
ÚNOR 2023 
 2. 2. Svátek uvedení Páně do chrámu, Světový den  

 zasvěceného života (Hromnice)  

 11. 2. Světový den nemocných 

 13. - 19. 2.  Národní týden manželství 

 18. 2. Diecézní setkání varhaníků, sbormistrů, vedoucích 

 schol a všech zájemců o liturgii a hudbu v Olomouci  

 22. 2. Popeleční středa 

 26. 2. 1. neděle postní 

___________________________________________________

Milí farníci,  
v tomto čísle si můžete přečíst o dvou akcích, které se uskuteč-
nily v lednu v našem děkanátu. Po „kovidovém období“ jsme se 
už nemohli dočkat podobných setkání, kde bychom se mohli 
vzdělávat a sdílet. V rámci Národního týdne manželství můžete 
udělat něco pro svá manželství. Centrum pro rodinu VK nabízí 
různé kurzy či akce. V únoru začíná postní doba, jistě nebude 
problém zúčastnit se duchovní obnovy ve farnostech našeho 
děkanátu. Je na každém z nás, jak těchto příležitostí k růstu a 
vzdělávání ve víře využijeme. Přejeme vám mnoho krásných 
chvil na různých křesťanských akcích nebo setkáních.    L+J 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

ŽEHNAT MÁ KAŽDÝ Z NÁS  –  POŽEHNÁNÍ 
STARCE SIMEONA NÁS VYBÍZÍ, ABYCHOM  
I MY ŽEHNALI 
Lukáš nám vypráví příběh o požehnání. Když Maria s Josefem 
přinesli své dítě do chrámu, setkali se tam se starcem Simeo-
nem. Ten vzal dítě do náručí, aby je požehnal. A tím, že chválil 
Boha, vyslovil i podivuhodná slova o tomto dítěti. V tomto ma-
ličkém spatřily jeho oči spásu, světlo k osvícení pohanů a k slávě 
izraelského lidu. Je to zřejmě vůbec to nejkrásnější, co lze o 
nějakém člověku říct: „Když tě vidím, vidím spásu, kterou Bůh 
lidem připravil“. Nejhlubším určením každého člověka je to, že 
slouží druhým ke spáse, aby tak skrze něho mohli dojít uzdra-
vení a dospět k celistvosti. 
Když dítě, kterému Simeon požehnal, dospělo v muže, začalo 
žehnat ostatním dětem. Lidé se zjevně domnívali, že tenhle Ježíš 
z Nazareta je skutečně požehnaný člověk. Proto mu přinášeli své 
děti, aby na ně vkládal ruce a aby jim požehnal (srov. Mk 10,13-
16). Přáli si, aby se jejich dětem dostalo podílu na požehnání 
muže jménem Ježíš. Vytušili totiž, že jeho blízkost je pro jejich 
děti i pro ně samé blahodárná, že z něho vyzařuje požehnání, 
vstřícnost, povzbuzení, život a láska. Ježíš bere děti do náručí, 
vkládá na ně ruce a žehná jim. Toto požehnání je něžné gesto. 
Svým objetím jim ukazuje, že je do náručí bere Bůh a že je 
miluje, že je stále obklopuje jeho spásonosná a milující blízkost. 
Díky objetí lze požehnání přímo zakusit. Děti cítí, že jsou milová-
ny a přijaty. Požehnání v sobě nese velký díl něhy. 
Ježíš vkládá na děti ruce. V gestu vkládání rukou zakouším 
nejen Božího Ducha a jeho uzdravující moc, která do mě prou-
dí, ale také jeho ochranu. Při všem, co konám, si mohu být jist, 
že nade mnou sám Bůh rozevřel svou ochraňující dlaň. Vkládání 
rukou je nejsilnější gesto požehnání. Díky němu můžeme zakusit 
na vlastním těle Boží lásku v podobě něžného dotyku a proudě-
ní, které mnou prostupuje. Ježíš provází toto intenzivní gesto 
požehnání dobrým slovem, zaslíbením. Jeho slovo navazuje 
vztah a ustavuje společenství. Ježíš nabízí dětem své osobní 
přátelství. Požehnáním jim ale také dává poznat, že patří k Bo-
žímu království, že jsou v uzdravující a chránící Boží blízkosti. 

Mnozí rodiče mají ve zvyku, než jdou děti večer spát, jim po-
žehnat. Když je dítě malé, vnímá v požehnání bezpečí a ochranu. 
Některé maminky kladou dítěti mlčky ruku na čelo a modlí se za 
ně. Dítě tak může zakusit, že nad ním drží svou dobrou ruku 
Bůh, že mu žehná a že je miluje. Někteří tatínci dělají svým po-
tomkům křížek na čelo pokaždé, když na delší dobu opouštějí 
domov. Jedna maminka mi vyprávěla, že děti vždycky samy 
nastavily čelo, aby jim mohla požehnat. Očividně toužily po 
něžném doteku požehnání. Zakoušely v něm zaslíbení: „Bůh ti 
požehnal. Nemyslím na tebe jen já, ale drží nad tebou svou 
ochrannou ruku sám Bůh.“ Když děti vyrostly a dospěly, mamin-
ka se začala zdráhat znamenat je křížkem na čele, ale když to 
jednou neudělala, její dospělí synové si to od ní sami vyžádali. 
Mateřské požehnání se jim stalo potřebou. Po čem to ti mladí 
muži vlastně toužili? Protože je osobně neznám, mohu se jen 
domnívat. Myslím si však, že si přáli zakoušet na vlastním těle, 
že jsou požehnaní, že nejsou sami, že je svou láskou neprovází 
jen jejich maminka, ale také Bůh, který je s nimi, přestože se ve 
vzdáleném cizím prostředí cítí sami. Proto bych rád povzbudil 
všechny matky a otce, aby svým dětem žehnali. 
Tímto láskyplným gestem signalizujeme druhému: „Jsi dobrý. 
Všeho protikladného v tobě se dotkla Boží láska. Patříš Bohu. 
Nepanuje nad tebou žádný král nebo císař. Jsi svobodný. Jsi pod 
Boží ochranou. Jdi svou cestou pod milujícím pohledem Boha, 
který ti říká: ‘Vítej v tomto světě. Důvěřuj životu. Jdu s tebou.’“ 
                 (Grün, Jsi požehnáním) 
 

VÍŠ, JAKÉ GESTO VŽDYCKY DĚLÁ  
PANNA MARIA? 
Panna Maria málo mluví, hodně naslouchá a uchovává ve svém 
srdci (srov. Lk 2,19). To 
jsou tři postoje Panny 
Marie: málo mluvit, hodně 
naslouchat a střežit v srdci. 
A těch několik případů, kdy 
promluví, přináší výraznou 
stopu. Například v Janově 
evangeliu je velmi krátká 
věta, kterou pronesla Ma-
ria a která je poselstvím 
pro křesťany všech dob: „Udělejte všechno, co vám Ježíš řekne" 
(srov. 2,5). 
Jednou jsem slyšel jednu velmi dobrou, velmi zbožnou stařenku, 
která nestudovala teologii, nic. Byla velmi jednoduchá. A ona mi 
řekla: „Víš, jaké gesto vždycky dělá Panna Maria?" „Nevím: 
hýčká tě, volá tě...?" „Ne: gesto, které Panna Maria dělá, je toto 
[papež ukazuje prstem]". Nerozuměl jsem: „Co to znamená?" 
„Vždycky ukazuje na Ježíše". 
Panna Maria si nic nebere pro sebe, ona ukazuje na Ježíše. Dělej-
te to, co vám říká Ježíš: taková je Panna Maria. Maria ví, že Bůh 
promlouvá k srdci každého z nás, a žádá nás, abychom toto 



slovo proměnili v činy a rozhodnutí. Dokázala to víc než kdokoli 
jiný a ve skutečnosti je přítomna v zásadních okamžicích Ježíšo-
va života, zejména v nejvyšší hodině smrti na kříži.  
                                                                      (papež František) 

 
CO BY SE STALO, KDYBY SES K BIBLI CHOVAL 
TAK, JAKO KE SVÉMU MOBILNÍMU  
TELEFONU? 

 Co kdybys ji nosil všude ve svých taškách a kapsách? 

 Co kdyby ses pro ni vracel, pokud bys ji někde zapo-

mněl? 

 Co kdybys do ní nahlížel několikrát denně? 

 Co kdybys přijímal její textové zprávy? 

 Co kdyby ses k ní choval tak, jako bys bez ní nemohl žít? 

 Co kdybys ji dával jako dar svým dětem? 

 Co kdybys ji používal během cestování? 

 Co kdybys ji používal v naléhavých případech? 

 Co kdybys ji vyměňoval, abys sehnal nejnovější verzi? 

 Co kdybys...?...To je něco, co tě naučí říci: „Kde je moje 

Bible?“ 

Na rozdíl od mobilního telefonu se nikdy nemusíš obávat přeru-
šení spojení, navíc máš neomezený tarif – Pán Ježíš Kristus za 
tebe již účet splatil! 
 

2. SETKÁNÍ K SOBĚ – INTIMITA 
V MANŽELSTVÍ  
V neděli 15. ledna se v 
pastoračním domě ve 
Valašských Kloboukách 
uskutečnilo 2. setkání 
ročního programu 
s názvem K SOBĚ. Na 
téma Intimita 
v manželství se nezdrá-
hali a s velkým obdivem všech zúčastněných párů přednášeli 
manželé Stavinohovi z Olomouce. Tohoto setkání se v hojném 

počtu zúčastnily také 
manželské páry z naší 
farnosti. Tématu intimi-
ty a sexuality 
v manželství byla věno-
vána hodina, jež byla 
naplněna zajímavými 
podněty vhodnými 
k zamyšlení. Manželé 
Stavinohovi se tématu 
chopili se ctí, bez jaké-
hokoliv ostychu a 

s poměrně hutnou dávkou humoru. Po celou dobu bylo všem 
zúčastněným k dispozici bohaté a vynikající občerstvení. V 16:30 
začala adorace v kostele, kterou doprovázela kapela Sinaj. Bě-
hem adorace, na jejímž konci jsme dostali požehnání, jsme se 
modlili za naše manželství, za lásku, dar sexuality a vzdávali 
Bohu díky 
jeden za 
druhého. 
V půlce 
adorace 
jsme mohli 
společně 
v párech 

přistupovat před oltář, pokleknout před Pánem v Nejsvětější 
svátosti a připnout naše jména na trojúhelník, jež symbolicky 
zobrazoval vztah mezi mužem a ženou, nad nímž vládne Kristus 
jako vrchol trojúhelníku. Symbolika trojúhelníku nám byla vy-
světlena následovně: čím více se manželé přibližují jeden ke 
druhému, tím více se přibližují také k Bohu a naopak. Mějme 
toto znázornění neustále na paměti – v manželství nejsme pou-
ze dva ale tři. A tím třetím pilířem ve vztahu je Bůh. Usilujme o 
to, aby se vždy a za všech okolností tyčil na vrcholu našeho 
vztahu a my se k Němu a zároveň K SOBĚ navzájem každým 
dnem přibližovali stále více a více.                                                                                               
       L. 
 

MODLITBA PRO MANŽELE 
Pane, modlíme se, abys ochraňoval naše manželství  
od všeho, co by ho mohlo poškodit či zničit. 
Buď nám štítem vůči naší vlastní sobeckosti  
a zanedbávání toho druhého 
a vůči nezdravým a nebezpečným situacím. 
Ať se v našich myslích neobjeví ani jedna myšlenka  
na rozvod či nevěru. 
Osvoboď nás ze zranění minulosti, vzpomínek a pout 
dřívějších vztahů a z nereálných očekávání, které máme. 
Modlíme se, aby v nás nebyla žádná žárlivost  
nebo nízké sebevědomí, které jí předchází. 
Ať do našich srdcí a zvyků nevstoupí nic,  
co by mohlo jakkoliv ohrozit naše manželství, 
zvláště vlivy jako alkohol, drogy, pornografie,  
chtíč nebo posedlost. 
Sjednoť nás v závazku přátelství, oddanosti, štědrosti  
a porozumění.  
Odstraňuj naši nedospělost, odtažitost  
nebo pocity nedostatečnosti. 
Pomoz nám dělat si čas jeden pro druhého,  
abychom posilovali a obnovovali své manželství 
a připomínali si, proč jsme si jeden druhého vzali. 
Modlíme se, abychom Ti byli odevzdáni tak,  
že se nevzdáme své oddanosti jeden ke druhému,  
ať přijde jakákoliv bouře. 
Modlíme se, aby naše láska rostla každý den, a my tak 
našim dětem nezanechali dědictví rozvodu. 
Amen. 
              (převzato a upraveno z Omartianová, Síla manželčiny modlitby) 
 

JAK A PROČ SLOUŽIT BOHU, DRUHÝM A ZÁ-
ROVEŇ NEZTRATIT SÁM SEBE? 
,,Přednáška nejen pro mladé?“ Tak to znělo z úst našeho kněze 
velmi lákavě! Co taky se sobotním večerem – kávička a luxusní 
dortík: to nás čekalo hned po příchodu do hasičské zbrojnice, co 

víc si přát po sobotním maratonu ? Atmosféra byla úžasná! 
Pozvání přijalo několik hostů – Marek Húšť, zakladatel církve pro 
lidi bez domova HooligansChurch. Dále Lia Zvoníčková, která se 
věnuje dobrovolnické činnosti v DSS Návojná a P. Jan Pavlíček, 
kaplan v 
centru 
života 
mládeže 
Mamre v 
Osové 
Bítýšce. 



Každý z hostů se věnuje lidem v různých životních situa-
cích a etapách. Cílem služby Marka H. je vytvořit pro lidi 
žijící ve velmi špatných sociálních podmínkách na ulici, 
lidi fyzicky a duševně nemocné, lidi vyčerpané a živo-
tem zklamané, ... jejich vlastní církev. Církev, kde se 
mohou tito lidé setkávat s živým Ježíšem Kristem jako 
Nadějí. 
Lia Z., učitelka angličtiny, obohatila svůj život tím, že 
navštěvuje jako dobrovolnice duševně nemocné lidi. 
Tato práce je pro ni velmi důležitá. Dokáže vnímat více 
potřeby druhých, a to velmi ocení zvlášť nemocní lidé, 
kteří v životě neměli tolik štěstí a bez pomoci druhých 
se neobejdou. Objevuje v nich jejich schopnosti a nadá-
ní. Někteří z nich často ocení samotnou blízkost druhé 
osoby, postačí jim jen krátký rozhovor, četba z knihy 
nebo modlitba. 
P. Jan (Patty) slouží mládeži jako instruktor na táborech 
nebo jako vedoucí Salesiánského klubu, učí náboženství 
a věnuje se pastoraci mládeže a je zároveň kaplanem v 
centru života mládeže. Součástí společných chvil s mlá-
deží je modlitba, protože většina mladých jsou křesťa-
né. Dveře do centra jsou ale otevřené všem. 
Setkání s těmito lidmi bylo pro nás velmi obohacující. 
Člověk se pak zamýšlí, co může on sám udělat pro dru-
hé? Každý z nás je povolaný sloužit na různých místech, 
ale společně budujeme všichni jedno, a tím je Boží Krá-
lovství. Proto služme Bohu i sobě navzájem v lásce!                                                        
      čtK 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

NÁRODNÍ TÝDEN MANŽELSTVÍ 
Nadační fond Credo nabízí na Národní týden manželství 
(13. - 19. února) různé aktivity pro manželské páry. 
Pokud chcete udělat něco pro své manželství, můžete si 
vybrat na webových stránkách www.credonf.cz. 
 
 
 

        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ÚMYSLY MŠÍ SVATÝCH NA ÚNOR 
 
1. 2. (ST) 17:15 Za + Anežku a Jana Fojtíkovy, za + Jiřinu, s prosbou o Boží požehnání pro celou rodinu, Ne 104 
2. 2. (ČT) 7:00 Za + Marii Cíchovou, sourozence a celou + rodinu a duše v očistci  
   17:15 Za + manžela Aloise, sestru Annu, rodiče Zádrapovy a prarodiče, s prosbou o dar zdraví, Boží požehnání a 
   ochranu Panny Marie pro živou rodinu, Ná 13 
3. 2. (PÁ) 7:00 Za živé a + členy Živého růžence 
   17:15 Za + rodiče Anežku a  Vojtěcha Holbovy, Marii a Jindřicha Kostkovy a Boží požehnání pro celou ž. rodinu, Ne 30 
4. 2. (SO) 7:00 Za + Aloise Kozubíka, nemocnou manželku, + zetě Aloise, + dvoje rodiče, + příbuzné, duše v očistci a za dar 
   zdraví duše i těla a ochranu Panny Marie, Boží požehnání pro živé rodiny, Ne 18 
5. 2.  (NE) 7:15 Za + rodiče Dořákovy, snachu Františku, ochranu a pomoc Boží pro živou rodinu, NL 89  
   9:00 Za + syna Richarda, + rodiče Turečkovy a Fojtíkovy, za dar zdraví, ochranu a Boží požehnání pro ž. rod., Ne 334 
   10:30 Za farníky 
6. 2. (PO) 17:15 Za + Františka Miklase (1. výročí úmrtí) a za duše v očistci, Ne 153 
7. 2. (ÚT) 7:00 Za + Terezii a Františka Holbovy (40. výročí úmrtí), jejich + děti a + příbuzné z rodiny, s prosbou o dar víry a 
   ochranu Panny Marie pro živé rodiny, Ne 134 
8. 2. (ST) 17:15 Za + Josefa Fojtíka, rodiče z obou stran, za dar zdraví, ochranu Panny Marie a Boží požehnání pro ž. rod., Ne 307 
9. 2. (ČT) 17:15 Za + manžela a + rodiče z obou stran, jejich + děti a ochranu a pomoc pro živou rodinu, Ná 46  
10. 2. (PÁ) 17:15 Za + Josefa, + syna Petra, ochranu Panny Marie pro živou rodinu Holbovu, Ne 278  
11. 2. (SO) 7:00 Za + Františka Kolínka, + rodiče z obou stran, za dar zdraví a ochranu Panny Marie a Boží požehnání pro celou 
   živou rodinu, Ne 351 
12. 2. (NE) 7:15 Za + Jitku Bartošákovou, ochranu Panny Marie pro celou rodinu, NL 206  
   9:00 Za + manžela, rodiče z obou stran, jejich děti, 3 švagry, Boží požehnání pro živou rodinu Novákovu, Ne 298 
   10:30 Za farníky 
13. 2. (PO) 7:00 Za dobrodince  
14. 2. (ÚT) 7:00 Za + Martina a Marii Fojtíkovy, + rodiče Novákovy, duše v očistci, poděkování Panně Marii za zdraví a za živou   
   rodinu, Ne 292 
15. 2. (ST) 17:15 Za + Annu Novákovou (1. výročí úmrtí) 
16. 2. (ČT) 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 
17. 2. (PÁ) 17:15 Za + Vojtěcha Mikušku, duše v očistci, s prosbou o dar zdraví, Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro živou         
   rodinu Mikuškovu, Ná 89 
18. 2. (SO) 7:00 Za + rodiče Šerých, syny Karla a Aloise, snachu Marii, Boží pomoc a ochranu pro živou rodinu, NL 13 
19. 2.  (NE) 7:15 Za + Jana Vaculíka, Vojtěcha Kostku, jejich rodiče, ochranu a pomoc Boží pro živou rodinu, NL 131 
   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 
20. 2.  (PO) 17:15 Za živou a + rodinu Fojtíkovu a Hejdovu a na poděkování za 80 let života a ochranu a pomoc P. Marie, Ne 257 
21. 2. (ÚT) 7:00 Za + Marii Macháčovou, + manžela, syna, dceru, vnuka, snachu a za živou rodinu, NL 11  
22. 2. (ST) 7:00 Za + rodiče z obou stran, + sourozence, za dožití 70-ti let a ochranu a pomoc Boží pro živou rodinu, Ne 312 
   17:15 Za + rodinu Novákovu a Holbovu, s prosbou o Boží požehnání pro celou živou rodinu a duše v očistci, Ne 11 
23. 2. (ČT) 17:15 Za + rodiče Fojtíkovy, 2 syny, rodiče z obou stran, ochranu Panny Marie a pomoc Boží pro živou rodinu, Ne 189 
24. 2. (PÁ) 17:15 Za + rodiče Šenkeříkovy a Koropčákovy, za + členy rodiny z obou stran, za zdraví, Boží požehnání a ochranu 
   Panny Marie pro celou živou rodinu, Ná 7 
25. 2. (SO) 7:00 Za + rodiče Holbovy, jejich + syna, + rodiče Matúšů, ochranu Panny Marie a Boží požehnání pro ž rodinu, Ná 11 
26. 2. (NE) 7:15 Za + Boženu Tomečkovou (5. výročí úmrtí), + manžela Josefa, jejich + rodiče a sourozence, s prosbou o ochranu 
   Panny Marie a Boží požehnání pro živé rodiny, NL 193 
   9:00 Za + Josefa Fojtíka, + sourozence, švagry, rodiče z obou stran, Boží požehnání pro celou živou rodinu, ochranu    
   Panny Marie a duše v očistci, Ne 224 
   10:30 Za farníky 
27. 2. (PO) 17:15 Za + Marii Šenkeříkovou, manžela Josefa, za jejich rodiče, + bratry a za ochranu a pomoc Panny Marie pro celou   
   živou rodinu Šenkeříkovu, Ne 246 
28. 2. (ÚT) 7:00 Na poděkování Pánu Bohu za 70 a 75 let života, za + rodiče a prarodiče z obou stran a ochranu Panny Marie,  
    s prosbou o dar zdraví a Boží ochranu pro živou rodinu Fojtíkovu 
________________________________________________________________________________________________________________ 
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ÚKLID KOSTELA – ÚNOR 2023 

04.02.2023  8. Ned. Lhota 
11.02.2023  2. Návojná 

18.02.2023  2. Nedašov 

25.02.2023 9. Ned. Lhota 
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