
  

LISTOPAD 2021 

 1. 11.  Všech svatých 
 2. 11.  Vzpomínka na všechny věrné zemřelé (památka   
  zesnulých) 
 19.-20. 11.  Děkanátní setkání mládeže ve Val.Kloboukách 
 20. 11. Chvály v 19 hod. na téma „Věčný život“ 
 21. 11. Slavnost Ježíše Krista Krále 

 Amoris Laetitia v Brumově 
 28. 11. 1. neděle adventní 

__________________________________

Drazí farníci, 
je tady opět dušičkový čas. Období, kdy ve velké míře 
navštěvujeme hroby těch, kteří nás předešli na cestě 
do Věčnosti, do Božího království. Čas, kdy si více než 
kdy jindy uvědomujeme pomíjivost hmotných věcí, a 
nevyčíslitelnou hodnotu toho, že jsme milováni, že 
můžeme být darem a požehnáním pro naše blízké. 
Nezapomínejme, že pro naše zesnulé můžeme stejně 
jako každý jiný rok i letos vyprošovat odpustky. Rov-
něž nezapomeňme u hrobů popřemýšlet, jestli náš 
pozemský život žijeme pro život věčný. V této neleh-
ké době buďme ke svému okolí ohleduplní a důvě-
řujme v Boží prozřetelnost a Boží plán s naším živo-
tem.                                                                           L + J 

 
CO CHCEŠ, ABY O TOBĚ LIDÉ ŘEKLI,  
AŽ UMŘEŠ? 

KDYŽ ČLOVĚK LEŽÍ NA SMRTELNÉ POSTELI, JSOU PRO 
NĚJ NEJDŮLEŽITĚJŠÍ VZTAHY 
Jednou umřete. Je to jisté. Jsme na tom všichni stejně. 
Nezáleží, jak jsme bohatí, populární nebo mocní: 
všichni jednoho dne „zaklepeme bačkorama.“ Možná 
mi řeknete: „A co já teď s tím?“ 
Jakmile tuto skutečnost vědomě přijmeme, můžeme 
se snažit, abychom vše dělali s myšlenkou na svůj 
konec. Můžeme začít přemýšlet, co je v životě oprav-
du důležité. Co udělám s tím krátkým časem, který 
zde na zemi mám? Budu člověkem, který trochu změ-
nil svět? Budu tím, kdo víc dával, než bral? Co chci, 
aby o mně lidé řekli, až vydechnu naposled? Řeknou o 
mně lidé „Cítil jsem se v jeho přítomnosti dobře“, 
nebo řeknou „Ten člověk byl strašný mizera, lépe by 
bylo ho nikdy nepotkat“?  Začněte žít tak, aby v den 
vaší smrti řekli lidé, kteří vás znají, přesně to, co chce-
te, aby o vás řekli. 
Byl jsem za svůj kněžský život u mnoha smrtelných 
postelí… Když tam tak člověk leží, jsou pro něj tím 
nejdůležitějším vztahy – lidé, které miloval, a lidé, 
kteří zase milovali jeho. Proč tedy všichni nežijí každý den s tím 
vědomím? 
AŽ ZAKLEPEŠ BAČKORAMA, SPUSTÍ TĚ DO JÁMY A POTOM SI 
DAJÍ ŘÍZEK S BRAMBOROVÝM SALÁTEM 
To, co v životě potřebujeme, není jen fyzická péče a ukázněnost; 
ještě důležitější je péče a kázeň duchovní. Nedávno jsem potkal 
jednoho vytrénovaného mladíka. Hrdě mi oznámil: „Každé ráno 
trénuji – celé dvě hodiny. Mám skvěle vypracované svaly.“ Celý 
jeho život se točí jen kolem posilování. Nic jiného. 
Řekl jsem mu: „Posiluješ každý den, abys měl vypracované svaly 
na břiše, a když budeš mít štěstí, dožiješ se stovky. A až zaklepeš 
bačkorama, spustí tě do jámy hluboké dva metry a zasypou tě 
hlínou. Potom půjdou všichni domů a dají si řízek s bramboro- 

 
 
vým salátem.“ A pokračoval jsem: „V posledních letech jsem byl 
na mnoha pohřbech a ani jednou jsem nezažil, že by někdo řekl: 
´Viděli jste někdy ty jeho vypracované břišní svaly? ´ Ani jednou. 
Vsadím se, že je to proto, že je to každému jedno. Tyhle vypra-
cované svaly se brzo stanou pokrmem červů. A co tvoje duše? 
Musíš na sobě pracovat i duchovně, aby ses mohl otevírat Boží 
milosti, která je ti věnovaná darem, a aby ses stal silným v Bo-
hu.“    (Larry Richards, Buď mužem) 
 
Ježíš říká: „Já jsem vzkříšení a život.Kdo věří ve mne, i kdyby 
umřel, bude žít a neumře navěky...“               (Jan 11,25) 



MODLITBA ZA SVOU SMRT 
V Brooklynu ve škole sv. Pavla nás sestry jako malé chlapce učily 
modlitbu za milost šťastné smrti. Byla to pro nás tehdy divná 
modlitba. Vždyť jsme byli tak mladí a tak daleko od všeho  „smr-
telného“. Ale léta přešla a sestry tu už nejsou... 
Že jednou zemřu, to je nejjistější skutečnost v životě. Kde a kdy 
to bude – to ví jen Bůh. Ale jisté je, že mě vezme domů k sobě. 
Poté, co přejdeme na druhou stranu, uvidíme Boha tváří v tvář, 
poznáme krásu jeho dobrotivého činu, kterým nás volá do své 
milující náruče. 
Bože, nevím den ani hodinu, 
kdy mne zavoláš, dopřej mi ale, 
abych dobrým životem, 
milující Tebe, sebe a druhé, 
byl v té chvíli připraven 
vstoupit do Tvé šťastné náruče. 
                                                   (Mychal Judge OFM (1933-2001) 

                                                                 Kaplan newyorských hasičů, 
                               jenž zahynul při teroristickém útoku 11.9.2001) 
 
KŘÍŽ PŘESNĚ NA MÍRU 

V jednom městě žil muž. Byl chudý a jeho myšlení bylo jednodu-
ché. Večer se vracíval po těžké dřině z práce unavený a se špat-
nou náladou. S nenávistí pozoroval lidi, kteří si jeli v autech nebo 
seděli na stoličkách v barech.„Ti si žijí,“ bručel si, když jel namač-
kaný jako sardinka v tramvaji. „Ti vůbec nevědí, co je to nějaké 
trápení. . . Všechna smetana je pro ně a já se musím dřít. Co z 
toho života mám? Kdyby tak museli nést můj kříž!“ Pán velmi 
trpělivě naslouchal jeho nářkům, přestože se k Němu muž se 
svým trápením obracel velmi zřídka. Jednoho dne se mu však 
Pán Ježíš zjevil ve snu, když muž spal:„To jsi ty?“ podivil se muž, 
když Ho uviděl. „Vidíš, jak těžký je kříž, který jsi mi naložil?“ zlobil 

se muž. „Proč zrovna já musím nést tak těžký? Co jsem ti udě-
lal?“Pán Ježíš mu pokynul: „Pojď se mnou. Dám ti možnost vy-
brat si jiný.“Muž se náhle ocitl v ohromné jeskyni. Byla plná křížů 
– malých, velkých, zlatých, posetých drahokamy, železných, 
dřevěných, hladkých i všelijak pokroucených. „To jsou kříže lidí,“ 
řekl Pán Ježíš. „Tak si z nich jeden vyber.“ Muž neohrabaně odlo-
žil svůj kříž, otřel si ruce a začal s výběrem. Vyzkoušel si jeden, 
který byl velmi lehoučký, 
ale strašně dlouhý a pře-
kážel při chůzi. Naložil si 
na záda kříž jakéhosi 
vladaře, ale ten ho zase 
neuvěřitelně tížil, protože 
na něm leželo mnoho 
zodpovědnosti a také 
mnoho obětí. Jiný byl 
krásně hladký a lesklý, 
ale když si ho muž naložil 
na záda, začal strašně 
píchat, jako by byl plný 
hřebíků, které ale na 
první pohled nebyly vidět. 
Vzal tedy do ruky stříbrný 
kříž, ale zalil ho tak strašný pocit samoty a opuštěnosti, že ho 
hned vrátil. Zkoušel a zase zkoušel, ale každý kříž, byť krásný, 
měl nějakou velkou vadu.Nakonec, po dlouhých hodinách zkou-
šení, objevil v tmavém koutě malý, už trochu opotřebovaný, kříž. 
Nebyl ani příliš těžký, ani nepřekážel. Vypadalo to, že je jako šitý 
na míru právě jemu. Muž si ho vítězoslavně hodil na ramena a 
prohlásil:  „Tento si vezmu!“Pán Ježíš se na něho zahleděl chá-
pavým pohledem a v tu chvíli si muž všiml, že si vybral právě ten 
svůj starý kříž, kterého se chtěl neustále zbavit. Ten, který nosil 
celý život.                                                           (Bruno Ferrero)  

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

AMORIS LAETITIA   
Druhým hostitelem děkanátního projektu Amoris Laetitia se v měsíci říjnu stala naše farnost. Téma 
tohoto setkání bylo „Rodina ve světle Slova“. Po úvodním videu s krátkou promluvou papeže Františ-
ka jsme si mohli vyslechnout zajímavou přednášku manželů Ryzových z Lidečka, která mnohé zaujala 
díky konkrétním postřehům a svědectví z jejich běžného rodinného života. Za hudebního doprovodu 
chválové kapely Sinaj jsme měli příležitost rozjímat na kolenou před Nejsvětější Svátostí nad texty 
Písma, které zdobily zdi našeho kostela. A kdo nespěchal domů, mohl své dojmy a zážitky sdílet s 
ostatními u kávy nebo čaje a něčeho dobrého na zub. Byl to požehnaný čas strávený v dobré společ-
nosti. Velký dík patří všem, kteří se podíleli na přípravě tohoto setkání, Centru pro rodinu Valašské 
Klobouky, chválové skupině Sinaj za hudební doprovod, otci Krystiánovi a otci Emilovi za službu ve 
zpovědnici. Na webových stránkách valašskoklobouckého Centra pro rodinu nebo farnosti VK můžete 
shlédnout krátké video ke konkrétnímu tématu a také jsou zde ke stažení texty, s nimiž lze pracovat v 
domácím prostředí, při modlitbě nebo i ve společenství.  
Těšíme se na další odpoledne s Amoris Laetitia, které se uskuteční 21. listopadu v kostele v Brumo-
vě. Téma setkání bude „Povolání rodiny“. 

 

  
 

 
 
 
 
 



UČINÍM TĚ SVĚDKEM TOHO,  
CO JSI VIDĚL.“ (Sk 26,16) 
Milí mladí, rádi bychom vás všechny pozvali 
na Děkanátní setkání mládeže, které se letos 
poprvé uskuteční, na přání papeže Františka, 
v datech 19. a 20. listopadu 2021 ve Valaš-
ských Kloboukách. Program bude plný zajíma-
vých workshopů, aktivit, samozřejmě nebude 
chybět ani mše svatá, kterou celé setkání 
odstartujeme. Sobotní večer bude maličko 
netradiční, protože vám všem nabízíme mož-
nost spolu s námi jet na 13. ročník Godzone 
tour do Ostravy!  
Budeme taky moc rádi, když přijdete již na 
páteční modlitební předprogram, který při-
praví Projekt ON. Všichni doufáme, že se akce 
bude moct uskutečnit bez větších omezení, 
vzhledem k epidemiologické situaci. Z toho 
důvodu je nutné se přihlásit buďto na strán-
kách farnosti Valašské Klobouky nebo na 
Facebooku. 
 
 
 
 
 
 

VĚNCOVÁNÍ NA ZÁVRŠÍ  
Chtěli bychom vás pozvat na charitativní akci konanou pod zášti-
tou nadační organizace ŠANCE. Již několikátým rokem ochotné 
ženy (i muži) z naší farnosti (a nejenom z ní) organizují prodej 
adventních věnců s dobročinným úmyslem. Finanční prostředky 
vybrané prodejem těchto věnců pomáhají alespoň trochu zpří-
jemnit život malým pacientům hemato-onkologického oddělení 
Fakultní nemocnice Olomouc a jejich rodinám. Poslední dobou 
nevyrábí věnečky jenom rodiče, personál, dětští pacienti, floris-
té a dobrovolnící na Dětském oddělení FN Olomouc, ale jejich 
tvorba se přesunula i k nám na Valašsko, kde se našlo plno ši-
kovných a ochotných lidí, kterým není lhostejný nelehký osud 
dětských onkologických pacientů a jejich rodin.  
Jak je možné se zapojit?  
Můžete si objednat adventní věnec u paní Kristiny Miklasové 
nebo Michaely Fojtíkové. Minimální cena věnce je 350 Kč, může-
te ale přispět jakoukoliv částkou i bez zakoupení věnce. Objed-
návat lze do 20. listopadu. Anebo, pokud máte kreativního 
ducha, se můžete zúčastnit přímo výroby věnců, která bude 
letos probíhat v posledním listopadovém týdnu na  

 
 
 
 
 
 
 
 

hasičské zbrojnici v Nedašově. Jedinou podmínkou účasti je 
vlastní tavná pistole.  
Vámi objednané věnce bude možné si vyzvednout buď na hasič-
ské zbrojnici v Nedašově a nebo si jejich dovoz domluvit přímo 
při objednání.  
Jsme pyšní na to, že se Věncování stalo tradiční předadventní 
akcí na Závrší a Valašsku a že nám záleží na kvalitě života těžce 
nemocných dětí a jejich rodin. A proto i v tomto roce otevřme 
svá srdce a pomozme…..modlitbou, finančně nebo přímo při 
výrobě věnců. Má to smysl.  
 
Touto cestou děkujeme všem, kteří se na Věncování podílejí - při 
organizaci prodeje, při výrobě věnců, finančním přispěním a 
jakýmkoliv jiným způsobem. Poděkování patří také sponzorům, 
díky nimž bylo možné nakoupit materiál na tvorbu věnců.  
Objednávky přijímá a Vaše dotazy ráda zodpoví paní Kristina 
Miklasová na tel. č. 605 562 361 nebo Michaela Fojtíková         
na tel. č. 604 421 998. 

 



ÚMYSLY MŠÍ SVATÝCH NA LISTOPAD 
1. 11.  (PO) 7:00 Za + ctihodné sestry Kolínkovy a Ptáčkovy, jejich rodiče, sestry a švagry  
  17:15  Za + Aloise Macháče, a za živou a + rodinu Novákovu a Doležalovu, Ne 271  
2. 11.  (ÚT)  7:00  Za + Jaroslava a Anežku Fojtíkovy, + zetě, ochranu Boží pro celou rodinu  
3. 11.  (ST)  17:15  Za + Pavla Kolínka (1. výročí úmrtí), Ne 249  
4. 11.  (ČT)  17:15  Za + Karla Macháče, dvoje rodiče, sourozence, švagry, švagrové, synovce a ochranu Panny Marie pro celou 
   rodinu, Ne 288  
5. 11.  (PÁ)  7:00  Za živé a + členy Živého růžence  
  17:15  Za + Františka Miklase a ochranu Panny Marie pro živou rodinu Miklasovu, Ne 28  
6. 11.  (SO)  7:00  Za + manžela Josefa Dubčáka (1. výročí úmrtí), živou manželku, s prosbou o dar zdraví a ochranu Panny Marie 
   pro živé rodiny, Ne 132  
7. 11.  (NE)  7:15  Za + Terezii a Aloise Zvonka, + rodiče z obou stran, s prosbou o pomoc a ochranu Panny Marie pro živou rodinu 
   Zvonkovu, Novákovu a Budayovu, NL 196  
  9:00  Za + Aloise Holbu, + rodiče, + bratra, + švagra, prarodiče z obou stran, sestřičku Maristellu a Boží požehnání a 
   ochranu Panny Marie pro živé rodiny, Ne 299  
  10:30  Za farníky  
8. 11.  (PO)  17:15  Za + rodiče Šenkeříkovy a Macháčovy, ochranu a pomoc Boží pro živou rodinu Macháčovu, NL 152  
9. 11.  (ÚT)  7:00  Za dobrodince  
10. 11.  (ST)  17:15  Na poděkování za 50 let života, NL 78  
11. 11.  (ČT)  17:15  Za + rodiče Švachovy, Grigerovy, všechny + příbuzné, ochranu a pomoc Boží pro živé rodiny, Ne 193  
12. 11.  (PÁ)  17:15 Poděkování Pánu Bohu za 50 let společného života, s prosbou o dar zdraví, ochranu Panny Marie pro živé  
   rodiny, za + dceru Janu a dvoje + rodiče, Ne 186  
13. 11.  (SO)  7:00  Za + Jindřicha Hořáka (1. výročí úmrtí), Ne 120  
14. 11. (NE)  7:15  Poděkování Panně Marii za 70 let života, za + manžela, rodiče z obou stran, jejich děti a 4 zetě a za duše  
   v očistci, Ne 298  
  9:00  Za + Jana Řeháka, manželku Boženu, ochranu Boží pro živou rodinu, Ná 137  
  10:30  Za farníky  
15. 11.  (PO)  17:15  Za + rodiče Bartošákovy, + Františka Bařinku a za živou a + rodinu Bartošákovu a Bařinkovu, s prosbou o Boží 
   požehnání a ochranu Panny Marie, NL 96  
16. 11.  (ÚT)  7:00  Za + Františka, + rodinu Slaběňákovu a Kurucovu a pomoc Boží pro živou rodinu, NL 93  
17. 11.  (ST)  17:15  Za + Aloise Fojtíka (1. výročí úmrtí), za + manželku, za dar zdraví, Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro 
   živou rodinu, Ná 14  
18. 11.  (ČT)  17:15  Za + manžela Františka, + rodiče Fojtíkovy, + rodiče z obou stran, + švagra Jana, s prosbou o dar zdraví, Boží 
   požehnání a ochranu Panny Marie pro živou rodinu, Ne 230  
19. 11.  (PÁ) 17:15  za + Josefa Ptáčka, syna Josefa, za + rodiče z obou stran a ochranu Boží pro celou živou rodinu, Ná 54  
20. 11.  (SO)  7:00  Za + rodiče Naňákovy, dceru, syna, zetě, rodiče Ovesné, duše v očistci a Boží požehnání pro živou rodinu, Ná 31  
21. 11.  (NE)  7:15  Za + rodiče Macháčovy, + sourozence a za ochranu a pomoc Boží a Panny Marie pro živou rodinu, Ná 105  
  9:00  Za + Jana Kozubíka (15. výročí úmrtí), za dar zdraví a Boží ochranu pro celou živou rodinu, Ne 183  
  10:30  Za farníky  
22. 11.  (PO)  17:15  Za rodiče Aloise a Marii Novákovy a rodiče Škvarkovy a Františku Holbovou a syna, Ne 87  
23. 11.  (ÚT)  7:00  Za + Anežku a Milana Gašpárkovy, + rodiče, + prarodiče, ochranu Boží pro celou rodinu  
24. 11.  (ST)  17:15  Za + manžela, sestru a rodiče, dar zdraví a ochranu Panny Marie pro živou rodinu Maděrkovu, Ná 69  
25. 11.  (ČT)  17:15  Za + Annu Fojtíkovou (10. výročí úmrtí), + manžela Josefa, zetě, 2 vnuky, vnučku a ostatní + příbuzné,  
   Boží požehnání pro celou živou rodinu, NL 76  
26. 11.  (PÁ)  17:15  Za + Karla Fojtíka (1. výročí úmrtí), Ne 320  
27. 11.  (SO)  7:00  Za + Františku Fojtíkovou, + manžela, dvoje rodiče, sourozence, + Vojtěcha Mikušku, prarodiče Novákovy a dar 
   zdraví pro celou rodinu, Ne 48  
28. 11.  (NE)  7:15  Za živou a + rodinu Novákovu a Fojtíkovu, Ne 375  
  9:00  Za + rodiče a prarodiče Šánkovy, rodiče Kolínkovy a + syna Aloise, + příbuzné, dar zdraví a Boží požehnání pro 
   živou rodinu, Ná 42  
  10:30  Za farníky  
29. 11.  (PO)  17:15  Za + rodiče Mikuškovy a + dcery Vojtěšku a Jarmilu, za + rodiče Dubčákovy a + syny Josefa a Františka,  
   s prosbou o Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro živé rodiny, Ne 132  
30. 11.  (ÚT)  6:30  RORÁTY Za + Marii Fojtíkovou (1. výročí úmrtí), NL 5 
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