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

Výročí posvěcení kostela
V letošním roce bude újezdská farnost slavit dvě
výročí posvěcení kostela a sice v neděli 10 července
patnácté výročí posvěcení kostela svatého Rocha ve
Slopném otcem biskupem Janem Graubnerem (14.
července 1996) a 24. července dvacáté výročí posvěcení
kostela svaté Aneţky v Drnovicích rovněţ otcem
biskupem Graubnerem (21. července 1991), prvního
kostela v české republice zasvěceného této světici po
jejím svatořečení. Tato výroční slavnost bude spojena
s oslavou výročí 750 od první písemné zmínky obce
Drnovice a se svěcením obecního praporu za účasti otce
biskupa Josefa Hrdličky.
Proč oslavujeme taková výročí? U věřících lidí jde v obou případech o poděkování Pánu Bohu za přijatá
dobrodiní, především za duchovní dary, kterých se za tu dobu věřícím v kostele dostalo. Podobně je tomu i
o výročních slavnostech trvání obcí. Občané jsou hrdi na to, co jejich předkové vybudovali, těší se, ţe jejich
obec vzkvétá a pokud z ní vyšli významné osobnosti, které se zapsaly do dějin nejen obce, ale třeba regionu,
nebo i národa, pak je další důvod k hrdosti.
Po sametové revoluci si mnohé obce nechaly navrhnout a přidělit také
obecní znak a prapor. Obojí má význam pro upevnění vzájemných vztahů mezi
občany bydlícími na určitém místě. Kulturní člověk miluje svou vlast a svůj
rodný kraj a pokud jej ţivot zavěje jinam, rád se tam vrací. Středem většiny
obcí je kostel. Dům Boţí. Vtah k rodné obci znamená také vztah ke kostelu, kde
byl pokřtěn, přijímal svátosti, kde nacházel pokoj pro svou duši. Proto je pěkné,
kdyţ při výročních setkáních rodáků u příleţitosti jubileí (ţivotní výročí, výročí
ukončení školní docházky a podobně) tito jubilanti navštíví také kostel, ve
kterém byli pokřtěni, nebo jej v dětství a mládí navštěvovali. Také výroční
slavnost kostela je příleţitostí k tomu, abychom děkovali Bohu a také obnovili
svá předsevzetí dobře ve svém ţivotě uplatňovat to, čemu nás Bůh učí ve svém
domě modlitby.
V současné době máme rozestavěný kostel v Dolní Lhotě ve farnosti
hornolhotské. Při mši svaté v neděli 17. července budeme prosit za to, aby i tento kostel byl s Boţí pomocí
dobudován, plnil své poslání a jednou, také o výroční slavnosti jeho posvěcení, děkovali věřící za všechny
milosti a dary, které zde obdrţeli.

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 Jeţíšem
Kristem, který ve mši sv. neustále zpřítomňuje oběť sebe samého za záchranu světa. Duch svatý, který jej vedl, kéţ je i mým
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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 červenec:

Úmysl všeobecný: Aby křesťané přispívali ke zmírnění materiálního a duchovního utrpení nemocných s AIDS, zvláště
v nejchudších zemích.
Úmysl misijní:. Za řeholníky a řeholnice v misiích, aby byli svědky evangelní radosti a ţivými znameními Kristovy lásky.
Úmysl národní: Za pokřtěné, kteří ţijí ve vlaţném vztahu k Bohu a církvi, aby objevovali, co to znamená, „stát se ţivými kameny
pro duchovní chrám, rodem vyvoleným a svatým lidem, kteří patří Bohu jako vlastnictví“.
Pro měsíc srpen:
Úmysl všeobecný: Aby Světové dny mládeţe v Madridu povzbudily mladé lidi k ukotvení a nalezení ţivota v Kristu.
Úmysl misijní:. Aby křesťanský Západ veden Duchem Svatým znovu objevil svěţest a nadšení své víry.
Úmysl národní: Abychom byli neustále ţiveni Boţím slovem a nebeským chlebem eucharistie a poznávali, jak velké věci s námi
koná ten, který si nás zamiloval a povolal nás ve křtu ze tmy do svého podivuhodného světla.

Z FARNÍCH MATRIK :
Do společenství víry jsme skrze svátost křtu v červnu 2011 přijali:
Jakuba Valíčka
Kristýnu Buryánkovou

Újezd
Drnovice

***
V měsíci červnu odešli na věčnost a byli pohřbeni:
1. června:
Helena Číčelová
Slopné 69

66 let

3. června:
Jaroslav Kovář
Loučka 39

71 let

4. června:
Ludmila Trčková
Vysoké Pole 100

87 let

6. června:
Štefánie Otrasová
Loučka 102

81 let

10. června:
Josef Tomšŧ
Újezd 318

67 let

20. června:
Marie Kandrnálová
Pašovice 125

78 let

24. června:
Lidmila Gajdošíková
Loučka, DD
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O včelách a lidech.
Můţe se člověk – pán tvorstva – poučit chováním obyčejného hmyzu?
Myslím, ţe to rozhodně stojí za zváţení. Tak teda například:
Osudy jednotlivých včel, jsou si na vlas podobné. Od vylíhnutí do uhynutí je to práce, práce a zase práce. Myslím, ţe existence
včely se dá velmi trefně vystihnout slovním spojením „obyčejný ţivot“. Všechno je ale jinak, kdyţ si uvědomíme, ţe med
a ostatní včelí produkty tvoří jen 10% uţitkovosti včel a 90%
spočívá v opylování rostlin, tedy v něčem, coje mimo jejich svět. Je to něco, čeho důsledky nejsou schopné domyslet a ţivot
kaţdé včely tak dostává úplně nový smysl a význam.
Drtivá většina nás lidí, taky ţije „obyčejné ţivoty“. Neustálé plnění povinností, jednotvárná práce, kaţdodenní zápas sám se
sebou a nepřetrţitý boj s nepřetrţitou šňůrou všelijakých problémů. Být v kůţi nevěřícího člověka, tak se asi těţko budeme bránit
pocitům marnosti. Jestliţe ale veříme, ţe jsme „šťastnými majitely nesmrtelných duší“ získáme kartu, která všechno přebíjí naději ! A s nadějí má smysl ţít dobře ty „obyčejné ţivoty“, protoţe tak jako u včel je to něco, čeho důsledky nejsme schopni
domyslet a ţivot kaţdého člověka tak dostává úplně jiný smysl a význam.
Pavel Maček
pokračování příště

Putujme společně k Panně Marii Provodovské 7. srpna 2011
Bratři a sestry, drazí přátelé
Přijměte pozvání
a
pojďme
se společně
poklonit
Bohorodičce – panně Marii Provodovské.
Vloni jsme se pokusili navázat na dávnou tradici pěších poutí
z Horní Lhoty na Provodov. I přes nepřízeň počasí se sešel
úctyhodný počet poutníků. Slíbili jsme si, ţe za rok půjdeme naší
Matičce poděkovat za vyslyšené prosby a její přímluvy
u Syna opět společně.
Vyrazíme v 6.50 hod. od kostela v Horní Lhotě (po příjezdu
autobusu) a předpokládáme, ţe poklidnou chůzí s modlitbou či písní
na rtech dorazíme na Maleniska před začátkem mše sv. v 9.00 hodin.
Současně zveme a věříme, ţe se připojí i mnozí další poutníci
nejenom z Hornolhotské farnosti
Josef Šenovský
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Poutníci na Provodov v roce 2010

Z pamětní knihy farnosti Újezd
IV. Náboženské poměry dle zaznamenání P. Stanislava Gottwalda,
faráře a administrátora zdejší farnosti v letech 1971 – 1983
A.D. 1975 (pokračování)
Rok 1975 je jiţ čtvrtým rokem poţehnaného pastoračního působení P. Stanislava Gottwalda v naší farnosti a
současně rokem, kdy tehdy uplynulo jiţ 10 let od historické události. Právě 8.12.1965 předsedá v bazilice
sv. Petra Pavel VI. za přítomnosti delegací 51 vlád, 9 mezinárodních organizací a obrovského zástupu
diváků závěru II. vatikánského koncilu. P. Stanislav zde působí právě v pokoncilní době a díky dílu tohoto
koncilu, které bylo i pro něho velkým povzbuzením, vzrostla morální váha papeţského Říma uvnitř
katolické církve i mimo ni /Hal. Fen. Vat. 431/. Vatikán se od té doby jevil očím komunistického světa,
počínaje samým Sovětským svazem, v jiném světle neţ před několika lety. Tato novost se netýkala jen
učení, ale spíše způsobu, jak je vykládat a snad někdy i jak je tlumočit, aniţ by bylo opuštěno nebo
přizpůsobeno, a jak je pouţít v konkrétních situacích. Týkalo se to způsobů jak hovořit, jak jednat ať uţ
uvnitř nebo vně církve: větší připravenost pochopit „jiného“, více „sympatie“ ve snaze správně ocenit
mentalitu nebo náklonnost i těch, kteří jsou nám vzdáleni; schopnost uvědomit si jejich objektivní nesnáze a
umění vytvořit prostředí vzájemné důvěry, navzdory rozdílům nebo přímo naprosté opozici ve vzájemných
postojích; dbát na to, aby se tu nikdo necítil uraţen, i kdyţ se řekne Pravda. Papeţ Jan XXIII. razil zásadu:
„Trochu více přívětivosti“, která neznamenala pouze formální zdvořilost, ale ohled na citlivost adresátů,
byla určitou formou „lásky“ k bliţnímu, kterou tento pontifik povaţoval za povinnost, podle jehoţ splnění
se pozná křesťan, závaznou tím spíše, jde-li o papeţe a Svatý stolec /A. Cas: Tr.t. 37/. Všemi těmito aspekty
se zabývá i Závěrečný dokument Plenárního sněmu katolické církve v ČR z r. 2007.
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Ve výše uvedeném roce a v pokoncilním duchu pokračoval zdárně P. Gottwald. V našem farním kostele
byly přelakovány všechny lavice a dveře nákladem cca 700 Kčs. V den sv. Mikuláše byly zabudovány nové
elektrické hodiny na věţ se světelnými ciferníky. Bylo potřeba vybourat prostor ve věţi pro nové 4
ciferníky. Práce byla velmi náročná a únavná. Nejvíce se zaslouţili bratři Raškové (Stanislav a Josef) +
mnoho ostatních. Nový stroj namontovala firma OPP Vyškov – dva pracovníci během 4 – 5 dnů. Obnos
dosud není znám (cca 60 tis. Kčs, faktura má dojít v lednu 1976; Fa Kčs: 41 289). Při pracích pomáhali
Raškovi, Jos. Gottwald, Jos. Častulík – tesař, Drnovice, K. Běloň – jako zedník, Drnovice, Jos. Urubek –
jako stolař. MNV nedal souhlas k osvětlení jako obec z důvodů, ţe je v obci podpětí!!!
Duchovní správa: pokřtěno 84 dětí, oddáno 43 párů, pohřbeno 41 osob, sv. přijímání cca 16 400.
Hotovost k 31.12. – 93 000 Kčs.
Na Štědrý den večer Svatý otec v Římě ukončil Milostivý rok, během něhoţ přijelo do Říma 6 – 7 milionů ;
ve farnostech celý Milostivý rok byl takřka „neznám“. Před svěcením varhan provedly Komunální sluţby
Val. Klobouky malbu celé farní budovy + nátěr asi 8 dveří nákladem cca 5 500 Kčs. O vánočních svátcích
zabudováno do kostela nové osvětlení – halogenové ţárovky (1 ks stojí cca 500 Kčs).
A.D. 1976
Po stránce „budování“ byla po celý rok vyvinována snaha poloţit do kostela novou mramorovou dlaţbu.
Bylo potřeba sehnat materiál a potom finance. Podle předběţného rozpočtu to mělo být cca 200 tis., ale
nakonec nestačilo ani 300 tis. S pokládáním se začalo v září. Polovina byla hotová a další materiál nebyl.
Mramoráři (otec a syn Domanští z Holiče) museli práci přerušit a odjet. Nastalo nové jeţdění a vyjednávání,
telefonování s kamenoprůmyslem Bílovice n. Svit. Teprve 14 dní před vánocemi dovezli poslední mramor.
Musel být zatím uloţen v kostele a práce budou dokončeny aţ v příštím roce. Místní farníci velmi ochotně
pomáhali (např. při stěhování lavic – kdy přední část se musela prozatímně poloţit na zadní lavice – přišlo
pomáhat na 50 muţů. Celkový náklad: mramor 301 627 Kčs, cement, písek 3 863 Kčs, dovoz 1 473 Kčs,
práce cca 13 000 Kčs. Středem kostela, vpředu před lavicemi a u bočních dveří byl poloţen sovětský
mramor „Koegla“, pod lavicemi jugoslávský (1 m2 stál 700 Kčs). Byla opravena památkově chráněná socha
sv. Jana Nepomuckého odborným sochařem z „Díla“ Praha a pozlacen nápis. Obnos 11 660 Kčs věnoval
ONV.
Duchovní ţivot ve farnosti byl dobrý. Farníci byli velmi obětaví pro kostel. Sv. přijímání bylo podáno cca
28 tis. Administrátorovi byla nabídnuta „změna“ farnosti. Několik dobrodinců podává stále různá hlášení na
okres, coţ jistě nepřispívá ke klidu duchovní práci. Dětí přihlášeno do náboţenství 294, coţ je značný počet.
A.D. 1977
V dubnu bylo provedeno dokončení poloţení dlaţby do celého kostela. Práce provedli otec a syn Domanští
z Holiče za obětavé pomoci několika farníků. Pracovalo se po celý týden, často aţ do půlnoci. Dílo se
povedlo. Úklid (čištění) kostela je nyní mnohem snadnější. Druhá větší akce byla „elektrifikace“ zvonů. Ke
třem stávajícím zvonům přimontovány elektromotory. Pravidelné zvonění je nyní automatické – na přání: na
zapnutí v zákristii. Montáţ provedla firma Portáš Halenkov (ved. Jos. Tkadlec) nákladem 28 370 + 5 000
Kčs.
Během roku bylo 2x na jaře a na podzim udílení svátosti nemocných v kostele (společné) vţdy za účasti cca
100 osob. Tím pak je volání kněze řidší neţ dosud.
Na podzim začal administrátor shánět trubkové lešení na opravu omítky kostela. Podařilo se: z Olomouce
(Dr. Dýmal), z Bzence a Uh. Hradiště. Vše bylo dovezeno z Uh. Hradiště, kde končila oprava omítky
kostela. Před vánocemi byly brigádnicky „promazány“ spojky – cca 1 700 ks a během tří sobot postaveno
lešení k věţi. Pro nedostatek trubek nebylo dokončeno. Stavení vedl p. Josef Častulík, tesař z Drnovic, za
pomocí asi 25 muţů.
V duchovní správě podáno za rok cca 27 500 sv. přijímání, pokřtěno 86 dětí, pohřbeno 49 osob, oddáno 28
párů. Na podzim vysázeno na zahradě 15 stromků nákl. cca 700 Kčs, většinou jabloně.
Mgr.Vladimír Měřínský
(pokračování příště)
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ŢIVOT A POSLÁNÍ KŘESŤANŦ V CÍRKVI A VE SVĚTĚ
Závěrečný dokument Plenárního sněmu katolické církve v ČR
Sněmovní text č. 8 (pokračování)
Domníváme-li se, ţe neutěšený stav církve, který byl tak charakteristický v zemích, jeţ se dostaly roku 1945
pod sovětský vliv, kde uprostřed této scény vystupovaly např. mj. postavy neohroţených a perzekuovaných
pastýřů jako byl praţský arcibiskup monsignor Josef Beran po státním puči r. 1948 bez soudního procesu
izolován, nebo v roce 1949 v uměle inscenovaném procesu odsouzený ostřihomský arcibiskup, maďarský
kardinál Jozsef Mindszenty, či v letech 1953 – 1956 vězněný hnězdenský a varšavský arcibiskup kardinál
Stefan Wyszinski, skončil, byli bychom na velkém omylu. Lze říci, ţe církev v mnohých částech světa
zápasí o svoji existenci, která je vykupována mnohdy i krví nevinných věřících, sledujeme rozštěpenost
biskupského sboru v současné Belgii, která tak dává nedobrý příklad pro integrující se Evropu, kdyţ tak
Belgičané pohřbívají po dvou stoletích v tichosti projekt mnohotvárnosti; nejsou zajedno Řekové a Turci na
Kypru, Irové a Britové, Katalánci a Kastilci, Baskové a Francouzi, jihotyrolští Němci a Italové, Maďaři a
Slováci nebo Lotyši a Rusové, napjaté vztahy v Číně mezi státem a katolickou církví. Křesťané jsou dnes
nejpronásledovanější komunitou nejen tam, kde jsou menšinou (Blízký východ, Pákistán, Indie, Indonésie),
ale i v zemích se starou křesťanskou tradicí. V západní Evropě jsou projevy křesťanské víry z veřejného
prostoru vylučovány, prý aby nebyla dotčena práva jinověrců a nevěřících. Sloţité, i kdyţ ve stádiu pokusů
o řešení jsou vztahy mezi ruským pravoslavím a katolickou církví, kromě zásadního ekleziologického
rozdílu, týkajícího se samotné povahy církve jsou tu „praktické“ sporné body: existence řeckokatolické
církve a primát římského biskupa.
Přesto z katolické strany se ekumenický dialog odehrává na třech „frontách“ současně: s pravoslavím
(správněji pravověřím), s protestantismem, ale i uvnitř katolictví, coţ je záhodno tuto triádu vnímat
současně. Jak svízelně by se dříve, ale i dnes, na počátku 3. tisíciletí, řešily tyto existencionální otázky
církve nebýt monumentu – závěrů II. vatikánského koncilu. Je třeba přesto mít na mysli ve vztahu k těmto
těţkostem, které bezesporu vytvářejí mezilidské vztahy, myšlenku naděje v moţnou změnu, jak ji vyjádřil
v encyklice Pacem in terris /č.7/ Jan XXIII.: „Nikdy nelze zaměňovat chybu s chybujícími ... Ten, kdo
chybuje, stále je a především zůstává lidskou bytostí a v kaţdém případě uchovává v sobě důstojnost lidské
osoby ... Boţí působení v něm není nijak menší“. Uzavírá pak slovy téměř prorockými: „Je moţno si ověřit,
ţe jakékoliv přiblíţení či setkání na praktické úrovni, včera povaţované za nevhodné, můţe být uţitečné
dnes nebo zítra se jím můţe stát“. V průběhu dalších tří zasedání koncilu, která se konala vţdy
v podzimních měsících v letech 1963 aţ 1965, sledoval Pavel VI. „politiku rovnováhy“, která měla umoţnit
prosazení nových tendencí a přitom nedráţdit příliš konzervativce.
Delikátním problémem bylo vymezení místa, které mají v rámci církve zaujímat biskupové a zejména
otázka vztahu mezi papeţským primátem a biskupskou kolegialitou, kterou I. vatikánský koncil zanechal
nedořešenou. Jako základní princip bylo stanoveno, ţe kolegialita biskupského sboru v řízení církve je
uplatňována spolu s papeţem, nelze ji uplatnit proti němu. Tento princip byl upřesněn vsunutím vysvětlující
poznámky tzv. nota praevia do textu konstituce o církvi. Ale právě v otázce papeţského primátu se Pavel
VI. dostal do dosti zvláštní situace. Sám rozhodně nebyl nakloněn vykládat toto dogma ve smyslu, který mu
dávali různí „ultra“ spatřující v papeţi jakéhosi „superbiskupa“, absolutního vládce nad církví. Jednou se
svěřil Jeanu Guittonovi s myšlenkou, ţe v podstatě největší překáţkou sjednocení křesťanů je jeho vlastní
úřad. Ale jinak se snaţil nadměrnou prestiţ spojenou s hodností, jeţ mu byla svěřena, vyváţit osobní
pokorou. Vyjádřil ji občas gesty, která se mohla zdát aţ příliš okázalá, kdyby neměla váhu výmluvného
symbolu. Takto v roce 1975 papeţ políbil nohy reprezentantu konstantinopolského patriarchy,
chalcedonskému metropolitovi Melitonovi a převrátil tak naruby starý rituál adorace, podle něhoţ měly být
líbány nohy papeţovi. Tento zvyk býval součástí ceremoniálu přijetí u papeţe a jeho smyslem bylo uznání
duchovní autority jeho úřadu. A to, co se modernímu duchu zdá být pokořující aţ nechutné, nepřipadalo
lidem dávných dob o nic méně „normální“ neţ se dnešním jeví třeba políbení ruky. Ale obrácená
připomínka někdejšího ceremoniálu měla v tomto případě význam očisty historické paměti a Pavel VI. jí
jakoby předjímal vše, co v daleko větším rozsahu dělal dnes jiţ blahoslavený papeţ Jan Pavel II. A kdyţ
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mělo jít o jakési odčinění minulosti, je třeba upřesnit, ţe křesťanský východ těţce nesl ne tak zvyk sám
(jeho „orientální“ původ je ostatně zcela zřejmý), jako okolnost, ţe papeţové vyţadovali tento akt „uznání
autority“ od svých spolubratrů v biskupské sluţbě a tím se na ně vyvyšovali.
V době, kdy došlo k této události, byl poměr katolické církve k ostatním křesťanským vyznáním
nesrovnatelně lepší neţ v dobách před II. vatikánským koncilem. A lví podíl na změně tu mělo právě
„ekumenické úsilí“ tohoto „ekumenického“ sněmu, zejména způsob, jak na něm byli přijati pozorovatelé
nekatolických církví. Bylo jim umoţněno sledovat neveřejná sezení koncilu, byli zváni na týdenní schůzky
na Sekretariátu pro jednotu křesťanů, tam sdělovali svá stanoviska k projednávaným otázkám, a různé věci
s nimi průběţně konzultovaly i skupiny biskupů a teologů. Právě neformální setkání mezi představiteli
katolické církve a pozorovateli pomáhala více neţ cokoli jiného odstraňovat na obou stranách hluboce
zakořeněné vzájemné předsudky plynoucí z polemik a zápasů minulých dob.
Mgr.Vladimír Měřínský
(pokračování příště)

Pozvání na koncert Táňi Janošové
Srdečně Vás zveme na jiţ 6. ročník Duchovního koncertu,který se koná
v chrámu sv.Mikuláše
v neděli dne 21.srpna 2011 v 17 hodin.
Poprvé se představí v Újezdě momentálně náš nejlepší český varhaník, skladatel,
aranţér a čembalista, pan Martin Jakubíček, který má za sebou jiţ 65 varhanních CD
nahrávek s nejrůznějšími filharmonickými orchestry.
Na koncertu zazní duchovní skladby českých i světových autorů a také výběr z
vlastních děl Martina Jakubíčka včetně jeho nezapomenutelné varhanní improvizace.
Koncert bude probíhat nejen na kůru, ale také před oltářem na přenosné
varhany. Hostem bude vynikající houslistka, sólistka orchestru Národního divadla v Brně.
Bude pořizován záznam pro televizi NOE.
/ Dobrovolné vstupné bude vyuţito na zaplacení televizního záznamu /
Táňa Janošová – zpěv
Martin Jakubíček - varhany
Katka Prudilová - housle
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Rozhovor pro farní měsíčník:

s V L A D I M Í R E M K R Á Č A L Í K E M,
újezdským starostou
Pan Vladimír Kráčalík se vyučil stavebním zámečníkem a do roku 1986 pracoval jako
montér ocelových konstrukcí. Pak byl zaměstnán v JZD Ploština, po transformaci Polfin
Ploština v kovovýrobě. Má za sebou i cennou zkušenost pracovního pobytu v cizině.
Před dvěma lety oslavil padesátiny, s manţelkou Mirkou vychoval dceru a po celý svůj
ţivot bydlí v naší vesnici. Proto ji taky dobře zná. Zná ji jako občan a především jako
starosta. Pod jeho vedením získala obec několik ocenění. Posledním a nejdůleţitějším
z nich bylo vítězství v prestiţní soutěţi „Vesnice roku zlínského kraje 2009“.
V roce 2004 byl zvolen místopředsedou hnutí „Starostové a nezávislí“ a od letošních voleb, které proběhly
v měsíci červnu, je členem celorepublikového představenstva.
V čele zastupitelstva naší vesnice jsi uţ čtvrté volební období. Z toho plyne, ţe u většiny našich
občanŧ se těšíš dŧvěře i oblibě. Vnímáš to tak?
Jako oblibu nevím, ale jako důvěru určitě. Vţdyť počet hlasů, které získávám, hovoří o tom, ţe občané jsou
s prací, kterou odvádím, asi spokojeni. Samozřejmě je spousta věcí, které občané poţadují. Bohuţel ne vše
je tak jednoduché a rychlé, aby se dalo splnit. Některé věci jsou sloţité na administraci a některé zase
finančně. Společně s radou a zastupitelstvem obce se snaţíme jednotlivé záleţitosti projednat a správně
rozhodnout. Bohuţel jsou rozhodnutí, kterými se ne vţdy zavděčíme.
Začněme tím – ono uţ se to konečně jaksi samo vnucuje - co všechno máš jako starosta na starosti?
Co z toho děláš rád? Co tě otravuje? Co ti bere nejvíc času ...?
Od narození (vítání občánků) aţ po poslední cestu (úmrtí) - dalo by se shrnout jednou větou. Ale váţně. Je
to zajištění provozu a chodu obce, zajištění finančních prostředků na jednotlivé akce, které se realizují,
zajištění provozu ať je to koupaliště, lyţařský areál, údrţba veřejného prostranství, údrţba a provoz
hřbitova, společně s ředitelem ZŠ a MŠ zajištění provozu celého areálu, provoz čistíren odpadních vod ….
Kaţdodenní příprava a rozdělení pracovních úkonů zaměstnancům obce - zejména těm, které přijímáme
z úřadu práce, vyřizování různé administrativy a úkony, které se v průběhu dne vyskytnou a musí se vyřešit.
Dále je to příprava zasedání rady obce a zastupitelstva obce. Naše obec je členem Sdruţení obcí
mikroregionu Ploština, kde zastávám funkci předsedy, Mas Ploština, dále jiţního Valašska - zde jsem
místopředseda, a v letošním roce jsem se stal místopředsedou Spolku pro obnovu venkova Zlínského kraje.
Takţe dost času věnuji jednotlivým zasedáním a jednáním. Někdy se neví, co se má dělat první. Teď to
vypadá, ţe je to práce na pár hodin, ale někdy by se potřeboval čas zastavit, aby se vše stihlo. Je nutné si
práci denně naplánovat a někdy i několik dnů dopřed. V letošním roce zastávám funkci předsedy krajské
komise v soutěţi Vesnice roku, která je velmi náročná zejména na čas. Předseda zodpovídá jak za průběh
tak i vlastní vyhlášení výsledků. Nyní máme za sebou objíţdění obcí a můţu říct, ţe určit, která obec je po
všech stránkách nejlepší, je velmi těţké. Já, říkám ţe vítězem je kaţdá obec, která se přihlásila. Jsou velmi
vyrovnané, ale museli jsme rozhodnout. Pro letošní rok získala titul Vesnice roku Zlínského kraje obec
Komňa.
Nerozlišuji co dělám rád a co mě otravuje, jinak by to nešlo dělat. Samozřejmě jsou věci, které se řeší velmi
špatně a nejsem s tím zrovna spokojen, ale bohuţel to patří k této práci. Velmi náročná je práce s lidmi,
kterým nelze vţdy vyhovět, jak by si oni přáli.
Ale co mne opravdu otravuje, jsou neustálé kontroly, které se na určité dotace opakují a opravdu někdy je to
nepříjemné, kdyţ vidíte, ţe je to kontrola o ničem. Nejvíce času bere administrace, papírování a neustálé
plnění zákonů, nařízení a s tím spojena byrokracie.
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Mimochodem - jak dlouhá ţe je tvá pracovní doba?
Ráno vycházím na OÚ kolem šesté hodiny a domů se vracím nejdříve kolem šestnácté, ale není to
pravidelné. Jedenkrát do měsíce je zasedání rady obce od 16.00 hod a končíme po projednání materiálů.
Dost často jdu v sobotu a nebo v neděli kvůli úmrtí, odstranění výpadku kabelové televize a dost často
přijdou spoluobčané řešit své záleţitosti. No a naštěstí to není časté, ale řešení výjezdu našich hasičů při
poţární události. Takţe pracovní doba je pondělí – neděle.
Vskutku není co závidět ... I kdyţ chápu, ţe teď to bude vyţadovat moţná diplomatičtější odpověď,
přesto se zeptám: „Je těţké vládnout (nebo spíš asi slouţit) Újeţďanŧm?“
Při jednáních a diskuzích se starosty jiných obcí zjišťuji, ţe je to asi všude stejné. Najdou se spoluobčané,
kteří i pochválí, kdyţ se něco podaří, ale jsou i tací, kterým se nikdy není moţné zavděčit. A je smutné, ţe to
jsou tací, kteří se bohuţel do ţivota v obci nijak zvlášť nezapojují.
Ano, to tak zpravidla uţ bývá. Ale přece kaţdý, kdo není slepý, musí vidět, co všechno se u nás za
poslední léta změnilo: od nákladné rekonstrukce školy, vybudování čističek odpadních vod, přes nová
nebo zrekonstruovaná sportoviště, chodníky, aţ po kompletní přebudování návsi atd. Myslíš, ţe to
lidé dokáţí docenit? Jaký mají vztah k veřejným zařízením a veřejným záleţitostem celkově?
Při realizaci jednotlivých akcí se vţdy najdou občané, kteří danou realizaci kritizují. Je ale potom potěšující,
kdyţ ti samí přijdou a řeknou, ţe se to podařilo a toho si velmi váţím. I kdyţ nedají jedničku, řeknou, ţe to
splnilo účel a finanční prostředky byly dobře investovány.
Bohuţel, mrzí mne, ţe naši spoluobčané zejména mladších ročníků si toho neváţí a ničí majetek obce. Ani
si neuvědomují, ţe oprava je nákladná a finanční prostředky by mohly být investovány do jiných věcí, které
obec trápí a byly by velkým přínosem pro obec.
Co povaţuješ za největší úspěch za dobu svého dosavadního pŧsobení v komunální politice a co bys
ještě rád uskutečnil?
Jsem rád, ţe se zastupitelstvu obce podařilo vyuţít dotační finanční prostředky a zrealizovat veškeré akce,
které byly za těch 12 let zrealizovány. Ale přesto největší úspěch pro mne je vítězství v soutěţi Vesnice
roku, kde jsme získali titul Vesnice roku Zlínského kraje 2009.
A co se týká dalších plánů? Chceme dál pokračovat v budování obce a mám o tom samozřejmě i určité
konkrétní představy, ale v tuto chvíli je zbytečné o nich hovořit, protoţe jako vţdy je všechno závislé na
financích ...
V souvislosti s připravujícími se oslavami 750. výročí zaloţení obce vzniká také nová rozsáhlá
publikace. O čem bude?
28. srpna oslavíme 750. výročí první písemné zmínky o naší obci. Jiţ v loňském roce zastupitelstvo obce
přijalo usnesení o vydání knihy o naší obci od historie aţ po současnost. Rozhodli jsme se vydat tuto
publikaci, neboť veškeré historické dokumenty shořely při velkém poţáru v roce 1865 a nemáme ţádné
dochované materiály. Obec poţádala Vlastivědné muzeum Brno o zpracování publikace a dnes se pomalu
blíţíme do finále. Slavnostní pokřtění bude při oslavách a kaţdý si bude uvedenou knihu moct
zakoupit.Věřím, ţe nebude chybět v ţádné rodinné knihovně.
No doufejme. A jak bude celá oslava vlastně probíhat? Na co se mŧţeme těšit?
V současné době je jiţ program na 90% připraven, schází ještě doladit pár drobností. Kaţdá domácnost
obdrţí osobní pozvánku a věřím, ţe tak jak jsme si uţili oslav titulu Vesnice roku, tak budeme i po těchto
oslavách všichni spokojeni. Nechme se překvapit.
Nic jiného nám taky nezbývá, kdyţ´s nám teď nic neprozradil, ţe ...
Je dobrým signálem pro obec, kdyţ si její starosta uvědomuje dŧleţitost duchovního ţivota, kdyţ ho
spojuje s ţivotem společenským, kdyţ dbá na to, aby se kostel a jiné náboţenské prostory udrţovaly a
zvelebovaly ...
Ţivot farností červenec – srpen 2011
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To patří k mé práci starosty starat se o kulturní památky a ty renovovat, udrţovat a dbát o jejich uchování
pro další generace. V průběhu posledních let ve spolupráci s odborem kultury Zlínského kraje se mi
podařilo zajistit finanční prostředky na spolufinancování opravy kostela. Dále se podařilo zajistit finanční
prostředky na opravy Boţích muk a nyní revitalizaci zeleně jak na starém hřbitově tak i na novém. Tyto
památky jsme zdědili a je naší povinností se o ně starat, pečovat a předat je dalším pokolením, neboť jak jiţ
někteří řekli, my zde pořád nebudeme, ale památky ano. Takţe pevně věřím, ţe práce, která je údrţbě
památek a jejich okolí věnována, nebude jinými zneuţívána a ničena.
Mŧţeš nám upřesnit, za jakým účelem vzniklo politické hnutí „Starostové a nezávislí“, jaké principy
prosazuje, co od něho očekávat? Chtěl by ses v něm (třeba do budoucna) osobně nějak víc angaţovat?
Nikdy jsem nebyl členem ţádné politické strany. V roce 2004 mne oslovili pan Stanislav Polčák, Josef
Zicha, Petr Gazdík, Ondřej Rejzek a po seznámení s programem a cíli jsem neváhal a stal se jedním ze
zakladatelů. Náš hlavní cíl byla změna rozpočtového určení daní (RUD), aby se srovnalo rozdělování
finančních prostředku na občana a nebyly tak velké rozdíly mezi obcemi a městy. Dalším našim cílem byla
změna volebního systému. Postupně se snaţíme řešit a předkládat k projednání i věci, které nejvíce trápí
starosty obcí. Můţu říct, ţe poslední dobou je jich čím dál víc. Dnes jsme se transformovali a máme 1500
příznivců v řadách starostů a 45 řádových členů. Z našich řad máme jiţ senátory, poslance parlamentu,
v krajských zastupitelstvech zastoupení a samozřejmě zastoupení na obecních, ale i městských úřadech. Na
sněmu v červnu byl předloţen návrh zákona na změnu RUD a doufáme ţe napříč politickým spektrem se
podaří najít potřebný počet poslanců, zákon schválit a budeme se moci těšit na zlepšení rozpočtů obcí a tím
zajistit lepší investice bez zásahů ministerstev v rozhodování co za ně budeme budovat. Takţe jak jsem jiţ
uvedl, náš cíl je zlepšení financování obcí, zjednodušení administrativy a tím zajištění větší samostatnosti
v rozhodování a zajištění rozvoje obcí a měst. Nyní se zaměřujeme na čerpání finančních prostředků z EU
jak byly velmi špatně rozdělovány (na nesmyslné projekty) a zapojujeme se do diskuse na nové plánovací
období.
Moje politická angaţovanost - po letošních volbách jsem se stal členem představenstva hnutí STAN a zatím
to stačí, poněvadţ časově je to dost náročné - a čas ukáţe.
Ano, čas ukáţe ... Většinou to tak je, ţe aţ čas ukáţe, nejenom co bude, ale i co bylo, například i to, co bylo
zaseto v naší obci. Jaké výsledky přinesou všechna dosud vynaloţená úsilí o její vylepšování. Je více neţ
zřejmé, ţe náš starosta se opravdu snaţí. Jenţe záleţí ještě i na nás, a na kaţdém z nás, jak kvalitní ţivot
budeme tady společně ţít ...
Závěrem uţ jen zbývá: Díky Vlaďo. Díky ţe sis našel čas na náš rozhovor, i za práci, kterou pro nás děláš. A
ţe jí není málo ... Ať Ti Pán ţehná, i celé Tvé rodině, která je Ti klidným a skvělým zázemím. Ať ţehná
kaţdému dobrému počinu v této obci a také všem jejím obyvatelům.
/H. Martincová/

Z oslav 750. výročí
první písemné zmínky o obci Újezd
Neděle 28. srpna 2011
10.00

Slavnostní mše svatá, celebrovaná generálním vikářem
Mons. Josefem Nuzíkem v kostele sv. Mikuláše
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11.15

Poţehnání sochy sv. Jana Nepomuckého na návsi

11.30

Představení knihy o obci Újezd.

Bohosluţba bude přenášena televizí NOE

Obec Drnovice
Jubilejní oslava 20. výročí posvěcení kostela
sv. Aneţky České
(1991 - 2011)
750. výročí první písemné zmínky o obci
Neděle 24. července 2011
11:00 Mše svatá v kostele svaté Aneţky České
za účasti otce biskupa Josefa Hrdličky
Ţivot farností červenec – srpen 2011
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P l o š t i n a - 2011
Vzpomínková slavnost
u příleţitosti 66. výročí vypálení Ploštiny
Neděle 31. července 2011
11:15 Mše svatá za účasti otce Janáče CSsR.
***

Obec Loučka 1261 - 2011

Den

obce

uspořádaný k 750. výročí
první písemné zmínky o obci
Neděle 7. srpna 2011 – z programu :
8:30 - 10:30 Prohlídka obce
11:00
Průvod na hřiště
11:30
Mše svatá

Ţivot farností červenec – srpen 2011

Strana 12

Obec Slopné
Neděle 10. července 2011
VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA - 15 LET
Mše sv. v 11.00 hodin
_ _ _

Neděle 21. srpna 2011
OSLAVA VÝROČÍ 750 LET PRVNÍ
PÍSEMNÉ ZMÍNKY O OBCI
A 110.VÝROČÍ ZALOŢENÍ SDH
11:00 Mše svatá za účasti otce biskupa Josefa Hrdličky
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Pořad bohosluţeb – červenec a srpen – farnost Újezd
1. července : Pátek
Nejsvětějšího
Srdce Jeţíšova
První pátek

15.20 Új.: Za + rodiče Maňasovy, Jandíkovy, jejich rodiče, dar zdraví a
Boţí ochranu pro ţivou rodinu
18.30 Sl.: Za + rodiče Majzlíkovy, dva syny, rodiče Zvonkovy a dary
Ducha svatého pro ţivé rodiny
6.30 Új.: Za + rodiče Matušincovy, sestru Marii, bratra Josefa,
2. července : Sobota
+ rodiče Machů, dva švagry, Boţí poţehnání a dary Ducha
Neposkvrněného Srdce
svatého pro ţivé rodiny
Panny Marie
16.00 Lo.: Za + Karla Ţáčka, dceru, zetě, rodiče Ţáčkovy, Čechovy
a dar zdraví pro ţivou rodinu
7.00 Új.: Za Marii a Jana Jordánovy, S.M. Belarmínu a dar zdraví
3. července : Neděle
pro ţivou rodinu
8.15 Sl.: Za + rodiče Urbanovy, Mozgvovy a Boţí ochranu
14. neděle v mezidobí
Sv. Tomáše, apoštola
pro ţivou rodinu
9.40 Új.: Za farníky a poutníky
Pouť v Újezdě
11.00 Dr.: Za + Josefa Bodláka, rodiče z obou stran, duše v očistci, dar
zdraví a Boţí poţehnání pro ţivou rodinu
4. července : Pondělí
17.35 Új.: Za + manţele Františka a Annu Belhovy, + Františka Ţálka,
Sv. Prokopa, opata
jejich rodiče a duše v očistci
7.00 Új.: Za farníky
8.15 Sl.: Na poděkování Pánu Bohu za zdraví a Boţí poţehnání pro
5. července : Úterý
ţivou rodinu
8.15 Dr.: Za + Josefa Kořenka, rodiče z obou stran, stařečky, dar zdraví
Slavnost
a Boţí poţehnání pro ţivou rodinu
sv. Cyrila a Metoděje
9.40 Új.: Za + Josefa Kubíčka, rodiče Kubíčkovy, + rodiče Šimákovy,
ochranu Panny Marie a Boţí poţehnání
Pro ţivou rodinu
6. července : Středa
9.00 Új.: Mše sv. a poţehnání poutníků na František
Sv. Marie Gorettiové,
17.35 Új.: Za + rodiče Gajdoškovy, dar zdraví a Boţí ochranu pro ţivou
panny a mučednice
rodinu
18.30 Sl.: Za ţivou a + rodinu Svobodovu, Tormovu a Pulkrábkovu
7. července : Čtvrtek
19.00 Dr.: Za + rodiče Marcaníkovy, šest dětí a jejich příbuzné, rodiče z
Ferie
obou stran, duše v očistci, dar zdraví a Boţí ochranu
pro ţivou rodinu
8. července : Pátek
15.20 Új.: Za Miloslava Divokého
Ferie
18.30 Sl.: Za rodiče Lekešovy, dceru Helenu a Boţí poţehnání
pro ţivou rodinu
9. července : Sobota
6.30 Új.: Na poděkování Pánu Bohu
Sobotní památka P.M. 16.00 Lo.: Za d.p. P. Jana Pavelku a jeho + rodiče
10. července : Neděle
15. neděle v mezidobí
Pouť ve Slopném

7.00 Új.: Za + rodiče Kovářovy z Loučky, rodiče Drgovy a dar zdraví
pro ţivou rodinu
8.15 Dr.: Za + Jana Smolka, dvě + dcery, dva zetě, vnuka Josefa
a duše v očistci
9.40 Új.: Za + rodinu Holou, ţivé i + kněze a řeholnice a na poděkování
za vyslyšené prosby
11.00 Sl.: Za ţivé i + šedesátníky ze Slopného

11. července : Pondělí
Sv. Benedikta, opata,

17.35 Új.: Za + rodiče Pavelkovy, jejich + děti, tři zetě, pomoc
a ochranu Boţí pro ţivou rodinu

Ţivot farností červenec – srpen 2011
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patrona Evropy
12. července : Úterý
Ferie
13. července : Středa
Sv. Jindřicha
14. července : Čtvrtek
Bl. Hroznaty,
sv. Kamila de Lellis,
15. července : Pátek
Sv. Bonaventury,
biskupa a učitele církve
16. července : Sobota
Panny Marie
Karmelské

19.00 Dr.: Za Josefa Ovesného, jeho syna, rodiče Struţkovy, duše
v očistci a Boţí poţehnání pro ţivou rodinu
17.35 Új.: Za Ludmilu a Stanislava Fojtíkovy
18.30 Sl.: Za + Stanislava a Marii Petrů, jejich + rodiče a ţivou rodinu
19.00 Dr.: Za + rodiče Tkadlecovy, jejich rodiče, Jiřího Kmoníčka,
Františka Anderse a Boţí poţehnání pro ţivou rodinu
15.20 Új.: Za rodiče Drgovy, Josefa Ďulíka a duše v očistci
18.30 Sl.: Za Věru Mlýnkovu, Jaroslava Slámu, rodiče Mlýnkovy
a duše v očistci
6.30 Új.: Za rodiče Pavelkovy, jejich rodiče, duše v očistci, ochranu
Panny Marie a Boţí poţehnání pro ţivou rodinu
16.00 Lo.: Za Boţenu Ambrůzovu a duše v očistci

Jak

MJ
ŠF

ŠF
Pe

17. července : Neděle
16. neděle v mezidobí

18. července : Pondělí
Ferie
19. července : Úterý
Ferie
20. července : Středa
Ferie

7.00 Új.: Za Annu a Josefa Barcuchovy, jejich rodiče a dar zdraví
pro ţivou rodinu
8.15 Dr.: Za + rodiče Běloňovy, zetě Antonína a celou ţivou rodinuZa + Am
8.15 Sl.: Ludmilu Šůstkovu (výroční mše sv.)
KV
9.40 Új.: Za + Františka Jurčíka (výroční mše sv.)
17.35 Új.: Za + Karla Urubka, jeho rodiče, rodiče Drgovy a dar zdraví pro
ţivou rodinu
19.00 Dr.: 107
17.35 Új.: Za + rodinu Bockovu, Tomšů, Maňasovu a duše v očistci
18.30 Sl.: Za + Marii Maňasovu, dva bratry - doma i v cizině,
+ rodiče a duše v očistci

21. července : Čtvrtek
Sv.Vavřince z Brindisi, 19.00 Dr.: 107
kněze a učitele církve
15.20 Új.: Za + Marii a Františka Machů, + rodiče Častulovy, ochranu
22. července : Pátek
a pomoc Boţí pro ţivé rodiny
Sv. Marie Magdaleny
18.30 Sl.: Za + rodiče Mikulkovy, syna, snachu, vnučku Irenu,
+ příbuzné, duše v očistci a ţivou rodinu
23. července : Sobota
6.30 Új.: Za + rodiče Jakůbkovy, syny Josefa a Františka, ochranu a
pomoc Boţí por ţivou rodinu
Sv. Brigity, řeholnice,
16.00 Lo.: Za + Annu a Aloise Janošovy a duše v očistci
patronky Evropy
24. července : Neděle
7.00 Új.: Za ţivé a + Anny
8.15 Sl.: Na poděkování Pánu Bohu a za 80 let ţivota, za + manţela,
17. neděle v mezidobí
syna a rodiče s prosbou o dary Ducha svatého pro ţivé rodiny
Výročí posvěcení
kostela v Drnovicích;
10.30 Dr.: Za občany Drnovic
oslava 750. výročí
založení obce
25. července : Pondělí 17.35 Új.: Za + rodiče Divoké, + syna k nedoţitým šedesátinám, rodiče
Sv. Jakuba, apoštola
Machů a Boţí poţehnání pro ţivé rodiny
26. července : Úterý
Ţivot farností červenec – srpen 2011
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Sv. Jáchyma a Anny,
rodičů Panny Marie
27. července : Středa
Sv. Gorazda a druhů
28. července : Čtvrtek
Ferie
29. července : Pátek
Sv. Marty

30. července : Sobota
Sv. Petra Chryzologa,
biskupa
31. července : Neděle
18. neděle v mezidobí
"Valašská" pouť na
Ploštině

19.00 Dr.: 43
17.35 Új.: Za + Karla Kráčalíka, manţelku, rodiče z obou stran, + děti a
Mě
duše v očistci
18.30 Sl.: Za rodiče Čurečkovy, Trčkovy, děti, duše v očistci
a ţivou rodinu
19.00 Dr.: Za Františku Novákovu, rodinu Kovaříkovu, rodiče z obou
stran, rodiče Šeré a dar zdraví pro ţivou rodinu
15.20 Új.: Za + Josefa Polčáka, dvoje rodiče, duše v očistci a Boţí
Ov
poţehnání pro ţivou rodinu
18.30 Sl.: Za + prarodiče, Františka Machů, manţelku Marii, dva syny, +
rodinu Kuţelovu, syna Stanislava, ţivou rodinu Machů a
Drábkovu
6.30 Új.: Za + Jaroslavu Janošovu, rodiče z obou stran a ţivou rodinu
Pe
16.00 Lo.: Za + Marii Ovesnou, + rodinu Rokytovu, Kučerňákovu, duše v
očistci a dar zdraví pro rodinu Ovesnou
a Kučerňákovu
Ku
7.00 Új.: Za + Stanislava Drgu (výroční mše sv.)
Mě
8.15 Sl.: Za farníky
11.15 Pl.: Za oběti umučené na Ploštině a jejich rodiny

1. srpna : Pondělí
Sv. Alfonsa z Liguori, 17.35 Új.:
biskupa a učitele církve
2. srpna : Úterý
19.00 Dr.:
Ferie
17.35 Új.:
3. srpna : Středa
Ferie
18.30 Sl.:
4. srpna : Čtvrtek
Sv. Jana M. Vianneye,
kněze
5. srpna : Pátek
Posvěcení římské
baziliky Panny Marie
První pátek
6. srpna : Sobota
Svátek Proměnění
Páně

Ţivot farností červenec – srpen 2011
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Za + Justina Kojdu, Vojtěcha Kořenka, jejich rodiče,
Jak
+ Josefa Ovesného, dar zdraví a Boţí ochranu pro ţivou rodinu
Za Vladimíra Hlavicu, rodiče z obou stran, duše v očistci
a ţivou rodinu

19.00 Dr.: Za Františka Čurečka, snachu Annu, dvoje + rodiče, jejich děti,
duše v očistci a Boţí poţehnání pro ţivou rodinu
15.20 Új.: Za + rodiče Bařinkovy a jejich + děti
Ra
8.30 Sl.:
Za + rodiče Kovářovy, Josefa Změlíka, celou + rodinu, duše v
očistci, dar zdraví a Boţí poţehnání pro ţivou rodinu
6.30 Új.: Za farníky
16.00 Lo.: Za + rodiče Polomíkovy, syna Františka, ochranu a pomoc
Boţí pro ţivou rodinu
7.00 Új.:

7. srpna : Neděle
19. neděle v mezidobí
Oslavy 750. výročí
založení obce Loučka

Za Marii Belţíkovu, Františku Čalovu a manţele Hlavičkovy

8.15 Dr.:
8.15 Sl.:
9.40 Új.:
11,00 Lo.:

ŠF

Ku
Za + Vlastimila Šlíţka, rodiče z obou stran, dva bratry, švagra Mě
a Boţí poţehnání pro ţivou rodinu
Am
Na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní, za dar zdraví a KJ
Boţí ochranu pro ţivou rodinu
Za ţivou a + rodinu Bézovu, Krumpolcovu a Rokytovu
Za farníky
Loučka – výročí obce
Strana 16

8. srpna : Pondělí
Sv. Dominika, kněze

17.35 Új.: Za + Annu a Jaromíra Belţíkovy, jejich + sourozence, rodiče z
obou stran, duše v očistci a Boţí poţehnání
pro ţivou rodinu

On

9. srpna : Úterý
Sv. Terezie Benedikty
19.00 Dr.: Za rodinu Daňkovu, Antonína Běloně, manţelku, Františka
od Kříţe, panny a
Lysáka a Františku Smolkovu
mučednice, patronky
Evropy
10. srpna : Středa
17.35 Új.: Za Karla Hlavičku, syna, dvoje rodiče, duše v očistci
Zv
Svátek sv. Vavřince,
a ţivou rodinu
D
muč.
18.30 Sl.: Za syna Miroslava, manţela, duše v očistci a ţivou rodinu
Jurkovu
11. srpna : Čtvrtek
Sv. Kláry, panny
19.00 Dr.: Za dvoje + rodiče, Annu Častulíkovu, Jana Barcucha, vnuka
Luboška, dar zdraví a Boţí ochranu pro ţivou rodinu
12. srpna : Pátek
15.20 Új.: Za Marii Pastyříkovu, rodiče Okaté, Václavíkovy, duše
KJ
Sv. Jany Františky de
v očistci a dar zdraví pro ţivé rodiny
Chantal, řeholnice
18.30 Sl.: Za + rodiče Starovy, syna Karla a dar zdraví pro ţivou rodinu
13. srpna : Sobota
6.30 Új.: Za Josefa Faldíka, rodiče Faldíkovy, Marii a Rudolfa Manovy Ku
Sv. Ponciána, papeţe,
16.00 Lo.: Za + Josefa Kuţelu, bratra, sestru, dvoje rodiče, duše
a Hippolyta, kněze,
v očistci, dary Ducha svatého a Boţí poţehnání pro ţivé rodiny
mučedníků
An
14. srpna : Neděle
7.00 Új.: Za Zdenku Gackovu, rodinu Machů, Baroňovu a Boţí
Mě
poţehnání pro ţivou rodinu
Zv
20. neděle v mezidobí
Sv. Maxmiliána Marie
8.15 Sl.:
V
Kolbeho, kněze a muč.
9.40 Új.: Za farníky (sv. křest)
JaK
11.00 Dr.: Za Vlastislavu Horáčkovu (výroční mše sv.)
Adorační den Slopné
15. srpna : Pondělí
Slavnost Nanebevzetí
Panny Marie
16. srpna : Úterý
Sv. Rocha a sv.
Štěpána Uherského,
vyznavačů
17. srpna : Středa
Ferie
18. srpna : Čtvrtek
Ferie

6.30 Új.:
17.35 Új.: Za + rodiče Struţkovy, + Jaroslava Martinku, + prarodiče
a Boţí poţehnání pro ţivou rodinu
19.00 Sl.:
19.00 Dr.: Za + rodiče Šulákovy, prarodiče Kulíškovy, Šulákovy
a jejich děti, dar zdraví a Boţí poţehnání pro ţivou rodinu
19.00 Dr.: Za + Josefa Rašku, bratry, švagrové, prarodiče Raškovy,
Kořenkovy, Miroslava Machuču, jeho otce a duše v očistci
17.35 Új.: Za + Františka a Andělu Tomšů, + rodinu Tomšů, Frýţelkovu,
duše v očistci a Boţí pomoc a ochranu pro ţivé rodiny
18.30 Sl.: Za + rodiče Mozgvovy, Vaňkovy a Boţí poţehnání
pro ţivou rodinu
19.00 Dr.: Za + rodiče Pavelkovy, snachu, zetě, dar zdraví a Boţí
poţehnání pro ţivou rodinu

19. srpna : Pátek
15.20 Új.: Za + rodiče Urubkovy, syna Jindřicha, prarodiče a Boţí
Sv. Jana Eudese, kněze
poţehnání pro ţivou rodinu
18.30 Sl.: Za + Františka Hlavenku, dvoje rodiče, sourozence, duše
v očistci a ţivou rodinu
Ţivot farností červenec – srpen 2011
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20. srpna : Sobota
Sv. Bernarda, opata a
uč.církve

6.30 Új.: Za + Vladimíra Svatoně, Františka Váňu, rodiče Váňovy,
Svatoňovy, Hlubinovy, Machů a dar zdraví pro ţivou rodinu
16.00 Lo.: Za + Václava Šimáka, dvoje rodiče, jejich + děti a ţivou rodinu

7.00 Új.: Za Jindřicha Janků, dvoje rodiče, sourozence a Boţí poţehnání
21. srpna : Neděle
pro ţivé rodiny
8.15 Sl.: Za + Jana Machů a Boţí poţehnání pro ţivou rodinu
21. neděle v mezidobí
Patrocinium sv. Rocha 9.40 Új.: Za + Annu Kůdelovu (výroční mše sv.)
11.00 Dr.: Ke cti sv. Rocha za ţivé a + občany obce Slopné u příleţitosti
ve Slopném
Sv. Pia X., papeţe
750. výročí vzniku obce; za ţivé a + hasiče ze Slopného u příl.
110. výročí zaloţení SDH
22. srpna : Pondělí
Panny Marie Královny
23. srpna : Úterý
Sv. Růţeny z Limy,
panny
24. srpna : Středa
Sv. Bartoloměje,
apoštola
25. srpna : Čtvrtek
Sv. Kristýna a druhů,
mučedníka,
sv. Ludvíka, sv. Jana
Kalasanského, kněze
26. srpna : Pátek
Ferie

27. srpna : Sobota
Sv. Moniky
28. srpna : Neděle
22. neděle v mezidobí
Oslavy 750. výročí
založení obce Újezd
Sv. Augustina,
biskupa a učitele církve

17.35 Új.: Za ţivou a + rodinu Martincovu, Januškovu, Machů a
Veličkovu

On

19.00 Dr.: Za rodiče Fojtů, jejich rodiče, syna Stanislava, snachu, zetě,
duše v očistci a dar zdraví pro ţivou rodinu
17.35 Új.: Za + Marii Pastyříkovu, Vránovu a Holou, jejich + rodiče
a dary Ducha svatého pro ţivou rodinu
18.30 Sl.: Za + Miroslava Švihla, sestru Boţenu a duše v očistci

MJ

19.00 Dr.: Za rodiče Častulíkovy, dceru Bohumilu, Annu, dva zetě, dvoje
stařečky, vnučku Evu, Marii Častulíkovu, Blanku, duše v
očistci a Boţí poţehnání pro ţivou rodinu
15.20 Új.: Za + Josefa Chromčáka, jeho rodiče, + rodiče Březinovy,
manţele Kostkovy, Vojtěcha Kořénka, dar zdraví a Boţí
poţehnání pro ţivou rodinu
18.30 Sl.: Za + rodiče Kozubíkovy, Chmelovy, zetě Antonína,
+ příbuzenstvo, duše v očistci a ţivou rodinu

Ov

6.30 Új.: Za ţivou a + rodinu Drgovu, Kovářovu, Ambrůzovu
Pe
a Semelovu
16.00 Lo.: Za Miloslava Šůstka, rodiče, sestru, duše v očistci, dar zdraví a
Boţí poţehnání pro ţivou rodinu
7.00 Új.: Za + Antonína Sporka (výroční mše sv.)
An
8.15 Dr.: Za + Davida Smolka (výroční mše sv.)
Mě
8.15 Sl.: Za farníky, školní mládeţ
10.00 Új.: Za ţivé a + občany obce Újezd u příleţitosti 750. výročí vzniku
obce

29. srpna : Pondělí
Umučení sv. Jana
Křtitele
30. srpna : Úterý
Ferie

17.35 Új.: Za + S.M. Rosinu Kořenkovu, její rodiče, dva bratry, čtyři
švagry a švagrovou

31. srpna : Středa
Ferie

17.35 Új.: Za + rodiče Měřičkovy (nedoţité 80. narozeniny), syna
Františka, + rodiče z obou stran a sourozence

Ţivot farností červenec – srpen 2011
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19.00 Dr.: Za rodiče Kůdelovy, syna Stanislava, zetě Františka, rodinu
Prokešovu, Boţí ochranu a pomoc pro ţivou rodinu
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18.30 Sl.:

Za Karla a Aloisii Šůstkovy, rodiče z obou stran, jejich
+ děti, dar zdraví a Boţí ochranu pro ţivé rodiny

Pořad bohosluţeb – červenec a srpen – farnost Horní Lhota
1. července : Pátek
Nejsvětějšího
Srdce Jeţíšova
První pátek
2. července : Sobota
Neposkvrněného Srdce
Panny Marie
3. července : Neděle
14. neděle v mezidobí
Sv. Tomáše, apoštola
Pouť v Újezdě
4. července : Pondělí
Sv. Prokopa, opata
5. července : Úterý
Slavnost
sv. Cyrila a Metoděje
barva bílá, 829,-,828
7. července : Čtvrtek
Ferie
9. července : Sobota
Sobotní památka
Panny Marie
10. července : Neděle
15. neděle v mezidobí
Pouť ve Slopném
11. července : Pondělí
Sv. Benedikta, opata,
patrona Evropy
14. července : Čtvrtek
Bl. Hroznaty,
sv. Kamila de Lellis,
kněze
16. července : Sobota
P. M. Karmelské
17. července : Neděle
16. neděle v mezidobí
18. července : Pondělí
Ferie
Ţivot farností červenec – srpen 2011

17.45

Na poděkování za všechny přijaté dary s prosbou o milost smíření
všech lidí s Bohem a mezi sebou, za dar opravdové lásky k Bohu, k
sobě samým i ke všem bliţním

17.45

Za členy ţivého růţence

6.55
9.30
19.00

Za Oldřicha a Marii Oškerovy, bratra, sestru, dvoje rodiče, duše v
očistci a celou ţivou rodinu
Za rodiče Jedlovcovy, dceru Marii, zetě Františka, manţele
Máčalíkovy, syna, duše v očistci a Boţí ochranu pro celou rodinu
Sehradice: Na poděkování Pánu Bohu za 50 let společného ţivota s
prosbou o Boţí poţehnání pro ţivou rodinu

6.55
9.30

Za ţivou a + rodinu Řehákovu, Váňovu a Roubalíkovu
Za + Jaroslava Strnada, rodiče z obou stran, duše v očistci a Boţí
poţehnání pro ţivou rodinu

17.45

Za + Františku Pláškovu, dvoje rodiče a Boţí ochranu
pro ţivou rodinu
Za + Kamilku Maňasovu, Antonína Stloukala, rodiče Skovajsovy,
ţivou a + rodinu Maňasovu

17.45

6.55
9.30

Za + Václava Ţáčka, rodiče, duše v očistci, dary Ducha svatého, Boţí
ochranu a pomoc pro celou ţivou rodinu
Za + Ludmilu Chromčákovou (výroční mše sv.)

19.00

Za pomoc a ochranu Boţí pro ţivou a + rodinu Manduchovu,
Novosadovu, Váňovu a duše v očistci

17.45

Za + rodiče Bartošovy, + syna, + rodiče Martinů, duše
v očistci a Boţí ochranu pro ţivou rodinu

17.45

Za Rudolfa a Zuzanu Pavlišovy, duše v očistci a ţivou rodinu
Pavlišovu

6.55
11.00

Za Oldřišku Schovajsovu (výroční mše sv.)
Dolní Lhota: Za farníky

19.00

Sehradice: Za + Vladimíra Šenovského, duše v očistci a Boţí pomoc
pro ţivé rodiny
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19. července : Úterý
Ferie
21. července : Čtvrtek
Sv.Vavřince z Brindisi,
kněze a učitele církve
23. července : Sobota
Sv. Brigity, řeholnice,
patronky Evropy
24. července : Neděle
17. neděle v mezidobí
Výročí posvěcení
kostela v Drnovicích
25. července : Pondělí
Sv. Jakuba, apoštola
28. července : Čtvrtek
Ferie
30. července : Sobota
Sv. Petra Chryzologa,
biskupa
31. července : Neděle
18. neděle v mezidobí
"Valašská" pouť na
Ploštině

17.00

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

17.45

Za + rodiče Váňovy a duše v očistci

17.45

Za dvoje rodiče, syna, dceru, duše v očistci a dar zdraví
pro celou rodinu

6.55
9.30

Za + rodiče Annu a Jana Polomíkovy, jejich rodiče a duše
v očistci
Za Josefa Pavelku, vnuka, rodiče z obou stran, bratra, švagry a Boţí
pomoc pro celou rodinu

17.45

Sehradice: Za + rodinu Zádrapovu, Strnadovu a Boţí poţehnání pro
ţivou rodinu
Za Karla a Ludmilu Máčalovy, jejich rodiče, syna Karla, jeho dvě
manţelky, dceru, duše v očistci, dar zdraví a Boţí ochranu pro ţivou
rodinu

17.45

Za Františka Ţáčka, rodiče z obou stran, duše v očistci
a Boţí ochranu pro ţivou rodinu

19.00

6.55
9.30

Za + Stanislava Navrátila, rodiče Navrátilovy, Štraitovy, Marii
Mikulcovu a celou ţivou rodinu
Za všechny ţivé a + padesátníky ze Sehradic

Sv. Ignáce z Loyoly, kněze

1. srpna : Pondělí
Sv. Alfonsa z Liguori,
biskupa a učitele církve
4. srpna : Čtvrtek
Sv. Jana M. Vianneye,
kněze
5. srpna : Pátek
Posvěcení římské
baziliky P. M. Sněţné
První pátek
6. srpna : Sobota
Svátek Proměnění
Páně
7. srpna : Neděle
19. neděle v mezidobí
Oslavy 750. výročí
založení obce Loučka
8. srpna : Pondělí
Sv. Dominika, kněze
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17.00

Sehradice: Za + Aloise Ţáčka, dar zdraví a Boţí ochranu pro ţivou
rodinu

17.45

Za + Annu a Marii Dočkalovy, sestru, rodiče z obou stran
a Boţí ochranu pro celou ţivou rodinu

17.45

Za Marii Ţáčkovu, jejího bratra Aloise, rodiče z obou stran, Františku
Ţalůdkovu a duše v očistci

17.45

Za členy ţivého růţence

6.55
9.30

17.00

Za rodiče Mikovy, jejich sourozence, prarodiče a Boţí ochranu pro
ţivou rodinu
Za + Josefa Zámečníka, rodiče, sestry, bratra, Marii
a Františka Šenovské, dceru Yvettu, ţivou a + rodinu
Sehradice: Za + rodiče Zámečníkovy, duše v očistci a Boţí pomoc pro
ţivé rodiny
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11. srpna : Čtvrtek
Sv. Kláry, panny
13. srpna : Sobota
Sv. Ponciána, papeţe,
a Hippolyta, kněze,
mučedníků

17.45

Za + manţele Krejčířovy, Matulovy, rodiče z obou stran, jejich
sourozence a Boţí poţehnání pro celou ţivou rodinu

17.45

Za + rodiče Remešovy, Maňasovy, duše v očistci a Boţí ochranu pro
ţivé rodiny

14. srpna : Neděle
20. neděle v mezidobí
Sv. Maxmiliána Marie
Kolbeho, kněze a
mučedníka

6.55

15. srpna : Pondělí
Slavnost Nanebevzetí
Panny Marie

7.00
17.30

18. srpna : Čtvrtek
Ferie

17.45

Za + Boţenu Váňovu, rodiče, sourozence, manţele Váňovy, dceru,
syna a manţele Hradilovy

17.45

Za + Aloise Váňu, dvoje rodiče, dceru Miladu, duše
v očistci, dar zdraví a Boţí poţehnání pro ţivé rodiny

20. srpna : Sobota
Sv. Bernarda, opata a
uč.církve
21. srpna : Neděle
21. neděle v mezidobí
Patrocinium sv. Rocha
ve Slopném
Sv. Pia X., papeţe
22. srpna : Pondělí
Panny Marie Královny

25. srpna : Čtvrtek
Sv. Kristýna a druhů,
mučedníka,
sv. Ludvíka, sv. Jana
Kalasanského, kněze
27. srpna : Sobota
Sv. Moniky
28. srpna : Neděle
22. neděle v mezidobí
Oslavy 750. výročí
založení obce Újezd
Sv. Augustina,
biskupa a učitele církve
29. srpna : Pondělí
Umučení
sv. Jana Křtitele
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9.30

6.55
9.30

Za + Luboška a Michalku Barcuchovy, duše v očistci
a Boţí ochranu pro ţivou rodinu
Za + Vincence a Annu Váňovy, jejich rodiče, sourozence, dítě
Vlastičku, syna Ladislava, ţivé i + kněze, duše v očistci a Boţí
ochranu pro celou ţivou rodinu
Za + rodiče Šimoníkovy, syna Josefa, Boţí poţehnání
a dary Ducha svatého pro ţivé rodiny
Na poděkování Pánu Bohu za 50 let ţivota s prosbou o dar víry, zdraví
a Boţí ochrany pro celou rodinu

Za ţivou a + rodinu Máčalíkovu, rodiče Beňkovy a duše
v očistci
Za farníky (sv. křest)

17.00

Sehradice: Ke cti Panny Marie Královny s prosbou, aby se ujala vlády
ve všech lidských srdcích, zvláště v našich rodinách a v naší farnosti a
aby nás svou mocnou přímluvou chránila všeho zlého, abychom
všichni bezpečně došli do Boţího království

17.45

Za + Emilii Ţáčkovu, dva manţele, jejich + rodiče, sourozence a +
dceru Helenu

17.45

Za + rodiče Aloise a Helenu Šenovské, duše v očistci, pomoc a
ochranu Boţí pro ţivou rodinu

6.55
9.30

19.00

Za rodiče Idesovy, syna, rodiče Bliţňákovy, dva syny, dceru, duše v
očistci a Boţí ochranu pro ţivé rodiny
Za školní mládeţ

Sehradice: Na úmysl dárce
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JMÉNA Z KANCOPMÁLU
(pokračování)
P. Soukup Jan Nepomuk (1826 – 1892)
Kazatel, básník, překladatel, sběratel pohádek a speleolog se narodil 10. května 1826 v Třebíči. Ve
své době byl uznávanou osobností. Oceňován byl nejen známými buditeli F.Palackým či F. L. Riegrem, ale
také prostým venkovským lidem. Patrně nejznámější jsou jeho zhudebněné duchovní písně s velehradskou
tématikou. Od roku 1865 působil jako farář v Doubravici nad Svitavou; jako první začal psát farní kroniku i
matriku v českém jazyce. S doktorem Dr. Wankelem spolupracoval na výzkumu Moravského krasu.
Zemřel 26. března 1892 v Doubravici nad Svitavou. Jeho ostatky byly v roce 1927 převezeny na Velehrad.
Je autorem textu k písni Ejhle oltář Hospodinův září….

Straka Adolf (1883-1960)
Hudební skladatel, pedagog a varhaník se narodil 30.června 1883 v Kolíně. Studoval na praţské
konzervatoři jako ţák Antonína Dvořáka. Po absolutoriu konzervatoře působil jako varhaník kapucínského
kláštera v Kolíně.V roce 1905 se přestěhoval na Moravu a působil jako učitel hry na housle a ředitel kůru
v Kvasicích, kde zemřel 24. června 1960.
Je autorem písní, chrámové hudby, sborů a odborných rozborů hudebních děl.
Do Kancionálu byly zařazeny písně Jezu Kriste, štědrý kněţe a Zdravas, hvězdo spanilá, k nimţ
vytvořil varhanní doprovod.

Jiří Strejc (1932)
Narozen 17. dubna 1932 v Praze; je hudební skladatel, varhaník, pedagog,
sbormistr, dirigent působící v Hradci Králové. V letech 1946-48 studoval na
Městské hudební škole v Praze. V hudebním vzdělání pokračoval na Státní
konzervatoři v Praze (1948-53). Varhany studoval u M. Kampelsheimera a
skladbu u O.A. Tichého. V letech 1957-2001 působil jako ředitel kůru a
varhaník katedrály sv. Ducha v Hradci Králové. Paralelně s funkcí ředitele
kůru pracoval v továrně na klavíry Petrof Hradec Králové a jako korepetitor
Klicperova divadla Hradec Králové. Pedagogicky působil na LŠU a na
biskupském gymnáziu Bohuslava Balbína v Hradci Králové. V roce 1965
zaloţil komorní soubor Cantores Artis Antiquae, který vedl do roku 1985.
Skladatelsky stále působí a do tvorby jeho varhaní literatury patří:
Sonaty, Tokata, Liturgická Moteta, Moteta, Mše atd.; přispívá do odborných
časopisů zejména Varhaník (Časopis pro varhanickou praxi). V Kancionálu jsou uvedeny jeho varhanní
doprovody k písním Jezu Kriste, štědrý kněţe a Zdrávas, hvězdo spanilá.
Pocházel z hudební rodiny. První hudební základy získal u svého otce Václava Sychry, druhého staršího
Cecilské hudební jednoty. Varhanní školu absolvoval v Praze u profesora Františka Skuherského. Při studiu
současně působil jako basista a varhaník v Emauzích. V letech 1879 - 1882 byl varhaníkem a ředitelem kůru
ve Staré Boleslavi, kde řídil i tamní zpěvácký spolek Václav a v Brandýse nad Labem spolek Bojan. V
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letech 1889 - 1923 působil jako ředitel kůru v Mladé Boleslavi. Zde také vyučoval zpěv na gymnáziu a na
reálce, řídil zpěvácký spolek Boleslav a měl vlastní soukromou hudební školu. Na odpočinku ve Staré
Boleslavi vedl tzv. Sychrův sbor. Zemřel ve Staré Boleslavi 21. srpna 1935.
J. C. Sychra se jiţ od studentských let věnoval velmi pilně skladatelské činnosti. Zanechal na 450
prací, věnovaných převáţně hudbě chrámové a sborovému zpěvu. Ve své době byl povaţován za největšího
ţijícího českého církevního skladatele. Za svoji vynikající skladatelskou činnost se dostalo Josefu Cyrilovi
Sychrovi vysokého papeţského vyznamená-ní, v roce 1926 byl jmenován rytířem řádu sv. Řehoře Velikého.
Obdrţel i zlatou medaili Československé obce pěvecké.
Do Kancionálu byla zařazena jeho mešní píseň k českým patronům K oltáři Páně ….
Škroup Jan Nepomuk (1811-1892)
Kapelník Stavovského divadla a dómský kapelník u sv. Víta v Praze se narodil 15.září 1811 v Osice
na královéhradecku. Byl ředitelem kůru v Praze u kříţovníků, druhým kapelníkem Stavovského divadla, od
roku 1845 - 1887 ředitelem kůru u Sv. Víta a o rok později učitelem hudby na teologickém semináři.
Zemřel 5. května 1892 v Praze.
Zanechal po sobě dvě opery (českou Švédové v Praze a německou Vineta), vedle nich mnoho
církevních skladeb. Sestavil českou hudební terminologii v díle Počátky hudební.
Je autorem nápěvu k české papeţské hymně Tam kde strmí…
P. Šťastný Vladimír (1841-1910)
Profesor náboţenství v Brně a autor písňových textů se narodil v Rudíkově 17. března 1841 v rodině
učitele. Studoval teologii, působil jako kaplan v Ţidlochovicích, prefekt brněnského biskupského semináře,
učitel na I. českém gymnasiu v Brně. Byl zakladatelem časopisu Obzor a starostou literární jednoty Dědictví
sv. Cyrila a Metoděje. V literární tvorbě pouţíval pseudonym Josef Ruda. Zemřel 20. srpna 1910
v Obřanech u Brna.
Je autorem básnických sbírek: Kvítí májové (1869), Kytka z Moravy (1879), Drobné květy (1887),
Hlasy a ohlasy (1892), Hory a doly (1894). Napsal taktéţ velké mnoţství textů k duchovním písním, z nichţ
byly do Kancionálu zařazeny tyto písně: velikonoční Ţije! Kristus povstal z hrobu, svatodušní mešní píseň
Sestup na nás, Duchu svatý, píseň k Boţskému Srdci Páně K nebesům se orla vzletem, mariánská Zdravas
Maria! Anděl Páně z nebe, velehradskou Boţe, cos ráčil a mešní píseň k českým patronům K oltáři Páně.
František Čech
Pokračování příště

Zprávy a informace
Přihlášky do vyučování náboţenství podávají rodiče dětí, které nastoupí 1.9.2011 do první třídy ZŠ.
Tiskopis přihlášky obdrţí rodiče v sakristii.
Kurz Animátor. Další běh kurzu začne na podzim v Rajnochovicích. Je určen mladým lidem, kteří animují
- oţivují dění ve farnostech, věnují se dětem, mladým lidem, vedou společenství mládeţe aj. Kurz pomůţe
získat zkušenosti a vědomosti v oblastech sebepoznání, sebepřijetí pro-ţívání liturgického roku,
katechismus, metodika vedení společenství, základy menagmentu času. Zároveň zaţijí krásné společenství.
Bliţší informace a přihlášky na faře.
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SKUPINY

ÚKLIDU

V kostelech újezdské farnosti
v červenci a srpnu 2011:
___________________________________________________________________________

Dat. : Újezd : Drnovice : Slopné :
__________________________________________________

2.7.:
9.7.:
16.7.:
23.7:
30.7.
6.8.
13.8.
20.8.
27.8.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ŽIVOT FARNOSTÍ Měsíčník farností. Vydává: Řím. katol. farnost v Újezdě a Horní Lhotě pro vnitřní potřebu svých farníků.
Adresa: Římskokatolická farnost 763 25 Újezd u Val Klobouk č. 5, tel.: 577350293; mobil: 731619849; 603154041; mail:
rkf.ujezd@volny.cz. Webové stránky: www.rkf-ujezd.info; rkf-hornilhota.info. Uzávěrka vţdy 20. dne předcházejícího měsíce.
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