ROČNÍK: V

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

č. 12

Adventní čas nastává

Adventní doba má dvojí ráz: Je dobou přípravy na slavnost Narozen Páně, v níž se
připomíná první příchod Božího Syna k lidem, a zároveň dobou očekávání druhého Kristova
příchodu na konci časů. Proto je advent dobou zbožného a radostného očekávání.
Průvodcem adventu je nám jednak starozákonní prorok Izaiáš a poslední ze
starozákonních proroků, Předchůdce Pána Ježíše, Jan Křtitel. Právě ten nám ukazuje cestu
adventem. Tak jako tehdy v Judeji vybízel k obrácení a pokání, tak volá i k nám, abychom
přinášeli ovoce hodné pokání. Znamením toho, že chceme uposlechnout hlas Jana Křtitele
dnes v adventu, je naše účast na mši svaté zvané Roráty, které jsou nabízeny jak pro školní
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mládež (v pracovní dny), tak v sobotu pro všechny. Mělo by jít výhradně o duchovní rozměr,
v němž sílí naše touha po Kristu a ochota k jeho následování.
Děkujeme všem rodičům, kteří motivují své děti k účasti na této mši svaté.

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 prosinec :
Úmysl všeobecný: Za národy světa, aby vzájemným poznáváním a úctou rostly v harmonii a pokoji.
Úmysl misijní:. Aby se děti a mladí lidé stávali posly evangelia, aby byla respektována jejich důstojnost a
aby byli chráněni před násilím a vykořisťováním
Úmysl národní: Za Boží milost a pomoc církvi, kde každý pokřtěný se v síle Ducha Svatého stává světlem,
solí a kvasem Kristova evangelia.

Z FARNÍCH MATRIK :
Do společenství víry jsme skrze svátost křtu v listopadu 2011 přijali:
Šimona Tichého
Anetu Ovesnou
Annu Machů
Anežku Elišku Častulíkovou
Matyáše Fojtíka

Drnovice
Vysoké Pole
Vysoké Pole
Tichov
Újezd
***

V měsíci listopadu odešli na věčnost a byli pohřbeni:
10. října:
Alois Majzlík
Sehradice 77
31 října:
Alois Maňas
Život farností

80 let

13. listopadu:
Marie Kovářová
Sehradice 35

81 let

17. listopadu:
Milada Honzová

71 let

86 let
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Dolní Lhota 77

Dolní Lhota 67

3. listopadu:
Jarmila Macíková
Újezd 279

81 let

23 .listopadu:
Pavel Polách
Vysoké Pole 89

56 let

11. listopadu:
Miroslav Kužela
Horní Lhota 125

65 let

25. listopadu:
Josef Ambrůz
Vysoké Pole 170

71 let

PŮLNOČNÍ
Klepu se při tom zimou, protože je kolem nuly, klepu se
trémou, protože mě sleduje tolik lidí, ale klepu se rád. Klepu se
takto každý rok o půlnoční mši svaté, kterou jako kněz sloužím.
Lidé po rušném Štědrém dni nadprůměrně zaplňují studený
kostel a očekávají, co hřejivého jim ten bíle oblečený strejda
řekne. Ještě neví, co to bude. Neví ani to, že on to také neví. Na
ambonu mám sice list s kázáním, které jsem si předem připravil
(potě se při tom na studené faře), jenže vždycky je to nakonec
nějak jinak. Vždycky jim musím říct ještě něco jiného nebo
úplně jiného, než jsem zamýšlel. Řeknou si o to už tím, že vůbec
v takové zimě o půlnoci přijdou. Když vidím, jak se i oni
klepou, je mi jasné, že si zaslouží něco lepšího. A tak musím
improvizovat, byť to neumím.
„Také je vám taková klendra, milí farníci, otužilci?“ začal
jsem neformálně. „Já mám na sobě dva svetry a stejně to tu
nemůžu vydržet. Nemůžu, ale musím. Zrovna tak jako vy, kteří
k tomu budete muset vydržet i moje kázání. Kdyby se ale někomu nelíbilo, můžete klidně odejít. Kam jdete?
Vždyť ještě ani nezačalo. Nikam nepospíchejte, jsou přece Vánoce. Víte vůbec, kdo má dneska narozeniny?“
„Já“, ozval se asi desetiletý chlapec ze třetí lavice. „No a jestlipak víš, kdo je má ještě?“ navázal jsem s ním
dialog. „Můj brácha, protože jsme dvojčata“, odpověděl. „To muselo být u vás dneska veselo“. „Nestěžuju
si,“ pravil malý oslavenec, „dostal jsem jako dárek „pytlík smíchu“. Mám ho tady s sebou, chcete ho
ukázat?“ Než jsem stačil říct, že ne, vyndal ho a zapnul. Ke skřekotu z pytlíku se přidaly vzápětí všechny
přítomné děti i pár dospělých a za chvíli se řehtala polovina kostela. Když se po několika minutách uklidnili,
mohl jsem pokračovat. „Doufám, že tvůj brácha dostal jiný dárek.“ „Ano, paviána. Brácho, ukaž ho!“
Zakřičel jsem: „Ne!“ Ale bylo už pozdě. Vypuštěné malé opičí mládě přeskakovalo z lavice na lavici, pak se
vyhouplo na kazatelnu, tam si trochu zacvičilo, také při tom dvakrát zavřísklo, takže si někteří farníci
mysleli, že paní Nováčková začala zpívat žalm, ale pak se naštěstí zase vrátilo ke svému novému majiteli,
pod jehož kožichem mu bylo zřejmě tepleji. Samozřejmě že teď už se smál celý kostel a mně nezbylo než
trpělivě počkat, až se všichni zase ztiší.
„No, začíná nám to docela hezky“, konstatoval jsem pak, „díky Bohu, že jste jen dvojčata a ne
šesterčata.“ „To sice nejsme, ale máme ještě ségru,“ spustilo opět to nejupovídanější dítě na světě. „Ta,
doufám, dneska narozeniny nemá.“ „Narozeniny ne, ale svátek a dostala k němu magneťák. Takový jste,
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pane faráři, ještě neviděl. Evičko, podej ho sem a strč tam nějakou kazetu!“ Sestra Eva mu podala svůj nový
magnetofon velikosti botníku, a já už nebyl schopen v tu chvíli vůbec reagovat. Naštěstí zareagoval Bůh.
Píseň, která v zápětí z magnetofonu silou asi 70 dcb zazněla byla Tichá noc. Přidali jsme se postupně všichni
a tuto překrásnou koledu si radostně zazpívali. Teprve pak jsem konečně mohl pronést kázání. „Nebudu se už
ptát, kdo má dnes narozeniny ani svátek. Já vám to povím všechno sám. Milé děti, milí dospělí, dneska má
narozeniny sám Pán Ježíš. Doufám, že ho všichni znáte, a nebudu vám muset tudíž kázat o něm moc dlouho.
„Já ho neznám,“ ozval se známý komunista Vejmelka ze zadní lavice. „Jaký Ježíš?“ „Nazaretský, ty troubo“,
houkla mu do ucha vedle sedící manželka a kopla ho do kotníku, aby byl zticha. „Narodil se v dalekém
Betlémě před dvěma tisíci lety“, pokračoval jsem, „ale přesto je i dnes velmi blízko každému z nás. Má nás
totiž rád. Vede nás k tomu, abychom se měli rádi všichni. Proto si o Vánocích dáváme dárky. Doufám, že jste
nějaký krásný dárek dostali i vy, kteří dnes narozeniny ani svátek nemáte.“ „Já jsem dostal vodní pistoli s
dostřikem 10 metrů“, pochlubil se nějaký další kluk z první lavice. „Viďte, že střílí přesně“, dodal, když mě
zkropil.“ „A já stavebnici „Malý pyrotechnik“, přidal se jeho kamarád. „Mohl bych si půjčit tu svíčku na
oltáři, abych ji vyzkoušel, pane faráři? A být vámi, tak bych si lehnul“. Byla to opravdu velmi krásná
půlnoční mše svatá. Děkuji Bohu, že zase budu moci sloužit další. Za rok.
(z povídek P. Jiřího Barhoně připravil Václav Ulrich)

Z pamětní knihy farnosti Újezd
IV. Náboženské poměry dle zaznamenání P. Stanislava Gottwalda, faráře a
administrátora zdejší farnosti
v letech 1971 – 1983
Zápis z farní kroniky na měsíc prosinec 2011 bude ukončen posledními řádky, které do ní vepsal svojí
rukou P. Stanislav Gottwald. Navazuji na záznam z roku 1981, kdy 3 muži – laici z farnosti dostali povolení
pomáhat při podávání sv. přijímání a sice: Evžen Trunkát ze Slopného (pochází ze Želechovic), Josef
Němeček z Vysokého Pole a Josef Častulík z Drnovic. První již vypomáhá o nedělích. Laici to přijali s
pochopením.
O svátcích (velikonoce, vánoce, dovolená) vždy již po 6 let vydatně vypomáhá v duchovní správě (hl.
při zpovídání) P. František Opletal, spirituál z Litoměřic. Na svátek Ježíše Krista Krále zemřel po delší
nemoci p. kanovník a děkan P. Josef Pechanec z Val. Klobouk.
L.P. 1982
Program na tento rok – doplnění zvonů na věži a provedení nové instalace hromosvodů na kostele a
farní budově. Pořízeny byly dva nové zvony (kvůli harmonizaci: Sv. Václav – 510 kg s nápisem: Pomoci my
Tvé žádáme, kníže, smiluj se nad námi. Utěš smutné, zažeň vše zlé, Svatý Václave – Kyrie eleison. Památka
na oběti Ploštiny z 19.4.1945. Nákladem farníků újezdských. Ulil Josef Kadlec – Halenkov 82, reliéf Sv.
Václav, ladění A1.
Druhý zvon – Sv. Josef – 130 kg (jako umíráček), ladění E2. Nápis: Svatý Josefe, přimlouvej se u
Ježíše. Věnuje farnost újezdská. Ulil Josef Kadlec, Halenkov. Svatý, svatý – Pán Bůh zástupů – plná jsou
nebesa slávy tvé. Aleluja. Reliéf sv. Josef. Náklad na oba zvony cca 116 000 Kčs. Při instalaci pomáhali:
Raškovi Josef a Stanislav z Újezda, Stan. Drga z Újezda, Martin Hollý z Új., Mir. Machuča z Drnovic a Josef
Častulík, tesař z Drn. Svěcení zvonů provedl, a to obou, s povol. AP – P. Stanislav Gottwald. Montáž 26. a
27.7.1982.
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Nátěr střech kostela a fary s instalací hromosvodů. Provedla skupina horolezců z Gottwaldova bez
lešení, jen za pomocí lan cca 60 tisíc.
Duchovní správa: sv. př. cca 27 tisíc, pokřtěných 51 dětí, oddaných 28 párů, pohřbených 37,
přihlášených dětí do náboženství 275.
Na faře pořízena nová brána (800 kčs), před farou nové schody.
L.P. 1983
Píše se rok 1983, který znamená smutek pro újezdskou farnost, protože Pán Bůh povolal na věčnost
zdejšího duchovního správce P. Stanislava Gottwalda. Tento zápis do kroniky provádí již jeho bratr Josef.
Zápis do této kroniky nezačal tedy pro nával práce a nedobrý zdravotní stav zaznamenávat P. Stanislav
Gottwald. Zápis je však věrohodný, protože bratr s manželkou na faře vypomáhal, jelikož v minulém roce na
podzim odešla hospodyně pro vážné onemocnění. Jaký byl plán P. Stanislava pro rok 1983? Připravit více
jak 60 dětí k prvnímu sv. přijímání. Dále si vzpomínám, že hodlal bratr provést opravu fasády na farní
budově, malování uvnitř budovy atd. Největší péče byla tedy věnována přípravě dětí k 1. sv. přijímání. Bylo
jich celkem 67. První sv. přijímání bylo stanoveno na den 29. května a tak se také stalo. Počasí bylo velmi
pěkné, takže spokojenost byla na všech stranách. Ani tradičně nechyběla při mši sv. hudba. Po mši sv. bylo
na farním dvoře veliké fotografování, bohaté pohoštění dětí, muzikantů i fotografů. Farníci jako vždy
vydatně pomohli a z vlastních prostředků pohoštění připravili.
V měsíci dubnu se bratr účastnil celookresní slavnosti na Ploštině, v květnu sv. biřmování ve Štítné nad
Vláří apod. Zdravotní stav bratrův se stále zhoršoval a především nesnášel hrozná vedra, která se protáhla i
do měsíce července. Na den 3. července byla stanovena v Újezdě tradiční pouť na počest Navštívení Panny
Marie. Přípravy probíhaly již koncem měsíce června. Dne 2. července se účastnil bratr Stanislav primice
novokněze P. Jana Komárka v Gottwaldově. Odtud se vrátil v pozdních večerních hodinách. Příští ráno před
6. hodinou odjel do Slavičína pro poutního kazatele pana děkana Holakovského. Následovaly tři mše svaté:
7.15, 8.30 a v 10.30 hodin. V odpoledních hodinách následovala poutní hostina asi 10 kněží, kteří však
sporadicky přicházeli a odcházeli. Celý den bylo veliké vedro. Na bratrovi byla vidět veliká únava, ač se o
tom nikomu nezmínil. Dne 4. července byl bratr v odpoledních hodinách v Dolní Lhotě u dp. Chytila, kamž
zpravidla každé pondělí jezdíval. Vrátil se před polednem. V odpoledních hodinách v 16.45 hod. se konaly
pravidelné bohoslužby. Vedra neustávala a dosahovala až 40oC. Zatoužil se vykoupat v Luhačovské
přehradě a vyžádal si k tomu souhlas ošetřujícího lékaře. Bylo to v úterý 5. července, kdy po příchodu z
přehrady se pocítil velmi unaven. Kritický den však nastal 6. července. V 6.30 hod. byly bohoslužby, poté
bratr odjel do Klobouk vyjednávat opravu auta. V odpoledních hodinách tam jel opět. Vrátil se v 15.45 hod. a
to už se připravoval na pohřeb mladého muže Petra Urubka, stáří 29 roků. Bratr se ihned po příchodu z
Klobouk oblékl a spěchal s ministranty do domu smutku. Bylo hrozné vedro, teploměr ukazoval přes 40oC.
Pohřeb trval téměř 3 hodiny. To už bylo pro zhoršující se zdravotní stav neúnosné. Jeho choré srdce (aritmie
srdeční) muselo být již do krajnosti unavené. Po příjezdu z pohřbu odpověděl na moji otázku, bratře, kde jsi
tak dlouho? Jdu se jen osprchovat. Vyběhl po schodech nahoru velmi rychle, tedy aby se osvěžil. Do
koupelny jsme se však normálním způsobem nedostali. Umělé dýchání, zavedené přítomnou lékařkou již
nepomohlo. Přivolaný lékař MUDr. J. Kořenek konstatoval jen smrt.
Svědkové uvádějí, že bratr již na hřbitově posedával a šoférovi, kterému řekl, aby ho dovezl až ke
schodům fary, že mu není dobře, nenapadlo nám to sdělit.
Když zazněl umíráček, málokdo se nadál, že zvoní našemu oblíbenému duchovnímu správci.
Mgr.Vladimír Měřínský
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JMÉNA Z KANCIONÁLU
(dokončení)
Zvonař Josef Leopold (1824-1865)
Josef Leopold Zvonař bude mít vždy vyhrazeno v dějinách české hudby čestné
místo jako jeden z nejvýznamnějších představitelů předsmetanovské hudby.
Narodil 22. ledna 1824 v Kublově. Jeho otec František - povoláním zednický
tovaryš - i matka Magdalena, rozená Vokáčová, byli poddaní točnického panství.
Zvonařovi rodiče se rozhodli dát vyučit mladého Zvonaře krejčím. Tehdy se však
nadaného a pilného hocha ujal velízský farář Josef Dmych, vzal jej k sobě na faru a
umožnil mu připravit se ke zkouškám na piaristickou školu v Berouně. Během tří
let, které Zvonař strávil u faráře Dmycha, se zdokonalil i ve hře na klavír a poznal
též dost skladeb starších mistrů.
V sedmnácti letech odešel do Prahy, aby zde vychodil jednoroční učitelský kurs
u sv. Jindřicha. Zde se také přihlásil na varhanickou školu, kterou tehdy vedl slavný
varhaník a pedagog Karel František Pitsch. Byl aktivním členem Cecilské jednoty a účinkoval při jejich
hudebních produkcích nejprve jako zpěvák, později jako hráč na violu. V roce 1845 byl ustanoven
Pitschovým asistentem na varhanické škole. Později se stal i druhým učitelem zpěvu. V padesátých letech
však již také hodně komponuje. Začínal písněmi a komponoval je nejprve na německé texty. Události roku
1848, jichž se jako člen sboru Svornost živě účastnil, v něm však probudily zájem o politické dění a o české
národní hnutí. Některé jeho skladby z této doby jsou sice neokázalé, ale za to vroucí a angažované doklady
jeho vlasteneckého smýšlení. Nejznámější z nich je hymnus složený na Pickovu báseň "Čechy krásné, Čechy
mé", který zlidověl a zpívá se od té doby často jako národní píseň.
Když v roce 1858 ředitel varhanické školy a velký Zvonařův příznivec Karel František Pitsch zemřel,
vedl Zvonař nejprve školu sám jako prozatímní ředitel. Zvonař ze školy odchází v roce 1860 a přijímá místo
ředitele Žofínské akademie. Zavedl zde vedle tradičního mužského i dívčí sborový zpěv a založil o něco
později devítiměsíční kursy pro učitelky klavíru a zpěvu. Velké zkušenosti a zájem o sborový zpěv přivedly
Zvonaře k tomu, že stál v roce 1861 u zrodu významného pěveckého spolku Hlahol. Také počátky jiné
významné české kulturní instituce - Umělecké besedy - jsou spojeny se jménem Leopolda Zvonaře. Od jejího
založení v roce 1861 byl členem správního výboru, později se stal po Smetanovi předsedou hudebního
odboru, který v té době vyvíjel bohatou a záslužnou činnost. Existenční starosti jej vedly k tomu, že v roce
1863 přijal místo učitele zpěvu na české vyšší škole dívčí, kde setrval až do své smrti. V roce 1864 vzal na
sebe ještě povinnosti ředitele kůru v kostele u trinitářů v Praze. Neustálé přepínání sil vedlo však k prudkému
zhoršení jeho plicní choroby, jíž trpěl od studentských let a té také podlehl 23. listopadu 1865 ve věku
necelých dvaačtyřiceti let.
Zvonařův životní odkaz není malý. Jeho nejdůležitější částí je dílo skladatelské, které má téměř 200
dokončených komposic. Zvonař napsal na 60 písní s německými i českými texty, 30 mužských sborů (mezi
nimi i vynikající a dnes neprávem opomíjený sbor Běla krasavice na slova F. L. Čelakovského), 3 mše a
několik dalších menších chrámových skladeb, 2 sonáty pro klavír, 4 sonáty pro varhany, zmíněné již výborné
skladby komorní, dvě opery a čtyři předehry pro orchestr. Doposud je v kostele hrávána jeho mešní píseň
Na své tváře padáme.
František Čech

***
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Pán přichází vstříc každému z vás. Klepe ne dveře vaší svobody a prosí,
abyste ho přijali jako přítele. chce vás učiniát šťastnými, naplnit vás
lidskostí a důstojností. Křesťanská víra znamená setkání s Kristem,
živou Osobou, která dává životu nový rozměr a tím rozhodující směr.
Benedikt XVI.
Pořad bohoslužeb v prosinci 2011 - farnost Újezd
1. prosince :
Čtvrtek
Sv. Edmunda
Kampiána, kněze
a mučedníka

6.30 Új.:
17.00 Dr.:

15.20 Új.:
2. prosince :
Pátek
Ferie
3. prosince :
Sobota
Sv. Františka
Xaverského,
kněze
4. prosince :
Neděle
2. neděle
adventní
Sv. Jana
Damašského,
kněze
Sv. Barbory,
mučednice
5. prosince :
Pondělí
Ferie
6. prosince :
Úterý
Sv. Mikuláše,
biskupa
7. prosince :
Středa
Sv. Ambrože,
biskupa
a učitele církve
Život farností

Mě
Za + Zdeňku Staňkovu, Božku Machů, jejího vnuka, dar zdraví
a Boží požehnání pro celou rodinu
Za Františka Mozgvu, jeho rodiče, rodiče Jandíkovy, dceru
Zdeňku, dar zdraví a Boží ochranu pro živou rodinu
Za + Antonína Váňu, dvoje + rodiče, jejich děti, duše
v očistci, živé a + příbuzné doma i v cizině
Roráty: Za + rodiče Černobilovy, syna, rodiče Plškovy a duše
v očistci
Za + Jiřího Mikuláška, jeho rodiče, + rodinu Lauterbachovu,
Boží požehnání a dary Ducha svatého pro živou rodinu

Ku

Za živé a + včelaře ke cti sv. Ambrože
Za + Jana Machů, S.M. Emanuelu, rodiče, jejich sourozence,
Františka, Andělu Šimonů a duše v očistci
Za + Jaroslava Štrbáka, syna, rodiče, duše v očistci a Boží
ochranu pro živou rodinu
Za farníky

ŠF

15.20 Új.:

Za Františka a Františku Stružkovy, + rodiče Křížovy
a jejich syna

On

15.20 Új.:

Za Ladislava Černobilu, rodiče Černobilovy, Vohnické
a Koláříkovy
Za + Josefa a Františku Nedavaškovy, rodiče z obou stran,
Josefa Žáka, duše v očistci a Boží požehnání pro živou rodinu

Ma
Ov

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

17.00 Dr.:
15.20 Új.:
17.30 Sl.:

Pe

ZvV
Za + Josefa Vaňatku, rodiče z obou stran, sourozence, duše v
očistci, dar zdraví a Boží požehnání pro živé rodiny
Za + Marii Vyskupovu, rodiče Vyskupovy, Vašinovy a živ.rod.
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6.30 Új.:
8. prosince :
Čtvrtek
Slavnost
Neposkvrněného
početí Panny
Marie
9. prosince :
Pátek
Ferie
10. prosince :
Sobota
Ferie
11. prosince :
Neděle
3. neděle
adventní
Sv. Damasa I.,
papeže
12. prosince :
Pondělí
P. M.
Guadalupské
13. prosince :
Úterý
Sv. Lucie, panny
a mučednice
14. prosince :
Středa
Sv. Jana od
Kříže, kněze a
učitele církve
15. prosince :
Čtvrtek
Ferie
16. prosince :
Pátek
Ferie
17. prosince :
Sobota
Ferie
Život farností

15.20 Új.:
17.00 Dr.:
17.30 Sl.:
15.20 Új.:
17.30 Sl.:
6.30 Új.:
16.00 Lo.:
7.00 Új.:
8.15 Sl.:
9.40 Új.:
11.00 Dr.:
15.20 Új.:

6.30 Új.:
17.00 Dr.:
15.20 Új.:
17.30 Sl.:
17.00 Dr.:
15.20 Új.:
17.30 Sl.:
6.30 Új.:
16.00 Lo.:

Za + Annu a Ludmilu Manových, Josefa (nedožitým stým
Am
narozeninám), živou rodinu Trčkovu a Machů
Mě
Za členy SFŘ, kněze, jáhny, bohoslovce, řeholníky
Ku
a řeholnice. Pro všechny Boží požehnání, ochranu Panny Marie KJ
a dary Ducha svatého
Za + syna Davida Smolka a dar zdraví pro živou rodinu
Za + Františka Pavelku, rodiče a Boží požehnání pro živou
rodinu
Za Emila Huště, dva syny, rodiče z obou stran, duše
Ra
v očistci a živou rodinu
Na poděkování Pánu Bohu za přijaté dary a milosti,
za + Annu Váňovu, syna Karla, rodiče z obou stran a duše
v očistci
Roráty: Za Josefa a Vlastu Mikulkovy, dceru Lenku, rodiče
Mě
Mikulkovy a Boží požehnání pro živé rodiny
Za + rodiče Polomíkovy, syna Františka a živou rodinu
Za + Jindřicha Zvonka, rodiče Zvonkovy, rodiče Šomanovy,
syna Jaroslava, švagra Jaromíra Sáblíka a dar zdraví pro živou
Ku
rodinu
Mě
Za Anežku a Josefa Kovářovy, zetě Františka a Vladimíra,
Am
duše v očistci, dar zdraví a Boží pomoc pro živou rodinu
KJ
Za farníky (sv. křest)
Za + rodiče Machů, Kupčíkovy, tři syny, dceru a zetě
Za + Josefa Kořenka, jeho rodiče a dar zdraví pro celou rodinu On

Roráty: Za + rodiče Barcůchovy, Ptáčkovy, dceru Marii, dar
zdraví a pomoc Panny Marie pro živou rodinu
Za + rodiče Ovesné, syna, vnuka, zetě, duše v očistci
a Boží ochranu pro živé rodiny

Am

Za + rodiče Maliňákovy, Belžíkovy, jejich + děti a ochranu
Panny Marie pro živou rodinu
Za otce Josefa Bližnáka, dvoje rodiče a Boží požehnání
pro živé rodiny

Ku

Za + Františka Zichu, rodiče z obou stran, bratra Stanislava,
Jana Čokavce, duše v očistci a ochranu Panny Marie
pro živou rodinu
Za Stanislava Hlavičku, rodiče z obou stran, duše v očistci
a Boží požehnání pro živou rodinu
Za živou a + rodinu Mikovčákovu, Latinákovu, Bačinskou
a Půlovu
Za + rodiče Mikulkovy, Františka Drábka, dar zdraví
a Boží požehnání pro živou rodinu
Za + Stanislava Hübnera, syna Stanislava, zetě Františka,

MJ
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MH

ŠF

7.00 Új.:
18. prosince :
Neděle
4. neděle
adventní
19. prosince :
Pondělí
Ferie
20. prosince :
Úterý
Ferie
21. prosince :
Středa
Sv. Petra Kanisia,
kněze a učitele
církve
22. prosince :
Čtvrtek
Ferie
23. prosince :
Pátek
Sv. Jana
Kentského, kněze

8.15 Sl.:
9.40 Új.:
11.00 Dr.:
15.20 Új.:
6.30 Új.:
17.00 Dr.:
6.30 Új.:
17.30 Sl.:
6.30 Új.:
17.00 Dr.:
15.20 Új.:
17.30 Sl.:
19.30 Dr.:

24. prosince :
Sobota
Svatvečer
narození Páně
ŠTĚDRÝ DEN

25. prosince :
Neděle
Slavnost
NAROZENÍ
PÁNĚ
(Hod Boží
Vánoční)

21.00 Új.:
22.30 Sl.:
7.00 Új.:
8.15 Sl.:
9.40 Új.:
11.00 Dr.:
14.30 Lo.:
7.00 Új.:

26. prosince :
Život farností

8.15 Sl.:

rodiče z obou stran a Boží ochranu pro živou rodinu
Za Ludvíka a Marii Ambrůzovy, dar zdraví a Boží požehnání
pro živou rodinu
Za + Annu Kovářovou (výroční mše sv.)
Za Ludmilu Orsákovu, rodiče Polomíkovy a dar zdraví
pro živou rodinu
Za + Josefa Štěpáníka, duše v očistci a Boží požehnání
pro živou rodinu
Za + rodiče Barcuchovy, syna, vnuka, stařečky Psotovy
a duše v očistci
Roráty:
Za + rodiče Machučovy, syna Stanislava, vnučku, rodiče
z obou stran, + děti a Boží požehnání pro živou rodinu
Za Miloslava Zvončáka, rodiče z obou stran a Boží pomoc pro
živou rodinu
Za Marii, Josefa a Jindřicha Šůstkovy, tatínka, bratra
a Boží ochranu pro živou rodinu
Roráty:
Za + rodinu Obadalovu, Jiříčka, pomoc a ochranu Boží pro
živou rodinu
Za + Josefa Machů, Josefa Mozgvu, sourozence, rodiče
z obou stran a duše v očistci
Za prarodiče Číčelovy, Urbaníkovy, Marii Stolaříkovu,
Františka Petráše, dar zdraví a Boží požehnání pro živé rodiny
Za + rodiče Stružkovy, sestru, bratra, dva švagry, + rodiče
Velískovy, duše v očistci, dar zdraví, pomoc a ochranu Boží
pro živou rodinu
Za + rodiče Šůstkovy, vnuka, duše v očistci a ochranu Panny
Marie pro živou rodinu
Za farníky
Za rodiče Častulíkovy, Fojtů, duše v očistci a dar zdraví
pro živou rodinu
Za + rodiče Kozubíkovy, syna Aloise, živou a + rodinu
Za + Ludvíka Ambrůze, rodiče z obou stran, + sourozence,
švagry, duše v očistci, ochranu a Boží požehnání pro živou
rodinu
Za + stařečky a rodiče Kořenkovy, Sucháčkovy, + Josefa
Kořenka, duše v očistci a Boží ochranu pro celou rodinu
Za všechny + z domova, duše v očistci, pomoc Boží
a ochranu Panny Marie
Za + Josefa Fojtů, + syny Josefa a Miroslava, vnuka Tomáše a
dar zdraví pro živou rodinu
Za + Romana Váňu, dvoje prarodiče, duše v očistci a dar
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An
ZvV

Ra
MJ

On
ZvV

ZvV

Ku
MH

ŠF
Mě

Ma
Pe
Ra
On

Ma
Ov

Pondělí
Sv. Štěpána,
prvomučedníka

9.40 Új.:
11.00 Dr.:

27. prosince :
Úterý
Svátek sv. Jana,
apoštola a
evangelisty
28. prosince :
Středa
Sv. Mláďátek
betlémských,
mučedníků
29. prosince :
Čtvrtek
Sv. Tomáše
Becketa, biskupa
a mučedníka
30. prosince :
Pátek
Svaté Rodiny
Ježíše, Marie a
Josefa
31. prosince :
Sobota
Sv. Silvestra I.,
papeže

zdraví pro živou rodinu
Za + Jana Machů, dítě, duše v očistci, živou a + rodinu Machů
Za + Josefa Stružku, rodiče Slámovy, Stružkovy, dar zdraví a
Boží požehnání pro živou rodinu

17.00 Dr.:

Za + stařečky Raškovy, Běloňovy, manžely Zichovy a
Vašičkovy

15.20 Új.:

Za Františka Bartoše, rodiče z obou stran, duše v očistci
a dar zdraví pro živou rodinu
Za živou a + rodinu Krausovu, Kouřilovu, Kořínkovu,
Niesnerovu a duše v očistci

17.30 Sl.:

Ra

17.00 Dr.:

Za Josefa Machuču, syna Miroslava, duše v očistci, dar zdraví,
ochranu a pomoc Boží pro celou rodinu

15.20 Új.:

Za + rodiče Šunkovy, Machů, dva švagry, dar zdraví a Boží
požehnání pro živou rodinu
Za živou a + rodinu Krausovu, Kouřilovu, Kořínkovu,
Niesnerovu a duše v očistci

Ov

Děkovná mše svatá za farníky
Za + Marii a Jana Šuráňovy, Ludmilu Belžíkovu, ochranu
a pomoc Boží pro živé rodiny
Děkovná pobožnost a svátostné požehnání
Děkovná pobožnost a svátostné požehnání

Pe

17.30 Sl.:

8.30 Új.:
16.00 Lo.:
17.30 Dr.:
17.30 Sl.:

Pořad bohoslužeb v prosinci 2011 - farnost Horní Lhota
1. prosince : Čtvrtek
Sv. Edmunda
Kampiána, kněze a
mučedníka
2. prosince : Pátek
Ferie
3. prosince : Sobota
Sv.Františka
Xaverského
Život farností

16.00

Za + Josefa a Marii Dobešovy, duše v očistci a Boží pomoc pro živou
rodinu

17.45

Za + Františka Matulíka, jeho rodiče, + Miroslava Lauterbacha, jeho
rodiče, + rodiče Krejčí a živé rodiny

17.45

Za členy živého růžence
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4. prosince : Neděle
2. neděle adventní
Sv. Jana
Damašského, kněze
Sv. Barbory,
mučednice
5. prosince : Pondělí
Ferie
8. prosince : Čtvrtek
Slavnost
Neposkvrněného
početí Panny Marie
10. prosince : Sobota
Ferie
11. prosince :
Neděle
3. neděle adventní
Sv. Damasa I.,
papeže
12. prosince :
Pondělí
P. M. Guadalupské
15. prosince :
Čtvrtek
Ferie
17. prosince : Sobota
Ferie
18. prosince :
Neděle
4. neděle adventní
19. prosince :
Pondělí
Ferie
22. prosince :
Čtvrtek
Ferie
24. prosince : Sobota
Svatvečer narození
Páně ŠTĚDRÝ
DEN
25. prosince :
Neděle
Slavnost
NAROZENÍ PÁNĚ
(Hod Boží Vánoční)

Život farností

6.55
9.30

17.00
7.00
16.00
17.45
6.55
9.30

Za + Miloslava Kozubíka, duše v očistci, živou a + rodinu Kozubíkovu
a Vojáčkovu
Za + Františka Mikulce (výroční mše sv.)

Sehradice: Na dobrý úmysl
Na poděkování za všechna přijatá dobrodiní, u příležitosti dožití
osmdesáti let, za pomoc a ochranu Boží pro celou živou rodinu
Za rodiče Váňovy, Kuželovy, dceru Irenu, Josefa Kováře, Zdeňka
Stloukala a Boží ochranu pro živou rodinu
Za rodinu Pláškovu z Horní Lhoty
Za + Františka a Zdenku Odehnalovy, jejich rodiče, celou živou a +
rod.
Za + Oldřicha a Ludmilu Matulíkovy, dvoje rodiče, duše v očistci,
živou a + rodinu, dar zdraví a Boží ochranu

17.00

Sehradice: Na dobrý úmysl

16.00

Za + Zdeňka Růžičku, jeho rodiče, rodiče Bobákovy,
+ dceru Ivanu a Boží požehnání pro živou rodinu

17.45
6.55
9.30

Za rodinu Kozubíkovu, Hlavičkou a duše v očistci

18.00

Sehradice: Na dobrý úmysl

16.00

Za + rodiče Šenovské, zetě, vnučku, rodiče Majerikovy
a Boží ochranu pro celou živou rodinu

20.00

Dolní Lhota: Za + rodinu Kadlečkovu, Zádrapovu a dary Ducha
svatého pro živou rodinu
Horní Lhota:

22.00
6.55
9.30

Za farníky

Za + Stanislava Kúdelu, Marii Slovákovu, syna Ivana, dva manžely,
rodiče Kúdelovy a Boží ochranu pro živou rodinu
Za rodiče Martincovy a Žáčkovy, syna Františka, vnuka Milana, duše v
očistci a celou živou rodinu
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26. prosince :
Pondělí
Sv. Štěpána,
prvomučedníka
29. prosince :
Čtvrtek
Sv. Tomáše Becketa,
biskupa a mučedníka
31. prosince : Sobota
Sv. Silvestra I.,
papeže

6.55
9.30

Za + Miroslava Žáčka, dceru, rodiče, rodiče Máčalovy, Annu Váňovu a
manžela a Boží ochranu pro živou rodinu
Za živou a + rodinu Navrátilovu, Hlavenkovu, Vaněčkovu
a duše v očistci

16.00

Za rodiče Kuželovy, dceru Irenu, Josefa Kováře a dar zdraví pro živou
rodinu

15.30

Mše svatá za farníky a děkovná pobožnost

Zprávy a informace
DUCHOVNÍ OBNOVU V DOLNÍ LHOTĚ.
Kdo si v sobotu 19.11.2011 v podvečer slavnosti Ježíše
Krista Krále udělal čas a zúčastnil se duchovní obnovy s P. Jiřím Pleskačem , určitě nelitoval. Téma „Svátost
smíření a vnitřní uzdravení“ i náplň celého dne byly totiž duchovně velmi hodnotné.
Duchovní obnovu jsme začali mší svatou, kterou sloužil otec Kryštof Klat společně s otcem Jiřím. V
homilii zaznělo, jak je důležité být sjednocen s Ježíšem Kristem dobrou svátostí smíření a častým svatým
přijímáním, které nás již nyní uvádí do Božího království, na rozdíl od toho, když se člověk sám svým
vlastním rozhodováním dostává do moci zlého ducha. Mnoho lidí v dnešní době bohužel nevidí nebezpečí v
nejrůznějších závislostech, které zotročují člověka a ničí mezilidské vztahy. Velkým nebezpečím dnešní
doby je opomíjení duchovních hodnot, neznalost Písma svatého, v našich rodinách také chybí společná
modlitba.
V dalších přednáškách byly důsledně probírány jednotlivé části svátosti smíření. Otec Jiří nás upozornil na
časté chyby, kterých se při této svátosti dopouštíme. Dále také zdůraznil negativní vliv některých
nedovolených léčebných metod, jako jsou reiki, jóga či homeopatie, a zároveň také vyzvedl, jak je důležité se
při společné modlitbě nechat vést Duchem svatým, který nás uzdravuje a sjednocuje.
Společný den byl zakončen adorací, žehnáním a modlitbou za uzdravení každého z nás.
Poděkování patří všem, kteří tuto duchovní obnovu připravili a podpořili.
V. Ulrich
PASTORAČNÍ PLÁN - oprava, doplnění. Opravte si, prosím v pastoračním plánu na příští rok 2012: V
oddíle „Farní slavnosti a významné dni pro farnost Újezd si opravte: Pouť v Drnovicích - výročí posvěcení
kostela - neděle 22. července
Ve stejném oddíle Horní Lhota si doplňte: Prosebná pouť v Dolní Lhotě za dostavění dolnolhotského
kostela - neděle 15. července.
Zasedání Pastorační rady újezdské farnosti se konalo v sobotu 26. listopadu. Obsahem jednání byla
příprava adventu, oslava svátku patrona farního kostela svatého Mikuláše v neděli 4. prosince, uspořádání
vánočních bohoslužeb a připomínky k pastoračnímu plánu na rok 2012. Rok 2012 je v naší ČBK vyhlášen
jako druhý rok přípravy na Cyrilometodějské výročí a je zaměřený na svátost biřmování. Bylo dohodnuto, že
v do přípravy na přijetí této svátosti v naší farnosti se zapojí a pomohou také ti, kteří mají vzdělání v oboru
katechetiky (katechetský kurz, vysokoškolský titul Mgr. získaný na CM TF v Olomouci). Kladně byla
hodnocena také aktivita laiků při přípravě a konání farního tábora o prázdninách, jako i farní odpoledne pro
děti prvokomunikanty. Dále vyhodnocení slavností v jednotlivých obcích u příležitosti 750 výročí první
zmínky. Také bude do budoucna třeba věnovat větší pozornost starým a nemoc-ným lidem, účastníkům
nedělních boho-služeb, jakož i těm, kteří z důvodu stáří či nemoci se již sami do kostela nedostanou.
Život farností
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S K U P I N Y

Ú K L I D U

V k o ste líc h ú je z d sk é fa rn o s ti
v p ro s in c i 2 0 11 :

_______________________________________________

D a t. : Ú je z d : D r n o v ic e : S lo p n é :
________________________________

3 .1 2 .:
1 0 .1 2 .:
1 7 .1 2 .:
2 4 .1 2 .:
3 0 .1 2 .:

12.
13.
14.
15.
16.

4.
5.
6.
7.
8.

8.
9.
10.
11 .
12.

Vánoční sv. zpověď v děkanátu :
KDE

KDY

ČAS

Slavičín

10.12.
sobota

1330 - 1700

Pozlovice

11.12.
neděle

1330 - 1700

Štítná
nad Vláří

11.12.
neděle

1400 - 1700

Vlachovice

14.12.
středa

1400 - 1700

Horní Lhota

15.12.
čtvrtek

1400 - 1700

Újezd

16.12.
pátek

900 - 1100
1300 - 1630

Valašské Klobouky

17.12.
sobota

900 - 1200
1330 - 1700

Luhačovice

18.12.
neděle

1400 - 1730

Život farností
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Nedašov

19.12.
pondělí

900 - 1200
1330 - 1700

Brumov - Bylnice

20.12.
úterý

900 - 1200
1330 - 1700

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; Eletronická pošta:
rkf.ujezd@volny.cz. Webové stránky: www.rkf-ujezd.info; nebo: www.rkf-hornilhota.info.
Uzávěrka vždy 20. dne předcházejícího měsíce.

Život farností
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