
 

ZÁŘÍ 2022 
 1. 9. Světový den modliteb za péči o stvoření 
 2. 9. Akce V RADOSTI ve Val. Kloboukách (Masarykovo 

náměstí) 
 3. 9. Konference POSLANÝ ve Val. Kloboukách (KD) 
 8. 9. Svátek Narození Panny Marie 
 14. 9. Svátek Povýšení sv. Kříže 
 17. 9.  Děkanátní pouť rodin na Velehradě 
 21. 9. Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty 
 28. 9. Slavnost sv. Václava, hlavního patrona českého 

národa 
 29. 9. Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů 

______________________________________________________
Milí farníci, 
po krásných letních prázdninových dnech stojíme na prahu 
nového školního roku. Člověk by řekl, že z nevšedních dní pl-
ných dojmů a zážitků se vracíme do dní všedních až monotón-
ních. Když se ale podíváme do kalendáře, zjistíme, že i září je 
nabité mnoha křesťanskými akcemi. Můžeme třeba o prvním 
zářijovém víkendu zavítat do Val. Klobouk na konferenci PO-
SLANÝ a v její předvečer na akci V RADOSTI. Anebo o dva týdny 
později se můžeme společně s ostatními z našeho děkanátu 
modlit na Velehradě za obnovu rodin a nová kněžská řeholní 
povolání. A to určitě zdaleka není všechno. Zkrátka….dalo by 
se říct, že žádný den, prožitý s Ježíšem není fádní a obyčejný, 
ale je jedinečný a výjimečný. Využijme času, který nám byl dán, 
na častá a neobvyklá setkání s Ním…                                        L+J 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
Všichni jste srdečně zvaní na děkanátní pouť za obnovu 
rodin a kněžská povolání, která uskuteční se v sobotu 17. 
září na Velehradě. Zájemci se mohou zapsat v zákristii. 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

CO NAPSAL KAREL ČAPEK O SV. VÁCLAVOVI 
TÝDEN PŘED SVOU SMRTÍ  
Ne, že bych mohl čímkoliv rozhojnit naše 
vědomosti o vévodovi české země; ale 
stalo se kdysi jedno zjevení, o kterém bych 
vám chtěl dát opožděnou zprávu. Bylo to 
za války (první světové - pozn. red.), v 
jedné z nejsmutnějších a nejtěžších zim; 
tehdy se všechno zdálo skoro ztraceno, a 
jen s námahou jsme v sobě udržovali malý 
a zoufale vytrvalý ohníček naděje. (Jak je 
to dávno, Bože, jak je to dávno!) V takových dobách se člověk 
ohlíží po znameních; i hledal jsem za jednoho nedělního odpo-
ledne - bylo to právě kolem Vánoc jako teď - nějaké znamení na 
temném a sirém Hradě pražském. 
Katedrála svatého Víta byla kupodivu otevřena; bylo tam šero 
jako teď, jen maličko lidí se modlilo ve zšeřené lodi chrámové a 
několik svíček zimomřivě svítilo před vysokými temnými oltáři. 
Bylo to strašně smutné a přísné jako znamení. A tu se otevřely 
železné dveře kaple svatováclavské a z nich vycházel průvod 
kněží s hořícími svícemi, jako z jiného věku a zpívali. Zpívali 
mešními, silnými, stářím jakoby nazrněnými hlasy: "Svatý Václa-
ve, vévodo české země, oroduj za nás, pros za nás Boha, Svaté-
ho Ducha..." 
V katedrále se udělala docela tma, jenom ty ornáty, jenom ty 
stříbrné a plešaté hlavy velikých starců zářily v kmitavém plápo-
lání svěc. "Ty jsi dědic české země; rozpomeň se na své plémě... 
Nedej zahynouti nám ni budoucím." 
Svatovítští canonici už zašli do sakristie, tma zalila katedrálu, a 
ještě jsem oběma koleny klečel na tvrdém a mrazivém kamení; 

ale pak už ve mně nebyl malý a zoufale vytrvalý ohníček naděje, 
nýbrž zářivá a slavnostní řada hořících svěc. Nezapomeňme na 
tuto tradici svatováclavskou. 
Mám před sebou knížečku; jmenuje se Good King Wenceslaus, 
vyšla loni v Chicagu a obsahuje vánoční hru, kterou napsal pan 
Cloyd Head pro jednu školu na Floridě. Teď o vánocích se po 
celém anglosaském světě bude zpívat koleda o dobrém králi 
Václavu. 
I když nechceme, 
půjdeme s jinými lidmi a národy 
po hřejivých stopách, 
jež zanechal ve sněhu 
dobrý kníže Václav. 
(Tyto řádky Karel Čapek napsal pro Lidové Noviny 18. 12. 1938 - 
týden před svou smrtí)                                                      (vira.cz) 

MODLEME SE ZA NOVÉHO ARCIBISKUPA 
„Stojí před námi společný úkol: modlitbou provázet proces jme-
nování nového olomouckého arcibiskupa,“ vybízí všechny věřící 
arcidiecéze její současný administrátor, biskup Josef Nuzík. 
Upozorňuje rovněž, že je možné využít i příslušné bohoslužebné 
texty Českého misálu (oddíl Texty pro mše a modlitby za různé 
potřeby – Za církev – Za dobrou volbu papeže nebo biskupa). 
K modlitbě můžete využít také tento text:: 

Bože, Dobrý pastýři, 
svěřujeme ti jmenování nového olomouckého  
arcibiskupa a prosíme: 
veď svým Duchem mysl Svatého otce i všech,  
kdo nesou za tuto volbu odpovědnost. 
Dej nám takového arcibiskupa,  
který bude tvým obětavým a věrným služebníkem 
a bude usilovat o to, co se ti líbí  
a co je k prospěchu Božího lidu i celé církve. 
Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána. Amen  

 
Slzy těch, kteří trpí, 

nejsou sterilní.  
Jsou tichou modlitbou 

stoupající k nebi.  
V Marii vždy najdou 

místo pod jejím  
pláštěm. S ní se Bůh 

stává naším  
společníkem na cestě. 

Nese s námi naše  
kříže, abychom nebyli  
zdrceni svou bolestí. 

(Tweet papeže Františka z 14. května 2022)



OHLÉDNUTÍ ZA PRÁZDNINAMI ANEB JAK TRÁVILI LÉTO NAŠI FARNÍCI 
MEDJUGORJE 
Ve dnech 30.7.-7.8.2022 jsem se zúčastnila Mladifestu v Medjugorii, který se letos konal již po 33. Jelo nás kolem 50 účastníků včetně o. 
Petra Káni, který nás po celou dobu poutě duchovně doprovázel. Ještě před samotnou Medjugorií jsme měli zastávku v Chorvatsku a 
navštívili jsme poutní místo Vepric, kde o. Petr odsloužil mši svatou. Zbytek celého dne jsme strávili u moře. 
První večer v Medjugorii jsme navštívili Podbrdo, místo zjevení Panny Marie. Následující den jsme v brzkých ranních hodinách vyšli kopec 
Križevac. Na tomto kopci je kříž, kde jsou uloženy relikvie Ježíšova kříže. Ve zbylých dnech jsme se zúčastnili již samotného programu 
Mladifestu. Každý den jsme si mohli vyslechnout několik svědectví od různých lidí. Za doprovodu úžasného sboru jsme si mohli také zazpí-
vat a zatancovat. Každý den byla ve večerních hodinách sloužena mše svatá a po ní byl vždy ještě připravený krátký program. 
Všem mladým a taky rodinám bych určitě doporučila se zúčastnit této poutě, je to totiž místo, kde je vám Panna Maria nablízku.       A. 

 

VZPOMÍNKOVÁ AKCE NA KAŇÚŘE 
V sobotu 20.8. 2022 se i přes nepřízeň počasí uskutečnila na kopci Kaňúře vzpomínková akce při příležitosti 4. výročí úmrtí o. Marka Mar-
tišky. Počasí dolů ve vesnici vůbec nenasvědčovalo tomu, že bychom se na Kaňúře vůbec mohli potkat a téměř do 14 hod nikdo ještě 
pořádně nevěděl, zda má vůbec smysl v tomto deštivém nečase „nahoru“ zavítat. Nakonec padlo rozhodnutí, že se akce uskuteční za 
každého počasí. Tím dostali mnozí otrlí a odvážní zelenou a nic jim nebránilo se nejrůznějšími způsoby na Kaňúr dopravit. Za dobu našeho 
pobývání zde z nebe nespadl skoro žádný déšť, dokonce se jednu chvíli zdálo, že i slunce by se rádo ukázalo. Jen s úsměvem jsme pohlédli 
k nebi a říkali si, že si to o. Marek skvěle zařídil a s pomocí Boží nás nenechal promoknout na kost. 
Za přítomnosti o. Krystiána a o. Františka, scholy a asi 40 „poutníků“ jsme Bohu vzdali díky za život o. Marka a modlili se za život věčný pro 
něho. Po požehnání se část z nás vydala domů, zbytek si již tradičně z batůžků povytahoval špekáčky a jiné dobroty. Kdo špekáčky neměl, 
mohl se aspoň trochu ohřát ohně.  
Touto cestou bych chtěla poděkovat našim otcům za jejich obětavost a přítomnost na Kaňúře a myslivcům za občerstvení a celkovou 
realizaci akce. Těšíme se snad zase za rok a ve větším počtu!                                                                                                             L. 

 
 
 



DOŽÍNKY 
V neděli 14. 8. se v naší farnosti po dvouleté odmlce slavily tradiční závršské Dožínky. Při Dožínkách, které jsou zároveň i farní poutí, slaví-
me svátek Nanebevzetí Panny Marie, patronky našeho kostela. Dopoledne se slavila mše svatá, při níž jsme děkovali Pánu Bohu za úrodu 
a požehnání. Byl to opravdu krásný pohled na tak velké množství mladých, starších i rodin s dětmi v malebných krojích. Jsme rádi, že mla-
dá generace, která si organizaci Dožínek letos vzala na starost, bude v této krásné tradici pokračovat i nadále...                                     Z.

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
MŠE SV. U KAPLIČKY NA BREZOVÉ 
Stejně jako každý rok se i tento konala poutní mše svatá u kapličky na Brezovej ke cti Panny Marie Královny. Letos se jí naše rodina zúčast-
nila poprvé. Počasí sice nebylo příznivé (i když za déšť jsme jistě všichni vděční), a tak když jsme dostali nabídku dovést se až ke kapličce 
traktorem na vlečce pod plachtou, neodmítli jsme. Vyrazili jsme po obědě s dalšími rodinami. Cesta to byla dobrodružná, zvlášť pro děti, 
ale dojeli jsme v suchu. U kaple se začali shromažďovat poutníci z naší i slovenské strany. Mši svatou jsme prožili s vděčností a s důvěrou, 
že Panna Maria nad námi rozestře svůj ochranný plášť, jak zmínil již přede mší svatou místní pan farář. Po mši svaté jsme se již nezdržovali 
a hned jsme vyrazili na cestu domů. Špekáčky jsme kvůli dešti neopekli na ohni, ale v troubě a poseděli v příjemné náladě s dalšími rodi-

nami až do večera.             J. 

 

UNITED 
United je třídenní křesťanský festival, který se letos konal ve dnech 18. 8.až 20. 8. na Vsetíně. Čekaly na nás semináře na různé témata, 
koncerty a workshopy. Jako každý rok nemohl chybět ani United dance, který jsme se mohli z části naučit taky. Společně jsme chválili 
Boha s kapelami Espe, BCC Workship, Not en idol, Isaac Records, RLCM a taky Sima Magušínová (Martausová) a Thanata Oliver. Na festi-
valu si každý najde svůj styl hudby; přes moderní rap, písně zpívané běžně na mších,dokonce i 524 let staré křesťanské písně. Festival 
jsme si jako každý rok užili a velmi ho doporučujeme! Na příští rok se už teď moc těšíme a srdečně zveme každého.                         K. 

 



ÚMYSLY MŠÍ SVATÝCH NA ZÁŘÍ 
1. 9. (ČT) 18:30 Za + rodiče Solařovy, dar zdraví a ochranu Panny Marie pro živou rodinu, Ne 83 
2. 9. (PÁ) 7:00 Za živé a + členy Živého růžence 
  18:30 Za + Petra Hořáka, + rodiče Hořákovy a Boží ochranu pro celou živou rodinu, Ná 40 
3. 9. (SO) 7:00 Za + manžela, vnuka, rodiče z obou stran, za 3 sourozence, pomoc a ochranu Panny Marie pro celou živou  

rodinu Holbovu, Ne 261 
4. 9. (NE) 7:15 Za + rodiče Líňovy, + švagra a Boží požehnání pro celou živou rodinu, NL 184 
  9:00 Za + rodiče Annu a Františka Vaňkovy, tetu Marii, + rodiče z obou stran, + Anežku a Emila Dohnanských,  

+ příbuzné, Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro živou rodinu, Ne 161 
  10:30 Za farníky 
5. 9. (PO) 18:30 Za + rodiče Šerých, syny Karla a Aloise, snachu Marii, nemocnou dceru, ochranu a pomoc Boží pro ž. rod., NL 13 
6. 9. (ÚT) 7:00 Za dobrodince 
7. 9. (ST) 18:30 Za + rodiče Vaňkovy, Kolínkovy, vnučku, synovce, 3 švagry a dar zdraví pro celou rodinu, Ne 282 
8. 9. (ČT) 18:30 Za + tatínka Emila, sestru Zdenu, rodiče Kováčovy a Zimkovy a za živou rodinu, Ne 49 
9. 9. (PÁ) 18:30 Za + rodinu Fojtíkovu a Hejdovu, za duše v očistci a ochranu a pomoc Boží pro živou rodinu, Ne 257 
10. 9. (SO) 7:00 Za + rodiče Marii a Josefa Juřicovy, s prosbou o Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro celou ž. rod., NL 125 
11. 9. (NE) 7:15 Za + Marii Šenkeříkovou, syna Zdenka, za duše v očistci, s prosbou o ochranu Panny Marie a Boží požehnání  

pro celou rodinu, Ná 142 
9:00 Za + Václava a Anežku Turečkovy, jejich 5 + dcer, 4 zetě, 2 vnuky, řeholního bratra Norberta, řeholní sestru  

Ivanu, dar zdraví, ochranu a pomoc Boží pro živé rodiny, Ne 174 
  10:30 Za farníky 
12. 9. (PO) 18:30 Za + Josefa Šenkeříka, 2 + rodiče, + sourozence, + švagrovou, + zetě, s prosbou o Boží požehnání a ochranu 

Panny Marie pro živou rodinu, Ne 268 
13. 9. (ÚT) 7:00 Za + rodiče Fojtíkovy, jejich bratry, sestry, švagry, švagrové a ochranu Panny Marie pro celou r. Fojtíkovu, NL 17 
14. 9. (ST) 18:30 Za + rodiče Macháčovy, dva + bratry a za všechny + z rodiny 
15. 9. (ČT) 18:30 Za + manžela, + rodiče z obou stran, + sestru, + švagra, + tetu, za duše v očistci, ochranu a Boží požehnání pro 

celou živou rodinu, NL 167 
16. 9. (PÁ) 18:30 Za dvoje + rodiče Fojtíkovy a ochranu Panny Marie pro celou živou rodinu, NL 121 
17. 9. (SO) 7:00 Za + Marii a Františka Trochtovy, jejich 2 syny, + rodiče Lorencovy, Josefa Turenu a za duše v očistci, Ná 30 
18. 9. (NE) 7:15 Za + rodiče Vaňkovy, jejich syna, 3 zetě a požehnání pro živou rodinu Novákovu a Vaňkovu, Ne 298 
  9:00 Za + rodinu Švachovu, 50 let od tragické autonehody, a za živou rodinu 
  10:30 Za farníky 
19. 9. (PO) 18:30 Za + Ladislava a Františku Pacíkovy a ochranu Boží pro celou živou rodinu, Ne 53 
20. 9. (ÚT) 7:00 Za + rodiče Holbovy, syna Josefa, dvoje prarodiče, + rodiče Gašpárkovy a ostatní + příbuzné z rodiny, s prosbou  

o vedení Duchem svatým, dar zdraví a ochranu Panny Marie pro živé rodiny 
21. 9. (ST) 18:30 Za + Antonína Janáče, rodiče a prarodiče z obou stran, rodinu Čermákovu, pomoc a ochranu Boží pro  

živou rodinu, Ná 140 
22. 9. (ČT) 18:30 Za + manžela a syna, za + rodiče z obou stran a 4 bratry, s prosbou o dar zdraví pro živou rodinu Vaňkovu, NL 88 
23. 9. (PÁ) 18:30 Poděkování Pánu Bohu za 50 let manželství, + rodiče z obou stran, + sourozence, ochranu Panny Marie 

 do dalších let a Boží požehnání pro celou živou rodinu a za duše v očistci, Ne 292 
24. 9. (SO) 7:00 Poděkování za dožití 80-ti let, za + manžela a dar zdraví pro celou živou rodinu, Ne 256 
  7:15 Za + manžela a + rodiče Měřičkovy a Holbovy, za duše v očistci a ochranu Boží pro živé rodiny, NL 144 
25. 9. (NE) 9:00 Na poděkování Pánu Bohu za dožití 70-ti let Václava, ochranu Panny Marie, s prosbou o dar zdraví pro děti  

a jejich rodiny, Ná 32 
  10:30 Za farníky 
26. 9. (PO) 18:30 Za + Augustina Ručku, syna Gustava, tetu Marii, rodiče Ručkovy a Fojtíkovy, ochranu pro živou rodinu, NL 164 
27. 9. (ÚT) 7:00 Za + rodiče Nesázalovy a Fojtíkovy, + sourozence, švagry a kmotry, s prosbou o dar víry a zdraví pro celou  

rodinu, Ne 293 
28. 9. (ST) 7:00 Za živé a + Václavy z farnosti 
  18:30 Za + rodinu Holbovu a Kostkovu, ochranu Boží pro celou živou rodinu, Ne 30 
29. 9. (ČT) 18:30 Za + Františka Janáče, + dceru, + syna, + rodiče, + sourozence a + rodiče Fojtíkovy, Ná 17 
30. 9. (PÁ) 18:30 Za + rodiče Novákovy, + prarodiče z obou stran a + zetě Josefa, s prosbou o Boží požehnání a ochranu Panny  

Marie pro celou živou rodinu, Ne 109 
 

ÚKLID KOSTELA 
ZÁŘÍ 2022 

02. 09. 3. Ned. Lhota 

10. 09. 1. Návojná 
17. 09. 2. Nedašov 

24. 09. 4. Ned. Lhota 


