ROČNÍK: V

ČERVEN 2011

č. 6

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

Červen - měsíc zasvěcený úctě Ježíšova Srdce
Tak jako v měsíci květnu uctíváme Matku Boží,
Pannu Marii, v červnu obrací církev naši pozornost
ke Kristu, který nás tolik miloval, že dovolil, aby i
jeho Srdce bylo probodeno kopím vojína.
Svatý Jan ve svém prvním listě píše: „Bůh je láska.”
Tato slova platí o Ježíšovi. Ježíš je láska. Všude z
něho vyvěrá láska. Tu její horoucí a vyzařující střed.
Láska ke všemu, co dýchá, a žije, ke všemu, co Otec
stvořil, co se zrcadlí v jeho podobenstvích. Ježíše
vede láska, když vidí opuštěný zástup těch, kteří byli
jako ovce bez pastýře. Láska silná a velkodušná. A
láskou jsou vedena jeho slova: „Pojďte ke mně
všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi, a já vás
občerstvím.” To je láska jistá si svou nevyčerpatelnou
silou.
Ježíši tichý a pokorný Srdcem, učiň naše srdce podle Srdce svého. Dej, ať se
naučíme pravé úctě a lásce k tvému Srdci a ať ji projevujeme denně nejen slovy, ale
především poctivým křesťanským životem.

***
Probuď se člověče,
neboť pro tebe se stal Bůh člověkem
Probuď se, člověče třetího tisíciletí!
Moderní člověče, dospělý,
a přece někdy slabý
v myšlení a ve vůli
nech se vzít za ruku.
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Neboj se, svěř se Mu!
Oživující síla jeho světla
tě povzbuzuje, aby ses pustil
do budování nového světového řádu,
založeného na spravedlivých vztazích
mravních a hospodářských.
Benedikt XVI.

Z FARNÍCH MATRIK :
Do společenství víry jsme skrze svátost křtu v květnu 2011 přijali:
Samuela Remeckého
Sáru Stránskou
Štěpánku Hasilovou

Újezd
Drnovice
Horní Lhota

***
V měsíci dubnu odešli na věčnost a byli pohřbeni:
10. května:
Anna Šomanová
90 let
Vysoké Pole 136
10. května:
Anna Olejníková
Drnovice

79 let

14. května:
Anna Zámečníková
80 let
Vysoké Pole 153
20. května:
Josef Janoš
Vysoké Pole 97

47 let

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

***
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Dýchej na mne, Duchu Svatý, abych svatě smýšlel.
Popoháněj mne, Duchu Svatý, abych svatě jednal.
Lákej mne, Duchu svatý, abych svatě miloval.
Posiluj mne, Duchu Svatý, abych co je svaté chránil.
Ochraňuj mne, Duchu Svatý, abych tě nikdy neztratil.
Sv. Augustin

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 červen:
Úmysl všeobecný: Aby kněží prožívali své sjednocení s Ježíšovým Srdcem a svědčili o
starostlivé a milosrdné Boží lásce.
Úmysl misijní: Aby Duch Svatý dával v našich společenstvích vyrůstat početným misionářským
povoláním ochotným plně se zasvětit šíření Božího království.
Úmysl národní: Za všechny nepokřtěné, kterým různé důvody brání otevřít se Božímu pozvání,
aby nalezli v církvi pochopení, vstřícnou pomoc a laskavé přijetí.

***
Plodem ticha je modlitba.
Plodem modlitby je víra.
Plodem víry je láska.
Plodem lásky je služba.
Plodem služby je mír.
Matka Tereza

O včelách a lidech.
Může se člověk – pán tvorstva – poučit chováním obyčejného hmyzu?
Myslím, že to rozhodně stojí za zvážení. Tak teda například:
Za rok se ve včelstvu vystřídá hodně včelích generací a každá se rodí do jiných podmínek. Jaro
poskytuje včelám záplavu pylu a nektaru. Je to období hojnosti, které ale postuně přechází do chudých
letních časů a bojů s vetřelci a končí to chladným podzimem, kdy se rodí včely, které musí přežít dlouhé
zimní období. Mnohé z nich úl nikdy neopustí a o tom, jak vypadá rozkvetlá louka, nebo jak hřeje
sluníčko, si můžou jenom nechat zdát. Jednoduše jim nebylo dopřáno.
Mi lidé se taky rodíme každý do jiných podmínek. Každému z nás byly rozdány karty a někdo je má
lepší a druhý by s těma svýma tu hru nejradši zabalil. Každý z nás vyrůstal v jiném prostředí, dostal
různou výchovu, genetickou výbavu pro věci dobré i špatné, stačí třeba narodit se jako rom a hned jste na
startovní čáře někde daleko v zadu. Když je odstartováno, ti s tou lepší startovní pozicí jsou samozřejmě
vepředu a na ty co za nimi klopýtají se často dívají s posměškem, nebo pohrdáním. Týká se to vztahů
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v rodině, ve společnosti, mezi národy nebo i rasami. Než příště pronesem sebevědomé soudy o druhých,
zkusme popřemýšlet, jak by jsme tu hru zahráli mi, kdyby jsme měli jejich karty v ruce. Někdy to vypadá
jako by včelař chtěl, aby podzimní včely nosily tolik medu, jako nosí ty na jaro.
pokračování příště
Pavel Maček

Ze života kněze

KNĚŽSKÁ DOVOLENÁ
„Pojďte na opuštěné místo a trochu si odpočiňte“, řekl jednou Ježíš svým učedníkům, když už toho
měli plné zuby. Myslím, že tuto svoji výzvu nemusel opakovat dvakrát. Jindy nechápaví apoštolové
pochopili nyní velmi bystře. Ostatně Petra, Jana a Jakuba nemusel ani vyzývat, ti si s chutí ode všeho
odpočinuli a zdřímli sami. Z toho je vidět, že spánek a odpočinek jsou věci důležité a bohulibé a ani svatý
se bez nich neobejde. Natož chudák člověk hříšný, který by zalehnul a schrupnul až by brečel.
Ne, že bych se chtěl chlubit, ale také o tom něco vím. Je jenom málo míst, kde jsem ještě neusnul.
Usnul jsem v první řadě divadla, na jehož jevišti hráli národní umělci, usnul jsem v kostele na mši svaté, a
to i své vlastní, a usnul jsem párkrát i při řízení auta. To prvé a druhé je spánek ostudný, to třetí osudný.
Naštěstí to ale vždycky dobře dopadlo – na obličej – jak říká Ivan Mládek. O spánku však povídat nechci
(vidíte, jak je vtíravý), nýbrž o dovolené.
Jako kněz si ji musím vzít na dobu, která je dostatečně dlouhá, abych si odpočinul nejen já, ale také
farníci ode mě. Na druhou stranu nesmí být zase příliš dlouhá, opět s ohledem na farníky. Kdyby kněz byl
na dovolené hodně dlouho, mohli by si totiž všimnout, že to ve farnosti funguje i bez něj, a to dokonce
lépe než s ním.
Nejlepší je, když ji prožije společně se svými spolubratry, tak jak to doporučuje Pán Ježíš. Zajedou na
nějaké opuštěné místo v přírodě, kde je hustota obyvatel nižší než v přeplněné tramvaji, tam se pěkně
utáboří, zalezou do spacáků, zapnou zip a rozepnou ho až za dva týdny. To je ta správná dovolená.
Ti z nich, kteří spí trochu méně, mezi tím dvakrát třikrát vstanou, společně chodí na procházky,
chytají motýly, modlí se růženec, hrají ragby atd. Nejhezčí na tom je, že při tom jeden druhému pomáhá a
dělají všechno společně. Jestliže se navzájem zaopatří, mohou si i společně vařit.
Večer se pak sejdou u táboráku, naladí kytaru a zpívají písničky z kancionálu. Když to trochu
přepísknou do tří hodin a přijdou na ně policisti s upozorněním: „Svatí pánové, víte o tom, že rušíte noční
klid?“ odpoví: „Kdepak, my nejsme kněží, jen co si ještě zazpíváme Ó, Pane, zhasíná den, pomodlíme se
kompletář a dáme vám požehnání, hned půjdeme spát.“ A je zase všechno v pořádku.
Taková pěkně prožitá dovolená je pro kněze větší zážitek než tři pohřby. Tu letošní začínám už za pár
dní a moc se na ni těším. Jelikož mají být tropická vedra, musím s tím psaním končit a začít konečně
balit, abych to vůbec stihnul a na nic nezapomněl: breviář, klerika, spacák, šála, rukavice….
(z postřehů a povídek P. Jiřího Barhoně připravil V. Ulrich)

Z pamětní knihy farnosti Újezd
IV. Náboženské poměry dle zaznamenání P. Stanislava Gottwalda,
faráře a administrátora zdejší farnosti v letech 1971 – 1983
A.D. 1974 (pokračování)
Léta 70. minulého století, která jsme zde prožívali s P. Stanislavem Gottwaldem, nesou neustále
stigma, které charakterizuje papež Pius XI. v encyklice Divini redemptoris z r. 1937, která hovoří o
„bolševickém a ateistickém komunismu“ s odvoláním na principy „ateistického komunismu, jak se
projevují především v bolševismu“. To se týkalo i formy „reálného socialismu“ uskutečňovaného
v Sovětském Svazu a ve státech s ním spojených. Již od dob Lenina komunistické vlády ujišťovaly, že
ateizmus je pouze znakem politické strany, založené na ideologii marxistického dialektického
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materialismu ne však státu stranou vedeného. Jak krutě iluzorní to bylo tvrzení, prokázalo se toto rozlišení
v životě komunistických států, kde strana dominovala a řídila činnost státu. „Železnou pěstí přinutíme
lidstvo ke štěstí“, to prohlašoval sovětský plakát z r. 1918. Ale s kým nebo proti komu se mělo jít
železnou pěstí? Proti všem politickým a ideologickým odpůrcům etc. Pius XI. poznamenává v encyklice
Divini redemptoris /č. 22/: „Komunismus je svou povahou protináboženský a náboženství považuje za
„opium národů“, protože náboženské principy, které hovoří o posmrtném životě, odvádějí proletariát od
zacílení na ráj sovětský, který je na této zemi.“ Tedy komunismus je protináboženský nejen proto, že je
ateistický, bez Boha, ale proto, že je rozhodně zaměřen na to, aby odvedl lidi od očekávání iluze
budoucího života a nutí je jednat a zacílit se na skutečný život, kterým je život zde na zemi. Na ten je
třeba soustředit veškerou pozornost a snahu. Sen o budoucím vyrovnání rozumných a hloupých,
nespravedlností a jejich nápravy, trestu a odměny, především ale příslib budoucí posmrtné blaženosti, to
vše jsou velké protiklady vůči marxistické vizi člověka a dějin, a tím více oslabují v boji o pozemské
statky, o kterých hovoří marxismus. Pravé „opium národů“, náboženství, uspává inteligenci a vůli. Církve
(a v zemích, o které jde, katolická církev především) byly silami, které systematicky obstarávaly šíření a
pronikání tohoto „opia“. Káží naději v budoucí svět, snášení a odpouštění křivd a nespravedlností, lásku
k nepřátelům; to vše jsou smrtící jedy pro onen třídní boj, v němž marxismus spatřuje ocelové péro
pokroku lidstva, poháněného zákonem dějin ke šťastným zítřkům. Kněží církve se těšili v zemích se
starou katolickou tradicí vážnosti a měli velký a trvalý vliv. Šlo tedy o velice nebezpečné protivníky, proti
nimž bylo nutno „železnou pěst“ použít se vší bdělostí a neoblomně /A. Casaroli – Trýzeň trpělivosti/.
Všechny tyto „syndromy“ výše charakterizovaného režimu provázely život zvěčnělého našeho faráře P.
Stanislava Gottwalda. Přitom jistě měl vždy na paměti ono: Omnia ad maiorem Dei gloriam (Vše k větší
slávě Boží).
V r. 1974, týden po biřmování, které bylo v říjnu, se zde začaly objevovat anonymní ostré články proti
duchovnímu správci – údajně – že zneužil své funkce při pohřbu 92letého občana (Fr. Ambruze, že vytkl,
že jmenovaného nedali zaopatřit a že „zneuctil“ světlé památky Marušky Kudeříkové, kterou dával – dle
konzistorních podkladů – za vzor!!!). Do konce roku byly v Naší pravdě (okresní noviny) celkem 4
články. Nevím, zda je už konec těmto invektivám.
V srpnu proveden výkop na hřbitově pro položení potrubí pro elektrický bojler do zákristie. Vše
s pochopením věřících – nákladem přes 7 tisíc.
Z duchovní správy: žáků přihlášených do náboženství o něco méně než loni (355). Někteří, ač dali
správně přihlášku, včas nebyli zaevidováni. Povoleno pouze 10 hodin náboženství s minimálním počtem
40 žáků ve třídě! Sv. přijímání: 28 tisíc!, což je dosud největší počet. Křtů 80, svateb 39, pohřbů 45.
Ke konci roku byly už postaveny nové varhany pro náš kostel. Montáž zde má být koncem ledna.
L.P. 1975 – prohlášen za Milostný rok. Během ledna byly postaveny nové varhany. Celkový náklad
skoro 600 000 Kčs. Vybráno z darů věřících celé farnosti během 2 roků. V obětavosti pro kostel jsou
zdejší věřící vskutku příkladní. Varhany navrhl ing. Plánský z Krnova. Kolaudace byla provedena /viz
arch. zápis!/ 13.2.1975. Kolaudoval prof. Ant. Schindler z Olomouce. Varhany uznány za dobré (snad
jednu nevýhodu mají: zadní část je umístěna příliš vzadu – takže varhany na „pleno“ – neobsáhnou docela
plně kostel. Mají 1 389 píšťal. Ze starých zůstalo 739 - dle přání Památkové péče z Brna. Uchován byl
velký „pozitiv“, což byl dobrý počin, protože po jeho opravě a pozlacení je to nejcennější „kus“ v kostele.
Práce natěračské a malířské provedl mistr Verbický z Gottwaldova. Varhany mají 2 manuály a 19
rejstříků. Dle kolaudačního protokolu jsou po stránce architektonické velmi zdařilé, po stránce zvukové
lahodně a monumentálně znějící. Lavice z kůru byly odstraněny (silně napadeny červotočem), pořízena
nová podia a dány židle k sezení. Varhany poprvé hrály naplno13.2.1975 a doprovázel prof. Hába
z Uherského Hradiště, který během mše sv. pořádně „prohnal“ varhany. Dne 13.4.1975 posvětil Nejd.
otec biskup nové varhany přede mší sv. Hrál prof. Schindler z Olomouce a naši muži zpívali
„Jugoslávskou mši“. Odpoledne byl v kostele duchovní koncert s tímto programem: 1. Johan Pachelbel:
Preludium a fuga d-moll 2. Franz Schubert: Ave Maria – zpěv. 3. A. Corelli: Sarabanda – viola, varhany
4. Ignac Lenka: Preambulum – varhany 5. Gaetano Pugnani: Largo expresivo – viola 6. Fr. Škvor: O
Maria, matko lásky – zpěv 7. J. S. Bach: Andante z kantáty k P.M. – varhany 8. Jos. Mascagni:
Intermezzo – viola 9. Alex. Flotow: Ave Maria – zpěv 10. 2 části ze Suity Pocta Frescobaldinum 11. Ant.
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Dvořák: Lento – viola 12. Ant. Dvořák: Biblické písně – zpěv 13. Schindler: Improvizace na téma
W.A.Mozarta – varhany. Koncert měl vysokou úroveň.
Během letních měsíců byla zakoupena dlažba (za pomoci MNV) - upraven terén, navozen štěrk, písek
a cement a dlažba položena kolem kostela. Náklady: dlažba 14 900 Kčs, obrubníky 2 408 Kčs, písek
2 470 Kčs, cement 3 243 Kčs, dovozy 16 003 Kčs, režie 1 500 kčs, celkem 40 530 Kčs. ONV Gottwaldov
věnoval na toto dílo obnos 31 000 Kčs, práce v hodnotě 40 000 korun byly vykonány zdarma, díky
obětavým farníkům. Ze zbylého materiálu opět brigádnicky byly pořízeny nové schody ke kostelu. Dílo
hodně pracné, vše zdarma. Současně byla položena nová mramorová dlažba do sakristie ze zbylého
materiálu (od úpravy presbyt. prostoru). Práce trvala jeden a půl dne a prací se účastnilo 6 osob.
Vzhledem k tomu, že letos k 19.4. byl postaven nový památník na Ploštině, chodí mnoho návštěvníků i
sem na hřbitov ke hrobu umučených. Proto jsme kříž očistili, ohrádku kolem hrobu vyrovnali a prostor
před hrobem vyzdobili mozaikou (mramor). Práce trvala 2 dny (5 lidí).
Mgr.Vladimír Měřínský
(pokračování příště)

ŽIVOT A POSLÁNÍ KŘESŤANŮ V CÍRKVI A VE SVĚTĚ
Závěrečný dokument Plenárního sněmu katolické církve v ČR
Sněmovní text č. 8 (pokračování)
V záhlaví 8. kapitoly je vyjádřena návaznost na pozoruhodnou tradici atd. ve spojení s přijetím závěrů
II. vatikánského koncilu. Je to gigantický úkol, jenž stojí před námi, církví a věřícími. Zásadní událost
typu celosvětového koncilu měla po smrti papeže Jana XXIII. svoji kontinuitu v jeho nástupci papeži
Pavlu VI. Jednání pokračovala tak, že rok 1965 mohl být rokem závěrečným (oproti např. 19. koncilu
tridentskému, který probíhal 18 let od r. 1545 – 1563 a vystřídalo se v době jeho trvání 5 papežů). Po
smrti Jana XXIII. se shromáždilo ke konkláve přes 80 kardinálů a ti zvolili 21.6.1963 v pátém kole
Giovanni Batistu Montiniho, který přijal jméno Pavel VI. Výsledek konkláve nebyl zdaleka neočekávaný,
jako tomu bylo v případě předešlé volby, ale opět se právem hovořilo o „kompromisním“ řešení. Patřil ke
stoupencům reformního směru, ale v průběhu prvního zasedání koncilu prokázal svou umírněnost a byl
také velmi dobře obeznámen s prostředím římské kurie, v níž strávil převážnou část své církevní dráhy.
Bezprostředně po svém zvolení stanovil začátek druhého období zasedání koncilu na 29. září 1963. Jeho
pokračování označil za nejdůležitější úkol svého pontifikátu. Stoupencům změn zaručil to hlavní,
pokračování koncilu, což nebylo zdaleka samozřejmé. Podle pravidel katolické církve totiž není žádný
papež bezpodmínečně vázán ničím, o čem rozhodl jeho předchůdce, takže i církevní shromáždění všeho
druhu jsou okamžikem papežovy smrti přerušena a jejich další osud určí až nová hlava církve. Co platilo
pro církev jako celek, mělo svou platnost i pro její ústřední orgán, instituci Svatého stolce ... Papež
Montini se netajil úmyslem provést hlubokou a zásadní reformu římské kurie, protože však o ní měl
znalosti, v jejichž rozsahu i přesnosti se mu mohl málokdo vyrovnat, nemuseli se zastánci dosavadního
systému řízení obávat, že bude postupovat bez rozmyslu. Role prostředníka není nikdy snadná a Pavel
VI., který ji hrál po celou dobu svého pontifikátu, se jen málokomu plně zavděčil. Brojili proti němu
extrémisté obou stran, pro konzervativce byl příliš radikální, stoupencům změn se jevil jako neúnosně
opatrný a vnější pozorovatelé mnohdy vykládali jeho rozvážlivost jako nerozhodnost. Často přitom
citovali údajný výrok Jana XXIII., jenž přirovnával Montiniho k Hamletovi – jako jasnozřivého, vysoce
inteligentního, leč váhavého muže. Výsledky jeho patnáctiletého působení jako hlavy katolické církve
však hovoří o něčem jiném. Pavlu VI. se zdařilo splnit vše, co bylo pro budoucnost katolické církve
absolutně nezbytné; s úspěchem přivedl k závěru II. vatikánský koncil, potvrdil jeho rozhodnutí, která
vesměs zůstávají v platnosti i na počátku 3. tisíciletí, a přes všechny otřesy vyvolanými pronikavými
reformami, jež zasáhly veškeré aspekty života katolické církve, se mu podařilo udržet její jednotu.
Metoda doporučená v den zahájení koncilu Janem XXIII. a tkvící v tom, že je lépe užívat léku
milosrdenství než přísnosti a spíš prokazovat platnost nauky než odsuzovat, se stala i pro Pavla VI. vůdčí
ideou veškerého jeho postupu tváří v tvář problémům, které se vynořily v důsledku změn vyvolaných
koncilem. Nevylučovala pevnost při obhajobě principů, ale obrušovala ostří sporů a poskytovala možnost
Život farností číslo červen/2011
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trpělivého hledání jejich konsensuálního řešení. Přesto nelze nevidět, že církev v období pontifikátu Pavla
VI. procházela hlubokou krizí, jež se projevovala uvnitř i navenek, v jejich vztazích k okolní společnosti,
což platilo zejména pro vyvinuté země evropského Západu a Severní Ameriky. Koncilní reforma církve
často koincidovala s nástupem konzumního stylu života v této části světa a zároveň s další etapou
sekularizace tamní společnosti. Měnil se i poměr „západní“ společnosti k mravním hodnotám. Zatímco
v zemích, jež k ní patřily, zastávali přibližně až do 60. let 20. století i největší nepřátelé katolické církve,
pokud šlo o morálku, v podstatě tytéž principy jako křesťané a řídili se pravidly vycházejícími
z biblického Desatera (a občas se s katolíky předháněli v přísnosti při jejich uplatňování), nyní docházelo
k relativizaci morálky, ke zpochybňování jakékoliv autority, k odklonu od obecně platných pravd. Za této
situace obviňovali konzervativci koncil z toho, že církev oslabil, odzbrojil tváří v tvář nepřátelům
křesťanství a sám vlastně krizi, kterou církev zřetelně procházela, svým dílem přímo vyvolal. Kdyby
bývala zůstala pevností střeženou ochrannou hradbou příkazů a zákazů proti „svodům světa“, byli by
podle nich její věřící zůstali uchráněni před zmatky, jež postihly okolní společnost a jež se nostalgikům
minulosti jevily jako úpadek a rozvrat. V historii však neplatí žádné KDYBY. Sněm zvážil všechny
názory a v každém případě vymezil mnohem šíře než bylo zvykem v bezprostřední minulosti (ale ve
shodě s minulostí starší) oblast toho, co je „katolické“. Před zákazy a odsudky dal přednost snaze
poskytnout věřícím orientaci, projevil důvěru v jejich schopnost rozeznat, co je správné a co nikoli,
nemínil dopodrobna určovat, jak se mají chovat. K tomuto aspektu postupu a výsledku sněmu
poznamenal francouzský filozof Jean Guitton, jenž byl na koncilu přítomen jako laický pozorovatel, že
tím shromáždění biskupové postavili věřící před ne právě snadný úkol: „mnozí se snad domnívají, že
tento koncil nám dovoluje uspořit si námahu. Byl však velkým koncilem právě proto, že nás nutí vrhnout
sítě na větší hlubinu. (...) Dříve dítě odříkávalo odpovědi katechismu. Dnes musí dítě porozumět tomu, co
říká. Dříve se poslouchala autorita, aniž se žádalo vysvětlení. Dnes se musíme vzdělávat, poučovat své
svědomí. Dříve bylo náboženství často zvykem. Čím dál více se musí stávat světlem. A neexistuje
metoda, jak snadno dělat věci nesnadné. Věřící nemohou přejít z dětství do dospělosti bez práce, bez úsilí
a bez slz.“ Jean Guitton byl důvěrným přítelem Pavla VI. a právě uvedený citát nepochybně věrně
tlumočí záměry, které papež spolu s většinou otců koncilu sledoval a které předtím přivedly Jana XXIII.
ke svolání sněmu.
Mgr.Vladimír Měřínský
(pokračování příště)

Pořad bohoslužeb v červnu – farnost Újezd
1. června : Středa
Sv. Justina,
mučedníka
2. června : Čtvrtek
Slavnost
NANEBEVSTOUPENÍ
PÁNĚ

3. června : Pátek
Sv. Karla Lwanga
a druhů, mučedníků
Život farností číslo červen/2011

17.35 Új.: Za + rodiče Hlavicovy, Fojtů, + Milana Kirschnera,
rodinu Kirschnerovu a duše v očistci
18.30 Sl.: Za + Karla Kostku, Františka Kolaříka, rodiče Petrů, dar
zdraví a Boží ochranu pro živou rodinu
6.30 Új.: Za + rodiče a prarodiče Slovákovy, duše v očistci a Boží
požehnání pro živou rodinu
17.35 Új.: Za + rodiče Janků, syna, rodiče Ambrůzovy, rodinu
Černobilovu a dar zdraví pro živou rodinu
18.30 Sl.: Za + Josefa Vaňka, jeho rodiče a Boží ochranu pro živou
rodinu
19.00 Dr.: Za + rodiče Obadalovy, syny Františka a Karla, Davida
Smolku, duše v očistci a Boží ochranu pro živou rodinu
15.20 Új.: Za + Ludmilu a Jana Pavelkovy, sestry, rodiče, dceru
Vlastu, dar zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu
Za + rodiče Soukupovy, děti, zetě, dvě snachy, rodiče
18.30 Sl.: Petrů, duše v očistci a dar zdraví pro celé rodiny

Mě

ŠF
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4. června : Sobota
Ferie

5. června : Neděle
7. neděle
velikonoční
6. června : Pondělí
Sv. Norberta,
biskupa
7. června : Úterý
Ferie
8. června : Středa
Ferie

6.30 Új.: Na dobrý úmysl
16.00 So.: Za syna Miloslava Kozubíka, vnuka Daniela, otce
Eduarda Krpenského, rodiče Jurčíkovy, prarodiče a živou
rodinu

11. června : Sobota
Ferie
12. června : Neděle
Slavnost
SESLÁNÍ DUCHA
SVATÉHO

13. června : Pondělí
Sv. Antonína
z Padovy, kněze
14. června : Úterý
Ferie
15. června : Středa
Sv. Víta, mučedníka

16. června : Čtvrtek
Život farností číslo červen/2011

An
ZvV
ŠF
MJ

7.00 Új.: Za + Antonína Krajču, rodiče Helisovy, živé
a + kněze
8.15 Sl.: Za + Karla Šenovského (výroční mše sv.)
9.40 Új.: Za rodiče Kořenkovy, syna, vnuka, zetě, rodiče
Barcuchovy, syny a duše v očistci
11.00 Dr.: Za + rodiče Bodlákovy a syna Františka

On

17.35 Új.: Za + rodiče Farníkovy, Karla Machuču a živou rodinu
19.00 Dr.: Za Jarmilu Urbanovu, rodiče, dvoje stařečky, jejich syny,
vnuka Josefa a dar zdraví pro živou rodinu
17.35 Új.: Za rodiče Polomíkovy, dvě dcery a Boží ochranu pro
živou rodinu
18.30 Sl.: Za + rodiče Číčelovy, zetě Oldřicha, rodiče Urbaníkovy,
syny, dar zdraví a Boží požehnání pro živé rodiny

9. června : Čtvrtek
19.00 Dr.: Za + Františka Tichého, rodiče z obou stran, syna, tři
Sv. Efréma Syrského,
švagry, duše v očistci a Boží ochranu pro živou rodinu
jáhna a učitele církve
10. června : Pátek
15.20 Új.: Za Jana Šomana, rodiče Machů, Kůdelovy a dar zdraví
Ferie
pro živou rodinu
18.30 Sl.: Za + Františka Elšíka, živou a + rodinu Elšíkovu
6.30 Új.: Za + rodiče Čechovy, Vladimíra Čevelu, jejich
+ sourozence a dary Ducha svatého pro živou rodinu
Za + rodiče Králíkovy, jejich + děti, tři zetě, + rodinu
16.00 Lo.: Kuželovu, duše v očistci a dar zdraví pro živé rodiny
7.00 Új.: Za + Marii Hlavicovu, sourozence, švagry,
za + Petra Baláčka a duše v očistci
8.15 Sl.: Za + rodiče Hlavičkovy, jejich rodiče, duše v očistci, dar
zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu
Za farníky (sv. křest)
9.40 Új.: Za + rodiče Machů, dar zdraví a Boží požehnání pro
11.00 Dr.: živou rodinu
17.35 Új.: Za Miroslava a Marii Machů, rodiče Stružkovy a Machů
19.00 Dr.: Za + Antonína Běloně, manželku, rodiče Běloňovy,
bratry, sestru, švagra, švagrovou a živou rodinu
17.35 Új.: Za + rodiče Kořenkovy, syna Františka, duše v očistci a
ochranu Boží pro živou rodinu
18.30 Sl.: Za + rodiče Machů, Otakara a Marii Kozubíkovy,
Františka a Kristýnu Machů, jejich syna Františka a
Františka Kašparce
19.00 Dr.: Za + rodiče Honkovy, Bližňákovy, duše v očistci a dar
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Ferie
17. června : Pátek
Ferie
18. června : Sobota
Sobotní památka
Panny Marie

zdraví pro živou rodinu
15.20 Új.: Za + rodiče Machů, dceru Marii, vnuka Zdeňka, zetě,
Marii Ambrůzovu, stařečky z obou stran a duše v očistci
Za + rodiče Váňovy, jejich vnuka, rodinu Strnadovu, dar
18.30 Sl.: zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu
6.30 Új.: Za + Lenku Žáčkovu, Vlastu a Josefa Mikulkovy,
Miroslava Žáčka, duše v očistci a Boží ochranu pro živou
rodinu
16.00 Lo.: Za + Aloise Strbáka, + rodinu Strbákovu, Barcuchovu,
duše v očistci, ochranu a pomoc Boží pro živé rodiny
7.00 Új.:

19. června : Neděle
Slavnost
NEJSVĚTĚJŠÍ
TROJICE
První svaté
přijímání v Újezdě
20. června : Pondělí
Ferie
21. června : Úterý
Sv. Aloise, řeholníka
22. června : Středa
Sv. Jana Fishera a
Tom áše Mora, muč.
23. června : Čtvrtek
Slavnost
TĚLA A KRVE
PÁNĚ
(Boží tělo)

24. června : Pátek
Slavnost Narození
sv. Jana Křtitele
25. června : Sobota
Sobotní památka
Panny Marie
26. června : Neděle
13. neděle
v mezidobí
27. června : Pondělí
Život farností číslo červen/2011

8.15 Dr.:

8.15 Sl.:
9.40 Új.:
17.35 Új.:
19.00 Dr.:
17.35 Új.:
18.30 Sl.:

Ra

Mě

An
Mě

Za Františka a Terezii Machů, dceru Annu, vnuka
Miroslava a dar zdraví pro živou rodinu
Za rodiče Častulíkovy, Pavelkovy, Marii Častulíkovu,
snachu Blanku Častulíkovu, rodinu Oblukovu,
Polčákovu, duše v očistci a Boží požehnání pro živou
rodinu
Za rodinu Rakovu, Janáčkovu, rodiče z obou stran a dar
zdraví pro živou rodinu
Za děti prvokomunikanty a jejich rodiče
Za Aloise Buriánka, jeho rodiče, rodiče Kořenkovy,
Františka Bartoše, Boží pomoc a ochranu Panny Marie
pro živou rodinu
Za + rodiče Častulíkovy, jejich rodiče a Boží požehnání
pro živou rodinu
Na poděkování Pánu Bohu
Za + Marii a Vladimíra Kozubíkovy, syna Aloise a Boží
požehnání pro jejich rodinu

On
Ku
MJ

6.30 Új.:
17.35 Új.: Za + Jana Barcůcha, rodiče z obou stran, Josefa Šafaříka
a Boží požehnání pro živou rodinu
19.00 Sl.: Za + rodiče Lysáčkovy, Bližňákovy, duše v očistci
a nemocné osoby
19.00 Dr.: Za rodiče Pavelkovy, jejich děti, vnuky, tři zetě, dvoje
stařečky, duše v očistci, Boží pomoc a ochranu Panny
Marie pro celou rodinu
15.20 Új.: Za + Jana Machů, rodiče Machů, živé a + kněze, ochranu
a pomoc Boží pro živou rodinu
18.30 Sl.: Za + Františka Malotu, jeho rodiče, Vojtěcha Kováře,
dceru, manžele Kolaříkovy a Boží požehnání pro živou
rodinu
6.30 Új.: Za rodiče Janošovy, jejich děti, snachu Boženu, dar
zdraví a Boží ochranu pro živou rodinu
16.00 Lo.: Za + rodiče Hlavičkovy, živou a + rodinu Hlavičkovu,
Šůstkovu a duše v očistci
18.00 Dr.: Za farníky
7.00 Új.: Za živé a + Jany a Aloise
8.15 Sl.: Za + Jana Janoše, manželku, syna, snachu Boženu, vnuka
Josefa a dary Ducha svatého pro živou rodinu
Za školní mládež
9.40 Új.:
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Sv. Cyrila
Alexandrijského,
biskupa
28. června : Úterý
Sv. Ireneje, biskupa
a mučedníka
29. června : Středa
Slavnost
sv. Petra a Pavla,
apoštolů

30. června : Čtvrtek
Svátek Posvěcení
olomoucké baziliky

6.30 Új.: Za farníky

MJ

19.00 Dr.: Za Josefa Ovesného, rodiče z obou stran a živou rodinu
6.30 Új.: Za + rodiče Urubkovy, dva syny, Boží pomoc a dary
Ducha svatého pro živé rodiny
17.35 Új.: Za Břetislava Slaměníka, jeho rodiče, rodiče Bulíčkovy a
tři dcery
19.00 Sl.: Za živou a + rodinu Máčalovu, Talašovu, Bližňákovu,
Kozubíkovu a duše v očistci
19.00 Dr.: Za + rodiče Pavelkovy, jejich rodiče z obou stran, dceru,
zetě, dvě snachy, vnuka Josefa, rodinu Fojtíkovu,
Horčicovu a Boží ochranu pro celou živou rodinu
19.00 Dr.: Za + rodiče Martiniskovy, syny Josefa a Karla, rodiče
Šuráňovy, syny Josefa a Zdenka, dar zdraví a Boží
požehnání pro živou rodinu Martiniskovu

Ku
Mě
Am
KJ

Ku

Pořad bohoslužeb v červnu – farnost Horní Lhota
2. června : Čtvrtek
Slavnost
NANEBEVSTOUPENÍ
PÁNĚ

4. června : Sobota
Ferie
5. června : Neděle
7. neděle
velikonoční
6. června : Pondělí
Sv. Norberta, bisk.
9. června : Čtvrtek
Sv. Efréma Syrského
7. června : Úterý
Ferie
11. června : Sobota
Ferie
12. června : Neděle
Slavnost SESLÁNÍ
DUCHA SVATÉHO

13. června : Pondělí
Sv. Antonína
z Padovy, kněze
16. června : Čtvrtek
Ferie
18. června : Sobota
Ferie
19. června : Neděle
Život farností číslo červen/2011

7.00
17.30
17.45
6.55

Za rodiče Januškovy, Pavelkovy, celou + rodinu, dar víry
a zdraví pro celé rodiny
Za + Františka Brostíka a Boží ochranu pro celou živou rodinu

17.45

Za členy živého růžence
Za + Františka Katauera, rodiče Katauerovy, Váňovy, syna Jaroslava
a Boží požehnání pro živou rodinu
Za + Františka a Ludmilu Malotovy, syna, rodiče Masařovy a Boží
ochranu pro celou rodinu
Sehradice: Za + Josefa Čechmánka, celou živou a + rodinu
Čechmánkovu, Janíčkovu, Holasovu a duše trpící v očistci
Mše sv.

17.00

Mše sv. a Mariánské večeřadlo (P. Stříž)

17.45

Na poděkování za 40 let společného života, Boží pomoc
a ochranu pro celou rodinu
Za + rodinu Berčíkovu, Tomanovu a celou živou rodinu
Za + rodiče Havelkovy, jejich rodiče, syna Milana, snachu Marii a
duše v očistci
Sehradice: Za + Marii a Ignáce Šimonů, jejich + rodiče, děti, vnuka,
duše v očistci, dar zdraví a Boží požehnání pro rodinu Koláříkovu

9.30
19.00

6.55
9.30
19.00
17.45

Za + rodiče Švrčkovy, bratra a Boží ochranu pro živou rodinu

17.45

Za Jana Bětíka, celou živou a + rodinu

6.55

Za + Ottu Pláška, + rodiče Pláškovy, Chmelařovy, dceru Miladu, dar
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Slavnost
NEJSV. TROJICE
20. června : Pondělí
Ferie
23. června : Čtvrtek
Slavnost TĚLA
A KRVE PÁNĚ
25. června : Sobota
Sobotní památka PM
26. června : Neděle
13. ned. v mezidobí
27. června : Pondělí
Sv. Cyrila Alex.
29. června : Středa
Slavnost
sv. Petra a Pavla,
apoštolů
30. června : Čtvrtek
SvátekPosvěcení
olomoucké baziliky

9.30
19.00
7.00
17.30
17.45
6.55
9.30
17.00
7.00
17.30
17.45

zdraví a Boží ochranu pro celou živou rodinu
Za farníky (sv. křest)
Sehradice: Za rodiče, syna, snachu a dar zdraví pro živou rodinu
Za + Josefa Petráše, rodiče, duše v očistci a Boží ochranu pro celou
rodinu
Za + Aloise Žáčka, jeho syna a duše v očistci
Za Oldřicha Kuželu, bratra, rodiče a celou živou rodinu
Za + Aloise Ovesného, syna Jaroslava, celou živou a+rodinu
Za školní mládež
Sehradice: Za živou a + rodinu Zmeškalovu, Šopíkovu a duše v
očistci
Za + rodiče Kolaříkovy, Mikuláškovy, syna Františka, duše v očistci
a Boží ochranu pro živou rodinu
Na poděkování za 60 let života, za duše v očistci a Boží ochranu pro
živou rodinu
Za + rodiče, jejich + děti, duše v očistci a Boží ochranu
pro celou živou rodinu

Zprávy a informace
POZVÁNKA NA TRIDIUM MODLITEB MATEK
Společenství MM Drnovice Vás zve na tridium modliteb matek. Spojíme se s matkami celého světa, které
se po tyto tři dny modlí za děti. Zároveň poděkujeme Pánu Bohu za 5 let trvání společenství v
Drnovicích.
Tridium proběhne v kostele sv. Anežky České v Drnovicích v těchto dnech:
pátek 24.6. v 18.00 hodin
sobota 25.6. v 18.00 hodin se mší svatou
neděle 26.6. v 18.00 hodin se svátostným požehnáním
Všichni jste srdečně zváni.

***
Úklid farního kostela v Újezdě. Některé skupiny žen po téměř dvaceti letech potřebují doplnit, protože
starší ženy, které tuto službu konaly s velkou láskou a obětavostí již ze zdravotních důvodů ji konat
nemohou, prosíme mladé maminky našich školáků, které ještě nejsou zapojeny, aby se přihlásily. Služba
kostelu, - domu Božímu musí být dobrovolná a radostná, protože za ni je jistá odplata v nebi.
Duchovní obnova pro rodiny s dětmi na Svatém Hostýně ve dnech 10. - 12. června. Během promluv je
hlídání děti zajištěno. Bližší informace na tel.: 587 405 250, e-mail: zaboj@arcibol.cz
Letní pobyt pro prarodiče s vnoučaty ve Velkých Losinách. V době od 8. do 14. srpna. Ubytování je
zajštěno v penzionu, který je v blízkosti lázeňském parku. Podrobné informace a přihlášky: Lucie
Ševrová, tel. 587 405 251, e-mail: sevrova@arcibol.cz. Také je možné získat informace na:
www.rodinnyzivot.cz
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SKUPINY ÚKLIDU
V kostelích újezdské farnosti v červnu 2011:
Dat. : Újezd : Drnovice : Slopné:
4.6.:
5.
11.
14.
11.6.:
6.
1.
15.
18.6.: rodiče
2.
16.
25.6:
7.
3.
1.
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