
  

ÚNOR 2022 

 2. 2.  Svátek Uvedení Páně do chrámu (Hromnice) 

 5. 2. Večer chval na téma RADOST V SRDCI (v 19 hod) 

 5. 2. Hromniční pouť matek Soběchleby 

 6. 2.  Hromniční pouť matek Šternberk (na TV Noe) 

 11. 2. Světový den nemocných 

 14. - 20. 2. Národní týden manželství  

 20. 2. AMORIS LAETITIA 

 22. 2. Svátek Stolce svatého apoštola Petra 

_______________________________________________________

Drazí farníci, 
v únorovém Farníčku naleznete hned dvě pozvánky na akce pro 
mladé. První z nich je Celostátní setkání mládeže, které je plá-
nované na prázdniny tohoto roku. Druhou akcí je všemi hojně 
doporučovaný Kurz Filip, který je vlastně jakousi duchovní 
obnovou pro mladé duchem i srdcem. 
V únoru si rovněž připomínáme Národní týden manželství. 
Všechny manželské páry proto povzbuzujeme k modlitbě man-
želů P. Vojtěcha Kodeta, kterou je vhodné modlit se právě 
v týdnu od 14. - 20.2.  
Přejeme Vám příjemné počtení a hojnost Božího požehnání 
v tomto měsíci.                           L+J 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

“Chci tě chválit celým svým srdcem,” /Žalm 138,1 / 

Oznamujeme maminkám, 
které mají zájem zúčastnit se 

HROMNIČNÍ POUTĚ MATEK, 
že tato pouť bude i letos přenášena televizí Noe v 

přímém přenosu v neděli 6. února 2022 v 10.00 hod. 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

DĚKUJEME 
Srdečně děkujeme všem, kdo se jakýmkoliv způsobem podíleli 
na zdárném průběhu letošní Tříkrálové sbírky v naší farnosti. 
Děkujeme všem, kteří přispěli jakoukoliv částkou. Děkujeme 
každému, kdo naše malé koledníky zahřál teplým čajem nebo 
potěšil sladkostí. Letošní koledování provázelo mrazivé počasí. 
Děkujeme koledníkům i vedoucím skupinek za krásné zpívání u 
dveří našich domovů a za požehnání do nového roku. Podle 
údajů Charity Valašské Klobouky se u nás na Závrší vybralo krás-
ných 149 700 korun.   
 

 
 
 
 
 
 
 

MODLITBA MANŽELŮ 
Pane Ježíši, 

děkujeme Ti jeden za druhého a za dar 
 vzájemné lásky, úcty a věrnosti. 

Děkujeme Ti za vše, co jsi nám již daroval, 
a důvěřujeme Ti,  

že nám nikdy nepřestaneš pomáhat svou milostí. 
Odevzdáváme se Ti, Ježíši, s celou láskou svého srdce, 

celou svou duší a celou svou bytostí. 
Prosíme Tě o zvláštní milost Ducha svatého, 
abychom naše manželství i náš vztah k Tobě  
nežili z vlastní síly ani podle našich představ. 

Ve Tvé milosti se znovu odevzdáváme jeden druhému 
a chceme i nadále přijímat jeden druhého tak,  

jako Ty přijímáš nás. 
Odevzdáváme se Ti s velikou důvěrou  

a prosíme o Tvou milost, 
abychom vytrvali v lásce  

a zůstali věrní Tobě i sobě navzájem, 
protože toho sami ze sebe nejsme schopni. 

Odevzdáváme se Ti zcela a úplně, 
protože Ty nás k tomu zveš 

a Ty ses nám takto odevzdal jako první. 
S důvěrou svěřujeme do Tvých rukou 

další dny svého života,  
 svoje stárnutí i čas a způsob své smrti. 

Odevzdáváme do Tvých rukou také jeden druhého 
a zříkáme se jakéhokoli způsobu vlastnění. 

Dej nám, prosíme, tu milost, 
abychom se stali zcela závislými na Tobě. 
Když Ti tedy náležíme, náš předrahý Ježíši, 

chraň a opatruj nás jako své vlastnictví. 
Amen. 

 

PREVENCE ROZVODU? SMÍCH! 
Přesolená polévka a možné následné reakce 
Lidé často prožívají své manželství příliš vážně a málokdy si uží-
vají jeho veselejší stránky. Ale i to je důležité. Představme si 
manžele, kteří zasednou k obědu a zjistí, že polévka je přesole-
ná. Jak zareagují? První možnou reakcí je vzájemné obviňování. 
Manžel vyčítá manželce, že polévku přesolila, a manželka zase 
obviní manžela, že se neúčastní domácích prací a že je unavená 
Druhou reakcí je znechucení. Manželka nemá náladu, protože se 
jí nepodařilo dobře uvařit, manžel je znechucen, protože polév-
ka jednoduše není dobrá. Oba mohou zareagovat i tak, že si v 
kuchyni najdou k jídlu něco jiného. Existuje ještě čtvrtá možnost: 
manželé se od srdce zasmějí. Společný smích problém rozpustí a 
odstraní i únavu. 



Smích má moc vyřešit spoustu problémů 
Srdečný smích má moc vyřešit spoustu problémů. Manželství 
není jen závažná záležitost, má přece i svou veselejší stránku. 
Úspěšné manželství potřebuje i spoustu humoru. Smějete se 
spolu často? Bavíte se spolu a slavíte různé události? Pokud 
chceme své manželství prožívat v uvolněné a příjemné atmosfé-
ře, nesmíme brát příliš vážně různé maličkosti, které se nám 
přihodí. Tak se vyhneme množství problémů a umožníme svému 
manželství svobodně dýchat. Je to klíč k úspěchu. Společný 
smích je předpokladem dobrého manželství, a navíc pomáhá 
odhalit různé potlačené emoce, které v sobě skrýváme. V kaž-
dém z nás je stále hravý chlapeček nebo děvčátko. Každý máme 
své vznešené a ušlechtilé touhy, ale díky společnému smíchu 
dokážeme stát oběma nohama na zemi. Čas od času bychom si 
měli položit otázku: „Jsem schopen dovolit partnerovi, aby se mi 
smál?“ Pokud ne, máme ještě ke správnému důvěrnému vztahu 
daleko. Když se totiž dokážeme jeden druhému svobodně za-
smát, je to důkaz bezpečného a důvěryhodného prostoru mezi 
námi. 
Ironie a sarkasmus ale zraňují 
Zavtipkovat ovšem neznamená soustředit se na partnerovy 
slabosti. To by ho určitě ranilo. Smát se druhému tehdy, kdy mu 
náš smích ubližuje, skutečně není vhodné. Ale vzpomínat na 
minulé události a smát se jim je zdravé. Připomenout si napří-
klad to, jak jsme se pohádali kvůli něčemu opravdu nedůležité-
mu, a společně se tomu zasmát je velice užitečné. 
Ale jak jsem již psal výše, všechno je možné zneužít. Některým 
manželům se smyslem pro humor se občas může zábava vy-
mknout kontrole. Dělají si na veřejnosti legraci ze svých partne-
rů, dokonce používají i sexuální narážky. Takové chování pocho-
pitelně zraňuje a hrozí být zdrojem konfliktů. Není radno se 
bavit a relaxovat na úkor druhého. 
Někteří lidé jsou schopni akceptovat vtipy na svou osobu bez 
problémů, jiní podobné žerty přijmout nedokážou. Musíme být 
opatrní a všímat si způsobu vyjadřování partnera, nezacházet v 
žertování příliš daleko a neubližovat. Používat vtipy jako pro-
středek ke zraňování partnera vede ke zraňování vztahu mezi 
oběma. Ponižovat ho vyprávěním rádoby vtipů a veselých histo-
rek už není vtipné a způsobuje hluboké rány na duši. 
Manželé by neměli zapomínat na společnou zábavu 
Pokud nedokážeme žít v manželství s nepatrnými nedostatky, 
těžkostmi a vzájemnými rozdíly, může manželství selhat. Je tedy 
důležité umět se spolu smát. Je důležité umět se společně bavit. 
Dvojice obvykle vyhledávají zábavu v době, kdy spolu chodí a 
ucházejí se o vzájemnou přízeň. Toto období ale pomine a part-
neři si spolu začnou mnohem více povídat o dětech, penězích a 
kariéře. Kvůli stresu, nedostatku času, nejrůznějším obavám, 
problémům a starostem se pár často uzavře do ulity. Vznikají tak 
mezi manželi problémy a rostou bariéry… 
Manželé by si měli vyhradit čas pro sebe navzájem 
Manželé by neměli zapomínat na oslavy, společnou zábavu, měli 
by spolu prožívat chvíle oddechu a odpočinku a hodnotným 
způsobem trávit volný čas. 
Manželé by si měli ve společném čase vyhradit chvíli a dohod-
nout program na společné „bláznění“, zvláště mají-li děti. Doho-
da je důležitá, jelikož některé partnery odvádějí jejich pracovní 
povinnosti na delší dobu z domova nebo pracují na odlišné smě-
ny. Manželé by se měli věnovat zejména takovým aktivitám, při 
nichž mohou partnera lépe poznat: jít bruslit, zorganizovat pik-
nik, navštívit kulturní akci, jet na výlet nebo strávit příjemný 
víkend se známými mimo domov. Je užitečné vyhradit si čas na 
koníčky, které by mohly zaujmout oba partnery: šachy, tanec, 
jogging. Nesmíme zapomenout na to, že si každý musí najít i svůj 
vlastní způsob relaxace. Nejčastěji na tento požadavek reaguje-
me: „Mám na práci mnohem důležitější věci!“ To je ale otázka 

priorit – relaxace je totiž také investicí do šťastného a úspěšné-
ho manželství!                                                                                                                                                                                                                                      
(Elias Vella, Výstup na horu manželství)  
 
POUŤ DO FILIPOVA 
Ze dne 12. na 13. ledna jsem se zúčastnila spolu s ostatními 
poutního zájezdu do mariánského místa Filipov. Toto potní mís-
to (nazývané také České Lurdy) se nachází v severních Čechách u 
Šluknovského výběžku.  
Hlavní poutní slavnost se koná v noci na památku zázračného 
uzdravení nevyléčitelně nemocné dívky Magdaleny Kade, které 
se 13. ledna 1866 ve 4 hodiny ráno zjevila Panna Maria se slovy: 
„Mé dítě, od této chvíle se to hojí.“ Také naše poutní mše svatá 
začínala 13. ledna ve 4 hodiny ráno. My přítomní jsme se modlili 
zejména za naše nemocné (je tolik bolesti a utrpení). Děkovali  
jsme a prosili v důvěře Pannu Marii o její přímluvu a ochranu. 
Na zpáteční cestě jsme se zastavili v klášteře v Jabloném v Pod-
ještědí, kde jsme u ostatků sv. Zdislavy prosili za naše rodiny. 
Silným zážitkem byla návštěva mobilního hospice v Hořicích. 
Díky Bohu, že povolává tak obětavé služebníky a služebnice, 
jakými jsou právě v tomto hospici. 
Sladkou tečkou našeho zájezdu byla koupě hořických trubiček v 
prodejně Petráškových.                                 B.K. (foto poutnící + FB) 

 

 



NEMOC NÁS POSVĚCUJE 
Přinejmenším třetina evangelia vypráví o tom, jak Ježíš uzdravu-
je nemocné. Vedle zvěstování Božího království zaujímá uzdra-
vování nemocných pevné místo i v poslání, které Ježíš dává 
svým učedníkům. Před Kristem byla nemoc považována za cosi, 
co je úzce spjato s hříchem. Díky Ježíšovi se tento pohled mění, 
na kříži totiž dal nový smysl lidskému utrpení, včetně nemoci - 
nemoc  již není trestem, ale prostředkem spásy. Nemoc nás 
spojuje s Ježíšem, posvěcuje a zjemňuje duši a připravuje nás na 
okamžik, kdy Bůh osuší každou slzu a kdy už nebude ani nemoc, 
ani pláč, ani bolest. Každý z nás může pro nemocné udělat něco 
zvláštního: modlit se za ně. Téměř všichni nemocní z evangelia 
se uzdravili proto, že je někdo Ježíšovi představil a že se za ně u 
něho přimluvil.                                                                        (pastorace.cz) 

 

KAŽDÉ LIDSKÉ UTRPENÍ JE 

PRO BOHA POSVÁTNÉ. PŘED 

BOHEM NEJSME CIZINCI ANI 

ČÍSLA. JSME TVÁŘE A SRDCE, 

KTERÉ ZNÁ - JEDNOHO PO 

DRUHÉM A PODLE JMÉNA. 

(PAPEŽ FRANTIŠEK) 

 
AMORIS LAETITIA  
Srdečně Vás zveme na další setkání v rámci děkanátního 
projektu  Amoris laetitia, které se bude konat 20. února na téma 
VĚČNOST A KRÁSA LÁSKY. Místem konání jsou tentokrát 
Luhačovice. Vzhledem k současné situaci a pro bližší informace 
sledujte prosím webové stránky Centra pro rodinu VK nebo 
valašskokloboucké farnosti a nebo nedělní oznamy v našem 
kostele. 

 
 
 
 
 

CELOSTÁTNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE 2022 
Po roce odkladů konečně přichází sedmé Celostátní setkání 
mládeže. A proto se již 3. ledna spustilo přihlašování na tuto 
výjimečnou akci.  
A kdo se může přihlašovat? Celostátní setkání mládeže je pro 
věřící kluky a holky ve věku 14 až 26 let. Probíhat bude od 9. do 
14. srpna 2022 v Hradci Králové. Přihlašování neodkládejte, 
protože pokud se přihlásíte do konce května, budete mít setkání 
levnější. A to se vyplatí. Pro přihlášené včas bude účastnický 
poplatek 1600 korun, pro ty, kdo se přihlásí později, ale do 15.7. 
vyjde setkání na 1800 korun, poté bude cena již tři tisíce. 
Pokud vám cena přijde i tak dost, je zde ještě jedna možnost na 
slevu, která ale nebude zadarmo. Jestli jste zvyklí se všude ak-
tivně zapojovat a nedá vám to ani při této akci, můžete se zapo-
jit do přípravného týmu, kde se každá ruka jistě hodí. Pro dob-
rovolníky stojí setkání pouhou tisícovku. 
 Mottem setkání je verš ze Skutků apoštolu Vstaň, udělám z tebe 
svědka toho, co jsi viděl. Takže neváhejte, vstaňte a přihlašujte 
se. Více informací naleznete na našem webu 
www.celostatnisetkanimladeze.cz a facebookovém profilu se-
tkání, který se určitě vyplatí sledovat. 



ÚMYSLY MŠÍ SVATÝCH NA ÚNOR 
1. 2.  (ÚT) 7:00 Na poděkování Pánu Bohu za 45 let společného života, s prosbou o dar víry, zdraví a ochranu Panny  
   Marie pro děti s rodinami a za duše v očistci 
2. 2. (ST) 7:00 Za + Marii Cíchovou, sourozence, za celou + rodinu a za duše v očistci, Ne 199 
  17:15 Za + Anežku a Jana Fojtíkovy, + Jiřinu a Boží požehnání pro celou rodinu, Ne 104 
3. 2. (ČT) 17:15 Za + Marii a Jana Kolínkovy, + příbuzné a duše v očistci, Ne 81 
4. 2.  (PÁ) 7:00 Za živé a + členy Živého růžence 
  17:15 Za + rodiče Jana a Annu Bůbelovy, jejich příbuzně a na jistý úmysl, za + otce Františka Vaculíka, s připomínkou 
   nedožitých 110 let, + manželku Anastázii, jejich 5 synů, 2 zetě a snachu, poděkování za dožití 70-ti let dcery 
   Anny, s prosbou o Boží požehnání pro celou živou rodinu, Ne 353 
5. 2. (SO) 7:00 Za + rodiče Kolmanovy, + rodinu Kostkovu, za dar zdraví a Boží požehnání pro živé rodiny, NL 213 
6. 2. (NE) 7:15 Za + rodinu Fojtíkovu a Koššovu, + švagra a Boží požehnání pro celou živou rodinu, NL 51 
  9:00 Za + syna Richarda (20. výročí úmrtí), + rodiče Turečkovy a Fojtíkovy, za dar zdraví, Boží požehnání a ochranu 
   Panny Marie pro celou rodinu, Ne 334 
  10:30 Za farníky 
7. 2. (PO) 17:15 Za + rodiče Macháčovy, + syna, + dceru, + vnuka a + snachu a za živou rodinu, NL 11 
8. 2. (ÚT) 7:00 Za dobrodince 
9. 2. (ST) 17:15 Za + rodiče Bartošákovy, + syna Josefa, + manželku Ludmilu, + rodiče Košíkovy, Boží požehnání pro celou živou 
   rodinu, Ne 306  
10. 2. (ČT) 17:15 Za + rodiče Fojtíkovy, + syna, s prosbou o dar zdraví a ochranu Boží pro živou rodinu, NL 30 
11. 2. (PÁ) 17:15 Za + rodiče Holbovy, dceru, syna, zetě, + rodiče Fojtíkovy, syna, zetě a za duše v očistci, s prosbou o Boží  

požehnání pro živé rodiny, Ne 10 
12. 2. (SO) 7:00 Za + manžela, rodiče z obou stran, jejich děti, 4 švagry a duše v očistci, poděkování Panně Marii za živou rodinu 
   Novákovu, Ne 298 
13. 2.  (NE) 7:15 Za + Aloise Řeháka (1. výročí úmrtí), + bratra Rostislava, + rodiče Annu a Aloise a ochranu a pomoc Panny Marie 
   pro živou rodinu Řehákovu, NL 55 
  9:00 Za + Josefa Trochtu, rodiče z obou stran a jejich + děti Pavla a Františka, ochranu a pomoc Boží pro ž. r., NL 20 
  10:30 Za farníky 
14. 2. (PO) 17:15 Za + rodiče a sourozence Fojtíkovy, + rodiče Beňovy a živou rodinu Fojtíkovu, s poděkováním za dar zdraví, Boží 
   požehnání a ochranu Panny Marie, NL 71 
15. 2. (ÚT) 7:00 Za + Antonína Juřicu, + rodiče z obou stran a Boží požehnání pro živou rodinu 
16. 2. (ST) 17:15 Za + Vojtěcha Mikušku, za + Annu a Vincence Švachovy, s prosbou o dar zdraví, Boží požehnání a ochranu Panny 
   Marie pro živou rodinu Mikuškovu, Ná 89 
17. 2. (ČT) 17:15 Za + maminku Marii, za živou rodinu, poděkování za 30 let života a za duše v očistci, Ná 103 
18. 2. (PÁ) 17:15 Za + Marii a Stanislava Brodských, s prosbou o Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro živou rodinu, Ná 170 
19. 2. (SO) 7:00 Za + rodiče Naňákovy, syna, dceru, zetě, vnuka, za + rodiče Ovesné a jejich příbuzné, ochranu Boží a požehnání 
   pro celou živou rodinu, Ná 31 
20. 2. (NE) 7:15 Na poděkování Pánu Bohu za všechny přijaté milosti, s prosbou o Boží požehnání a vedení Duchem svatým, za + 
   Aloise Kozubíka, + rodiče Fojtíkovy, + příbuzné, duše v očistci a ochranu Panny Marie pro celé živé rodiny, Ne 18 
  9:00 Za + manžela Václava a za ochranu a pomoc Boží a Panny Marie pro celou rodinu Lysáčkovu a Novákovu, Ná 22 
  10:30 Za farníky 
21. 2. (PO) 17:15 Za + rodinu Novákovu a Holbovu, za duše v očistci, s prosbou o ochranu Boží pro živou rodinu, Ne 11 
22. 2. (ÚT) 7:00 Za + rodiče Cíchovy a Podešťovy, za Václava Zichu a za duše v očistci, NL 63 
23. 2. (ST) 17:15 Za + rodiče Bůbelovy a Novákovy, jejich + 2 syny, dceru, zetě, za živou rodinu z obou stran, s prosbou o pomoc a 
   ochranu Panny Marie, Ne  
24. 2. (ČT) 17:15 Za + rodiče Fojtíkovy, 2 syny, rodiče z obou stran, ochranu Panny Marie a pomoc Boží pro živou rodinu, Ne 189 
25. 2. (PÁ) 17:15 Za + Marii Šenkeříkovou a + manžela Josefa, za jejich + rodiče, + bratry a za ochranu a pomoc Panny Marie pro 
   celou rodinu Šenkeříkovu, Ne 246 
26. 2. (SO) 7:00 Za + manžela, + rodiče z obou stran, 2 + bratry, Boží pomoc a ochranu Panny Marie pro celou ž. rodinu, Ne 351 
27. 2. (NE) 7:15 Za + rodiče Novákovy, + sourozence, + prarodiče, za duše v očistci a za živé rodiny, Ne 299 
  9:00 Za + rodiče Šenkeříkovy a Koropčákovy, švagra, švagrové 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 
28. 2. (PO) 17:15 Za + manžela Aloise, sestru Annu, rodiče Zádrapovy a prarodiče, s prosbou o dar zdraví a ochranu Panny Marie 
   pro živou rodinu, Ná 13 
 

ÚKLID KOSTELA - ÚNOR 2022 

05. 02. Ned. Lhota 

12. 02. 3. Návojná 

19. 02. 2. Nedašov 

26. 02. Ned. Lhota 


