
  
 

BŘEZEN 2022 

 2. 3.  Popeleční středa 
 5. 3. Postní duchovní obnova s Kateřinou  

        Lachmanovou ve Val. Kloboukách 
 11. 3. Postní duchovní obnova v naší farnosti na                                                                                                                                                                                                                                        

téma Smíření (P. Strežo)  
 19. 3. Slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie 
 20. 3. AMORIS LAETITIA v Újezdě 
 25. 3. Slavnost zvěstování Páně (Den modliteb za úctu              

k počatému životu a za nenarozené děti) 
 křížová cesta - pátek v 16:45 a neděle v 15:00 hod 

______________________________________________________

Milí farníci, 
„Čiňte pokání a věřte v evangelium.“ – tato slova můžete 
slyšet na Popeleční středu při sypání popela. Obrácení a 
víra jsou dvě strany téže mince. Obrácení je odvrácení se 
od zla. Víra v evangelium znamená naplnění novým živo-
tem, nadějí, láskou a blízkostí k Bohu. Tato dvojí výzva se 
musí promítnout do konkrétní životní reality. 
Opět se s Ježíšem vydáváme na poušť.  A opět máme 40 
dní na to, abychom to zvládli, dostáváme novou příleži-
tost, šanci. A v každém z nás by měla vyvstat otázka: Jak 
tento čas zvládnout, abychom se o velikonočním ránu 
mohli setkat se Zmrtvýchvstalým Ježíšem ve svém vlast-
ním srdci? 
Podstatou křesťanského půstu je samozřejmě Ježíš! Pod-
statou křesťanství je nakonec setkání s Bohem. Něco si 
odpírám, abych udělal místo pro Ježíše. Méně televize, 
internetu, hudby, zábavy, méně jídla a dalších požitků, 
abyste udělali místo Ježíši. Proto budu častěji číst Písmo, 
trávit více času modlitbou nebo duchovními cvičeními. 
Postní doba mi dává příležitost podívat se na svět z jiné 
perspektivy. Vidím něco, co jsem předtím neměl šanci 
vidět, protože to bylo zastíněné jinými "příchutěmi" mé-
ho života. Stačí mírný nedostatek něčeho nebo "půst", 
abyste "ochutnali" něco nového. 
Myslím, že postní doba je dobrou příležitostí k tomu, 
abychom ochutnali naši víru v různých aspektech. Dostali 
jsme dar "půstu" - Co s ním budeme dělat? Přeji sobě i 
vám, aby to byl vítězný "půst" našeho života.  
    Otec Krystian Socha MIC 

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

PAPEŽ FRANTIŠEK NAVRHUJE, JAK ZLEPŠIT 
SVÉ POSTNÍ CHOVÁNÍ 
1) Posti se od negativních slov, mluv zdvořile. 
2) Posti se od nespokojenosti, naplň se vděčností. 
3) Posti se od hněvu a naplň se mírností a trpělivostí. 
4) Posti se od pesimismu a naplň se nadějí a optimismem. 
5) Posti se od starostí a naplň se důvěrou v Boha. 
6) Posti se od stížností a syť se prostými věcmi života. 
7) Přestaň živit napětí a naplň se modlitbou. 
8) Posti se od hořkosti a smutku a naplň srdce radostí. 
9) Posti se od egoismu a sobectví a naplň se soucitem k druhým. 
10) Posti se od neodpuštění a naplň se smířením. 
11) Posti se od slov a naplň se tichem, abys naslouchal druhým.  

VÝZVY POSTNÍ DOBY 
Postní doba nás povzbuzuje, abychom nechali svůj život pro-
stoupit slovem Božím a poznali základní pravdu, tedy kdo jsme, 

odkud přicházíme a kam máme směřovat, která cesta je správná 
a po které se máme v životě dát. 
Postní doba nabízí cestu, která nám pomůže otevřít oči a vidět 
svou slabost i otevřít srdce milosrdné lásce Krista. Postní doba 
nás vede blíže k Bohu, a tím nám také umožňuje hledět na své 
bližní a jejich potřeby novýma očima. Kdo se totiž začne dívat na 
Boha a na Kristovu tvář, uvidí i svého bližního jinýma očima, 
objeví jeho osobnost, odhalí, co mu je ku prospěchu a co mu 
naopak škodí, pozná jeho potřeby a trápení. 
Postní doba je příležitostí k tomu,abychom se obrátili…k lásce.
                                                                                     (Pastorace.cz) 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
Pane,  

když mám hlad, sešli mi někoho,  
kdo potřebuje nasytit. 

Když mám žízeň, sešli mi někoho, 
kdo potřebuje utišit žízeň. 

Když je mi zima, sešli mi někoho, 
 kdo potřebuje zahřát. 

Když jsem smutný, sešli mi někoho, 
kdo potřebuje potěšit. 

Když jsem chudý, sešli mi někoho,  
kdo je chudší než já sám. 

Když nemám čas, sešli mi někoho,  
kdo potřebuje vyslechnout. 

Když jsem potupený, sešli mi někoho,  
koho bych mohl pochválit. 

Když ztrácím odvahu, sešli mi někoho,  
kdo potřebuje povzbudit. 

Když se cítím nepochopený, sešli mi někoho,  
kdo potřebuje obejmout. 

Když se necítím milován, sešli mi někoho,  
kdo potřebuje lásku. 

Dej, ať nikdy nedosáhnu na konec svého úkolu  
a ať nikdy neuvěřím,  

že jsem splnil všechny své povinnosti. 
Ať chápu, že všechno, co je ve mně dobré,  

není mé, ale Tvé; 
abych na to nikdy nezapomněl. 
Ať je Tvá vůle mým pokrmem,  

Tvá milost mou silou 
a Tvá láska mým odpočinkem. 

Kéž je celý můj život jedinou obětí  
stále směřující k Tobě, Otče,  

až do dne, kdy se Ti zalíbí vzít si ho.  
Amen. 

                                                       (Matka Tereza z Kalkaty) 



MODLEME SE ZA UKRAJINU!!! 

Připojme se k výzvě papeže Františka i českých a moravských 
biskupů a modleme se v této závažné situaci za Ukrajinu. 
„Vyzývám všechny, aby z příští středy 2. března, Popeleční 
středy, učinili Den postu za mír. Povzbuzuji k tomu zejména 
věřící, aby se v onen den intenzivně věnovali modlitbě a postili 
se. Kéž Královna pokoje chrání svět před válečným šílenstvím,“ 
vyzval 23. 2 .2022 při pravidelné generální audienci papež Fran-
tišek. 
Modleme se, jak náš vyzvali již naši biskupové: 

Dobrý a milosrdný Bože, 
Ty jsi náš nebeský Otec, dokonale nás znáš a miluješ. 

Proto se s důvěrou odevzdáváme do Tvých rukou. 
Prosíme Tě za mírové řešení složité situace  

na Ukrajině. 
Prosíme Tě za světové státníky, ¨ 

aby stáli na straně dobra  
a našli sílu k vzájemné dohodě a usmíření. 

Prosíme Tě také za všechny oběti válek,  
sirotky, vdovy a uprchlíky.  

Obejmi je svou něžnou náručí. 
Dej, ať kolem sebe šíříme pokoj,  
nejsme jeden druhému lhostejní  

a dokážeme si navzájem odpouštět. 
Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé. 

Přijď království Tvé. Buď vůle Tvá jako v nebi,  
tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes.  

A odpusť nám naše viny,  
jako i my odpouštíme našim viníkům.  

A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. 
Amen. 

Zdrávas, Maria, milosti plná, Pán s Tebou;  
požehnaná Ty mezi ženami  

a požehnaný plod života tvého, Ježíš.  
Svatá Maria, Matko Boží,  

pros za nás hříšné nyní i v hodinu smrti naší. Amen. 
Svatá Barboro, pomocnice v nouzi, oroduj za nás. 

Svatý Floriáne, ochránce v nebezpečí války,  
oroduj za nás. 

Svatý Ondřeji, patrone Ukrajiny, oroduj za nás. 
Svatí Cyrile a Metoději, patroni Evropy,  

orodujte za nás. 
Sv. Václave, patrone míru, oroduj za nás. 

Maria, Matko Boží a Královno míru, oroduj za nás. 
Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. 

Amen. 
 

NÁRODNÍ POCHOD PRO ŽIVOT 
 – PRAHA, 30. 4. 2022  
Manifestace pro všechny, kdo věří, že každé počaté dítě by 
mělo dostat šanci. 
Mé srdce bylo naplněno velkou radostí, když jsem zjistila, že po 
letité odmlce způsobené pandemii se konečně tento rok usku-
teční Národní pochod pro život a rodinu. Z vlastní zkušenosti 
bych každému jednomu z Vás doporučila se tohoto pochodu 

zúčastnit. Nejedná se pouze o jednodenní výlet do Prahy spoje-
ný s navštívením katedrály a krásnou procházkou po historickém 
městě. Smyslem tohoto pochodu je něco víc, hlubší myšlenka, 
chcete-li poselství. 
My tady na Valašsku jsme ještě laicky řečeno „normální“ co se 
týká toho, jak pojímáme rodinu a co pro nás rodina znamená. 
Dovolím si tvrdit, že mnozí intenzivně vnímáme, že rodina je 
rodinou tehdy, když muž (otec) a matka (žena) ze vzájemné 
lásky, důvěry a odevzdanosti jedem druhému přijmou do svého 
života dar v podobě dalšího a krásného života, v podobě dítěte. 
V mnoha případech se u nás může hovořit o tradiční rodině. O 
takové rodině, kde roli matky a otce nemůže nic a nikdo nahra-
dit. 
Můžeme být rádi, že jsme do jisté míry uchráněni od vlivu mo-
derní společnosti, která se snaží rodinu jako základní jednotku 
společnosti zničit a zdegenerovat. Rodina, jak ji vnímáme a chá-
peme my, je v dnešním světě a společnosti ohrožena víc, než si 
myslíme. 
Název této manifestace je Národní pochod pro život a rodinu. 
Tedy nejen za rodinu, ale za život. Za život, za toho malého krás-
ného človíčka, který vzniká v okamžiku splynutí mužské a ženské 
pohlavní buňky. Mnozí odborníci se přou o to, kdy můžeme 
„tuto buňku“ prohlásit za člověka. Každá osoba, která si umí dát 
1 a 1 dohromady ví, že o životě (o dítěti) můžeme mluvit už od 
prvotního počátku, od splynutí vajíčka a spermie. I tento život je 
třeba chránit. Mnohé ženy si ani neuvědomují, jak cenný a po-
žehnaný poklad nosí pod srdcem. V takových okamžicích, kdy 
jim není nabídnuta pomoc, sahají podle nich po nejjednodušším 
způsobu, a to usmrcení ještě nenarozeného dítěte. Samozřejmě 
existují různé situace a případy, kdy jinudy cesta nevede. Ale u 
Boha je možné vše a kdo hledá, ten nalézá i nové cesty... 
Každému z nás by mělo ležet na srdci blaho a dobro našich rodin 
a dětí našich dětí. Proto Vás zvu, abyste se pochodu zúčastnili a 
ukázali, že Vám není budoucnost rodiny a počatého života lhos-
tejná.   

Níže naleznete základní informace o pochodu a organizační 
záležitosti. V případě zájmu se neváhejte co nejdříve přihlásit, 
doprava do Prahy a zpět je bezproblémově zajištěna. Ti z Vás, 
jimž např. zdravotní stav nedovolí se zúčastnit, mohou přispět 
alespoň symbolicky (koupí trička, finančním příspěvkem apod.) 
na tento projekt. Velké díky!                                         L.F. 
Program 
11:00 Pražský hrad – katedrála (mše svatá) 
13:00 Klárov – doprovodný program a občerstvení 
14:30 Pochod pro život na trase Klárov – Národní třída – Václav-
ské náměstí 
Přihlášení 
Přihlaste se včas zde:  
https://hnutiprozivot.cz/pochod-pro-zivot#dekujeme 
Kdyby vám to nakonec nevyšlo, stačí nám dát vědět. 

                                                 

https://hnutiprozivot.cz/pochod-pro-zivot#dekujeme


Přednostní bezpečnostní kontrola 
Zajišťujeme přednostní bezpečnostní kontrolu pro vstup do 
areálu Pražského hradu. 
Občerstvení 
Pro přihlášené bude připraveno jednoduché občerstvení: bage-
ty, čaj a balená voda. Uvítáme dar 55 Kč. (Za děti neposílejte 
nic.) 
Tričkem podpoříte 
Objednáním triček podpoříte 
nejen Pochod pro život, ale i další 
projekty Hnutí Pro život ČR. Za 
tričko uvítáme dar 99 Kč. Za trička 
pro děti a těhotné maminky ne-
posílejte nic. 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

OHLÉDNUTÍ ZA GO EXTREME 
Dne 12. 2. 2022 jsme se zúčastnili noční hry Go Extreme na 
Závrší, kterou pořádal tým Animák. Cílem hry bylo prověřit náš 
orientační smysl. V průběhu hry jsme plnily úkoly, které byly 
bodovány. Po celou dobu hry jsme nesměli používat telefony a 
orientovali jsme se pouze pomocí mapy. Tímto bychom chtěli 
poděkovat týmu Animák za uspořádání této akce plné dobro-
družství a zážitků. Určitě se nebojte přihlásit příště taky, i když 
jsme nachodili 26 000 kroků během čtyř hodin, hru jsme si užili a 
umístili jsme se v rekordním čase na krásném 2. místě.        N+L                                                                                                                                                                                                                                      
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Schola maminek hledá po-

sily do svého hudebního 

týmu. Každý nový mužský 

a ženský hlas i hudební 

nástroj je vítán.  

Nebojte se  

k nám přidat, budeme opravdu moc vděční. Se-

tkáváme se pravidelně každý pátek přede mší 

sv. na choře, kde stačí za námi přijít, není tře-

ba se nikomu hlásit. Těšíme se na Vás! 
  

 
AMORIS LAETITIA 
Srdečně vás zveme na další setkání v rámci děkanátního projek-
tu k Roku rodiny. Bude se konat 20. března v Újezdě na téma: 
Láska, která se stává plodnou.   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 



 
ÚMYSLY MŠÍ SVATÝCH NA BŘEZEN 
1. 3.  (ÚT) 7:00  Za + manžela a syna, dvoje rodiče a dar zdraví pro živou rodinu Hečkovu 
2. 3. (ST) 7:00  Za dobrodince 
  17:15 Za + rodiče Holbovy, jejich + syna a vnuka a pomoc a ochranu Boží pro živou rodinu, Ne 52 
3. 3.  (ČT) 17:15  Za + syna, bratra, rodiče, ochranu a pomoc Boží pro živou rodinu, Ne 379 
  7:00  Za živé a + členy Živého růžence 
4. 3.  (PÁ) 17:15  Za + rodiče Bůbelovy, + rodiče Mudrákovy, + příbuzné a ochranu Boží pro živou rodinu, NL 70 
5. 3.  (SO) 7:00  Za manžele Zvonkovy, dvoje + rodiče, děti a vnuky, Boží požehnání a ochranu Panny Marie 
6. 3.  (NE) 7:15  Za + rodiče Fojtíkovy, Vaňkovy a živou rodinu, Ná 184 
  9:00  Za + Marii Macháčovou, + manžela, dceru a syna, ochranu Panny Marie a Boží požehnání pro ž. rodinu, Ná 102 
  10:30  Za farníky 
7. 3.  (PO) 17:15  Za + Annu a Jana Šenkeříkovy a živou rodinu, Ne 267 
8. 3.  (ÚT) 7:00  Za + Josefa Kolínka, + rodiče z obou stran, + tetu Andělu a všechny + příbuzné, ochranu Boží pro celou živou 
   rodinu, Ne 270 
9. 3.  (ST) 17:15  Za + rodiče Macháčovy, za jejich + sourozence a + syna Jaroslava, s prosbou o ochranu a Boží požehnání pro 
   celou živou rodinu, Ná 111 
10. 3.  (ČT) 17:15  Za + rodiče Fojtíkovy a rodiny z obou stran a za duše očistci, ochranu Panny Marie pro celé rodiny, NL 34 
11. 3.  (PÁ) 17:15  Na poděkování za dožití 60-ti let života, + rodiče Vaňkovy a Fojtíkovy, ochranu a pomoc Boží pro celou živou  
   rodinu, NL 191 
12.3  (SO) 7:00  Za + Annu Hořákovou (1. výročí úmrtí) 
13. 3. (NE) 7:15  Za + rodiče Měřičkovy, Mišovy, Naňákovy, jejich + děti, s prosbou o ochranu Panny Marie a dar zdraví pro živou 
   rodinu Naňákovu 
  9:00 Za + Františka Holbu, bratra, švagra, rodiče z obou stran, za dar zdraví a Boží ochranu pro celou ž. rod., Ne 329 
  10:30  Za farníky 
14. 3.  (PO) 17:15  Za + Václava Zichu, + rodiče Fojtíkovy, jejich + sourozence a ochranu Panny Marie pro živou rodinu, NL 85 
15. 3.  (ÚT) 7:00  Za živou a + rodinu Fojtíkovu, NL 78 
16. 3. (ST) 17:15  Za + rodinu Poláchovu a Ševčíkovu, duše v očistci a ochranu pro celou živou rodinu, NL 143 
17. 3.  (ČT) 17:15  Za Jana Jurču, + syna, vnučku, za rodiče a prarodiče z obou stran, + bratry, sestry, švagry a Tomáše 
18. 3.  (PÁ) 17:15  Za + Aničku Fojtíkovou, + prarodiče z obou stran, + Antonína a Františka Naňáka, za ochranu a pomoc Boží pro 
   celou živou rodinu, Ne 123 
19. 3.  (SO) 7:15  Za živé a + Josefy z naší farnosti 
  9:00 Za + rodiče Juřicovy a živou a + rodinu 
20. 3.  (NE) 7:15  Za + syna Tomáše, ochranu a pomoc Boží pro rodinu Hořákovu, Ne 152 
  9:00  Za + Anežku a Karla Solařovy, Boží pomoc a ochranu pro živou rodinu, Ne 259 
  10:30  Za farníky 
21. 3. (PO) 17:15  Za + P. Stanisława Malińského (1. výročí úmrtí) 
22. 3.  (ÚT) 7:00  Za + prarodiče Valentovy, Naňákovy, jejich + děti, zetě, snachy a duše v očistci 
23. 3. (ST) 17:15  Za + rodiče Janáčovy, + dceru, + syna, rodiče z obou stran, pomoc a Boží požehnání pro ž, rod. Janáčovu, Ná 140 
24. 3. (ČT) 17:15  Za rodiče Kolínkovy, jejich + syna Františka a živou rodinu, Ne 265 
25. 3.  (PÁ)  7:00  Za + rodiče Macháčovy a Fojtíkovy a + prarodiče Slaběňákovy, s prosbou o dar zdraví a Boží ochranu pro živou 
   rodinu Fojtíkovu, NL 94 
  17:15  Za + Vlastu Řehákovou (1. výročí úmrtí), + manžela, + příbuzné a ochranu Boží pro celou živou rodinu, Ná 122 
26. 3. (SO) 7:00  Za + syna Lubomíra (1. výročí úmrtí), + rodiče a sourozence Markovy a duše v očistci, Boží požehnání a ochranu 
   pro živou rodinu, NL 47 
27. 3. (NE) 7:15  Za + Josefa Šenkeříka, manželku Andělu, dceru Marii, za rodiče z obou stran, za dar zdraví, Boží požehnání pro 
   živou rodinu, Ná 172 
  9:00  Za + manžela Josefa, + rodiče Fojtíkovy a Miklasovy, ochranu a pomoc Boží pro živé rodiny, Ne 332 
  10:30  Za farníky 
28. 3.  (PO) 17:15  Za + Karla a Jaroslava Macháče, za + rodiče, ochranu a pomoc Boží pro živou rodinu, NL 
29. 3.  (ÚT) 7:00  Za + Josefa Nováka, rodiče a příbuzné, za spásu duší, Ne 12 
30. 3. (ST) 17:15  Za + rodiče Kolínkovy a Novákovy, všechny + příbuzné, ochranu a pomoc Boží pro živé rodiny, Ne 133 
31. 3. (ČT) 17:15  Za + Marcelu Kalábovou a její maminku, za + Josefa Václavíka a duše v očistci, NL 181 
 

ÚKLID KOSTELA - BŘEZEN 2022 

05. 03. 4. Návojná 

12. 03. 3. Nedašov 

19. 03. Ned. Lhota 

26. 03. 1. Návojná 


