ROČNÍK: V

LISTOPAD 2011
Společný zpravodaj farností Újezd a Horní Lhota.
VYDÁVÁ FARNÍ ÚŘAD PRO POTŘEBU SVÝCH FARNÍKŮ.

č. 11

Věřím v život věčný
Slyšíme námitku: „Ještě se odtud nikdo nevrátil” Jako
křesťané namítneme: „Ale ano, Pán Ježíš.” Skeptik však
řekne: „Ale to už je dávno a nebyl jsi u toho.” Takové a
podobné výroky však nejsou důkazy proti věčnému
životu, který přesahuje hranice času a prostoru! Nemohu
se vrátit do lůna matky a není v moci člověka změnit
minulost.
Představme si, že člověk pod srdcem matky už umí
uvažovat:
Žiji tady v temném a těsném prostoru, nic víc
nepoznávám. A tak nevěřím, že je ještě jiný život.”
Druhý človíček uvažuje jinak: „Žiji tady v temném
prostoru. Vyvíjejí se mi však zrakové orgány a tady je
nepotřebuji. Vyvíjejí se mi končetiny a tady je také
nepotřebuji. Myslím si, že život není jenom tady.”
V člověku je touha po životě bez omezení a bez utrpení. Jako si žízeň nevymyslela vodu, tak ani touha po
plnosti života si nevymyslela nebe. Žízeň vodu předpokládá. Touha lidského srdce nemůže být omylem,
nebo nesmyslem. Život je veliké tajemství.
Tyto myšlenky nám mohou pomoci s užitkem prožít první listopadové dny.

Moderní světec
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9
10.

Pokorný a pokojný
Rozhodný a rozvážný
Modlí se vytrvale
Učí se svědomitě
Pracuje obětavě
Nepodceňuje pokušení
Nevyhledává vzrušení
Nevzdává se utrpení
Počítá s lidskou slabostí
Žije vždy v Boží blízkosti
k úvaze o slavnosti Všech svatých, P. Dominik Doubrava O Praem.
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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 listopad:
Úmysl všeobecný: Za východní církve, aby rostlo poznání a uznání jejich úctyhodné tradice jako
duchovního pokladu pro celou církev.
Úmysl misijní:. Aby africký kontinent nacházel v Kristu sílu kráčet cestou smíření.
Úmysl národní: Za odpuštění všech našich vin a dluhů, kdy jsme opomenuli nebo zanedbali naplňování
tak závažného daru, jakým je přijetí a rozvíjení Božího života ve svátosti křtu, a to jak sami u sebe, tak
vůči těm, za které neseme spoluzodpovědnost.

Z FARNÍCH MATRIK :
Do společenství víry jsme skrze svátost křtu v říjnu 2011 přijali:
Martina Martince
Matyáše Ovesného

Horní Lhota
Újezd

***
Svou společnou cestu životem před Božím oltářem v říjnu 2011 začali:
Radim Hasil
Veronika Plášková

Týnec, okr. Břeclav
Horní Lhota

Tomáš Běhunčík
Zuzana Šimáková

Loučka
Loučka

Tomáš Hlavička
Magda Budínová

Loučka
Praha – Stodůlky

***

V měsíci říjnu odešli na věčnost a byli pohřbeni:
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1. října:
Miroslav Sedlář
Slopné 96

77 let

6. října:
Josef Janík
Slopné 29

65 let

8. října:
Václav Šenovský
DD Nezdenice

77 let

29. října:
Miroslav Ovesný
DD Nezdenice

58 let
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29. října:
Marie Novosádová
DD Loučka

82 let

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

***
„Něco jiného je, když se na smrt díváme jako na provozní nehodu, než když se na ni
díváme jako na cíl života, ve kterém se všechno sčítá.
To je velikonoční pohled na život. Náležet úplně Bohu, to je věčný život.”
P. Ludvík Ambruster SJ

ZE ŽIVOTA KNĚZE

O pohřbech
Statisticky je dokázáno, že každý člověk se během svého života zúčastní průměrně kolem dvaceti
pohřbů. Pokud jich absolvuje více, například 350, jedná se
o člověka nadprůměrného, kněze nebo
pohřebního maniaka. O to první jsem se kdysi pokoušel, tím druhým jsem se nakonec stal a ke třetímu
nemám daleko.
A tak stávám každou chvíli nad rakví toho, koho často vůbec neznám, před těmi, kteří ho dobře znají,
a vyprávím jim o něm tak, jako by to bylo naopak. Oni trpělivě poslouchají a pláčou. Nevím, zda nad
zesnulým nebo nad mými slovy. To už ponechávám na nich. Pouze tuším, že když pláčou hodně, měli ho
rádi a byl to hodný člověk, nebo hovořím moc dlouho. Proto mluvím na pohřbech raději krátce, pouze
několik minut. Maximálně padesát. I tak mám ale někdy strach, že se náhle zvedne víko rakve a ozve se
z ní: Tak to by stačilo, ukončete obřad.
Jde-li pohřební průvod z kostela na hřbitov, pak docela rád, po očku, pozoruji lidi podél cesty.
Otevírají dveře i okna svých domků a dívají se. Jsou-li na zahrádce, odkládají hrábě a motyčky a vzdávají
zemřelému úctu minutou pracovního klidu.
I řidiči aut zastavují a stahují či vytahují okénka,
podle toho, jak a co hraje muzika v čele průvodu. Každý se tak vlastně pohřbu svým způsobem
zúčastňuje. A to je dobře. Pohřby totiž lidi nerozdělují, ale spojují. I když to jen málokdo ví.
Ze všeho nejraději však na pohřbech mám ukládání do hrobu. Nejen proto, že je to na jejich samém
konci. Ukládání zesnulého do hrobu je totiž stejné jako uložení semena do země. Obojí se pak zasype
hlínou a dál už se jen čeká, co z toho jednoho dne vzejde. To bude jednou překvapení! Takový je každý
pohřeb. Zbývá už jen se naposledy pomodlit, vhodit do hrobu květiny a vyjádřit pozůstalým svoji
soustrast. A oni ji ještě se slzami v očích přijmou a upřímně poděkují. Jak se mi to stalo nedávno: „Pane
faráři, moc vám děkujeme, byl to celkem důstojný pohřeb.“
(z postřehů a povídek P. Jiřího Barhoně připravil V. Ulrich)
@ @ @
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„Život je vzácný, protože ho žijeme jen jednou. Kdo se ukolébá ničím neopodstatněnou
nadějí na reinkarnaci, odsouvá jen naléhavost žít svůj život kvalitně někam do neurčité
budoucnosti. Odklad je nebezpečný, protože čas se kvůli našemu váhání nezastaví. Ani se
náš život nedá vrátit nazpět.”
P. Jiří Mikulášek

Z pamětní knihy farnosti Újezd
IV. Náboženské poměry dle zaznamenání P. Stanislava Gottwalda,
faráře a administrátora zdejší farnosti v letech 1971 – 1983
V současnosti, kdy se vracíme ve vzpomínkách do let 2. poloviny 20. stol., kdy u nás nebyly příznivé
podmínky a poměry pro ty, kteří chtěli svými životy naplňovat slova Kristova – Kdo chce jít za mnou,
zapři sám sebe etc. Zjišťujeme i dnes určitou obdobu – paralelu, jak ji naznačil ve své homilii při
svatováclavské pouti arcibiskup Graubner ve Staré Boleslavi a nakonec i president Václav Klaus. Svatý
Václav zval tehdy i dnes všechny k následování, ke spolupráci na vytváření šťastné budoucnosti našeho
národa a na zamýšlení nad reálným rizikem, kterému náš tisíciletý český stát, jako součást křesťanské
civilizace, aktuálně čelí.
Dva a půl roku intenzivní pastorační činnosti zbývá v životě P. St. Gottwaldovi od začátku r. 1981.
Kdo by se nadál jeho neočekávaného odchodu na věčnost tak brzy. A dočkal se příchodu Jana Pavla II. na
Stolec sv. Petra. Byl nejen pro něho a jeho neúnavnou činnost jistě velkým povzbuzením. Taktéž pro
značnou část naší společnosti. Pro kněze a věřící té doby byly velkým povzbuzením encykliky a
apoštolské listy, ukazující na Krista Vykupitele /“Redemtoris hominis“- r. 1979 a Boží milosrdenství –
„Dives misericordia“ – r. 1980/. Toto trinitární téma bylo uzavřeno v encyklice „Dominum et
vivicantem“ r. 1986 – O Duchu svatém v životě církve a světa, které si již nedožil. Námětem jiných
okružních listů je sociální spravedlnost /“Laborem exercens – r. 1981, život rodiny – „Familiaris
consortio – r. 1981, katecheze v naší době – „Catechesi tradendae“ – r. 1979/.
Za života P. Stanislava byl 13.5.1981 spáchán na svatopetrském náměstí atentát, při kterém byl Svatý
otec těžce zraněn. Jakmile se uzdravil, ujal se své obvyklé činnosti v plném rozsahu – 25.3.1983 zahájil
Svatý rok vykoupení na památku 1950. výročí Kristovy smrti. Papež svůj úmysl vyložil v apoštolském
listu „Aperite portas Redemptori“ z 6.1.1983. Při vší nezbytnosti obnovy církve se papež chápe jako
ochránce tradice víry, kterou chce udržet v základní a pro církev významné hodnotě a na níž ve svých
promluvách a kázáních stále poukazuje, což sleduje ve svých každoročních listech biskupům a kněžím. R.
1979 „O kněžství“, r. 1980 „O tajemství a slavení Nejsvětější eucharistie“, r. 1982 „Modlitba Svatého
otce“ etc. S příchodem nového papeže se dalo očekávat, že komunistické vlády, především pak ta v Praze,
ztratí chuť dále vést už i tak nesnadný rozhovor se Svatým stolcem a že zaujmou takové stanovisko, kdy
další rozhovor bude ještě nesnadnější a pro ně bez vyhlídek. Všeobecný dojem byl, že ujištění o „dobré
vůli“ ze strany vlády mají především sloužit tomu, aby se jimi veřejné mínění uklidnilo uvnitř země a
stejně tak i v zahraničí – také s přihlédnutím závazků z Helsinek Prahou podepsaným. Neodbytným
strašákem pro vládu se stala „církevní emigrace“. Dále potřeba náboženského vyžití velkého počtu
věřících a rychle se zhoršující, již tak velké potíže, v církevní správě volaly po řešení. Na říjnovém
jednání r. 1979 naše vláda odmítla program stanovený Svatým stolcem (zvlášť otázky týkající se
vyučování náboženství, seminářů, svobody ordinářů v řízení diecézí) a znovu předložila své požadavky:
tajná církev, církevní emigrace, obsazení diecézí včetně arcidiecéze v Trnavě a Olomouci, které ale Svatý
otec z dobrých důvodů vylučoval. Vláda měla zvláštní zájem na tom, aby olomoucký apoštolský
administrátor, monsignor Vrana, byl jmenován arcibiskupem. Věc, která pro Svatý stolec představovala
velké nesnáze. Projevil ale ochotu tyto těžkosti překonat, pokud se monsignor Vrana předem veřejně
zřekne jakékoliv účasti aktivně se podílet na práci v hnutí Pacem in terris, a pokud současně kromě
Trnavy budou obsazeny přijatelnými kandidáty čtyři uprázdněné diecéze v Čechách a na Moravě nebo
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aspoň dvě z nich. V únoru 1979 se papež od kardinála Tomáška dovídá, že se postavení apoštolského
administrátora v Olomouci hodně zhoršilo, takže jeho jmenování arcibiskupem by vyvolalo velké
rozhořčení mezi kněžstvem. Svatý stolec nemohl než přijmout úsudek tak váženého informátora. Ve
Vatikánu je v červenci 1979 Casaroli jmenován státním tajemníkem, jeho nástupcem se stal monsignor A.
Silvestrini a jednání s vládou vedl dál Msgre. L. Poggi. Československá delegace se snažila zbavit
obvinění ze strany Vatikánu, a proto vyšla se svými „bitevními jezdci“: tajná církev, nepřátelská církevní
emigrace; pozice se nepřiblížily, nedošlo k dohodě ohledně obsazení diecézí. A k tomu dodával P.
Stanislav na naše dotazy o této sféře našich zájmů vždy s mírným úsměvem: „Dohodli jsme se, že se
dohodneme?“
V kapitole duchovní správy je v roce 1980 přihlášeno do náboženství 275 žáků. Administrátor
vyučuje vše sám: 11 hodin. Pokřtěno 70 dětí, pohřbů 50, svateb 26, Sv. přijímání 27 tisíc, Sv. pomazání
(1x spol.) cca 100 osob, po domech 50x. Dne 13. září sv. biřmování. Udílel otec biskup a nový generální
vikář Dr. Vymětal. Svátost přijalo 370 dětí – dvě kola v sobotu dopoledne. Při biřmování bylo přítomno
17 kněží. Biřmovaní byli také z farnosti Lhota, přípravu vykonal sám administrátor místo nemocného P.
Bohumila.
V prosinci provedena výměna kotle ústředního topení na faře. Nový kotel stál 6 000 korun, montáž
asi 500,-.
L.P. 1981
Hlavní úkol na tento rok byl pořídit nový nábytek do zakristie a ještě jeden poslední zvon na věž.
První akce provedena. Celkový náklad cca 70 tisíc. Nábytek vyrobil „Dřevoprůmysl“ z Luhačovic.
Problém byl, že celá zadní stěna a sloup v zakristii byl podmočen. Proto bylo třeba vysušit celou zakristii.
Museli jsme vykopat jímku kolem venkovní stěny, vybetonovat, na okraje vložit rastry kvůli větrání. Tím
se docílilo výsledku. Všechny práce vykonali muži zdarma (Kořenek Fr. – Vysoké Pole, Strbák – V.P.,
Josef Častulík – tesař z Drnovic, Jos. Machů – Új., Martin Hollý – Új., bratři Vítkovi – Új.). Podpěrný
sloup jsme uvnitř provrtali ze všech stran a vstříkávali vodní sklo – Lukofol. Práce dokončeny v květnu
1981.
V kapitole duchovní správa podáno 28 500 sv. přijímání, 19 oddavek (snoubenci ze Slopného
odcházejí většinou do Luhačovic, protože po civilní stránce tam spadají), bylo 67 křtů, 48 pohřbů a 272
dětí přihlášených do náboženství.
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)
Přijetí koncilu, obecně jak ve světě tak u nás, což je prioritou našeho zájmu, mělo svoje konotace –
příznaky. Je pravdou, jak zaznamenává A. Casaroli, že se Vatikán roku 1963 jevil očím komunistického
světa, počínaje samým Sovětským Svazem, v jiném světle než před několika lety.
Původcem této změny byl papež Jan XXIII. Zdálo se, že jeho zvolením 28.10.1958 se uzavírá jedno
období a otevírá se nové pro celou katolickou církev a její vztahy k ostatním církvím, náboženstvím a ke
světu. Tato novost se netýkala učení, ale spíše způsobu, jak je vykládat a snad někdy i jak je tlumočit,
aniž by bylo opuštěno nebo přizpůsobeno a jak je použít v konkrétních situacích. To se pak týkalo
způsobu jak hovořit, jak jednat, ať už 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
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nebo přímo naprosté opozici ve vzájemných postojích; dbát na to, aby se nikdo necítil urážen, i když se
řekne pravda. Jedna z charakteristických poznámek, kterými se papež občas obracel ke svým
spolupracovníkům, často pověřeným přípravou „konceptu“ nějakého důležitého dokumentu, byla:
„Trochu víc přívětivosti! Tato přívětivost neznamenala pouze formální zdvořilost, ale ohled na citlivost
adresátů, byla určitou formou „lásky“ k bližnímu, kterou tento dobrý pontifik považoval za povinnost,
podle jejíhož plnění se pozná křesťan: závaznou tím spíše, jde-li o papeže a Svatý stolec. Byla to novinka
oproti tomu, co právě skončilo? Vždyť jeho předchůdce Pius XII. zůstane v dějinách jako jeden z nejvíce
zmiňovaných papežů. Neobyčejná inteligence, bohatství a bystrost myšlení, preciznost vyjadřování, na
níž dbal do nejmenších podrobností, a to i v několika jazycích (především v němčině, ve které byl
mistrem), svatost života; velká, téměř bolestná starostlivost o úděl církve a světového společenství;
neúnavná pracovní energie. V předvečer II. světové války, kdy byl zvolen papežem (1939), se hluboce
dotýkaly i jeho nastávající změny, po válce pak problémy, které skoro bezprostředně přešly
v nebezpečnou „studenou válku“. V pozadí byla hrozba rostoucího množství stále dokonalejších
jaderných zbraní. Zvlášť trpěl tím, jak se komunismus ve své stalinské verzi upevňoval ve střední a
východní Evropě, přenechané jaltskou dohodou sovětské nadvládě. Tuhé a často krvavé zábrany držely
tyto země oddělené od zbytku kontinentu za tím, co Churchill a po něm celý západní svět nazýval
železnou oponou. Katolická církev, významně přítomná ve větší části střední a východní Evropy, i jiná
náboženská zřízení a náboženství všeobecně zakoušely jednu z nejtvrdších dob své historie. Stalo se tak
v důsledku násilného převzetí moci totalitní ideologií, která se snažila silou podle svých vlastních zásad
formovat společnost, jež se octla pod její vládou. Papež proti této skutečnosti neochvějně brojil,
odsuzoval komunistický ateizmus i stalinský pokus od základu zvrátit sociální řád. V tomto směru učení
papežů a křesťanská nauka – počínaje dobou Lva XIII., autora významné encykliky Rerum novarum /
15.5.1891/ - postupně upřesnily základní linii: právě ve vztahu k pokračující komunistické hrozbě z jedné
strany, ale také ve vztahu k výstřelkům teoretického i praktického kapitalismu, který byl z velké části
vinen zdarem socialistického i komunistického boje. Hledat způsob, jak ochránit země, které dosud
komunismus neopanoval, potvrdit zásady odmítnuté marxistickou teorií, zavrhnout násilně vnucovanou
praxi, sloužící zcela zájmům této teorie – to pokládal Pius XII. za závažnou povinnost. Proti papežovu
hlasu a hlasu církve se zvedla prudce propaganda z center v Moskvě, Praze aj.
Přísného tónu nabylo papežovo úsilí i ve střetu s těmi katolíky, kteří se častokrát dali svést
marxistickou propagandou, vedeni touhou, jež byla sama o sobě pochopitelná – po sociální spravedlnosti
a bouřili se proti nespravedlnostem, jejichž obětí byly celé společenské třídy a národy. Projevovali
dokonce ochotu přivřít oči nad násilným útiskem církve a systematickým porušováním náboženských a
občanských práv celých národů zbavených možností se bránit a dát světu poznat svou skutečnou situaci.
Dokument Svatého stolce – Posvátného oficia (Sant Ufficio) přispěl k upřesnění veřejného mínění a
k vyjasnění věcí v otázce křesťanské víry. Pius XII. tak zůstává na pozadí tehdejšího bouřlivého období
jako Defenestor fidei, tedy objekt velké lásky a silné averze. Po dvaceti letech svého pontifikátu Pius XII.
opustil historickou scénu mimo jiné i jako symbol nesmlouvavého „antikomunismu“. Vzpomínka, kterou
měl na rozhovory vedené se sovětskými zástupci v době, kdy byl apoštolským nunciem v Německu
v letech 1924 – 1926, nemohla být pro něho velkým povzbuzením. Mezitím v druhé části Evropy začalo
cosi naznačovat odklon od stalinské rigidnosti. Nikita Chruščov se objevil na rampě divadla světa nejen
jako nástupce, ale i jako žalobce Stalinova nesmírného
barbarství. Tento těžko zvladatelný pán Kremlu, jistý si sebou a
silou komunismu, hrdý na svůj materialismus a ateizmus,
působil pět let na mezinárodní scéně současně se stařičkým
pontifikem, symbolem a zastáncem duchovních hodnot,
aristokratem skoro nedobrovolným v činech i ve slovu. Postavy
navzájem vzdálené a nevyhnutelně opačného typu ve světě,
který se stával stále menším.
I dnes má tato reminiscence svoji významnou vypovídající
hodnotu. Zejména pro a nejen ty později narozené?!
Mr.Vladimír Měřínský
(pokračování příště)
Život farmostí číslo 11
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Kostel je prostor, který vybízí k usebranosti a k tiché osobní
modlitbě.
V tichu a modlitbě může léčivý dotek Boží lásky proniknout hluboko
do našeho nitra.
Kostel pochopí ten, kdo v něm poklekne

ROK 2012 V ŽIVOTĚ FARNOSTI
ÚJEZD U VAL.KLOBOUK
CÍRKEVNÍ SLAVNOSTI A POHYBLIVÉ SVÁTKY V ROCE :
Svátek křtu Páně - konec vánočního období – neděle 8. ledna
Popeleční středa - začátek postní doby – 22. února
Květná neděle - začátek Svatého týdne - 1. dubna
Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ - 8. dubna
Slavnost Nanebevstoupení Páně - čtvrtek 17. května
Slavnost Seslání Ducha svatého - neděle 27. května
Slavnost Nejsvětější Trojice - neděle 3. června
Slavnost Božího Těla – čtvrtek 7. června
Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova - pátek 15. června
Slavnost Ježíše Krista Krále - neděle 25. listopadu
První neděle adventní - začátek nového církevního roku – 2. prosince
FARNÍ SLAVNOSTI A VÝZNAMNÉ DNY PRO FARNOST :
Adorační den v Drnovicích – pátek 2. března
Výročí vypálení Ploštiny - mše sv. na Ploštině – neděle 22. dubna
První svaté přijímání dětí – neděle 3. června
Pouť v Újezdě - neděle 1. července
Pouť ve Slopném - výročí posvěcení kostela - neděle 8. července
Pouť v Drnovicích – výročí posvěcení kostela- neděle 15. července
"Valašská" pouť na Ploštině – 29. července
Adorační den ve Slopném - úterý 14. srpna
Patrocinium sv. Rocha ve Slopném - neděle 19. srpna
Pouť Panny Marie ve Vysokém Poli - neděle 9. září
Panny Marie Bolestné na Ploštině - neděle 16. září
Adorační den v Újezdě - čtvrtek 25. října
Újezdské hody - neděle 28. října
Patrocinium sv. Anežky v Drnovicích - neděle 18. listopadu
Patrocinium sv. Mikuláše v Újezdě – neděle 9. prosince

Život farmostí číslo 11
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FARNÍ SLAVNOSTI, JEJICHŽ DATUM BUDE UPŘESNĚN POZDĚJI :
Požehnání „vodní kaple“ ve Vysokém Poli – návrh: neděle 20. května
Primiční mše svatá Stanislava Trčky – konec června nebo začátek července

SVATÝ KŘEST SE BUDE UDĚLOVAT:
8. ledna
12. února
11. března
15. dubna

13. května
10. června
8. července
12. srpna

16. září
7. října
11. listopadu
16. prosince

SPOLEČNÉ MŠE SVATÉ VE FARNOSTI ÚJEZD :
Za děti, které půjdou k 1. sv. přijímání – čtvrtek 2. února
Za děti, které byly vloni u 1. sv. přijímání – 5. dubna
Za školní mládež (konec školního roku) - neděle 1. července
Za školní mládež (začátek nového školního roku) - neděle 2. září
Za občany Loučky ke cti sv. Václava - neděle 30. září
Za členy živého růžence: z Vysokého Pole a Drnovic - neděle 7. října
Za členy živého růžence: z Újezda, Loučky a Slopného - neděle 14. října
Za členy mysliveckého sdružení ke cti sv. Huberta - neděle 28. října
Za včelaře ke cti sv. Ambrože - neděle 9. prosince
SBÍRKY NAŘÍZENÉ ARCIBISKUPSTVÍM :
Haléř sv. Petra: 19. února
Na Svatou zemi: 7. dubna
Na Kněžský seminář v Olomouci: 8. dubna
Na církevní školy v arcidiecézi: 27. května
Na misie: 21. října
Na Charitu: 18. listopadu
SBÍRKY NA OPRAVU FARNÍHO KOSTELA
8. ledna
12. února
18. března
22. dubna

13. května
10. června
1. července
12. srpna

9. září
28. října
11. listopadu
16. prosince

POUTĚ NA SVATÉM HOSTÝNĚ:
DĚKANÁTNÍ POUŤ na SVATÉM HOSTÝNĚ - sobota 14. dubna
Pouť hasičů na Svatém Hostýně - sobota 28. dubna
Pouť včelařů na Svatém Hostýně - neděle 20. května
Hlavní pouť na Svatém Hostýně - neděle 19. srpna
Život farmostí číslo 11
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Pouť myslivců – neděle 21. října
Dušičková pouť na Svatém Hostýně - sobota 13. října
NA MŠE SVATÉ PRO ROK 2013 SE BUDE ZAPISOVAT :
V Újezdě: pondělí 19. listopadu
V Drnovicích : úterý 20. listopadu
Ve Slopném: pátek 23. listopadu
V Loučce: sobota 24. listopadu

ROK 2012 V ŽIVOTĚ FARNOSTI HORNÍ
LHOTA
FARNÍ SLAVNOSTI A VÝZNAMNÉ DNY PRO FARNOST:
Adorační den v Horní Lhotě – pátek 10. února
První svaté přijímání dětí – neděle 17. června
Patrocinium sv. Dionýsia – hornolhotské hody - neděle 14. října
SVATÝ KŘEST SE BUDE UDĚLOVAT:
15. ledna
19. února
18. března
15. dubna

20 . května
17. června
15. července
19. srpna

16. září
14 . října
18. listopadu
16. prosince

SPOLEČNÉ MŠE SVATÉ VE FARNOSTI HORNÍ LHOTA:
Za děti, které půjdou k 1. sv. přijímání - čtvrtek 2. února
Za členy hasičského sboru z Horní Lhoty, Dolní Lhoty
a Sehradic – neděle 29. května
Za školní mládež (konec školního roku) - neděle 1. července
Za školní mládež (začátek nového školního roku) - neděle 2. září
Za členy živého růžence: každou sobotu vždy po prvním pátku v měsíci
NA MŠE SVATÉ PRO ROK 2013 SE BUDE ZAPISOVAT:
V Horní Lhotě: čtvrtek 22. listopadu
V Sehradicích: pondělí 26. listopadu
Život farmostí číslo 11
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***
Až budu umírat, o to Tě prosím, Matko Boží,
Ty sama zhasni červenou lampu srdce mého
a těm, kteří mne budou oplakávati, se zjev
podobou květin, které jsem miloval,
poněvadž jsou krásné jako Tvé panny a mlčí.
A vy, přátelé moji, netruchlete!
Dopodrobna vás znám a jenom svou smrtí
mohu se odvděčiti za vaši lásku,
která neviděla mých slabostí.
Nehleďte dolů!
Svět byl tak bolestný pro vás i pro mne,
že lépe je přituliti se ke kořenům stromů a trav
a s nadějí novou vítati slunce pažemi větví a stvolů.
Kriste Ježíši, světlo naše věčné,
zapřísahám Tě pro Tvé hořké umučení,
až mi dohořívati bude světlo denní,
převeď mne přes propasti smrti nebezpečné
a Srdce Tvoje jako měsíc v úplňku a jako Hostie bílá
osvítiž krajinu přechodu mého z tohoto času do věčnosti!
P. Jakub Deml

***
„Když chtěl Bůh vstoupit do lidských dějin, zvolil si cestu každého
člověka - už od početí v lůně své matky. Boží Syn tak posvětil lidský
život od samého počátku až po poslední vydechnutí. Tak je vznik
každé lidské bytosti tajemně propojen s tajemstvím zvěstování početí
Krista.”
P. Jiří Mikulášek

Život farmostí číslo 11
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Pořad bohoslužeb v listopadu – farnost Újezd
1. listopadu :
Úterý
Slavnost
Všech svatých

2. listopadu :
Středa
Vzpomínka
na všechny
věrné zemřelé
3. listopadu :
Čtvrtek
Sv. Martina de
Porres, řehol.
4. listopadu :
Pátek
Sv. Karla
Boromejského,
biskupa
5. listopadu :
Sobota
Sobotní památka
P.M.
6. listopadu :
Neděle
32. neděle
v mezidobí.

7. listopadu :
Pondělí
Ferie
Život farmostí číslo 11

6.30 Új.: Za + rodiče Ovesné, Okaté, dceru Marii, + Josefa
Holíka, Černého, pomoc a ochranu Panny Marie
15.20 Új.: pro živou rodinu
Za + rodiče Machů, Rudolfa Müllera, duše v
17.00 Dr.: očistci
a Boží požehnání pro živou rodinu
Za + rodiče Raškovy, dvě dcery, dva zetě,
17.30 Sl.: prarodiče Machučovy, Raškovy, Jana a Annu
Kořenkovy, Aloise Kozubíka a dar zdraví pro živé
rodiny
Za živou a + rodinu Kadlečkovu
6.30 Új.: Na úmysl Svatého otce
15.20 Új.: Za rodiče Mozgvovy, děti, rodiče Janáčovy, duše v
očistci
17.00 Dr.: a dar zdraví pro živou rodinu
17.30 Sl.: Za všechny věrné zemřelé
Za + Emila Šustka, bratra, dvoje rodiče, duše v
očistci
a živou rodinu

Ku
Ov
Am
MJ

An
Mě
ZvV
JaK

17.00 Dr.: Za + rodiče Stružkovy, děti, zetě, vnučku, rodinu
Ročákovu, Zámečníkovu a duše v očistci
15.20 Új.: Za + Josefa Mozgvu, dva + syny, rodiče z obou
stran, rodiče Váňovy, syny, zetě a živé rodiny
17.30 Sl.: Za + Josefa Fiodora, jeho matku, rodiče Váňovy,
Věru Fiodorovu, duše v očistci a Boží požehnání
pro živou rodinu

MJ

6.30 Új.: Za farníky
16.00 Lo.: Za + rodiče Novosádovy a dar zdraví pro živou
rodinu

ŠF

7.00 Új.: Za + Jana Šimoníka, prarodiče, duše v očistci a dar
zdraví
8.15 Sl.: a Boží pomoc pro živou rodinu
Za živou a + rodinu Hlavičkovu, Kolaříkovu,
9.40 Új.: Machů a duše
v očistci
11.00 Dr.: Za + Marii Martinkovu (výroční mše sv.), +
manžela, jejich rodiče, sestru a Boží požehnání pro
živou rodinu
Za + rodiče Bulíčkovy, Zvonkovy z Lipiny a Boží
ochranu pro živou rodinu
15.20 Új.: Za Karla Janoše, sourozence, dvoje rodiče, vnuky,
duše
Strana 11 / 18

ŠF
Mě
Ra
MJ

On

v očistci a Boží požehnání pro živou rodinu
8. listopadu :
Úterý
Ferie

17.00 Dr.: Za + rodiče Běloňovy, zetě Antonína, + rodiče
Machů, zetě Ladislava
15.20 Új.: Za Marii Mikeskovu, Františka Novosada, Janičku
9. listopadu :
Frýželkovou, dar zdraví a Boží požehnání pro
Středa
živou rodinu Frýželkovu, Hruškovu a Novosádovu
Svátek Posvěcení 17.30 Sl.: Za + Annu Hořákovu, ochranu Panny Marie a
lateránské
pomoc Boží pro živou rodinu
baziliky
10. listopadu :
17.00 Dr.: Za + Andělu a Františka Machů, jejich rodiče,
Čtvrtek
sourozence, dceru, zetě, duše v očistci a Boží
Sv. Lva Velikého
ochranu pro živé rodiny
11. listopadu :
Pátek
Sv. Martina
Tourského,
biskupa

15.20 Új.: Za + rodiče Divoké a syna
17.30 Sl.: Za + Martina Michalčíka, manželku, sourozence,
rodiče Janošovy, syna a ochranu Panny Marie pro
živé rodiny

12. listopadu :
Sobota
Sv. Josafata,
biskupa a
mučedníka
13. listopadu :
Neděle
33. neděle
v mezidobí
Patrocinium sv.
Anežky v
Drnovicích

6.30 Új.: Za + Josefa Frýželku (nedožité sté narozeniny),
jeho manželku, syna, snachu, dva zetě a duše v
16.00
očistci
Lo.:
Za živou a + rodinu v cizině

Sv. Anežky České,
panny

7.00 Új.: Za + Františku a Jana Kořenkovy, jejich + rodiče,
Boží požehnání a ochranu pro živou rodinu
8.15 Sl.: Za Josefa Kozubíka, bratra, rodiče z obou stran,
živou
9.40 Új.: a + rodinu doma i v cizině
11.00 Dr.: Za farníky (sv. křest)
Za + rodinu Častulíkovu, Šomanovu, + Marii
Častulíkovu
a Boží požehnání pro živou rodinu

14. listopadu:
Pondělí
Ferie

15.20 Új.: Za + Petra Baláčka, + rodiče Ďulíkovy, + příbuzné,
dar zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu

15. listopadu :
Úterý
Sv. Alberta
Velikého,
biskupa a uč.
církve
16. listopadu :
Středa
Sv. Markéty
Skotské, Sv.
Gertrudy, panny

Ov

Mě

An
Mě
ZvV
JaK

On

17.00 Dr.: Za + manžele Vilímkovy, Františka Koutného a
duše
v očistci

15.20 Új.: Na poděkování Pánu Bohu za 55 let společného
života
17.30 Sl.: s prosbou o pomoc a ochranu Boží pro celou
rodinu
Za živou a + rodinu Pochylou, Fojtíkovu, + Jiřinu
Kocháňovu, manžele Tiché a dar zdraví pro živou
rodinu

17. listopadu :
Život farmostí číslo 11

ZvV
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Mě

Čtvrtek
17.00 Dr.: Za + Františku Vašičkovu, + rodiče z obou stran a
Sv. Alžběty
dar zdraví pro živou rodinu
Uherské,
řeholnice
18. listopadu :
15.20 Új.: Za Josefa Ďulíka, rodiče Drgovy a živou rodinu
Pátek
17.30 Sl.: Za + rodiče Jiřinu a Bohumila Váňovy,
Posvěcení bazilik
sourozence, duše
sv. apoštolů Petra
v očistci a na dobrý úmysl
a Pavla
6.30 Új.: Za + Jaromíra, Ludmilu a Vladimíra Pochylé a
19. listopadu :
ochranu Boží pro živou rodinu
Sobota
11.00 Új.: Na poděkování Pánu Bohu za 60 let společného
Sobotní památka 16.00 Lo.: života
Panny Marie
Za Marii Slámovu, + manžela, živou a + rodinu
Slámovu, Poláchovu a duše v očistci
7.00 Új.: Za + Josefa Macíka, Jarmilu, Marii, rodiče a
20. listopadu :
prarodiče Slovákovy a Boží ochranu pro živou
Neděle
8.15 Sl.: rodinu
Ježíše Krista
Za + rodiče Bartošovy, + syna, rodiče Janošovy, +
Krále
9.40 Új.: syna
11.00 Dr.: a celé + příbuzenstvo

21. listopadu :
Pondělí
Zasvěcení Panny
Marie
22. listopadu :
Úterý
Sv. Cecílie,
panny
a mučednice
23. listopadu :
Středa
Sv. Klementa I.,
papeže a
mučedníka
24. listopadu :
Čtvrtek
Sv. Ondřeje
Dung - Laca,
kněze, a druhů
25. listopadu :
Pátek
Sv. Kateřiny
Alexandrijské,
mučednice

Život farmostí číslo 11

Za + rodiče Holé, syna Stanislava, Františka
Fojtíka, duše
v očistci a Boží požehnání pro živou rodinu
15.20 Új.: Za + rodiče Urubkovy, Stanislava Zvonka, duše v
očistci, dar zdraví a Boží požehnání pro živou
rodinu

Ra

ŠF
Pe
MH
KV

On

17.00 Dr.: Za + Emilii a Jana Častulíkovy, celou + rodinu
Častulíkovu, Šulákovu, Frýželkovu a dar zdraví
15.20 Új.: Za + Josefa Martinku, sestru, rodiče a Boží
požehnání
17.30 Sl.: pro živou rodinu
Za rodiče Aloise a Žofii Žáčkovy, rodinu Žáčkovu,
Vaculínovu, Drgovu a duše v očistci

ZvD

17.00 Dr.: Za + rodiče Švachovy, syna Jaroslava, duše v
očistci a Boží požehnání pro živou rodinu
15.20 Új.: Za + Jiřího Mikuláška, rodiče Polomíkovy,
prarodiče
a sourozence, duše v očistci, Boží požehnání a
17.30 Sl.: ochranu
pro živou rodinu
Za + Jindřicha Kozubíka, manželku, syna, duše v
očistci
a dar zdraví pro živou rodinu
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Mě

26. listopadu :
Sobota
Sobotní památka
Panny Marie
27. listopadu :
Neděle
1. neděle
adventní
Začátek
církevního roku

28. listopadu :
Pondělí
Ferie
29. listopadu :
Úterý
Ferie
30. listopadu :
Středa
Sv. Ondřeje,
apoštola

6.30 Új.: Za farníky
16.00
Za Zdenku Hlavičkovu, rodiče z obou stran a dar
Lo.:
zdraví
pro živou rodinu
7.00 Új.: Za + Vladimíra Kráčalíka, rodiče z obou stran,
dary Ducha svatého a Boží ochranu pro živé rodiny
8.15 Sl.:
9.40 Új.: Za + Dagmar Čvandovu, Stanislava Konvičku,
prarodiče Benešovy a Čvandovy a Boží požehnání
11.00 Dr.: pro živou rodinu
Za + Jana Častulíka, rodiče z obou stran a Boží
pomoc
pro živou rodinu
15.20 Új.: Za + Josefa Váňu, rodiče z obou stran, duše v
očistci a dar zdraví pro živou rodinu

Ku

Ma
Pe
Ov
On

On

6.30 Új.: Roráty: Za + Františka Fojtů, zetě Josefa, dva
bratry, švagrové,jejich rodiče a Boží požehnání pro
17.00 Dr.: živé rodiny
Za + Josefa a Annu Zádrapovy, jejich rodiče,
sourozence, syny, snachu a duše v očistci
15.20 Új.: Za + rodiče Fojtů, Divoké, manžele Slánské a duše
17.30 Sl.: v oč.
Za Josefa Hlavenku a rodinu Strnadovu

Ov

Pořad bohoslužeb v listopadu – farnost Horní Lhota
7.00
1. listopadu :
Úterý
Slavnost
Všech svatých
2. listopadu :
Středa
Vzpomínka na
všechny
věrné zemřelé
3. listopadu :
Čtvrtek
Sv. Martina de
Porres
4. listopadu :
Pátek
Sv. Karla
Boromejského,
biskupa
5. listopadu :
Život farmostí číslo 11

16.00

Za + Jaroslava Kutáčka, matku, sestru, duše v očistci, syna
a rodinu v cizině, celou živou a + rodinu
Za + rodiče Ulrichovy a Kořenkovy, jejich rodiče,
sourozence, celou živou a + rodinu

7.00
16.00

Na úmysl Svatého otce
Za všechny věrné zemřelé

16.00

Za + Jana Machů, syna Milana, rodinu Drgovu, dva syny,
duše v očistci a Boží ochranu pro živou rodinu

17.45

Za + rodiče Úšelovy, Perůtkovy, rodinu Malyškovu a celou
živou rodinu

17.45

Za členy živého růžence
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Sobota
Sobotní památka
P. M.
6.55
6. listopadu :
Neděle
32. neděle v
mezidobí.
7. listopadu :
Pondělí
Ferie
10. listopadu :
Čtvrtek
Sv. Lva
Velikého, papeže
a učitele církve
12. listopadu :
Sobota
Sv. Josafata,
biskupa
a mučedníka
13. listopadu :
Neděle
33. neděle v
mezidobí
Patrocinium sv.
Anežky v
Drnovicích
Sv. Anežky
České, panny
14. listopadu :
Pondělí
Ferie
17. listopadu :
Čtvrtek
Sv. Alžběty
Uherské,
řeholnice
19. listopadu :
Sobota
Sobotní památka
Panny Marie

9.30

17.00

Sehradice: Za živé a + přátele, dobrodince a duše v očistci

16.00

Za rodiče Majzlíkovy, syna, jeho manželku, rodiče
Pláškovy a Boží ochranu pro celou rodinu

17.45

Za + rodiče Slovákovy, dceru, snachu, syny a zetě

6.55
9.30

Za celou + rodinu Ambrůzovu, Váňovu, duše v očistci
a Boží ochranu pro celou živou rodinu
Za + Votjtěcha Urbana, jeho rodiče, duše v očistci a Boží
ochranu pro celou živou rodinu

17.00

Sehradice: Na vlastní úmysl

16.00

Za rodiče Rakovy, syna a duše v očistci

17.45

Za + Jolanu Mičkovu, duše v očistci, živou a + rodinu

6.55
20. listopadu :
Neděle
Ježíše Krista
Krále

Za Aloise Idese, vnuka, rodiče Idesovy, Vaněčkovy,
prarodiče Žáčkovy, syny Rudolfa a Boží pomoc pro celou
živou rodinu
Za Stanislava Kuželu, dvoje rodiče, dva syny, duše v očistci
a Boží ochranu pro děti s rodinami

9.30

Za prarodiče Latinákovy, rodiče Idesovy, bratra Aloise,
Josefa Václavíka, duše v očistci a Boží ochranu pro živou
rodinu
Za + Jana a Františku Masařovy, jejich rodiče, sourozence
a duše v očistci

21. listopadu :
Život farmostí číslo 11
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Pondělí
Zasvěcení Panny
Marie v
Jeruzalémě
22. listopadu :
Úterý
Sv. Cecílie,
panny a
mučednice
24. listopadu :
Čtvrtek
Sv. Ondřeje
Dung - Laca,
kněze, a druhů

17.00

Sehradice: Na vlastní úmysl

17.00

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

16.00

Za + rodiče Záhorovské, Fiedorovy, + Libuši Fiedorovu,
celou + rodinu, duše v očistci, dar zdraví, víry a Boží
požehnání pro celou živou rodinu

17.45

Za Marii a Františka Majzlíkovy z Horní Lhoty, jejich
dceru Irenu Petrů, syna Františka, snachu Annu, Ladislava
Latináka ze Sehradic, dar víry, zdraví a Boží ochranu
pro živou rodinu

6.55

Za Jaroslava Majerika, rodiče Majerikovy, Nášelovy, dar
zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu
Za farníky (sv. křest)

26. listopadu :
Sobota
Sobotní památka
P. M.
27. listopadu :
Neděle
1. neděle
adventní
Začátek
církevního roku
28. listopadu :
Pondělí
Ferie

9.30

17.00

Sehradice: Za + Aloise Žáčka, jeho syna živou rodinu

ZPRÁVY A INFORMACE
Farníci z Dolní Lhoty Vás srdečně zvou

v sobotu 19. listopadu 2011
na duchovní obnovu
s otcem Jiřím Pleskačem
Téma:
... Svátost smíření a vnitřní uzdravení”
Život farmostí číslo 11
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Místo konání:
Kulturní dům Dolní Lhota
Prezentace (příchod) od 8. hodin
Zahájení v 9.00 hodin mší svatou
Do 17.11.2011 je možnost objednání oběda (cena 100 Kč)
na tel.: 732 718 408, nebo e-mail: jirina.masarova@seznam.cz
***
Objednávání mší sv. pro rok 2012 bude stejným způsobem jako v minulých létech. Během
čtrnácti dnů budou připraveny lístky, které bude možné si vyzvednout v sakristii (pro
jednotlivé kostely odlišeny barevně. Zápis se bude konat:
Újezd - pondělí 28.11. 16.30 - 18-00 na faře
Drnovice - Úterý 29.11. po mši sv. v kostele
Horní Lhota - Čtvrtek 1.12. po mši sv.
Slopné - Pátek 2.12. po mši sv. v kostele.
Loučka DD - Sobota 3.12. po mši sv.
Sehradice - Pondělí 12.12. po mši sv.

***
Hody v Drnovicích - sv Anežky České budou v neděli 13. listopadu. Mše sv. v 11.00
hodin.
Centrum pro rodinu zvou ovdovělé z celé diecéze v sobotu 12. listopadu 2011 do
Olomouce. Jde o první diecézní setkání určené pro tuto skupinu věřících. Setkání se
uskuteční od 9.30 do 15 hod. v budově Kurie arcibiskupství na Biskupském nám. 2.
Přednášet budou Mons. Josef Šich (Od stavu neštěstí ke zvláštní Boží ochraně), MUDr.
Jitka Krausová (A co teď - cesta jde dál) a Bc. Marcela Řezníčková (Vždyť jako smrt je
silná láska – vdovy v Písmu). Ve 14.00 hod. bude mše sv. pro účastníky v kapli sv. Anny u
katedrály.
Bližší informace: Marcela Řezníčková, 587 405 250-3, reznickm@arcibol.cz
Oslava svátku sv. Mikuláše, patrona újezdského kostela bude v neděli 4. prosince 2011
slavnou mší sv. v 9.40 a následnou nadílkou od sv. Mikuláše dětem.

SKUPINY

ÚKLIDU

V kostelích újezdské farnosti
v listopadu 2011 :
Život farmostí číslo 11
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_______________________________________
Dat. :
Újezd : Drnovice : Slopné :
________________________________
5.11.:

8.

11.

4

12.11.:

9.

1.

5.

19.11.:

10.

2.

6.

26.11.:

11.

3.

7.
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