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CO ČLOVĚKU PROSPĚJE ...
Nastala doba prázdnin a dovolených. Mnozí prožijí letošní léto v pilné práci jednak proto,
že jejich povolání jim nedovolí uprostřed léta odpočívat, nebo také již na dovolené byli,
nebo jim vyhovuje jiné roční období k odpočinku. Pro nás křesťany bude zvláště letošní
měsíc červenec příležitostí vyzískat po duchovní stránce. Mnozí se zúčastní národní pouti
o svátku svatých Cyrila a Metoděje na Velehradě a duchovních akcí s touto poutí
spojených. Také v našich farnostech nás čeká několik akcí, které mohou napomoci v
našem duchovním životě.
Kromě již tradičních poutí, přibudou letos výročí. V Újezdě Sbor dobrovolných hasičů
oslaví výročí svého trvání a při té příležitosti bude požehnán prapor SDH. Již 16. července
poděkujeme Pánu Bohu ve Slopném za milosti a dary, kterých se věřícím dostalo za
deset let trvání kostela. Toto výročí oslavíme spolu s otcem biskupem Josefem. Za týden
věřící z Drnovic oslaví již patnácté výročí posvěcení kostela svaté Anežky České. Svou
účast přislíbil i d.p. Dr. Jaroslav Studený, který započal s výstavbou tohoto kostela. A o
týden později na tak zvané „Valašské pouti“ na Ploštině vzpomeneme na utrpení, které je
schopen člověk způsobit člověku, pokud ztratí smysl pro lidskost a především pro
odpovědnost před Bohem. Celebrantem a kazatelem bude d.p. P. Martin Holík, ředitel
radia Proglas.
Bude se jistě jednat o velmi bohatý duchovní program. Klademe si otázku, co nám
přinese? Odrazí se nějak duchovně v našich farnostech? Zaznamenáme větší úsilí o
duchovní hodnoty, o lepší vztahy mezi lidmi? Budeme lepší, protože jsme od Boha více
získali? A bude náš duchovní růst trvalý?
Když Pán Ježíš přišel na svět, aby hlásal Boží království, svá slova potvrzoval zázraky, že
zástupy se divily a říkaly: „To je něco, nové učení a s takovou mocí.” Dokonce jej
chtějí prohlásit za krále nad Izraelem. Vzdor tomu všemu, obrácení lidských srdcí šlo
velmi pomalu. Mnoho lidí Ježíšovi naslouchalo, ale jen málo se jich změnilo. I Ježíšovi
učedníci z toho byli někdy smutní. Jejich mistr chodí po krajině, mluví k lidem, pomáhá
jim, ale všechno zůstává při starém. A Pán Ježíš? Vypráví jim podobenství o rozsévači.
Slyšíme, že tehdejší rozsévač má malý úspěch. Tři čtvrtiny setby přišly nazmar. Bylo to i
tím, že technika setí byla jiná než dnes a půda nebyla tak dobře připravená. Proto se
mnoho zrní ztratilo. Rozsévač s tím počítal, tak jako Pán Ježíš nelitoval svých slov a chtěl,

aby každý člověk uslyšel o Boží lásce, která nás hledá a volá. Nevybírá si a nedá se
odradit ani dnes, posílá na své pole dělníky, i když ví, že jejich slovo a jejich činy ze tří
čtvrtin padnou na tvrdou a kamenitou půdu.
Snad i v našich farnostech se nám zdá, že navenek je všechno stále stejné, že
mnoho pokřtěných o život v milosti nestojí, snad snesou, když je jim Boží slovo
předkládáno stylem, o kterém říká apoštol svatý Pavel “příjemné šimrání v uších”, pokud
na ně církev neklade žádné požadavky, snad jejich víra natolik zvětrala, že už od Boha
nic nečekají. S požadavky církve mnohdy nesouhlasí a Boží ani církevní přikázání
nezachovávají, chtějí, aby se církev přizpůsobila trendu dnešní doby. To se odráží zvláště
na přijímání Božích pravd u jejich dětí a mladých lidí. Pán Ježíš však dal jasnou odpověď:
“Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi na sebe svůj kříž, a následuj mne.”
Nemůžeme se hlásit ke Kristu a přitom odmítat jeho kříž. Možná i v našich farnostech
veškeré úsilí při hlásání Božího slova, svědectví víry a prožité slavnosti přinesou užitek
jen z jedné čtvrtiny, možná i méně. Pane Ježíši, děkujeme ti i za to málo, co se uchytí na
půdě našich farností a přinese užitek.
***

POŘAD BOHOSLUŽEB :
ÚJEZD:

po – čt: 17.35
pátek :
15.20
sobota:
6.30
neděle :
7.00

9.45

DRNOVICE:
út. a čt.:
neděle:
8.15
SLOPNÉ:

19.00

st. a pá.: 19.15
neděle:
8.15

LOUČKA : sobota

16.00

Mše sv. s nedělní platností

***

APOŠTOLÁT MODLITBY
Úmysl všeobecný: Aby společnost pomáhala především mladším uvězněným k
pochopení smyslu jejich života.
Úmysl misijní: Aby rozdílné národnosti a náboženské skupiny obyvatelstva v misijních
zemích mohly žít v míru a spolupracovaly na lidských a duchovních hodnotách.
Úmysl národní: Aby novokněží poznávali krásu svatosti, která vyzařuje z postav našich
světců, a šli s rozhodností za tímto ideálem.
Úmysl farní: Aby všichni pokřtění v naší farnosti si vážili pokladu víry, který nám
přinesli svatí Cyril a Metoděj a aby podpořeni jejich přímluvou jej odpovědně předali další
generaci.
***
Neděle 16. července
Desáté výročí posvěcení kostela
ve Slopném
Mše sv. v 11.00 hodin
za účasti otce biskupa Josefa Hrdličky
***

Neděle 23. července
Patnácté výročí posvěcení kostela
v Drnovicích
Mše sv. v 11.00 hodin
za účasti
d.p. ThDr. Jaroslava Studeného
***

Z FARNÍ MATRIKY :
Do společenství víry jsme skrze svátost křtu v měsíci červnu přijali:
Davida Ochodnického - Vysoké Pole
***
Svou společnou cestu životem
před Božím oltářem v naší farnosti
v červnu 2006 začali:
3. června:
Josef Trčka - Tichov
Jaroslava Tomšů - Újezd
17. června:
Ferdinand Hudec - Beluša
Pavla Kepáková - Vysoké Pole
***
V měsíci červnu 2006 z naší farnosti
odešli na věčnost a byli pohřbeni:
16. června:
Josef Zámečník - 47 let
Vysoké Pole 88
21. června:
František Andrýs - 87 let
Loučka
28. června:
Jan Kozubík -74 let
Loučka 94
***

POKOJ

A

DOBRO

VI. Modernizace hospodářství: člověk ve světě práce
38. Vysoká nezaměstnanost je společenským zlem - tvorba nových pracovních
míst je záslužná
„18“. Je třeba zdůraznit, že základním prvkem a současně nejvlastnějším měřítkem
onoho pokroku v duchu spravedlnosti a míru, který církev hlásá, je nové a komplexní
ocenění lidské práce jak z hlediska její objektivní účelnosti, tak z hlediska důstojnosti
podmětu každé práce, kterým je č l o v ě k. Měřítkem pokroku bude stále zralejší
uznávání poslání práce a všeobecnější respektování práv s ní spojených, v souladu s
důstojností člověka, který je podmětem práce... plánování... organizace práce musí
usnadnit nalezení správných proporcí mezi různými druhy zaměstnání: prací
zemědělskou, v průmyslu, v rozmanitých službách, prací duševní, včetně vědecké a
umělecké, podle schopností jednotlivých lidí a pro společné dobro každé společnosti a
lidstva. Tomu musí odpovídat přiměřený systém výuky a výchovy... znepokojuje nás

skutečnost: zatímco na jedné straně ohromné přírodní zdroje zůstávají nevyužity, na
druhé straně existují zástupy, které jsou proti své vůli zaměstnány jen částečně, někteří
nemají práci vůbec a nesčíslné masy hladovějí...“ (Enc. Laborem exercens, 14.9.1981)
Naše společnost již delší dobu trpí společenským zlem nezaměstnanosti. I při vědomí,
že se náročné procesy proměn v podnikové sféře nemohou obejít bez nutnosti
rekvalifikace, bez přechodů na jiné profese a bez ochoty pracovníků přizpůsobovat se
těmto nevyhnutelným tlakům soutěže na trhu, zůstává nezaměstnanost tíživou zátěží pro
jednotlivce i společnost, zůstává z l e m.
Je proto první povinností všech zúčastněných, zaměstnavatelů, odborových
organizací, orgánů státní a veřejné správy i zaměstnanců samotných usilovat o schůdné
cesty ke snižování nezaměstnanosti. Někdy uváděné argumenty ve prospěch
nezaměstnanosti - totiž že zvyšuje tzv. pružnost na trhu práce - zanedbávají kvalifikační
strukturovanost poptávky po práci.
Jedním z cílů člověka je osobní rozvoj a uplatnění vlastních schopností pro dobro
vlastní rodiny a společnosti. Pracovní činnost je pro něho zdrojem prostředků, jimiž
dosahuje těchto cílů. Je - li mu však práce upírána, i když pracovat chce, je vytlačován
na okraj společnosti a zbavován společenského uznání. Tím trpí jeho lidská důstojnost.
Nezaměstnanost vede k hlubokým psychickým a sociálním škodám. Člověk se cítí
vykořeněn ze společnosti, má pocit úplné bezvýznamnosti. Z toho pak vznikají problémy
s volným časem, zadlužením atd..., nezřídka dochází ke krizím manželství, k rozpadům
rodin. Ale jsou tu i celospolečenské následky: nenávist k cizincům, pravicový i levicový
radikalismus, kriminalita. Finanční pomoc sociálního státu může stěží odškodnit osobní a
sociální křivdy. Ty mohou vyústit v tragédie, k nimž někdy dochází zvláště v případech
dlouhodobé či dokonce trvalé nezaměstnanosti.
Mladí lidé, kterým se po absolvování studia nepodaří sehnat práci, si nemohou ani
vytvořit pracovní návyky, zvykají si na sociální pomoc a mnohdy propadají drogám a
zločinu. Tam, kde již k nezaměstnanosti dojde, je nanejvýš záslužné vytvářet podpůrné
projekty, ať státní či obecní, a podporovat zájmové, poradenské a klubové instituce na
pomoc takto postiženým. Je třeba hledat i zcela nové cesty a možnosti lidsky důstojných
aktivit a činností pro naše nezaměstnané spoluobčany mimo trh a jeho mechanismy.
Hlavním předmětem zájmu by měla být dlouhodobá nezaměstnanost. Zejména při jejím
řešení jsou důležitější programy veřejně prospěšných prací než sociální pomoc a
financování práce než financování nezaměstnanosti. Zvláštní pozornost pak vyžadují
problémy nezaměstnané mládeže.
***

ŽEŇ VEŘEJNÉ DISKUSE K LISTU „POKOJ A DOBRO“
II. Naléhavě do vlastních řad
5. Pokoj a dobro všemu stvoření - hledání post - materialistického životního
stylu
...Pane, stvořil jsi všechno, z tvé vůle to povstalo (Zj 4,11). Jak četná jsou Tvá díla,
Hospodine! Všechno jsi moudře učinil (Ž 104, 24). Dobrotivý je Hospodin ke všem a
soucit má se všemi svými tvory (Ž 145,9).
...Protože náš rozum se podílí na světle božského intelektu, může chápat, co nám
Bůh říká skrze své stvoření, i když zajisté jen s velkým úsilím a v duchu pokory a úcty
před Stvořitelem a jeho dílem. Stvoření vzešlé z Boží dobroty má na této dobrotě účast.
Vždyť Bůh chtěl stvoření jako dar člověku, jako dědictví, které mu určil a svěřil. Církev
při mnoha příležitostech musela hájit, že stvoření, včetně hmotného světa, je dobré (KKC
č. 299).
Dobro je pojem značně abstraktní. Souvisí s tím, jak věci hodnotíme, jaký přijímáme
hodnotový systém. Těmito otázkami se hluboce obíral Josef Vavroušek. Člověk se
rozhoduje a jedná v závislosti na tom, jak je co pro něho důležité, jakou má co pro něho
hodnotu. Spektrum hodnot naší civilizace se nesmírně zploštělo. Téměř všechno se
přepočítává na peníze, nemateriální hodnoty, ty se stávají vágními a vytrácejí se z

uvažování. Přitom pro lidskou radost a štěstí jsou nemateriální hodnoty důležitějšími než
materiální. Období komunistické totality svým dílem ke zmíněné deformaci přispělo,
avšak její hlavní příčinou je odklon od Hospodina k Baalovi - mamonu. Projevuje se i v
oblastech komunismem nezasažených. Pád komunismu však otevřel široký prostor pro
misii, evangelizaci, resp. (civilně) pro osvětu. Zatím jsme jako křesťané tuto vzácnou
příležitost málo využili.
Hodnoty dnešního typického člověka evropsko - americké civilizace nejsou slučitelné s
požadavkem (trvalé) udržitelnosti života. Rozvoj a ekonomická prosperita v dosavadním
chápání život na zemi ohrožují. J. Vavroušek naznačil, jak by alternativní hodnotový
systém respektující nároky všech lidí dnes i v budoucnu měl vypadat. I dnes u nás
pracuje několik sociologů a sociálních ekologů na prohlobení této koncepce „obrácení“,
konverze životního stylu. Ten zcela koreluje s hodnotovým systémem, který hlásal Ježíš a
který nacházíme v evangeliích. Dobrovolná skromnost v něm představuje vyšší hodnotu
než materiální růst, sdílení má větší cenu než individualismus. Ježíšovo učení v sobě
zahrnuje požadavek Kantova kategorického imperativu, s nímž je naše každodenní
počínání v rozporu v řadě směrů, jak dokazují rostoucí nároky na energii či růst
automobilismu a letecké dopravy. Hledání post - materialistického životního stylu
vycházejícího ze skromnosti není vyvoláno jen ekologickými hrozbami. Jde o součást
širšího usilování o prosazení kultury života, prožívaného v duchu bohatosti.
/V.M./
(pokračování příště)

***

18. Z PAMĚTNÍ KNIHY FARNOSTI ÚJEZD
IV. Náboženské poměry a postup kněží
dle zaznamenání P. Jana Pírka,
faráře v Újezdě v letech 1894 - 1908
(Pokračování kapitoly Dějiny chrámu Páně zvlášť)

Počátkem 20. stol. se radikalizuje i zdejší politická a sociální situace, zejména v
souvislostech s uplatněním volebního práva jednak již koncem 19. století, kdy předseda
vlády hrabě K. F. Badeni r. 1897 přidal ke 4 kuriím pátou, kterou je připuštěno k
volebnímu osudí i dělnictvo a zejména r. 1907, kdy za ministerského předsedy Mack W.
v. Becka byly odstraněny kurie a uzákoněno všeobecné rovné hlasovací právo, dle něhož
se uskutečnily první všeobecné, i když ne zcela rovné, přímé a tajné volby do říšské rady,
kdy volit mohl každý muž od 24 let. Z českých politických stran získala nejvíce hlasů
strana agrární - 28 mandátů a sociální demokraté - 24 mandátů. Poslanců hájících
program katolický bylo 17 z Čech i Moravy, ale v příštích volbách za 4 roky v r. 1911 již
jich bylo jen 7, a to pouze z Moravy. V rámci monarchie jsme zaznamenali úspěch jak na
poli hospodářském (14 000 km železnic na území československém), tak kulturním
(nejméně analfabetů měli Čechové - 3%), vyššímu vzdělání sloužilo víc než 100
gymnázií, reálek a reálných gymnázií atd.
Obyvatelstvo zdejší farnosti v této době převážně pracovalo v zemědělství, přesto ze
zápisu ve farní kronice pozorujeme určité ideové pnutí v souvislosti s uplatněním
volebního práva a s ním související politickou agitací. Tehdy nejvýznamnějším dělnickým
seskupením u nás byla sociálně demokratická strana dělnická, která ve své agitaci
poukazovala nejen na sociální nespravedlnost liberalistického kapitalismu, ale také na
nedostatek sociálního cítění u hospodářských, politických a církevních institucí, zejména s
vystoupením soc. dem. s požadavky zkrácení pracovní doby a zavedení všeobecného a
rovného hlasovacího práva. Jistě na tomto poli se promítaly vlivy jak Marxova „Manifestu
komunistické strany“ r. 1848 s formulovaným požadavkem revoluční politiky a taktiky
strany, tak o půl století později sociální encykliky Lva XIII. „Rerum novarum“ s poukazem
na scholasticko - kanonické učení o práci. Život dělnictva neměl příznivé podmínky pro

náboženskou orientaci, když koketování mnohých církevních představitelů s kapitalisty
odvádělo vlastně dělníky od církve. Přesto české dělnictvo bylo spíše zaměřeno
protiklerikálně než protinábožensky. Kolísalo mezi tradiční výchovou vypěstovanou
loajalitou k církvi a náboženským hodnotám a mezi katolickým protiklerikálním postojem
liberálního měšťanstva.
Dělníci dokonce spojovali svá shromáždění a své sjezdy s náboženskými projevy,
např. při slavnostníchdělnických shromážděních se konaly slavnostní bohoslužby. Při
založení potravního spolku „OUL“ žádala dělnická delegace pražskéhoarcibiskupa
Shwarzenberga, aby činnost spolku zahájil slavnou mší svatou v kostele Panny Marie
před Týnem. Bylo pravidlem i svěcení praporů dělnických spolků a při členských schůzích
nechyběly ani náboženské proslovy. Náboženský život dělnictva však trpěl změnným
životním stylem, dlouhou pracovní dobou, přerváním dosavadním stykem s venkovem,
který nepřestal udržovat náboženskou tradici. Podmínkou členství v soc. dem. straně
nebylo vystoupení z církve. Členství však vedlo k určité náboženské lhostejnosti. Ještě
zpočátku 20. století většina dělnických rodin byla spojena s křesťanstvím nejen formálně,
ale žila křesťanským životem a křesťanské zásady a tradici považovala za potřebnou
vnitřní a společensky objektivní směrnici pro svůj život rodinný i společenský. Horlivost v
návštěvě kostela však znenáhla ochabovala, aktivní náboženský život počal slábnout,
počínalo se žít jen z křesťanské tradice a ne z konkrétní náboženské potřeby.
Rok 1902 byl příliš mokrý. Z té příčiny zemáky úplně pochybily. Sotva semeno se
dostalo nazpět. I ostatní sklizeň nebyla valná. V obcích Loučka, Oujezd, Vysoké Pole a
Drnovice bylo náhradou poněkud ovoce (trnky), ve Slopném však ani toho nebylo.
Rok 1903 byl jeden z těch nejbídnějších v posledním desetiletí. Nebylo ničehož ani na
stromě ani pod stromem. V roku 1903 hořelo ve farnosti 6kráte. 28/1 J. Pavelka (Šimon)
v Oujezdě, 14/8 Jan Fojtů č. 50 v Oujezdě, 21/8 Bock v Oujezdě (chlévy), 22/8 ve
Slopném 6 stavení, 28/11 v Loučce 5 stodol, 24/12 ve Slopném, kde občané chtěli V.V.
V roce 1903 od 8/11 do 15/11 odbývána sv. missie od členů Tovaryšstva Ježíšova a
sice od P. Zimerhackla superiora na Hostýně, a od P. Cyrila Ježe z Velehradu. Ke stolu
Páně přikleklo přes 2 300 věřících.
V roce 1903 započato též s opravami hospodářských stavení a též uvnitř fary. Vozárna
chtěla sletět, znamení to, že se stavělo roku 1885 nakvap a že použito špatného
materiálu. Opravy prováděl kostelní výbor. Měl jich provésti do dvou let, ale šťastně jich
prováděl 3 a půl roku. Teprve dne 11/2 1906 byla kolaudace některých těchto předmětů.
Dlážka v salonku, ač mizerácká, stála přes 200 kor.
V roce 1904 byly ve farnosti požáry: 24/5 vyhořel ve Slopném Vincenc Bauer, 21/6
vypukl z neznámých příčin tamtéž oheň, jenž strávil 3 stodoly a 1 komoru a konečně
hořelo 5/8 na mlatě hostinského Bocka. Oheň byl však udušen záhy.
Rok 1905 byl bohatý na zemáky. Celkem to byl suchý rok a pro farnost špatný. Ovoce
bylo jen místy. V roce 1905 byl oheň pouze jeden, a to v Drnovicích.
V r. 1906 byly volby do zemského sněmu. Ve 4. kurii volili občané Oujezdští, Loučští a
Slopenští téměř venkoncem p. Jana Vykoukala, stoláře z Velké Lhoty, Vysokopolští a
Drnovští pak p. J. M. Kadlčáka, nadučitele ve Frýdlantě, oba navržení od strany katolické
národní. Ve 3. kurii volili občané Oujezdští, Loučští a Slopenští od strany katolické
národní navrženého Fr. Chlebusa, starostu z Bílovic, kdežto občané Vysokopolští a
Drnovští vlivem p. Jana Machů, starosty Vysokopolského, odpadli od strany katolické
národní volíce agrárníka Fr. Šebáka, rolníka za Štítné. Vzdor tomu byl v okresu katolický
národní kandidát P. Dr. Ant. Cyril Stojan zvolen. Ve faře opravena vozárna a kaplánka.
Rok 1906/7 byl bohatý na sníh a panovala celkem krutá zima. Spála zuřila ve Slopném a
Vysokém Poli.
Rok 1908. Začal smutně. Zemřeli totiž dva členové děkanství Val. Klobouckého: P. Jan
Horáček, farář ve Vlachovicích, 21. ledna a 4. února P. Antonín Přemyslovský, farář ve
Val. Klobůkách. Na místo jeho ustanoven byl zasloužilý farář oujezdský a víceděkan V.
Klobůcký P. Jan Pírek. Stěhoval se ve středu dne 6. května: Ku rozloučení s ním
shromáždilo se množství četné, dítky ze všech škol i s p. učiteli a hasičské sbory. Po
požehnání, jež o 2. hod. udělil, vyprovodila jej farnost jeho až za dědinu, kdež se s ním
jménem všech rozloučil administrátor P. Josef Řezáč, za obecní úřady Jan Šimák a za děti

školačka Františka Čechová č. 9. Ani oko nezůstalo nezaroseno, ba hlasité štkaní
přerývalo jeho srdečná slova, jimiž nám dával své „s Bohem“. Pán Bůh mu dej zdraví a
zdaru na novém působišti.
/V.M./
(Pokračování příště)

***

POŘAD BOHOSLUŽEB V ČERVENCI
1. července : Sobota
Sobotní památka Panny
Marie

6.30 Új.:

16.00 Lo.:
7.00 Új.:
2. července : Neděle
13. neděle
v mezidobí

8.15 Sl.:

Pouť v Újezdě

9.45 Új.:

8.15 Dr.:

3. července : Pondělí
Sv. Tomáše, apoštola

17.35 Új.:

4. července : Úterý
Sv. Prokopa, opata

17.35 Új.:
19.00 Dr.:

5. července : Středa
Slavnost
SV. CYRILA
A METODĚJE

7.00 Új.:
8.15 Sl.:

6. července : Čtvrtek
Sv. Marie Gorettiové,
panny a mučednice

7. července : Pátek
Ferie
První pátek v měsíci
8. července : Sobota
Sobotní památka
Panny Marie

8.20 Dr.:
9.45 Új.:
17.35 Új.:
19.00 Dr.:

15.20 Új.:
19.15 Sl.:

6.30 Új.:
16.00 Lo.:
7.00 Új.:

9. července : Neděle
14. neděle v mezidobí

10. července : Pondělí
Ferie
11. července : Úterý
Sv. Benedikta,
opata a patrona Evropy
12. července : Středa

8.15 Sl.:
8.15 Dr.:

9.45 Új.:
17.35 Új.:
17.35 Új.:
19.00 Dr.:
17.35 Új.:

Za + rodiče Řošťanské, bratra Zdenka, + rodiče
Riedlovy, ochranu a Boží požehnání pro živou rodinu
Za + Vladimíra Hlavičku (výroční mše svatá)
Za Františka a Terezii Machů, dceru Annu a dar zdraví
pro živou rodinu
Za + Annu a Jana Janošovy, + syna, dar zdraví, ochranu
a pomoc Boží pro živou rodinu
Za + rodiče Stružkovy, sestry Marii a Rozalii Ročákovy a
jejich rodiče
Za + Františka Hlavičku, dar zdraví a Boží požehnání pro
živou rodinu
Za + rodiče Stružkovy, Františka Kořenka, sourozence,
rodiče z obou stran, duše v očistci a dar zdraví pro živou
rodinu
Za + rodiče Kovářovy, Drgovy a dar zdraví pro živou
rodinu
Za Jana Smolka, vnuka Josefa, Josefa Libenského a Boží
požehnání pro živou rodinu
Za + rodiče Majzlíkovy, dva syny, rodiče Zvonkovy,
duše v očistci a Boží požehnání pro živou rodinu
Za + Františka Machů, dvě manželky, rodiče, vnuka a
rodiče Procházkovy
Za rodiče Fojtíkovy
Za + rodiče Vítkovy, + Josefa a Boženu Drgovy, ochranu
a Boží požehnání pro živou rodinu
Za + rodiče Holánkovy, Terezii Fojtů, její dva manžele,
dva syny, snachu, rodinu Zichovu a Boží ochranu pro
živou rodinu
Na dobrý úmysl
Za + rodiče Machů, Hlavicovy, syny, zetě, rodiče
Váňovy, duše v očistci, dar zdraví a Boží požehnání pro
živou rodinu
Za rodiče Drgovy
Za + Aloise Janoše, + bratry, sestru
a + Boženu Janošovu
Za rodiče Martincovy, Zvončákovy, Hanu Častulíkovu a
Boží požehnání pro živou rodinu
Za + Ludvíka Plešu (výroční mše svatá)
Za rodiče Pavelkovy, děti, vnuky, dva zetě, dvoje
stařečky, duše v očistci a ochranu Boží pro živé rodiny
Za farníky (sv. křest)
Za + rodiče Chromčákovy, Bžezinovy, manžele
Kostkovy, duše v očistci, živou a + rodinu
Za Annu Ambruzovu, dvoje rodiče, sestru a dar zdraví
pro živou rodinu
Na poděkování za 80 let života a živou rodinu
Za + rodiče Ďulíkovy, vnuka Jožku, + rodiče Belžíkovy,

Ferie
19.15 Sl.:
13. července : Čtvrtek
Ferie

17.35 Új.:
19.00 Dr.:

14. července : Pátek
Ferie

15. července : Sobota
Sv. Bonaventury,
biskupa a učitele církve
16. července : Neděle
15. neděle v mezidobí

15.20 Új.:

19.15 Sl.:
6.30 Új.:

16.00 Lo.:
7.00 Új.:
8.15 Dr.:

Slopné:
Výročí Posvěcení chrámu

9.45 Új.:
11.00 Sl.:

17. července : Pondělí
Ferie
18. července : Úterý
Ferie

17.35 Új.:

19. července : Středa
Ferie

17.35 Új.:

20. července : Čtvrtek
Ferie

17.35 Új.:
19.00 Dr.:

19.15 Sl.:
17.35 Új.:
19.00 Dr.:

21. července : Pátek
Sv. Vavřince z Brindisi,
kněze a učitele církve

15.20 Új.:

19.15 Sl.:
22. července : Sobota
Sv. Marie Magdalény

23. července : Neděle
16. neděle v mezidobí
Drnovice:
Výročí Posvěcení chrámu
24. července : Pondělí
Ferie
25. července : Úterý
Sv. Jakuba, apoštola

6.30 Új.:
16.00 Lo.:
7.00 Új.:
8.15 Sl.:
9.45 Új.:
11.00 Dr.:
17.30 Új.:
17.30 Új.:
19.00 Dr.:

17.30 Új.:
26. července : Středa
Sv. Jáchyma a Anny,
rodičů Panny Marie
27. července : Čtvrtek

19.15 Sl.:

Františka Janků, + Františku Káčerovu a dar zdraví pro
živou rodinu
Za rodiče Vyskupovy, Vašinovy a dar zdraví pro celou
rodinu
Za + Karla Urubka, jeho rodiče, rodiče Drgovy a dar
zdraví pro živou rodinu
Za + rodiče Častulíkovy, syna Františka, Marii a Jindru a
požehnání pro živou rodinu
Za + Stanislava Fojtů k nedožitým 75. narozeninám, +
rodiče z obou stran a Boží požehnání pro živou rodinu
Za Františka Kozubíka, jeho bratra, rodiče Kozubíkovy,
živou a + rodinu Kozubíkovu doma i v cizině
Za Miloslava Machů, jeho otce, rodinu Machů, Šulákovu,
Častulíkovu a dar zdraví pro celou rodinu
Za + rodiče Petrášovy, syna Josefa a duše
v očistci
Za + Annu a Josefa Barcuchovy, rodiče z obou stran a
Boží ochranu pro živou rodinu
Za + rodiče Machů, jejich dceru, zetě, dar zdraví a Boží
požehnání pro celou rodinu
Za + rodiče Urubkovy, syna Jindřicha, staříčky, dar
zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu
Za živé i + šedesátníky ze Slopného a ochranu Boží do
dalších let
Za + Františka Jakůbka, syna, dvoje rodiče, duše v
očistci a dar zdraví pro živou rodinu
Za + Miloslava Divokého
Za + rodiče Lukášovy, Stanislava Bělašku, duše v očistci,
dar zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu
Za rodiče Machů, syna Ladislava, jejich rodiče, duše
v očistci, pomoc a ochranu Boží pro živou rodinu
Za živou a + rodinu Váňovu, Novosadovu a Manduchovu
Za Josefa a Zdenu Frýželkovy, rodiče Frýželkovy a živou
rodinu
Na poděkování za 60 let života, Boží ochranu a
požehnání pro živou rodinu do dalších let
Za + Marii a Františka Machů, jejich rodiče, rodiče
Častulovy, jejich děti, dar zdraví a Boží požehnání pro
živé rodiny
Za + rodiče Soukupovy, Mozgvovy a Boží požehnání
pro živou rodinu
Za + rodiče Opravilovy, děti, snachu Marii a duše v
očistci
Za Boženu Ambrůzovu a duše v očistci
Za Anny (s ofěrou)
Za + Vladimíra Dubce (výroční mše svatá)
Za + Františka Machů, dvoje + rodiče, duše v očistci,
Boží pomoc a ochranu pro živé rodiny
Za + Boženu Šulákovu (výroční mše svatá)
Za Miroslava Žáčka, snachu Lenku, rodiče Žáčkovy a
Peškovy
Za rodiče Juříčkovy, dceru Aničku, manžela a jejich syna
Jaroslava
Za + rodiče Pavelkovy, jejich rodiče, dceru, zetě, dvě
snachy, Františka Fojtíka, rodinu Hořčicovu a dar zdraví
pro živou rodinu
Za + rodiče Kubíčkovy, syna a vnuka, duše v očistci
a ochranu Panny Marie pro živou rodinu
Za + Františka Kozubíka, + rodiče, živou a + rodinu
doma
i v cizině

Sv. Gorazda a druhů

17.30 Új.:
19.00 Dr.:

28. července : Pátek
Ferie

15.20 Új.:
19.15 Sl.:

29. července : Sobota
Sv. Marty

6.30 Új.:

16.00 Lo.:
30. července : Neděle
17. neděle v mezidobí

7.00 Új.:
8.15 Sl.:
9.45 Új.:

11.00 Pl.:
31. července : Pondělí
Sv. Ignáce z Loyoly, kněze

17.35 Új.:

Za Marii a Jana Jordánovy, sestru Belarminu a dar zdraví
pro živou rodinu
Za Františku Novákovu, rodiče z obou stran, + rodiče
Šeré
a Boží požehnání pro živou rodinu
Za + Annu Frýželkovu, dva manžele a jejich + děti
Za + rodiče Mozgvovy, Vaňkovy a Boží ochranu pro živou
rodinu
Za + Marii Kovářovu, rodiče z obou stran, + Ludmilu
Vaňkovu, duše v očistci, ochranu a Boží požehnání pro
živou rodinu
Za + rodiče Váňovy, Ambrůzovy, dva syny a dar zdraví
pro živou rodinu
Za + Emilii Hořákovu (výroční mše svatá)
Za živou a + rodinu Daďovu, Hořákovu, všechny
příbuzné, duše v očistci s prosbou o Boží požehnání pro
všechny
Za + Jaroslavu Janošovu (výroční mše sv.), její + rodiče
Frýželkovy, dar zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu
Janošovu
Za + Ludmilu a Františku Častulíkovy, + Ludmilu
Čurečkovu, Otílii Stojaspalovu, Otílii Vargovu, duše
v očistci, dar zdraví a Boží ochranu pro živou rodinu

POŘAD BOHOSLUŽEB V SRPNU
1. srpna : Úterý
Sv. Alfonsa z Liguori,
biskupa a učitele církve

17.35 Új.:

2. srpna : Středa
Ferie

17.35 Új.:

19.00 Dr.:

19.15 Sl.:
3. srpna : Čtvrtek
Ferie

17.35 Új.:

19.00 Dr.:
4. srpna : Pátek
Sv. Jana Marie Vianneye
První pátek v měsíci srpnu
5. srpna : Sobota
Posvěcení římské baziliky
Panny Marie
6. srpna : Neděle
18. neděle v mezidobí
Proměnění Páně

15.20 Új.:
19.15 Sl.:
6.30 Új.:
16.00 Lo.:
7.00 Új.:
8.15 Sl.:
8.15 Dr.:
9.45 Új.:

7. srpna : Pondělí
Sv. Sixta II., papeže a druhů
8. srpna : Úterý
Sv. Dominika, kněze

17.35 Új.:

17.35 Új.:

19.00 Dr.:

Za rodinu Vaculínovu, Václavíkovu, syna Josefa, Marii
Kocveldovu, dar zdraví a Boží požehnání pro živé rodiny
Za + Cyrila Obadala, syny Karla a Františka, duše v očistci,
Boží ochranu a pomoc pro živou rodinu
Za + Karla Hlavičku, syna, dvoje rodiče, živou rodinu a
duše v očistci
Za rodiče Dubcovy, děti, rodiče Peškovy, vnuky, přízeň
a duše v očistci
Za + Justina Kojdu, jeho rodiče, pět sourozenců, + rodiče
Kořenkovy, jejich syna Vojtěcha a dar zdraví pro živou
rodinu
Za + rodiče Běloňovy, syny, švagry, švagrovou a duše
v očistci
Za Jindřicha Janků, dvoje rodiče, čtyři sourozence, dar
zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu
Za rodiče Šenovské, syny, snachy, živou a + rodinu
Šenovskou
Za + Marii Belžíkovu, Františku Čalovu, rodiče z obou
stran, manžele Hlavičkovy a živou rodinu
Za + rodiče Hlavičkovy, rodinu Hlavičkovu, Šůstkovu
a duše v očistci
Za + Josefa Ďulíka (výroční mše svatá)
Za + Františka Jurke (výročí úmrtí), syny Miroslava, živou
a + rodinu
Za + Františka Běloně, manželku a rodiče z obou stran
Za + rodiče Raškovy, jejich rodiče, sourozence a duše
v očistci
Za Jana Geržu, rodiče Jana a Olgu, paní Zrníkovou, duše
v očistci a Boží požehnání pro živou rodinu
Za + rodiče Stružkovy, prarodiče Pikálkovy, + prarodiče
Stružkovy, + Jaroslava Martinku a Boží ochranu pro živou
rodinu
Za + Jaroslava Floreše, rodiče Zichovy a Boží ochranu
pro živé rodiny

9. srpna : Středa
Sv. Terezie Benedikty
17.35 Új.:
od Kříže, panny a mučednice,
patronky Evropy

10. srpna : Čtvrtek
Sv. Vavřince, mučedníka

19.15 Sl.:

Za + rodiče Starovy, + syna Karla a dar zdraví pro živou
rodinu

17.35 Új.:

Za Annu a Jaromíra Belžíkovy, jejich bratry, rodiče z obou
stran a duše v očistci
Za + rodiče Richtrovy, tetu Kukučkovu a dar zdraví pro
živou rodinu Martiniskovu
Za + rodinu Strbákovu, Barcuchovu, ochranu a pomoc Boží
pro živé rodiny
Za Františka Hlavenku, sourozence, dvoje rodiče, živou
rodinu a duše v očistci

19.00 Dr.:
11. srpna : Pátek
Sv. Kláry, panny

15.20 Új.:
19.15 Sl.:

12. srpna : Sobota
Sv. Jany Františky
de Chantal, řeholnice

6.30 Új.:
16.00 Lo.:
7.00 Új.:

13. srpna : Neděle
19. neděle v mezidobí
8.15 Sl.:
8.15 Dr.:

14. srpna : Pondělí
Sv. Maxmiliána Marie
Kolbeho, kněze a mučedníka
15. srpna : Úterý
Slavnost
NANEBEVZETÍ
PANNY MARIE

9.45 Új.:
17.30 Új.:
19.15 Sl.:
6.30 Új.
17.35 Új.:
19.00 Dr.:
19.15 Sl.:

16. srpna : Středa
Sv. Štěpána Uherského,
17. srpna : Čtvrtek
Ferie

17.30 Új.:
19.15 Sl.:
17.35 Új.:
19.00 Dr.:
15.20 Új.:

18. srpna : Pátek
Ferie

19.15 Sl.:
6.30 Új.:

19. srpna : Sobota
Sv. Jana Eudese, kněze

16.00 Lo.:

7.00 Új.:
20. srpna : Neděle
20. neděle v mezidobí

Za Ludmilu Vítkovu, rodiče Vítkovy, čtyři dcery,
+ a nemocné děti, dar zdraví, Boží ochranu a požehnání
pro děti a jejich rodiny

8.20 Dr.:
9.45 Új.:
11.00 Sl.:

Za + Vojtěcha Kováře (výroční mše svatá)
Za + Josefa Kuželu, + bratra, rodiče Kuželovy, Králíkovy
a dar zdraví pro živou rodinu
Za + rodiče Vaňkovy, dceru Boženu; na poděkování Pánu
Bohu za 50 let života s prosbou o pomoc a ochranu Boží
pro živou rodinu
Za + manžela Vladimíra Hlavicu (výročí úmrtí), + rodiče
Hlavicovy, Jana Koláře a dar zdraví pro celou rodinu
Za + Jana Machů, manžele Svobodovy, duše v očistci a
živou rodinu
Za farníky (sv. křest)
Za + Josefa Ďulíka (výroční mše sv.), s prosbou o
přímluvu Panny Marie
Za rodiče Kůdelovy, zetě Františka, rodinu Prokešovu a
Boží ochranu a pomoc pro živou rodinu
Za rodiče Janošovy, dceru a šest synů, švagra a snachu
Za rodiče Fojtů, syna, zetě, duše v očistci a Boží pomoc
pro živou rodinu
Za + rodiče Váňovy, dceru Jaroslavu a Boží požehnání
pro živou rodinu
Za rodiče Repaté, Polomíkovy, sestry, bratra, švagrovou
a živou rodinu
Za živou a + rodinu Bézovu, Krumpolcovu a Rokitovu
Za + Josefa Stružku, Josefa Pavelku, Karla a Marii Drgovy
a dvoje rodiče
Za rodiče Tkadlecovy, Františka Hnaníčka, duše v očistci,
dar zdraví a Boží ochranu pro živou rodinu
Za Marii Pastyříkovu, rodiče Okaté, Václavíkovy, duše
v očistci a dar zdraví pro živé rodiny
Za + rodiče Kovářovy, Josefa Změlíka, živou a + rodinu
a duše v očistci
Za + Josefa Trčku, rodiče Trčkovy, babičku Matyášovu
a živou rodinu Trčkovu
Za + syna Miloslava Kozubíka, vnuka Daniela Krpenského,
Františka Jurčíka - otce, dvoje prarodiče, duše v očistci
a živou rodinu
Za + Marii Sukupovu, + Karla a Františka, rodiče
Sukupovy, Jakůbkovy a živou rodinu Sukupovu
Za + rodiče Jarůškovy, syna, dceru, ostatní + rodinu, duše
v očistci, Boží pomoc a ochranu Panny Marie pro živ.
rodinu
Za + Lidmilu Hovězákovu (výroční mše svatá)
Za + Janu Rakovu (výroční mše svatá)

21. srpna : Pondělí
Sv. Pia X., papeže
22. srpna : Úterý
Panny Marie Královny

17.30 Új.:

Za rodiče Petrů, syna a dar zdraví pro živou rodinu

17.30 Új.:

Za Bartoloměje Bařinku, snachu, dva syny a rodiče z
obou stran
Za + Františka Čurečka, snachu Annu, rodiče z obou
stran, jejich děti a Boží požehnání pro živou rodinu
Za + Rudolfa Hlavičku, syna Josefa, dar zdraví a Boží
požehnání pro živou rodinu
Za + Marii a Aloise Kovářovy, + rodinu, duše v očistci ,
pomoc a ochranu Boží pro živou rodinu

19.00 Dr.:
17.30 Új.:
23. srpna : Středa
Sv. Růženy z Limy, panny

19.15 Sl.:

24. srpna : Čtvrtek
Sv. Bartoloměje, apoštola

17.30 Új.:
19.00 Dr.:

25. srpna : Pátek
Ferie

15.20 Új.:
19.15 Sl.:

26. srpna : Sobota
Sobotní památka P. M.

6.30 Új.:
16.00 Lo.:
7.00 Új.:
8.15 Sl.:

27. srpna : Neděle
21. neděle v mezidobí

8.20 Dr.:
9.45 Új.:
28. srpna : Pondělí
Sv. Augustina,
biskupa a učitele církve
29. srpna : Úterý
Umučení sv. Jana Křitele

17.30 Új.:

Za + rodiče Fojtů, syna Stanislava, zetě Františka, duše
v očistci a Boží ochranu pro živou rodinu

17.30 Új.:

Za živou a + rodinu Svatoňovu, Váňovu, Hlubinovu a
duše
v očistci
Za + rodiče Kůdelovy, zetě Františka, rodinu Prokešovu,
Boží ochranu a pomoc pro živou rodinu
Za + rodinu Macíkovu, dva syny, snachu, vnuka a duše
v očistci
Za rodiče Chmelovy, syna Antonína, + příbuzenstvo,
duše
v očistci a živou rodinu
Za rodiče Zámečníkovy, děti, rodinu Barcůchovu,
Lysákovu
a živou rodinu
Za + Jiřinu Rybářovu, + rodinu Čunkovu a duše v očistci

19.00 Dr.:
30. srpna : Středa
Ferie

17.30 Új.:
19.15 Sl.:

31. srpna : Čtvrtek
Ferie

Za + rodiče Barcuchovy, Staňkovy, tři syny, zetě a živou
rodinu
Za + Evu a Antonína Vránovy, rodinu Obadalovu a duše
v očistci, na které nikdo nepamatuje
Za + Annu Machů, rodiče a SM Emanuelu
Za + rodiče Váňovy, děti, vnuka Karla, + rodiče
Kořenkovy, dva syny, snachu, Františku, dar zdraví a
Boží požehnání
pro živou rodinu
Za + rodiče Kovářovy, dva syny a dva vnuky
Za + rodiče Kozubíkovy, Karla Žáčka a dar zdraví pro
živou rodinu
Za + Jarmilu Ambrůzovu (výroční mše svatá)
Za + rodiče Kovářovy, + bratra Josefa a dar zdraví pro
živou rodinu
Za + rodiče Vašičkovy, celou + rodinu a duše v očistci
Za + Františka Macíka (výroční mše svatá)

17.30 Új.:
19.00 Dr.:

SKUPINY ÚKLIDU
v měsíci červnu 2006:
Datum:

6.5.:
13.5.:
20.5.:
27.5.:

Újezd :

15.
16.
17.
18.

Drnovice :

3.
4.
5.
6.

Slopné :

9.
6.
7.
8.
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