ROČNÍK: IV

ŘÍJEN 2010

č. 10

Společný zpravodaj farnosti Újezd a Horní Lhota.
Vydává farní úřad pro potřebu svých farníků.

NÁRODNÍ POUŤ DO ŘÍMA 2010
Koncem září uplyne rok od historicky významné
události pro Českou republiku, kdy ji ve dnech 26.–
28. 9. 2009 poprvé navštívil papež Benedikt XVI.
Jak je v církvi tradicí, jako projev vděčnosti
vyhlašují biskupové Čech, Moravy a Slezska
Národní pouť do Říma ve dnech 9. –11. 11. 2010.
Praha: Program Svatého otce v České republice byl
velmi bohatý a jeho návštěva měla široký dopad na
naši společnost, jak o tom hovořil pražský arcibiskup
a předseda České biskupské konference Mons.
Dominik Duka OP během posledního plenárního
zasedání na začátku letošního července na
Velehradě, a shodují se na tom všichni biskupové
českých a moravských diecézí.
„Jestliže celá evropská kultura byla hluboce
formována křesťanským dědictvím, platí to obzvláště pro české země, neboť díky misijnímu
působení svatých Cyrila a Metoděje v 9. století získal staroslověnský jazyk poprvé psanou podobu.
(…) České země byly historicky a územně – tím, že
se nacházejí v srdci evropského kontinentu na
křižovatce severu a jihu, východu a západu – místem
setkávání různých národů, tradic a kultur. Nelze popřít, že to, co někdy bylo příčinou třenic,
se dlouhodobě ukázalo jako plodné setkání. Odtud pramení rozhodující role českých zemí v
intelektuálních, kulturních a náboženských dějinách Evropy: občas byly bitevním polem,
častěji však mostem,“ uvedl Svatý otec v prvním projevu na ruzyňském letišti těsně po příletu
26. září 2009 a na témže místě se loučil 28. září slovy: „Ve chvíli slavnostního rozloučení
vám chci vyjádřit své poděkování za štědrou pohostinnost, které se mi dostalo během
krátkého pobytu v této nádherné zemi.“ Texty všech promluv a informace o průběhu návštěvy
Benedikta XVI. jsou dostupné na http://www.navstevapapeze.cz/.
Nyní budou mít možnost všichni, kteří chtějí vyjádřit papeži vděčnost za jeho návštěvu, vykonat děkovnou pouť do Říma, srdce katolické církve.
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Zahájení Národní pouti v Římě bude v úterý 9. listopadu v bazilice Santa Maria Maggiore v
15.00 hodin, kde bude po modlitbě svatého růžence slavena mše svatá.
Příležitost poděkovat Svatému otci budou mít poutníci z České republiky 10. listopadu při
pravidelné středeční generální audienci na Svatopetrském náměstí, která začíná v 10.00 hodin.
Téhož dne odpoledne budou biskupové Čech, Moravy a Slezska společně slavit mši svatou v
15.00 hodin v bazilice sv. Petra.
Ve čtvrtek 11. listopadu se poutníci společně setkají v bazilice sv. Jana v Lateránu při
společné mši svaté v 10.30 hodin a národní pouť bude ukončena ve 12.30 hodin modlitbou
Anděl Páně a Te Deum v bazilice Svatého Kříže v Jeruzalémě, titulární bazilice kardinála
Miloslava Vlka.
Hlavním koordinátorem pouti ustanovila Česká biskupská konference P. Pavla Dokládala z
Královéhradecké diecéze.
Přihlaste se ve farnosti nebo:
CK MIKLAS TOUR
Pešinova 21, Prostějov, tel. 582 338 411, www.miklastour.cz
nebo:
CK VELIGRAD TOUR
Mariánské nám. 122, Uh. Hradiště, tel. 572 551 038, www.veligrad.cz
5 denní: 8.–12.11.2010
4500 Kč – 2lůžkové chatky + snídaně
4200 Kč – 3–4lůžkové chatky + snídaně
6 denní: 7.–12. 11. 2010
4990 Kč – 3–4lůžkové chatky + snídaně + 1x pizza
5500 Kč – 2 lůžkové chatky + snídaně + 1x pizza
Nástupní místa budou sdělena.

APOŠTOLÁT MODLITBY
Denní modlitba apoštolátu:
Nebeský Otče, kladu před tebe celý dnešní den. Přináším ti v něm své modlitby, práce, radosti
i utrpení ve spojení s Ježíšem Kristem, který ve mši sv. neustále zpřítomňuje oběť sebe
samého za záchranu světa. Duch svatý, který jej vedl, kéž je i mým průvodcem a vyzbrojí mě
silou pro svědectví o tvé lásce. To vše přináším jako svou nepatrnou oběť spolu s Pannou
Marií, Matkou našeho Pána a Matkou církve, zvláště na úmysly, které nám předkládá Svatý
otec a naši biskupové
pro měsíc září:

Úmysl všeobecný: Aby se katolické univerzity stávaly více a více místy, kde je možné ve světle evangelia
zakoušet harmonickou jednotu mezi vírou a rozumem.
Úmysl misijní: Abychom u příležitosti Světového misijního dne pochopili, že úkol hlásat Krista je naprosto
nezbytnou službou, ke které je církev povolána k prospěchu celého lidstva.
Úmysl národní: Aby naše rodiny rostly ve všech podobách lásky, které rodinu utvářejí, a to v lásce manželské,
rodičovské, sourozenecké i mezigenerační.
Úmysl farní: Aby modlitba svatého růžence se stala aktuální záležitostí v našich rodinách.
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Z FARNÍCH MATRIK :
Do společenství víry jsme skrze svátost křtu
v měsíci září 2010 přijali:
Davida Slováčka
Zuzanu Kamenčákovou
Josefa Olejníka
Tomáše Mikuláška
Kláru Mikešovou

Újezd
Újezd
Slopné
Dolní Lhota
Horní Lhota
***
Svou společnou cestu životem
před Božím oltářem v září 2010 začali:

Jindřich Hrnčiřík
Anna Belžíková

Štítná nad Vláří
Újezd
***
V měsíci září odešli na věčnost
a byli pohřbeni:

4. září:
Helena Šenovská
Horní Lhota 107

80 let

5. září:
David Smolek
Drnovice 95

17 let

8. září:
Marie Šenovská
Sehradice 152

90 let

21. září
Marie Maňasová
Sehradice 71

84 let

21. září
Anna Janošová
Loučka 128

85 let

24. září
Olga Hovězáková
Dolní Lhota 56

78 let
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Odpočinutí věčné dej jim, Pane,
a světlo věčné ať jim svítí.
Ať odpočívají v pokoji

ZE ŽIVOTA KNĚZE

Kněžské povolání
Čas od času se mě někdo zeptá, jaké je to být knězem, co to obnáší nebo jak jsem se
k tomu dostal. Na to poslední musím po pravdě odpovědět, že sám ani pořádně nevím. Je-li ve
věcech Božích možný omyl, pak možná omylem. O kněžství jsem začal uvažovat až později,
a ještě v semináři jsem si nebyl úplně jistý. Tehdy se za každého bohoslovce modlila jedna
řeholní sestra. V mém případě to ale sestřičky nějak popletly a modlily se dvě…
Tolik tedy o tom, jak jsem se stal knězem. Šlo by říci i něco více, ale někdy právě
méně znamená více. A jaké je to býti knězem? O tom už trochu více sdělit mohu, protože jím
několik roků jsem. Přesněji řečeno jen několik, když uvážím mnohé spolubratry, kteří obětavě
slouží ještě po osmdesátce.
Kněžské povolání je jedno z nejkrásnějších na světě. Potvrdí vám to jistě nejeden
kněz, když se ho na to zeptáte, pokud ho zrovna nenajdete přivázaného na horolezeckém laně,
jak opravuje věž kostela, a někam vás nepošle – třeba pro kýbl s maltou. Kněze poznáte např.
podle oblečení. Svědomitý kněz mívá na sobě kleriku, anebo, jak již bylo naznačeno,
montérky. Tyto dva základní druhy svého liturgického oděvu střídá v závislosti na tom, co a
kde právě vykonává. Dále můžete kněze rozpoznat podle povahy. Ta je, respektive by měla
být, mírná a holubičí. Usměje se na vás i tehdy, když ho zataháte za nos nebo za ucho (ale
raději to moc často nezkoušejte). Jiným jeho poznávacím znamením je inteligence. Všichni
kněží jsou totiž absolventy vysoké školy a nejeden z nich také rozličných škol jiných,
zpravidla zvláštních. Mezi ně se řadím i já. Třiadvacet let jsem chodil do různých škol.
Pamatuji si do kterých, ale nepamatuji si kvůli čemu.
Teď, když už alespoň v kostce víte, jak kněze rozeznat mezi ostatními, prozradím něco
hlubšího a podstatnějšího. Třebaže kněží mají být mezi sebou jedno, přece jen jsou rozděleni.
Dělí se podle toho, jaké mají charisma pro různé druhy a oblasti pastorace. Někteří se
zaměřují více na děti a na mladé, jiní zase na staré a nemocné, někteří jsou na stavby a opravy
kostelů, další pro změnu na liturgii atd. Já jsem kněz na baterky.
Ke své službě potřebuje kněz nutně spolupracovníky. Jestliže je nemá, má to těžké.
Musí si pak všechno dělat sám a nemá ani, komu by vynadal, když to zkazí. Při mši svaté si
zároveň ministruje, odbíhá od oltáře na kůr hrát na varhany, sám sobě říká: „Pokoj s vámi – i
s tebou,“ což ho pochopitelně vyčerpává a frustruje. Proto svým kněžím pomáhejte vždycky a
všude, kde můžete. Pán Bůh vám to oplatí, a když budete mít štěstí, oni také.
Velice může knězi napomoci dobrá hospodyně. Svědomitá farní hospodyně skočí
nejen přes plot pro pírko, ale také pro pivko, když to pan farář po nedělním obědě potřebuje.
Já momentálně žádnou nemám, ale na minulém působišti jsem jednu takovou měl. Bylo jí už
85 let a sloužila na faře nejen mně, nýbrž i dvěma mým předchůdcům dohromady 25 roků. Za
tu dobu poznala velmi dobře celou farnost i všechny lidi z širokého a dalekého okolí. Proto
měla pro každého v troubě připravenou bábovku a za dveřmi sekyru, podle toho, který z nich
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na faru přišel. Přes svůj věk to byla žena velmi čilá a zbožná. Celý den bez ustání pracovala,
večer od osmi do deseti se pak modlila a od deseti do dvou koukala na televizi. Takových
farních hospodyň je dneska už jenom málo.
Nemá-li kněz žádnou, musí nějakým způsobem vyřešit způsob stravování. Vyřeší-li ho
tím, že se stane štamgastem místní restaurace, je po nějakém čase přeložen biskupem na jiné
místo. Vyřeší-li ho tím, že ho neřeší vůbec, je po nějakém čase přeložen také, a to na hřbitov.
Z toho je patrné, jak je tento problém zapeklitý a vážný. Proto, nemá-li váš kněz hospodyni,
noste mu na faru každý den hodně jídla (nezapomeňte, prosím, že to musí také něčím zapít)
nebo ho pravidelně zvěte na obědy a večeře k sobě domů, aby se tím vytvářelo neformální
společenství mezi knězem a laiky, jak k tomu vybízí 2. vatikánský koncil. Takové
společenství je zároveň znakem pulzujícího života farnosti. Jeho vzniku či růstu napomůžete
kromě uvedeného příkladu také tím, že knězi darujete občas i něco jiného nežli jídlo.
Vhodnou příležitostí k tomu bývá jeho svátek nebo narozeniny, je to sice chyba, ale budete-li
ho obdarovávat neustále, dvakrát do roka se určitě trefíte a Pán Bůh vám to jistě odpustí.
Přitom není třeba věnovat nějaké věci drahé a luxusní. Z dojetím vzpomínám na jednu
laskavou paní, která mi přinesla kdysi k Vánocům úhledně zabalený dárek a dodala, že je
věnovaný ze srdce. Jak jsem poznal po jeho rozbalení a prohlédnutí, byl to dárek nejen ze
srdce, ale také z bazaru.
Budete-li takto přistupovat ke svému knězi, stane se nejen vaším duchovním otcem,
ale určitě i dobrým přítelem, který vás bude mít upřímně rád a bude se za vás modlit. Jistě
vám také sem tam něco přinese. Třeba nějaký úhledně zabalený dárek, kterých má na faře od
laskavých dárců úctyhodnou sbírku.
z knihy Zlý farář přejel hodného psa
od P. Jiřího Barhoně připravil Václav Ulrich

POUŤ DO COMPOSTELY
Sv. Jakub je patron Španělska. Zvěstoval zde křesťanství a po návratu do Palestiny byl v
roce 44 na příkaz Heroda Agripy sťat. Byl 1. apoštol, který zemřel mučednickou smrtí v
Jeruzalémě. Jakubovi učedníci převezli jeho tělo zpět do Španělska, pohřbili je na západním
pobřeží ve velkém přístavu a pokračovali v hlásání evangelia. Roku 587 se katolická víra
stala oficiálním španělským náboženstvím. V 8. století ovládli území muslimové. Zemi
hospodářsky pozvedli, ale přinesli islám. V severním Španělsku – v Galícii – vytvořil šlechtic
Pelayo první sídlo odporu – království Oviedo. Ochráncem Španělska se podle legendy
sv.Jakub stal poté, co se v roce 844 zjevil na bílém koni jako vůdce křesťanských vojsk a
pomohl jim v téměř prohrané bitvě proti Maurům. Na místě nálezu ostatků sv. Jakuba byl
vybudován chrám. Jakub znamená španělsky Santiago.
Sv. Jakub je patronem válečníků, dělníků, lékárníků, drogistů, kloboučníků, voskařů, ale i
jako přímluvce za dobré počasí, hojnou úrodu jablek a polních plodin, proti revmatismu a
samozřejmě také jako průvodce poutníků. Bývá zobrazován s atributem knihy či poutníka s
tzv. pelerínou, kloboukem, holí, pytlíkem na jídlo a nádobou na vodu
O pouti do Compostely jsem si tajně snila již několik let. Pouť za sv. Jakubem do
Compostely je dnes fenomén, bylo o ní napsáno několik knih, natočeno mnoho reportáží a i
na internetu najdete plno odkazů s dojmy a fotografiemi z putování.
Když jsem si na internetových stránkách zlínské farnosti přečetla, že ve spolupráci s
cestovní kanceláří Miklastour uvažují uspořádat pout do Compostely, připadlo mi to jako
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nějaké znamení. Koncem února proběhla informační schůzka se zájemci v klubu Pod kanoí,
na které zároveň pan Miklas spolu s účastníky minulé pouti promítl diapozitivy, nastínil
program s již pevně stanoveným datem pouti ve dnech 14.-26.8.2010 a odpověděl na dotazy.
Překvapilo mě, že osazenstvo bylo převážně středního až staršího věku a já jsem byla
nejmladší (33 let). Trošku jsem tedy váhala, zda se přihlásit, protože jsem naivně
předpokládala, že to bude pout mladých. Přesto jsem na závěr setkání vyplnila závaznou
přihlášku, protože jsem si v duchu řekla, že taková příležitost se nemusí brzy naskytnout.
Tak jak se termín pouti blížil, přicházely informační maily s pokyny a radami na cestu a
moje nervozita stoupala, protože jsem vůbec nevěděla, co od této pouti čekat. Na pouť se
přihlásila také moje mladší sestra a její kamarádka, takže jsme si řekly, že sice nevíme, do
čeho jdeme, ale že to snad nějak přežijeme.
Chaotické bylo také balení na 13 dnů – museli jsme si vzít věci na putování (doporučují se
dvoje boty), počítat s teplým i deštivým počasím, spacák, dostatek jídla, čekalo nás koupání v
moři, ale také návštěvy památek, proto když jsme v sobotu 13.8.2010 vyjížděli od kostela ve
Zlíně, poznamenal pan Miklas, že autobus je přetížený, a že během pouti poznáme, kolik
zbytečných věcí s sebou vezeme. A měl pravdu.
První dojmy nebyly nijak příjemné - autobus nebyl z nejmodernějších, seděla jsem na
sedadle u dveří, kde bylo málo místa jak na nohy tak na příruční zavazadla, ani od vidění jsem
nikoho z poutníků neznala, takže mě přepadaly chmurné myšlenky, jak těch 13 dnů zvládnu.
V Brně k nám přisedl otec benediktin Vojtěch Kolaja z břevnovského kláštera. Poté jsme
pokračovali přes Rakousko a čekal nás noční přejezd přes Itálii do Francie.
V neděli dopoledne nás čekala povinná 9ti hodinová přestávka, kterou jsme strávili ve
francouzském městě Nice ležícím na jihu v Provenci mezi Cannes a Monakem na Azurovém
pobřeží Středozemního moře. Už při mši sv. v malém kostelíku sv. Jakuba jsme si všimli, že
v kostele nevidíme dvě nejstarší poutnice – sestry (72 a 76 let), které se zřejmě ztratily. Proto
po mši sv. vyrazila skupinka lidí tyto poutnice ve spleti přilehlých uliček hledat. Netrvalo
dlouho a ony dvě dámy byly nalezeny v jednom kostelíku, kde se v kapli sv. Rity modlily,
aby je někdo našel. Tyto 2 poutnice nám začaly velice silně připomínat dvě starší lehce
zmatené dámy z filmu Účastníci zájezdu a v průběhu dní nás o tom stále častěji utvrzovaly. V
Nice nás poté čekala procházka na vyhlídku nad městem, odkud se nám naskýtaly úchvatné
pohledy na blankytně modré moře, pláž a celé město. Následoval volný program, který
většina poutníků strávila na pláži, i když díky velkým vlnám byl vyhlášen zákaz koupání, a
návštěvou památek. 3. den pouti jsme projížděli celou Provencí, kdy cestu lemovaly nádherné
lány fialových levandulí a odpoledne jsme dorazili do Lurd ležících v podhůří Pyrenejí. Toto
mariánské poutní místo je známé tím, že se zde v roce 1858 u nedaleké jeskyně zjevila Panna
Maria 14tileté Bernardettě a následně zde vytryskl pramen vody s léčivými účinky. Lurdy
ročně navštěvují miliony poutníků a nemocných. Čekala nás mše sv. v jedné z bočních kaplí a
poté prohlídka poutního místa. Osobně musím říct, že mě zarazila mohutnost celého „areálu“
– velká bazilika Panny Marie s přilehlým náměstím a sloupem, obrovský podzemní sál pro 11
000 lidí … - a hlavně davy lidí u jeskyně se sochou Panny Marie, u kohoutků s vodou, v
obchodech…až si člověk začne klást otázku, na kolik je to ještě poutní místo a na kolik už jde
o komerci a byznys. Večer se někteří poutníci zúčastnili ještě světelného průvodu.
4.den nás čekal celodenní přejezd až do španělské Galicie – jedné ze 17 autonomních
oblastí Španělska, jehož hlavním městem je Santiago de Compostela. Cestou jsme mohli
obdivovat přírodní krásy Španělska, které nás ohromilo svou velikostí. Už během dne jsme
míjeli Camino Frances - Francouzskou poutní cestu, na kterou jsme se měli další den vydat i
my. V podvečer jsme dorazili do Samosu, jednoho z nejstarších španělských klášterů, který
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patří řádu benediktinů. Staré kovové postele s proleženými matracemi sice nebyly nijak
pohodlné, ale člověk byl rád, že se má před náročným dnem kde vyspat.
Když mi moje spolusedící v autobuse (63let) vyprávěla, jak se na pouť připravovala
(přesně podle rad v informačních mailech), že si měsíc před poutí nekoupila síťovku na MHD
a z Jižních Svahů do centra Zlína a zpátky chodila pěšky, jak s přítelkyní trénovala s
turistickými holemi, úplně jsem se zastyděla, jak lehkovážně k pouti přistupuji a naivně
spoléhám na dobrou fyzickou kondici.
5.den brzy ráno jsme opět naložili všechny zavazadla do autobusu (postupně jsme v balení
a vybalování získávali rutinu), dostali jsme teplý čaj na cestu, mapu denní etapy, následovalo
požehnání a z nás se stali peregrinos – poutníci. Jako správní poutníci jsme s sebou měli
credencial – poutnický průkaz – do kterého jsme v průběhu pouti dostávali v kostelech,
ubytovnách, informačních centrech, kavárničkách a bistrech s občerstvením razítka. Kdo chce
získat potvrzení o vykonání svatojakubské pouti v katedrále v Santiagu, musí absolvovat
minimálně 100 km pěšky nebo na koni a nebo 200 km na kole. Vykonanou cestu dokládá
právě credencialem plných razítek s datem získání.
Čekala nás náročná etapa měřící přes 29 km, ty méně zdatné autobus odvezl do blízké
Sarrie, odkud absolvovali do cíle etapy – městečka Portomarin „pouze“ 20 km. Už večer jsme
se sestrou a kamarádkou uvažovaly, jestli hned první den zvolit delší trasu anebo zvolit
mírnější variantu. člověk si však přirozeně rád klade větší cíle, bere to jako sportovní výkon a
v duchu si trochu pyšně říká, že to přece musí zvládnout. Vydali jsme se na pouť, takže jaké
úlevy. Večer si pak vyčítá, proč neposlechl vnitřní hlas a přecenil své síly, oblepuje paty,
prsty a ovazuje kolena. O tom, že ho všechno bolí a nemůže téměř ani chodit, už ani
nemluvím. Najednou pak zjistíte, že na počtu kilometrů vlastně nezáleží….
Poutní cesta je značena žlutými šipkami nastříkanými sprejem, které jsou na silnicích,
domech, plotech, kamenných zídkách a také kamennými rozcestníky nebo žlutomodrými
cedulemi s jakubskými mušlemi – hřebenatkami. Také na hlavních cestách jsou umístěny
oznamovací cedule s mušlí a řidiči jsou upozorněni, že v tomto úseku křižuje Camino silnici a
je dobré zpomalit.
Trasa 1. dne byla opravdu náročná, terén byl hodně členitý a tak jako i další etapy vedla
chudým španělským venkovem, kde se lidé živí převážně chovem dobytka, takže ona
pověstná „vůně domova“ i
„kravince“ na cestě nás
provázely velmi často.
Když si o tom člověk čte
doma v knížce, považuje
to za přehnané a nechce
tomu věřit, realita je však
jiná. Jeden úsek cesty
jsme absolvovaly společně
se stádem krav a ovcí,
které se vracelo z pastvy, a
které
si
klidně
vykračovalo po Camino –
poutní cestě.
Ing. Jarmila Váňová
pokračování příště
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Z pamětní knihy farnosti Újezd
IV. Náboženské poměry dle zaznamenání P. Antonína Kašpara,
faráře – administrátora v letech 1959 - 1962
V době, kdy je vykonávána duchovní správa naší farnosti P. Antonínem Kašparem, tedy i
v r. 1960, probíhá tato za situace, kdy jeho arcibiskup olomoucký J.K. Matocha je nucen žít
v internaci ve svém bytě v olomoucké arcibiskupské rezidenci od velikonoc 1950. A pojem
internace zná československý právní řád pouze jako trestný čin podle § 230 trestného zákona
č.86/1950 Sb. s trestní sazbou 10 – 20 let. Ptáme se, za co byl internován tento biskup –
vyznavač, jenž patří mezi naše slavné muže a duchovní otce jako 67. nástupce sv. Metoděje,
který se zapsal hluboce do dějin naší arcidiecéze jako vědec, profesor křesťanské filozofie a
vychovatel kněžského dorostu, a pak jako moudrý, statečný a neohrožený pastýř svěřeného
Božího lidu. Na něho, jako i na množství jiných se vztahují slova Pia XI. v Encyklice Mit
brennender Sorge /S palčivou starostí z r. 1937/: „Děkujeme Vám, ctihodní bratři, Vašim
kněžím a všem věřícím, kteří plnili a plní svou křesťanskou povinnost, hájíce velebná práva
Boží proti novopohanství, které prahne po útoku, a je bohužel namnoze podporováno z vlivné
strany. Tento dík je dvojnásob vroucí a je spojen s uznalým obdivem pro ty, kteří při plnění
těchto povinností směli pro Boha na sebe vzít pozemské oběti a pozemské utrpení“. Přesto, že
ve výše zmíněném roce 1960 proběhla u nás amnestie 9.5., vztahovala se na převážnou
většinu politických vězňů, nicméně minula údajné vedoucí velezrádných skupin. Kněží, jimž
bylo odepřeno jít domů, byli pak soustředěni ve valdické věznici. Otcové Mádr, Zvěřina,
Ondok, Bradna, Pavlík vydali o životě tam stráveném písemné svědectví. Jak tyto a jiné
nepříznivé skutečnosti působily na citlivé srdce a ne příliš pevné zdraví našeho P. Antonína
Kašpara, kterého měli farníci rádi?
V květnu 1960, jak zaznamenává, byla nákladem „Jednoty“ přestěhovaná socha sv. Jana
Nepomuckého z návsi před obchodním domem ke vchodu na hřbitov, kde místo ze své
zahrady věnovala rodina Drgova. Je to místo velmi vhodné, farní úřad pak svým nákladem
nechá udělat kolem zděnou ohrádku. V únoru jednáno o novém místě pro hřbitov. Vybrány
parcely nad farní zahradou (viz protokol v úřední korespondenci 1960). Žádost
administrátora, aby hřbitov byl prodloužen za „hradišťsko“ – zamítnuta. Začátkem června
započato s generální opravou farní budovy. Tři stěny, západní, severní a jižní (zvenčí)
oklepány až na holé zdivo, znovu nahozeny a nastříkány. Současně posunuto 12 oken o 15 cm
dovnitř zdiva a 5 oken dáno úplně nových. Uvnitř chodby v přízemí probourány nové dveře
vlevo do pokoje. Při bouračce se přišlo, že na tom místě bylo okno do chodby a nad ním
klenutí z kamene ... Vůbec zjištěno, že celé přízemí i příčky jsou z kamene. Při odstraňování
starých dveří a bednění kolem nich vytaháno ze zdi mnoho velikých polen, pod prahy úplně
shnilé a vyžrané od hubky.
Koncem června a celý červenec stále pršelo, bylo chladno, některé dni jen 12 st. nad nulou
v poledne. Ale úrody se ukazují velmi pěkné. Noviny píší o velkých povodních.
Od 1.7.1960 nová úprava krajů a okresů ... Okres Val. Klobouky zrušen a připadl k okresu
Gottwaldov.
6. srpna 1960 konečně po tříměsíčním přesvědčování založeno v Újezdě Jednotné
zemědělské družstvo a pak též v přifařených obcích. Přesto asi pětina rolníků zůstala mimo.
Počet dětí přihlášených do náboženství II. až VII. školní rok se pohybuje každý rok nad 80
% v Újezdě a v přifařených obcích kolem 95 %.
První tři týdny v říjnu pracovali ve farní budově dva natěrači z komunálních služeb z
Luhačovic. Natírali všechna okna a dveře.
Život farností č.10
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Letos navíc byla tak požehnaná úroda peckovin, že staří lidé něco takového nepamatují.
Kolik týdnů se všude trnky vařily, sušily, dávaly na kvas nebo dobytku, o výkup ovoce nebylo
postaráno.
Pro kostel pořízeny z darů farníků tři nové ornáty, bílé a fialové antipendium na hlavní
oltář a kazatelnu a na podlahu 100 m červených kokosových koberců.
Farníci slopenští dali nový háv zvenčí své kapličce, zajistili základy betonovými pilíři a
pořídili nové rýny.
Usnesením Lidového soudu v Gottwaldově ze dne 10.11.1960 všechny farní pozemky
přebírá stát, zastoupený ONV ve Val. Kloboukách. Faře se nechává jen dvůr, zahrada, a dvě
parcely č. 3783 a 3877 na Hrabůvkách ve výměře 0,46 a 0,34 ha, celkem 1,06 ha.
Mgr. Vladimír Měřínský
(pokračování příště)

ŽIVOT A POSLÁNÍ KŘESŤANŮ
V CÍRKVI A VE SVĚTĚ
Závěrečný dokument Plenárního sněmu katolické církve v ČR
Sněm jako událost obdarování a nového porozumění
7. Zasedání sněmu nás znovu přivádí především k tématu n o v é h o p o s t o j e k církvi
a jejímu m í s t u ve společnosti, ke zkušenosti, kterou učinila v moderních dějinách,
především v době nacismu a komunistické persekuce, a zvláště silně pod vlivem II.
vatikánského koncilu.
Úvodní slova této kapitoly – obdarování a nové porozumění – jejich naplňování jako
radostné zvěsti – evangelia – je v těchto dnech měrou vrchovatou s láskou realizováno státní
návštěvou Svatého otce Benedikta XVI. ve Velké Británii.
Co více, lépe a radostněji může charakterizovat slova Ježíše Krista – hlásat evangelium
všem lidem. „Jděte tedy, získejte za učedníky všechny národy, křtěte je ve jménu Otce i Syna
i Ducha svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. Hle, já jsem s vámi po
všechny dny až do konce světa /Mt 28, 19-20/. Tato papežova mise, přes všechny obtíže, o
nichž se vyjádřil vatikánský mluvčí Federico Lombardi probíhá pozitivně, když sdělil: „Naše
plány (zpráva o přípravě teroristického útoku na papeže) to nijak nenaruší, britská policie nás
ujistila, že na programu nemusíme nic měnit, papež znepokojen nebyl, protože přiletěl do
Británie s odvahou a radostí.
„V univerzitním areálu v projevu vybídl papež žáky a studenty, aby se snažili stát se
„svatými 21. století“ a nebrali si za vzor jen osobnosti sportu a showbyznysu. „Samotné
peníze nestačí k tomu, abychom byli šťastni“, čímž varoval studenty. Vyzval představitele
katolických škol v Británii, aby zajistili bezpečné prostředí dětem a mladým. Odsoudil dle
agentury ATP pedofilní skandály v některých zemích, které otřásly celou katolickou církví. Je
možné účinně vychovávat k víře, ale jen pokud vládne atmosféra uctivé a láskyplné důvěry“,
zdůraznil Benedikt XVI., první papež, který zavítal na oficiální návštěvu této protestantské
země.
Již přijetím zákona Catholic Relief Act v r. 1829, jenž udělil katolíkům v Británii právo
zasednout v parlamentu se rýsuje ono „nové porozumění“, jež naplňuje svým životem a dílem
kardinál John Henry Newmann (1801 – 1890), papežem 19.9.2010 beatifikovaný
v Birminghamu. Právě on vyzýval ve svých traktátech a spisech k obnovení ztracené jednoty
Život farností č.10
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mezi Londýnem a Římem. 9. října 1845 jako čtyřiačtyřicetiletý hrdý Angličan konvertoval a
vstoupil do katolické církve a r. 1879 jmenován kardinálem. V otázkách pravdy, svědomí,
poslušnosti vůči autoritě, roli křesťanů v občanském životě nebo vztahu víry a rozumu
můžeme vycítit spřízněnost Newmanna a Benedikta XVI. Kardinál Newmann naplňuje tak
své největší životní přání – vytvořit stezku, po níž mohou anglokatolíci vstoupit do katolické
církve, aniž by se vzdali své liturgie, etc. Poctivé hledání však předpokládá odhodlání
přijmout důsledky nalezeného poznání a bez něho má jen malou cenu. J. H. Newmann byl
připraven následovat poznanou pravdu i za cenu osobní oběti a v tom spočívá jeho největší
přínos. Benedikt XVI. zde ve svých vystoupeních zdůrazňuje, že pro život studentů je třeba
učit nejen utilitarismu ale i moudrosti, neopomíjet etický a náboženský aspekt při výchově,
třeba duchovní dimenze – nejen chlebem živ je člověk, odmítá marginalizaci náboženství
v životě společnosti s důrazem na obranu lidského života v jeho celistvosti, polemizuje
s relativismem, který odmítá i vytěsňování náboženství z výuky, což směřuje do
sebedestruktivní svobody džungle. Aktuálnost papežovy mise dokumentuje tu úžasnou šíři 7.
bodu kapitoly – k novému postoji k církvi etc.
Bývalý kardinál Ratzinger se zamýšlí nad postavením církve v řádu svobody společnosti,
jejím významu, kde sídlí a táže se, co pro společnost může znamenat. Církev není jedna
organizace mezi jinými, ani nějaký druh státu ve státě, který by měl být vytvořen stejně jako
stát, podle stejných demokratických pravidel hry. Církev je něco jiného – je to takzvaně
duchovní síla. Má svou sociální a organizační formu, ale v podstatě je zdrojem síly, který
dodává to, co stát sám ze sebe mít nemůže. Existuje přece známý Böckenfördův výrok, který
se stal už heslem: Demokratická společnost žije ze sil, které sama nemůže vytvořit, potřebuje
hodnověrné rádce, osobnosti, instituce, které by v dobách otřesů zůstaly neotřesitelné. Víme
přece, že demokracie je odvážný pokus, že rozhodováním podle většinového principu lze
správně řídit jen určitý rámec lidských záležitostí. Tento princip by se stal absurdním, kdyby
se rozšířil na otázky pravdy, dobra; kdyby díky němu musela stále poslouchat třeba velká
menšina, a tak by opět vznikl nějaký druh oligarchie, vláda jedné skupiny. Proto demokracie
sama volá po doplňujících skutečnostech, které by jejím mechanismům dávaly smysl a které
jsou samy budovány tak, že odpovídají svému vlastnímu, vnitřnímu příkazu.
Pro církev je tudíž velmi důležité, aby nebyla chápána primárně jako samosprávné těleso,
které nabízí určité služby, ale aby žila z toho, co sama nevytvořila, žila to věrně a dynamicky,
a tím celému společenství lidstva poskytovala to, co nemůže mít z vlastního rozhodnutí.
Nemůže světu udílet rozkazy, ale může mít připravené odpovědi pro bezradné. Biblické
obrazy soli země, světla světa naznačují, že církev má zástupnou funkci. Sůl země
předpokládá, že není celá země solí. Církev má jako církev funkci pro celek, v celku, není to
jednoduše kopie něčeho jiného, ani to není stát. Toto všechno musí být v jejím životě
přítomno. Musí si být vědoma svého zcela specifického poslání otevírat svět Božímu světlu,
aby mohl dýchat.
Mgr. Vladimír Měřínský
(pokračování příště)
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Pořad bohoslužeb v říjnu – farnost Újezd
15.00 Új.:

1. října : Pátek
Sv. Terezie od dítěte
Ježíše, panny
a učitelky církve

2. října : Sobota
Sv. andělů strážných

3. října : Neděle
27. neděle
v mezidobí
4. října : Pondělí

18.00 Sl.:
6.30 Új.:
16.00 Lo.:
7.00 Új.:
8.15 Sl.:
9.40 Új.:
11.00 Dr.:

Za + Renatku Maliňákovu, Josefa Maliňáka,
rodiče Hasoňovy, duše v očistci a pomoc Ducha
svatého pro živou rodinu
Za + rodiče Machů, Hlavicovy, Váňovy, jejich
syny, duše v očistci, dar zdraví a Boží požehnání
pro živé rodiny
Za + Marii a Jana Grencovy, Otakara Pospíchala
a živou rodinu
Na dobrý úmysl a za + rodiče
Za členy Živého růžence z Vysokého Pole
Za + Václava Zelenku, duše v očistci, živou
a + rodinu
Za členy Živého růžence z Újezda
Za členy Živého růžence z Drnovic

17.00 Új.: Za + Františka Polčáka, manželku, rodiče z obou
strana a duše v očistci
17.00 Új.: Za + rodiče Machů, jejich děti a dar zdraví pro
živou rodinu
5. října : Úterý
18.30
Dr.:
Za + manžela, rodiče, duše v očistci a živou
Ferie
rodinu
17.00
Új.:
Za + manžele Machů, jejich syna Oldřicha,
6. října : Středa
manžele Váňovy, jejich syna Josefa, manžele
Sv. Bruna, kněze
Fojtíkovy, duše v očistci a živou rodinu
18.00 Sl.: Za + rodiče Urbaníkovy, Hetmerovy, dvě dcery,
Františku Tichou a duše v očistci
17.00 Új.: Za + rodiče Zichovy, rodiče Ambruzovy, dva
bratry s prosbou o Boží pomoc a dar zdraví pro
7. října : Čtvrtek
živou rodinu
Panny Marie
18.30
Dr.:
Za + Josefa a Ludmilu Trčkovy, duše v očistci,
Růžencové
ochranu a pomoc Boží pro živou rodinu
15.00
Új.:
Za rodiče Drgovy, Josefa Ďulíka a živou rodinu
8. října : Pátek
18.00 Sl.: Za Marii a Františka Machů, duše v očistci, dar
Ferie
zdraví a Boží ochranu pro živé rodiny
6.30 Új.: Za + rodinu Kovaříkovu, Kozubíkovu a
9. října : Sobota
Lauterbachovu
Sv. Dionýsia
a druhů, mučedníků 16.00 Lo.: Za + Marii Janošíkovu, manžela a Boží ochranu
pro živou rodinu
7.00 Új.: Za členy Živého růžence z Loučky
8.15 Sl.: Za členy Živého růžence ze Slopného
10. října : Neděle
9.40 Új.: Za Františka Častulíka, Josefa Belžíka a Boží
28. neděle
požehnání pro živé rodiny
v mezidobí
11.00 Dr.: Za + rodiče Velískovy, duše v očistci, na které
nikdo nepamatuje, dar zdraví, Boží požehnání a
ochranu Panny Marie pro živou rodinu
Sv. Františka
z Assisi, řeholníka
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11. října : Pondělí 17.00 Új.: Za rodiče Hlavičkovy, syna Vladimíra, jeho
Ferie
17.00 Új.:

12. října : Úterý
Sv. Radima, biskupa

18.30 Dr.:
17.00 Új.:

13. října : Středa

18.00 Sl.:

Ferie
17.00 Új.:

14. října : Čtvrtek
Sv. Kalista I., papeže
a mučedníka

18.30 Dr.:

15.00 Új.:

15. října : Pátek
Sv. Terezie od Ježíše,
panny a uč. církve

16. října : Sobota
Svaté Hedviky,

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

17. října : Neděle
29. neděle
v mezidobí
Sv. Ignáce
Antiochijského, biskupa a
mučedníka

8.15 Sl.:
9.40 Új.:
11.00 Dr.:

vnuka, dar zdraví, ochranu a pomoc Boží pro
živou rodinu
Za + rodiče Juřicovy, syna, jejich + sourozence a
Boží požehnání pro živou rodinu
Za + rodiče Častulíkovy, dceru Annu a duše v
očistci
Za rodiče Mozgvovy, děti, rodiče Janáčovy, duše
v očistci
a dar zdraví pro živou rodinu
Za rodiče Pláškovy, Petrů, + sourozence, dar
zdraví
a Boží ochranu pro živé rodiny
Za + rodiče Mikulkovy, Františka Drábka, dar
zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu
Za + Jana Pavelku, rodiče z obou stran, dva
bratry, švagrovou, Františka Zichu, Josefa
Kořenka, duše v očistci a Boží ochranu pro živé
rodiny
Za + Vojtěcha Kořenka, rodinu Kořenkovu,
Kostkovu, Chromčákovu, Balouškovu, + Justina
Kojdu, Josefa Ovesného a dar zdraví pro živé
rodiny
Za + rodiče Žáčkovy, + rodinu Žáčkovu,
Vaculínovu, Drgovu a Boží ochranu pro živou
rodinu
Za + Martinu Palkovskou a Michala Brunera
Za + Františka Žálka, živou i + rodinu Žálkovu,
Matochovu a duše v očistci
Za + Františku a Jana Kořenkovy, jejich + rodiče
a Boží požehnání pro živou rodinu
Za + rodiče Machů, prarodiče, jejich příbuzné
doma i v cizině, + rodiče Trunkátovy a švagra
Za farníky (sv. křest)
Za + Jiřinu Barcůchovu, + manžela a Boží
ochranu pro živou rodinu

On
Ov

Ku

MJ

FL

Pe
ŠF
Mě
Ra
MJ

18. října: Pondělí
Sv. Lukáše,
evangelisty

17.00 Új.: Za + Stanislava Černobilu, jeho rodiče, rodiče
Urubkovy a dar zdraví pro živou rodinu

19. října : Úterý

17.00 Új.: Za rodiče Machů, syna Ladislava, jejich rodiče,
sourozence, duše v očistci a ochranu Boží pro
živou rodinu
18.30 Dr.: Za Aloise Maniše, dceru Maru a duše v očistci

Ov

17.00 Új.: Za Terezii a Jana Kamenčákovy, jejich rodiče a
dar zdraví pro živou rodinu
18.00 Sl.: Za + Annu Váňovu, syna Karla, + Anastázii
Olejníkovu, + Aloisii Petrů a duše v očistci

Pe

Sv. Jana, Izáka a
druhů, mučedníků,

20. října : Středa
Ferie

Život farností č.10
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17.00 Új.: Za + Annu Barcuchovu a syny Jaroslava
Barcucha
21. října : Čtvrtek
18.30
Dr.:
Za + rodiče Tkadlecovy, rodinu Hnaníčkovu,
Ferie
Kmnoníčkovu
a pomoc Boží pro živou rodinu
15.00 Új.: Za + Josefa Buriánka, bratra Františka, rodiče
Buriánkovy, Bližňákovy, pomoc Boží a ochranu
22. října : Pátek
Panny Marie pro živou rodinu
Ferie
18.00 Sl.: Za Josefa Fiodora, matku, rodiče Váňovy, Věru
Fiodorovu a Boží požehnání pro živou rodinu
6.30 Új.: Za živou a + rodinu Ambrůzovu, Drgovu,
23. října : Sobota
Kovářovu, Semelovu a duše v očistci
Sv. Jana
16.00 Lo.: Za + rodiče Polomíkovy, syna Františka a živou
Kapistránského,
rodinu
kněze
7.00 Új.: Za Marii a Karla Barcuchovy, jejich rodiče a
24. října : Neděle
sourozence
30. neděle
8.15 Sl.: Za živou a + rodinu Heinzovu a Vaňkovu
v mezidobí
9.40 Új.: Za + Františka Kořenka, jeho rodiče a ochranu
Hody v Újezdě
Panny Marie pro živou rodinu
Sv. Antonína Klareta,
11.00 Dr.: Za + Josefa Bodláka a bratra Jana s manželkou
biskupa

25. října : Pondělí
Ferie Adorační
den v Újezdě
17.00 Új.: Za + rodinu Andrýsovu, + Miloslava Jála,
26. října : Úterý

27. října : Středa
Ferie

28. října : Čtvrtek
Sv. Šimona
a Judy, apoštolů
29. října : Pátek
Ferie

30. října : Sobota
Sobotní památka
Panny Marie
Život farností č.10

ZvV

Mě

Ku
Mě
Am
KJ
On

17.00 Új.: Za + Františka Fojtů, zetě Josefa, dva bratry,
švagrovou a Boží požehnání pro celou živou
rodinu

Ferie

ZvD

nemocnou osobu a duše v očistci
18.30 Dr.: Za rodiče Častulíkovy, dceru Bohumilu, Annu,
zetě Františka, dvoje stařečky, vnučku Evu, Marii
Častulíkovu, Blanku, duše v očistci a Boží
požehnání pro živou rodinu
17.00 Új.: Za + Žofii Kráčalíkovu, manžela a duše v očistci
18.00 Sl.: Za + rodinu Pochylou, Fojtíkovu, + Jiřinu
Kocháňovu, manžele Tiché a dar zdraví pro živou
rodinu
17.00 Új.: Za + Ludmilu Vítkovu a dar zdraví pro živou
rodinu
18.30 Dr.: VP 92
15.00 Új.: Za + rodiče Machů, ochranu a pomoc Boží pro
živou rodinu
18.00 Sl.: Za + Josefa Šimonů, dceru Janu, rodiče z obou
stran, duše v očistci, živou a + rodinu
6.30 Új.: Za rodiče Jakůbkovy, syna Františka a živou
rodinu
16.00 Lo.: Za + rodiče, dva bratry, dvě sestry Trchalíkovy,
Františka Trochtu a Boží požehnání pro živou
rodinu

Ov

Ku

MJ

ZvD

Ra
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31. října : Neděle
30. neděle
v mezidobí
Sv. Wolfganga, biskupa

7.00 Új.: Za + Josefa Brlicu (výroční mše svatá)
8.15 Sl.: Za živou a + rodinu Kadlečkovu
9.40 Új.: Za + rodiče Kořenkovy, syna, vnuka, švagra,
ochranu a pomoc Boží pro živou rodinu
11.00 Dr.: Za farníky

ŠF
Pe
Jak
KV

Pořad bohoslužeb v říjnu – farnost Horní Lhota
1. října : Pátek
Sv. Terezie od dítěte
Ježíše, panny a uč. c.

2. října : Sobota
Sv. andělů strážných

3. října : Neděle
27. neděle
v mezidobí
4. října : Pondělí

17.45

Za živou a + rodinu Šustkovu, Schovajsovu, duše
v očistci a Boží ochranu

17.45
6.55

Za členy živého růžence
Za rodiče Januškovy, Pláškovy, celou živou a + rodinu
Za Oldřicha Matulíka, dvoje rodiče, duše v očistci, dar
zdraví a ochranu Boží pro živou rodinu

9.30
17.30

Sehradice: Mše sv. na dobrý úmysl

16.00

Za + Bohumila Juračku, + rodinu Zádrapovu a Boží
požehnání pro celou živou rodinu

Sv. Dionýsia
a druhů, mučedníků

17.45

Za + rodiče Kuželovy, Marii Ambrusovu, dceru Marii,
manžela Václava, duše v očistci a celou živou rodinu

10.října : Neděle
28. neděle
v mezidobí
11. října : Pondělí

6.55

Sv. Františka u
Assisi, řeholníka

7. října : Čtvrtek
Panny Marie
Růžencové

9. října : Sobota

9.30

Za Františka a Bohumilu Heinzovy, dceru, vnuka, rodiče
Heinzovy a Vojáčkovy
Za farníky a poutníky

17.30

Sehradice: Mše sv. a Mariánské večeřadlo (P. Stříž).

17.30

Sehradice: Za + rodiče Žáčkovy a Boráňovy

Sv. Kalista I., papeže
a mučedníka

16.00

Za + rodiče Rakovy, syna a živou rodinu

16. října : Sobota

17.45

Na poděkování Pánu Bohu za 25 let společného života
s prosbou o Boží požehnání do dalších let
Za + rodiče Malotovy, syna Františka, + rodiče
Koláříkovy, syna, vnuka, snachu, zetě a Boží ochranu
pro živou rodinu
Za + Václava Žáčka, rodiče, duše v očistci, dar zdraví
a Boží ochranu pro celou živou rodinu

Ferie

12. října : Úterý
Sv. Radima, biskupa

14. října : Čtvrtek

Svaté Hedviky,

17.října : Neděle
29. neděle
v mezidobí
Sv. Ignáce
Antiochijského, biskupa a
mučedníka
Život farností č.10
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18. října : Pondělí
21. října : Čtvrtek

17.30
16.00

Sehradice: Mše sv. na dobrý úmysl
Za + Antonii Bruníkovu, Josefa Maňase, rodinu Žáčkovu
z Dolní Lhoty a duše v očistci

17.45

Za + rodiče Janíkovy, dva syny, jejich manželky a duše
v očistci

Ferie

23. října : Sobota
Sv. Jana
Kapistránského,
kněze

24.října : Neděle
30. neděle
v mezidobí
25. října : Pondělí
Ferie Adorační
den v Újezdě
28. října : Čtvrtek
Sv. Šimona
a Judy, apoštolů
30. října : Sobota
Sobotní památka
Panny Marie

31. října : Neděle
30. neděle v
mezidobí
Sv. Wolfganga, biskupa

6.55
9.30

Za + Ludvíka Heize a rodiče z obou stran
Za farníky (sv. křest)

17.30

Sehradice: Za milost odpuštění hříchů spáchaných v
Sehradicích od doby jejich vzniku, za dar obrácení spásy
a uzdravení pro všechny jejich obyvatele

16.00

Za + rodiče Babáčkovy, jejich syna, vnuka, živou a +
rodinu Babáčkovu a Váňovu

17.45

Za + Vladislava Mikuláška, Františka Petráše, jejich
sourozence, rodiče z obou stran, celou živou a + rodinu
Za Jaroslava Majerika, rodiče z obou stran a duše v
očistci
Za + Aloisii a Antonína Řezníčkovy, dceru Miladu,
jejího manžela, duše v očistci, ochranu a pomoc Boží pro
celou živou rodinu

6.55
9.30

Oznámení: Na mších sv. pro děti v pátek nám chybí zpěváčci. Kdo by chtěl zpěvem chválit
Pána Boha a dělat radost sobě i ostatním, bude srdečně vítán na schůzkách Scholičky. V
případě zájmu dětí i rodičů se nácvik uskuteční vždy v pondělí v 15.15 v dolním sále na faře
v Újezdě .První setkání plánujeme 4. října 2010.
Chystáme se už také nacvičovat scénku ke sv. Mikuláši. Tento pátek se ve dvě hod. sejdeme
a domluvíme co se bude hrát a určíme obsazení. Zájemci o hraní se budou setkávat každých
14 dní v pátek ve dvě hod také na faře.
M. Ambrůzová, katechetka.

Život farností č.10
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SKUPINY ÚKLIDU
V kostelích újezdské farnosti
v říjnu 2010:
_______________________________________________

Dat. : Újezd : Drnovice : Slopné :
________________________________

2.10.:
9.10.:
16.10.:
23.10.:
30.10.:

6.
7.
8.
9.
10.

Život farností č.10

9.
10.
11.
1.
2.

11.
12.
13.
14.
15.
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