se, že změna je život. Jedna taková změna potkala i naši 
farnost. Od měsíce srpna se novým duchovním správcem far-
nosti Nedašov stal P. Mgr. Krystian Socha, MIC. Otci vyprošuj-
me Boží požehnání, věrnost, vytrvalost a sílu od Ducha svatého 
pro jeho kněžskou službu. Stejně jako otec nese zodpovědnost 
za své farníky, neseme i my zodpovědnost za něj, aby jeho 
působení zde a naše spolupráce nesla plody života. 
Touto cestou děkujeme i otcovi Markovi, že denně obětoval 
svůj život Kristu, aby oslavoval Boha svou službou bližním a 
vedl je k věčné spáse. Děkujeme za něj Nejsvětějšímu Bohu a 
modlíme se, aby ho Pán na přímluvu Blahoslavené Panny Ma-
rie posiloval ve víře, naději a lásce.   L+J 

 

REKREACE A ODPOČINEK - TIPY  
JAK NE/ODPOČÍVAT 
Slovo rekreace pochází z latiny a znamená: re-creatio neboli 
znovu-stvoření. 
PRÁCE A ODPOČINEK 
Život člověka má rytmus práce a odpočinku, rekreace. Má odpo-
čívat a dovolit i druhým, aby si mohli oddechnout. Práce patří k 
životu člověka. Nemá ale člověka zničit. 
PŘECENĚNÍ PRÁCE 
V dnešní době dochází k přecenění aktivity a k přecenění toho, 
co slouží k nějakému účelu - co je "užitečné". Tak se ve tváři 
člověka usadilo neustálé napětí. Ale ne vždy to, co je nejnároč-
nější, nejtěžší a "účelné", je to nejlepší. 
Protikladem přecenění práce je volný čas! Mnohý člověk jej ale 
odmítá jako něco nesmyslného, jak něco, co si nelze dovolit. 
PŘESTÁVKA A VOLNÝ ČAS 
Smyslem přestávky je, že se člověk zotaví z práce kvůli dalšímu 
pracovnímu výkonu. Je to článek pracovního procesu. 
Smyslem volného času ale není, aby člověk mohl pracovat lépe, 
déle a bez poruchy. Smysl volného času je, aby člověk i ve své 
pracovní) funkci, která ho omezuje na určitou oblast života, 
zůstal člověkem. To znamená, aby rozuměl sám sobě, aby se 
rozvíjel a realizoval jako bytost zaměřená na celek, ne jed-
nostranně jako stroj. 

Bez volných chvil je člověk neúplný a jakoby rozkouskovaný na 
části.                                                                    (Romano Guardini) 
ODPOČINEK A REKREACE MŮŽE BÝT: 
* příležitostí k načerpání sil pro tělo i ducha 
* časem pro lidi blízké: děti, partnery, stárnoucí rodiče, opuště-
né přátele 
* skvělou příležitostí, abychom zjistili, že i bez nás se svět ani 
nezhroutí, ani nezastaví 
* příležitostí k obdivování Božího díla 
* příležitostí k zamyšlení nad sebou samým 
* příležitostí k pohledu na sebe a na život pod jiným zorným 
úhlem 
* příležitostí k (pře)hodnocení zaběhaných životních cest 
* obdobím, kdy máme dostatek času pro Boha 
ODPOČINEK NEMÁ BÝT: 
* dobou horečného pobíhání od města k městu, od památky k 
památce... 
* časem pro horečné sbírání dojmů, kterými později ohromíme 
své přátele 
* otrockou prací 
* jiným výrazem pro lenost a zahálku 
KRITÉRIUM DOBRÉHO ODPOČINKU 
Po dobrém odpočinku se člověk vrací do svého běžného pro-
středí a do své práce posilněn, s chutí a radostí. Ne s nechutí a 
unaven. Z dobré rekreace se člověk nemusí rekreovat... 
KDO SI NEUMÍ ODPOČINOUT 
měl by přemýšlet nad tím: 
* jak vidí svůj význam, zda neočekává vše od sebe, od svých 
(omezených) sil a možností... 
* jak důvěřuje v Boha, který se o člověka stará... 
* jak umí spolupracovat s druhými lidmi a s Bohem... 
* zda mu není práce bohem, drogou, a smyslem všeho... 
ČLOVĚK, BŮH A ODPOČINEK 
Sám Ježíš se často odebíral na "opuštěné místo", aby se zotavil. 
Neboj se proto vyjít si sním ani ty! Najdi si klidné místo. Můžeš 
se procházet, sednout si, nebo si i lehnout. Předstup v tichu 
před Boha, uvolni se a promlouvej v hloubi svého bytí: "Pohleď, 
Bože, zde jsem." Takto k němu můžeš promlouvat kdykoliv a 
kdekoliv... 
Pak mlč a v pokoji mu naslouchej. Když cítíš, že jsi v nitru svého 
bytí připraven dále s Bohem komunikovat, pak se modli: "Můj 
dobrý Otče, jsem tvé dítě. Ty mě miluješ a jsi všemocný." Nech 
tyto věty znít ve svém srdci, než si uvědomíš, že v Bohu je tvoje 
pravá jistota, která je pramenem i tvého zotavení. Neboj se 
takto s Bohem komunikovat každý den, nebo raději i několikrát 
denně.     (podle Tomislava Ivančiče) 
Ježíš praví: Pojďte ke mně všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi, 
a já vás občerstvím.                                                      (Mt 11,28) 
Stoupněte si na začátky cest, vyhlížejte a ptejte se:která cesta je 
dobrá? Poté se vydejte na najdete odpočinek pro své duše. 
                                               (Jer 6,16) 
 



FARNÍ TÁBOR 2021 

Farní tábor je pokaždé pro mnohé děti záležitostí, na kterou se 
těší už s velkým předstihem. Letošní rok tomu nebylo jinak. Děti 
spolu s vedoucími hráli nejrůznější hry, obohacovali se nejen po 
stránce fyzické ale i duchovní a zažívali mnohá dobrodružství, na 
která budou jistě s odstupem času rádi vzpomínat. 
Jménem dětí i rodičů děkuji za hladký a poklidný průběh tábora. 
Díky patří nejen vedoucím, ale i všem, kteří stojí za jeho organi-
zací, nevyjímaje o. Marka, paní kuchařky, mládež a rovněž rodi-
če. Mládeži vyprošujeme Boží požehnání a vedení Duchem sva-
tým, aby se i příští rok podobná akce vydařila opětovně na vý-
bornou.   
 

TÁBOR POHLEDEM DĚTÍ: (cenzurováno ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na táboře se mi líbilo stanování, vodní 

skluzavky, píseň Hospodin je můj Pastýř a 

hry. Na táboře se mi nelíbily některé roz-

cvičky. Příští rok na farní tábor pojedu na 70 

%. Dětem, které na táboře ještě nebyly, 

říkám předem, že se musí připravit na 

VŠECHNO! 

PATRIK 

Líbily se mi vodní sporty, 

nelíbilo nic. Vzkazuju, že je 

to tu super. 

JAKUB 

Líbilo se mně všechno i jídlo (a to neříkám ze 

slušnosti). Hry a přespávání bylo zábava. 

Nelíbí se mi, že tábor skončil. Kdybych mohla, 

tak bych určitě přišla i příští rok. Určitě bych 

doporučila tábor i ostatním. 

LUCKA 

Takže na táboře se mi líbilo asi všechno. Vše bylo su-

per: vedoucí, modlitby, rozcvičky...Vedoucí kapitola 

sama o sobě. Jsou úplně super a můžeme si s nimi 

pokecat o všem. Ještě se mi líbila hymna a všechny 

písně, co jsme zpívali. Zápor byl jen nucení do jídla. 

Doporučuju všem. 

 

 

Na táboře se mi líbilo 

všechno a nelíbilo nic. 

TOMÁŠ 

Chtěla bych, aby tábor byl i pro 8. 

třídu. Rada pro všechny děti: při-

pravte se na rozcvičku. Tábor se mi 

líbil. 

ZUZKA 

 

Já bych tábor doporučoval dětem, které jsou 

duchovně založené. Vedoucí jsou hodní a 

nemusíte se ničeho bát. Na tomto táboře se 

mi líbilo stanování a výšlap a kino. Někdy mě 

štvaly rozcvičky, ale jinak výborný tábor. 

RADEK 

Líbilo se mi kino, odpolední 

klid, andělíčci,... Doporučuji 

sebrat si staré oblečení, 

které můžete zašpinit!!! 

VALENTINKA 

Mohl jsem být poprvé na 

Kaňúře (dokonce jsem se 

z toho rozbrečel). Nejlepší 

vedoucí. Hrozné bylo ale 

čekání na sprchu. 

ROMAN 

Mně se líbilo, jak jsme drželi pohromadě jako 

tým. Potom se mi líbilo, jak jsme stanovali a 

taky výšlap a Kaňúr. Taky vodní hry a Radkovy 

vtipy. Super bylo, jak vedoucí dělali kliky. A 

možná pojedu i další rok. Doporučení: vezměte 

si staré oblečení a moc se těšte. 

TEREZKA 

 

Vzkaz pro další lidi, co chtějí jet: 

nemrčte nebo budete klikovat a 

připravte si kondičku!!! 

ADÉLKA 

 

Líbil se mi výšlap na Kaňúr a stanování. 

Nej zážitek byla vodní skluzavka. Nelíbi-

lo se mi mrčení na rozcvičce. Příští rok 

bych chtěl jet taky.  

JEŇA 

Líbilo se mi stanování a noční hlíd-

ka. Nelíbily se mi rozcvičky. Byli tu 

hodní vedoucí a dobré jídlo. Byl to 

úžasný zážitek. Určitě doporučuju.  

ELIŠKA 



  

 
 

 
DNY LIDÍ DOBRÉ VŮLE NA VELEHRADĚ  
Programu jsem se zúčastnil pouze v neděli, ale myslím, že i to bohatě stačilo. Odpoledne, 
během zvukové zkoušky kapely Espé, jsem šel na přímluvnou modlitbu a skrze ni jsem po 
dlouhé době zakusil dotek živého Boha. Zpočátku jsem se nějak nedokázal uvolnit: z modlit-
by mě rušily zvuky z pódia, ale potom kapela začala hrát píseň Nekonečná láska a mně bě-
hem této písně vytryskly slzy, pocítil jsem ve svém srdci veliké teplo a měl jsem pocit, jakoby 
ze mě najednou spadnul obří balvan všeho špatného a tíživého, co se ve mně do té doby 
hromadilo. Celý zbytek dne jsem se pak cítil strašně dobře naladěn. Všechno potom uzavřel 
naprosto úžasný chválový večer s kapelou Espé a dalšími umělci z projektu Godzone. Shrnu-
to a podtrženo – byl to krásný a požehnaný čas a jsem moc rád, že jsem se této akce mohl i 
přes určité komplikace nakonec zúčastnit… 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

NENECHTE SI UJÍT 
POUŤ NAŠÍ FARNOSTI NA SVATÝ HOSTÝN 
Srdečně vás zveme na tradiční pouť naší farnosti na Svatý Hos-
týn, která se uskuteční v úterý 17. srpna 2021. Odjezd autobusu 
bude v 7:00 hodin, v 11:15 bude sloužena mše svatá.  
Přihlašovat se můžete v zákristii.Cena: 180 Kč. 

Rádi bychom vás pozvali na akci V RADOSTI, která proběhne v 

pátek 3. září 2021 na Masarykově náměstí ve Valašských Klo-
boukách. Od 16.30 hodin na hlavním pódiu vystoupí Zahrajko zo 
Spievankova s programem pro děti, poté písničkář Pavel Helan a 
večerní program vyvrcholí evangelizačním programem s worshi-
povou slovenskou kapelou ESPÉ a raperem Augustínem a další-
mi hosty. V rámci programu se můžete těšit i na další doprovod-

né aktivity pro děti a workshopy pro mládež, skákací hrad a 
kavárnu.  
Na celé akci se podílí Nadační fond CREDO, Společenství Projekt 
ON a Římskokatolická farnost Valašské Klobouky, za podpory 
města Valašské Klobouky.  

Akce vznikla v rámci předprogramu KONFERENCE  
POSLANÝ, která proběhne v sobotu 4. září v Kulturním domě 

Valašské Klobouky.  
Těšíme se na tento společný čas radosti. 

DUCHOVNÍ OBNOVA PRO RODINY - Svatý Hostýn  

(1. - 3. října 2021) Promluvy, adorace, společné modlitby, mše 
sv., program pro děti. Přihlášky a více informací na 
www.rodinny.život.cz. 



ÚM YSLY MŠÍ SVATÝCH NA SRPEN 
 
1. 8.   (NE) 7:15 Za + rodinu Kolínkovu a duše v očistci, Ne 69 
  9:00 Za + Josefa Nováka, Karla Fojtíka a ostatní + spolužáky a spolužačky z ročníku 1954 a za duše v očistci 
  10:30 Za farníky 
2. 8. (PO) 18:30 Za + rodiče Novákovy, syna Jarolíma, příbuzné, duše v očistci, dar zdraví duše i těla a ochranu Panny Marie pro 
   živou rodinu, Ne 181 
3. 8. (ÚT) 7:00 Za rodiče Kostkovy a Tomanovy, bratra Jaroslava, živou a + rodinu, NL 163 
4. 8. (ST) 18:30 Za + rodiče Holbovy a Miklasovy, za jejich + syna, zetě a příbuzné, s prosbou o dar zdraví a Boží požehnání pro 
   živou rodinu, Ná 77 
5. 8. (ČT) 18:30 Za + rodiče Jana a Annu Novosádovy, Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro celou živou rodinu, Ná 110 
6. 8. (PÁ) 7:00 Za živé a + členy Živého růžence 
  18:30 Za + Marii Kolínkovou, manžela Aloise, + příbuzné, dar zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu, Ne 67 
7. 8. (SO) 7:00 Za živé a + spolužáky z ročníku 1966 
8. 8.  (NE) 7:15 Za + Aloise Šerého, s prosbou o Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro celou živou rodinu, NL 132 
  9:00 Za + Josefa Miklase, + rodiče Miklasovy a Fojtíkovy, ochranu a Boží požehnání pro živou rodinu, Ne 332 
  10:30 Za farníky  
9. 8.  (PO) 18:30 Za + rodiče Vaňkovy a Kolínkovy, + vnučku, 3 + švagry a živou rodinu Kolínkovu, Ne 282 
10. 8. (ÚT) 7:00 Za + rodiče, + bratra Jozefa a na poděkování za 60 let života 
11. 8. (ST) 18:30 Za + Petra, + otce, s prosbou o zdraví a ochranu Panny Marie pro živou rodinu Holbovu, Ne 278 
12. 8. (ČT) 18:30 Za + rodiče Holbovy, + syna, dceru, zetě a ochranu Panny Marie pro živou rodinu, Ne 10 
13. 8. (PÁ) 7:00 Za dobrodince 
14. 8. (SO) 7:00 Poděkování Pánu Bohu za 45 let společného života, za rodinu Pacíkovu a Bartošákovu, + sestřenici Evu a její + 
   rodiče a ochranu Panny Marie pro živé rodiny, Ne 296 
15. 8. (NE) 7:15 Za + Aloise Slaběňáka, manželku Josefu, bratra Karla, jejich rodiče, za duše v očistci, poděkování za dar zdraví a 
   Boží požehnání pro živou rodinu, Ne 376 
  10:00 Slavnostní mše svatá s poděkováním za úrodu a požehnáním dožínkového věnce 
16. 8. (PO) 18:30 Za + rodiče Zádrapovy, manžela Aloise, sestru Annu a prarodiče, s prosbou o dar zdraví, Boží požehnání a 
   ochranu Panny Marie pro živou rodinu, Ná 13 
17. 8. (ÚT) 7:00 Za + Václava a Aloise, + rodiče a prarodiče, Ne 136 
18. 8. (ST) 18:30 Za + Jana Bůbelu u příležitosti nedožitých 90-ti let, manželku Annu, rodiče a příbuzné z obou stran, pomoc a 
   ochranu Boží pro celou živou rodinu, Ne 218 
19. 8. (ČT) 18:30 Za + tatínka, sestru, rodiče Kováčovy a Zimkovy a za živou rodinu, Ne 49 
20. 8. (PÁ) 18:30 Za + syna Františka, za + rodiče Juřicovy, za dar zdraví, s prosbou o ochranu Boží a Panny Marie pro ž. r., Ne 258 
21. 8. (SO) 7:00 Za + rodiče Cíchovy, rodinu z obou stran a duše v očistci, požehnání a ochranu pro živou rodinu 
22. 8. (NE) 7:15 Za + Františku Fojtíkovou, manžela, syna Josefa, Františku Šestákovou, manžela, prarodiče z obou stran, dar 
   zdraví, ochranu a pomoc Boží pro celou rodinu, Ne 17 
  9:00 Za + Ludmilu Mišovou, rodiče z obou stran, sourozence a Boží požehnání pro celou živou rodinu, Ne 241 
  10:30 Za farníky 
23. 8. (PO) 18:30 Poděkování za dožití 60-ti let života, + rodiče z obou stran, + příbuzné a ochranu Boží pro živou rodinu, NL 70 
24. 8. (ÚT) 7:00 Za + Josefa Nevrlku (5. výročí úmrtí), + rodinu a ochranu Boží pro celou živou rodinu, NL 42 
25. 8. (ST) 18:30 Za + manžela, + syna, + rodiče Markovy, + syna Josefa, ochranu a pomoc Boží pro živou rodinu, Ne 185 
26. 8. (ČT) 18:30 Za + Anežku a Jana Miklasovy, Emilii a Antonína Ungermannovy a celou + i živou rodinu Miklasovu a  
   Ungermannovu, Ne 325 
27. 8. (PÁ) 18:30 Za + Petra Hořáka, + rodiče Hořákovy a Boží požehnání pro živou rodinu, Ná 40 
28. 8. (SO) 7:00 Poděkování za přijaté dary a milosti, za + Pavla, za živé a + kněze a za duše v očistci 
29. 8. (NE) 7:15 Za + Andělu Šenkeříkovou (1. výročí úmrtí), + manžela, dceru Marii, rodiče z obou stran, dar zdraví a Boží  
   požehnání pro živou rodinu 
  9:00 Za + Josefa Naňáka, + syna Františka, ostatní + z rodiny, s prosbou o dary a milosti pro živou rodinu, Ná 165 
  10:30 Za farníky 
30. 8. (PO) 18:30 Za + Jana Šenkeříka, jeho manželku Ludmilu; za dar zdraví a ochrany a pomoc pro živou rodinu, Ná 16 
31. 8. (ÚT) 7:00 Za + Vincence Miklase, dar zdraví, ochranu a pomoc Boží pro celou živou rodinu, Ne 280 
  
 

  

 
Úklid kostela - SRPEN 2021 

07. 08. 2. Návojná 

14. 08.  Ned. Lhota 

21. 08.  4. Nedašov 

28. 08.  3. Návojná 


