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Světový den nemocných
Slaví se od roku 1993 z podnětu Svatého otce Jana
Pavla II. Je pro nás příležitostí zamyslet se, jak vypadá
náš vztah ke starým a nemocným lidem, kteří žijí mezi
námi. Mnohdy jsou našimi blízkými - staří rodiče,
prarodiče, sourozenci. Mnohdy jim za mnoho vděčíme za výchovu, za pomoc s vnoučaty... Nyní potřebují oni
naši pomoc. Ta nespočívá pouze v tom, že mají zajištěno
bydlení, co jíst, lékařskou pomoc. Člověk má také duši.
Pokusme se podívat kolem sebe, zda v naší blízkosti
nebydlí starý člověk, který už léta nepřijal svátostného
Spasitele, který by rád a snad i ještě mohl alespoň v létě
se zúčastnit mše svaté, pokud by jej někdo přivezl a
doprovodil. Nedává Bůh právě tobě příležitost k této
službě? Uvažuj!

PŘÍPRAVA NA JUBILEUM PŘÍCHODU
SV. CYRILA A METODĚJE,
které budeme slavit v roce 2013.
Přípravu začínáme modlitbou:
Bože, tys poslal našim předkům svaté Cyrila a
Metoděje, aby jim hlásali evangelium slovanským
jazykem. Dej, ať i my přijímáme s radostí tvé poselství,
řídíme se jím ve svém životě a na jejich přímluvu ať
jsme všichni spojeni v jednotě víry a lásky. Amen.
14. února s celou církví vzpomínáme výročí úmrtí sv.
Cyrila v Římě.
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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 únor.

Úmysl všeobecný: Aby všechny národy měly přístup k vodě a jiným zdrojům pro každodenní život.
Úmysl misijní:. Aby Pán podporoval úsilí zdravotníků, kteří pomáhají nemocným a starším
v nejchudších oblastech světa.
Úmysl národní: Aby nás Duch Svatý hlouběji uváděl do Božího synovství.

Z FARNÍCH MATRIK :
V měsíci lednu odešly na věčnost a byly pohřbeny:
6. ledna:
Marta Mozgvová
Slopné 60

69 let

9. ledna:
Marie Zvonková
Loučka 3

89 let

16. ledna:
Božena Maňasová
Dolní Lhota 77

84 let

Odpočinutí věčné dej jim, Pane,
a světlo věčné ať jim svítí.
Ať odpočívají v pokoji.
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ZE ŽIVOTA ...
/několik aforismů k zamyšlení/
Uctili pravdu minutou ticha.
Nejeden nese následky činů, před nimiž couvl.
Buď sám sebou, stejně se to nedá dlouho zatajovat.
Toho, co se může pokazit, není nikdy nedostatek.
S přibývající sklerózou mám stále čistší svědomí.
Nic nedáváme tak štědře jako rady.
I z té nejšťastnější doby zbudou pomníky a hroby.
Kdo nic neví, musí všemu věřit.
Mohutný hlas rozumu nepřehluší tichý hlas srdce.
Léta běží, ale zadýcháváme se my.
Ani ateisté nejsou osvobozeni od zbožných přání.
Všechny okovy světa tvoří jeden řetěz.
Útěkem se řítíme doprostřed osudu.
Lež má krátké nohy, ale umí rychle utíkat.
Dějiny – sbírka událostí, k nimiž by nemuselo dojít.
Čistého svědomí nedosáhneme omýváním rukou.
Ani blízkost těl nemůže sblížit vzdálená srdce.
Naděje vždycky způsobí, že uvěříme.
Opakem pravé lásky není nenávist, ale lhostejnost.
Mnoho slov, málo myšlenek.
Láska je to, čemu dovolujeme, aby nám ubližovalo.
Dobrý je jen ten, kdo za to nic nechce.
Láska se rodí z nekonečné touhy učinit pomíjivost věčností.
Od toho se dva dávají dohromady, aby se doplňovali.
Strach lže a ty mu věříš.
Vděčnost je zvláštní formou závislosti.
Ze stolního pracovního kalendáře 2012 vybrala Alena Žáčková, Sehradice

ZE ŽIVOTA LÉKAŘE – PSYCHIATRA

Všechno, jen ne psychiatra, všechno, jen ne chemii
Název této kapitoly není příznačný pouze pro některé osoby mdlého vzdělání v předchozím století,
ale i pro dnešní majitele vysokoškolského diplomu, kteří se psychiatrické ordinaci vyhnou obloukem.
Konec konců, že známost s psychiatrem není to pravé, může ukázat i tato moje zkušenost. Pokud na
pelhřimovském náměstí potká pacient svého zubaře, široce se na něho usměje panem doktorem nedávno
spáchanými kusadly a z daleka ho pozdraví. Stejně jednají i pacienti ostatních medicínských oborů vůči
lékařům, u nichž se léčí. Potká-li ve městě někdo z mých pacientů mne, okamžitě je zaujat obsahem
výkladní skříně nebo si v tu chvíli pozorně hledí ciferníku svých hodinek. Prostě o mně v tu chvíli neví.
Život farností č. 2
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Kolemjdoucím by došlo, že se známe z ordinace, což jistě není žádná velká sláva. Plně to chápu.
Ale on je někdy potřeba i odříkaného doktora pořádný krajíc.
Jistého času ke mně přišel mladý muž se žádostí, zda bych nenavštívil v bytě jeho manželku,
inženýrku ekonomie, toho času na mateřské dovolené. Přišla prý by za mnou sama, ale je jí tak nedobře,
že se na cestu necítí dost silná. Když jsem vstoupil v jejich rodinném domku do předsíně, všiml jsem si
na podlaze rozložených papírových krabic. Manžel mne upozornil, abych šel opatrně a žádnou
neposunul z místa. Další krabice byly v kuchyni i obývacím pokoji. Nejvíce jich bylo v ložnici, kde
ležela paní inženýrka. Tomuto zvláštnímu vybavení interiéru jsem nerozuměl, ale lidé mají různý vkus a
ne každému se všechno líbí. Podivnější než ony krabice mi bylo to, že doprovázející manžel je obřadně
obcházel a opakoval mi, abych se žádné z nich nedotýkal.
Když jsem se posadil k lůžku mladé ženy, dozvěděl jsem se z jejího pomalého a tichého vyprávění,
že ji asi půl roku nic nebaví, nemá z ničeho radost, nechutná jí jídlo, ráno se brzy probouzí a to je jí
nejhůř. Za celý den není schopná udělat věci, které dříve zvládla za chvíli levou rukou, vyčítá si, že
nadělala mnoho zla, bojí se noci, kdy se zase vrátí deprese, začíná myslet na smrt.
Jednalo se nepochybně o poměrně těžkou depresivní poruchu. Manžel pacientky, povoláním učitel,
byl ze stavu své ženy nešťastný a byl ochoten udělat cokoli, aby se jeho žena uzdravila. „Stav vaší
manželky, která trpí silnou depresí, je za ty měsíce, co se neléčila, dost zanedbaný, a nebude-li potřeba
hospitalizace v psychiatrickém ústavu, určitě nečekejte zlepšení den ze dne,“ sdělil jsem mu ve vedlejší
místnosti, kde jsme spolu stáli v obležení dalších papírových krabic.
„Ale já to nezanedbal. Hned, jak začala mít potíže, navštívili jsme spolu paní Liškovou. Ta nad
manželkou točila virgulí, změřila jí sílu aury, průchodnost čaker a potom přišla k nám, točila virgulí
v celém našem bytě a našla geopatogenní zóny, které manželce způsobují potíže. Přinesla kovové
odrušovací spirály a dala je do těch krabic. Proto musejí být položeny přesně tam, kam je paní léčitelka
umístila.“
„A kolik jich tady máte?“ zeptal jsem se učitele. „Nejprve byly jen dvě, ale jak se stav manželky
horšil, tak paní Lišková přinášela další a další. Potom jich bylo asi dvacet, a když se stav ještě zhoršil,
Lišková znovu přeměřila zóny, auru i čakry – a teď jich tady máme asi šedesát.“ Nic jsem
nekomentoval. Mám zkušenost s tím, jak silná je víra neznabohů.
„Dobrá, pane učiteli, po rozhovoru s vaší manželkou bych si dovolil ještě dvě krabice přidat. Proti
těm, které vám přinesla paní léčitelka, jsou hodně malinkaté. Nebudou v nich železné spirály, ale léky.
Dávejte je manželce pravidelně a oba buďte trpěliví. Pokud by se stav jen trochu zhoršil, zavolejte mne.
Jinak za mnou přijďte za dva týdny. „A co s těma krabicema?“ zeptal se rozpačitě učitel.
„S jejich obsahem udělejte, co chcete, ale s obsahem těch dvou, které jsem vám předepsal na recept,
naložte tak, jak jsem vám doporučil.“
Po využívání dvou krabiček antidepresiv se stav zlepšil, po využívání čtyř byla mladá žena bez
deprese. Po roce užívání léků a pravidelných kontrol jsem ji mohl vyřadit z evidence.
Nedávno jsem oba manžele potkal na pelhřimovském náměstí. Když jsem je pozdravil, ani jeden mi
neodpověděl. A proč také. Lidé by si mohli myslet, že se známe z kostela. A to je ještě větší ostuda než
se znát z psychiatrické ordinace.
(z knihy 30 případů od J. M. Kašparů připravil V. Ulrich)

Z pamětní knihy farnosti Újezd
IV. Náboženské poměry dle zaznamenání ThDr. P. Jaroslava Studeného,
faráře a administrátora farnosti v letech 1984 – 1990
První záznam z farní kroniky v tomto roce - 2012 začínám radostněji nežli byl ten předchozí.
Důvodem je skutečnost, že v neděli 18.9.1993 oznámil při bohoslužbách děkan v.v.P. Holakovský, že
Život farností č. 2
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novým duchovním správcem pro újezdskou farnost je jmenován P. ThDr. Jaroslav Studený. Jeho
přivítání se uskuteční ve farním chrámu v Újezdě 25. září, kdy bude sloužena koncelebrovaná mše svatá.
Velká část dosud žijících farníků si jistě pamatují na onen slunný zářijový den, kdy ho vítá děkan v.v.P.
Holakovský. Újezdská farnost se tak stává na jeho složité a nelehké kněžské cestě předposlední farností,
kterou ve svém životě spravuje.
Svůj zápis začíná: Téměř 12 let jsem byl mimo duchovní správu, ve vězení a potom v továrně.
Předtím stále v pohraničí, kde jsem při nejlepší vůli nemohl mnoho udělat. Letos jsem odešel do
důchodu a smířil se s údělem vyhnance. Znenadání jsem byl zavolán na Okresní národní výbor do
Gottwaldova a poslán na faru do Újezda. Moje první myšlenka byla – jak dlouho budu stačit na tak
velkou farnost? Kdybych sem přišel, pokud jsem byl mladý, byl bych asi nesmírně šťastný. Tolikrát
jsem si v mládí přál vidět „svůj“ kostel alespoň někdy tak plný, jak je újezdský v neděli. Začal jsem
s prosbou o Boží pomoc a odhodláním dát zdejším lidem zbytek sil a všechny úspory. Poněvadž někteří
vidí v takové farnosti dobré příjmy, udělal jsem si předsevzetí, že se nesmím obohatit ani o 10 korun. Již
v zimě jsem uvažoval sám, a potom s panem Jordánem o nové měděné krytině na kostel. Nesmělá
myšlenka se nás nakonec zmocnila a když jsme dávali do nové báně pod křížkem na střeše zápis, vypsal
jsem v něm, co by mělo být zčásti i v kronice.
Zde je tedy opis listiny, vložené do věže za farní úřad (jinou listinu dal národní /obecní/ úřad):
Pochválen buď Ježíš Kristus! Nejdříve pozdrav Vám, kteří budete žít v újezdské farnosti po nás a jednou
po desetiletích a snad i po staletích a tento náš zápis budete číst. Spolu s Vámi chceme vzdát chválu
trojjedinému Bohu, panenské Matce Marii a ochránci našeho kostela, svatému Mikuláši. Prosíme Vás,
abyste v tomto kostele u oltáře vzpomněli na nás, kdyby z nás někdo snad ještě trpěl v očistci. To už
nebude nic z našich těl, ani naše jména už nebudou na hřbitově na pomnících, a přece budeme s Vámi
spojeni v jednom společenství svatých, v jedné víře a ve stejné lásce k domu, v němž Bůh přebývá se
svým lidem.
Na začátku roku 1984 jsme zjistili, že krytina na našem kostele je ve špatném stavu a že bude třeba ji
vyměnit. Protože žádná dostupná krytina neskýtala záruku dlouhého trvání, rozhodli jsme se pokrýt
kostel měděným plechem. Pro naši generaci to znamená velké finanční zatížení, neboť nám na opravu
nikdo nepřispěje a jsme zcela odkázáni jen na to, co sami při sbírkách v kostele obětujeme. Předběžná
úvaha nám ukázala, že celkové vydání bude daleko přes milion korun, neboť pouze za materiál
zaplatíme asi 1 200 000 Kčs. V naší době, kdy průměrný plat dělníka činí něco přes dva tisíce korun, je
to částka mimořádně velká. A přece se nenašel nikdo, kdo by byl proti této opravě. Všichni jsme mysleli
na Vás, kteří budete žít po nás, abyste neměli starosti s opravou střech na kostele. S opravou jsme začali
tím, že jsme na sv. Medarda, v pátek 8. června 1984, přistoupili ke stavbě kovového lešení k věži. V ten
den byla zima a pršelo. S obdivuhodnou snaživostí našich farníků jsme je postavili za čtyři dny pod
vedením p. Josefa Častulíka z Drnovic. Starý pozinkovaný plech na věži z roku 1896, pocházející
z Vídně, byl ještě dosti dobrý, ale zatékání kolem křížku způsobilo, že prostřední trám a všechny čtyři
rohové krovy byly nahoře zcela shnilé. Také všechny desky ze severní strany byly zcela zničené.
Jednoznačný úsudek zněl, že kříž by byl v nejbližších letech spadl. V kouli pod křížem jsme nalezli
zápis po poslední opravě z r. 1896 a pět kusů tehdejších mincí. Toto všechno vracíme do koule, kterou
jsme nechali udělat novou z mědi a pozlatit a přidáváme do koule tento zápis a v naší době platné mince:
10 haléřů, 5 haléřů, 20 haléřů, 50 haléřů, 1 Kčs, 2 Kčs, 5 Kčs a bankovky 10 a 20 Kčs. Nepřikládáme
bankovky v hodnotách 50, 100 a 500 kčs. Klempířské práce provádí Okresní stavební podnik Opava.
Abychom si ušetřili výlohy, připravujeme svépomocí a zdarma lešení, strhávání starého plechu, dáváme
nové desky pod plech a pískovanou lepenku. Také na lodi kostela nacházíme zcela zničené části trámů
v místech, kde zatékala voda a nahrazujeme novými. Počítáme s tím, že opravné práce potrvají po
ukončení věže ještě asi dva měsíce.
Mgr.Vladimír Měřínský
(pokračování příště)
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ŽIVOT A POSLÁNÍ KŘESŤANŮ V CÍRKVI A VE SVĚTĚ
Závěrečný dokument Plenárního sněmu katolické církve v ČR
Sněmovní text č. 8 (pokračování)
Dnešní příspěvek k Dokumentu v r. 2012 začínám zamyšlením nad nedávnou minulostí se záměrem
požehnaného konání a zdaru v budoucnosti, který vyvstává před námi všemi. Po osmiletém průběhu
Plenárního sněmu (1997– 2005) byl v červenci 2005 po schválení biskupskou konferencí na Velehradě
přijat sněmovní text „Život a poslání ... „ Tento po přezkoumání Apoštolským stolcem následně
vyhlášen a církevně schválen předsedou ČBK arcibiskupem J. Graubnerem 3.5.2007, č.j. 200/2007. Na
tuto skutečnost tehdy ihned reagovala redakce /mach/ Katolického týdeníku 30/24. - 30.7.2007
dotazem na stávající české a moravské biskupy, zda a kdy naváží na sněm synodami (synoda – sněm –
shromáždění a) biskupská, b) diecézní – shromáždění kněží a zástupců věřících, kteří se scházejí, aby
poskytli svou pomoc biskupovi k prospěchu celého místního společenství /CIC – 460/; má se konat,
jestliže to podle uvážení biskupa a po projednání v kněžské radě vyžadují okolnosti ve svých diecézích?
Mám před sebou onen článek s fotografiemi biskupů s jejich příslušnými odpověďmi. Od jejich
prohlášení uplynulo čtyři a půl roku. Jak nelehká je realizace onoho záměru, vyplývá z některých
odpovědí. Cituji: J. Paďour, České Budějovice: „ . . . v rámci našich kapacit budu o synodě uvažovat“.
D. Duka, Hradec Králové: „ . . . v roce 2009 bychom pak odstartovali přípravu na synodu, která by se
měla konat, dá-li Bůh, v roce 2010.“ Fr. Lobkowicz, Ostrava: „Sněmovní dokument je určitě vhodný
výchozí materiál.“ J. Graubner, Olomouc: „Jestli bude synoda nebo něco jiného, to dnes nejsem schopen
říci a nepovažuji to ani za podstatné. Bez ohledu na tento dokument jedeme v diecézi tématicky už
několik let.“ Fr. Radkovský, Plzeň: „Synoda bude . . . Uspořádání odhaduji na rok 2009 – 2010.“ Mil.
Vlk, Praha: „ . . . dokument nemá být někam založen, ale uveden do života.“ V. Cikrle, Brno: „V
dohledné době několika roků zamýšlíme uspořádat diecézní synodu také v Brně.“ Lze konstatovat, že
jsme ve fázi příprav na synody. Celý průběh sněmovního procesu i vlastního sněmu byl pro nás velkým
uvedením do plnější realizace synodality v naší církvi /367/. Povzbuzuje ji pokračování započaté cesty
synodality. Vybízíme laická, řeholní společenství, aby se společně se svými pastýři seznámila s podněty,
předestřenými sněmem a začala je podle svých podmínek, možností a sil uvádět do života, o což se
budeme i my v r. 2012 snažit, zvláště pod kardinálním vlivem II. vatikánského koncilu. Vyvstává tak
otázka po podobách a formách přijetí koncilu v našich zemích.
Zásadní událost typu celosvětového koncilu musela ovlivnit i českou církev. Vliv a koncilní
působení byly díky složité situaci postupné, neúplné a svým způsobem deformované. V době, kdy
koncil probíhal, vězela česká společnost, včetně své katolické části, v nesvobodném režimu, který
v některých svých parametrech již opouštěl prakticky padesátých let, ale stále bránil možnosti svobodně
a nezávisle informovat o světovém dění, zamezoval svobodné diskusi nad závažnými politickými i
společenskými otázkami a stále persekvoval křesťany a další osoby jako občany „druhé kategorie“.
Neúplné bylo působení koncilu v ČSSR proto, že českých katolíků se smělo koncilu účastnit jen málo,
koncilové dokumenty začaly být vydávány až v době Pražského jara a církvi chyběly nástroje, jimiž by
seznamovala českou veřejnost s převratnými koncilními názory. Kvalita šíření těchto názorů a idejí byla
špatná až do r. 1968 a i tehdy se týkala především užších okruhů aktivních kněží a laiků. Oficiálně byly
probírány otázky zejména liturgické formy. I aktivity českého exilu, především římského nemohly při
vší snaze zasáhnout a ovlivnit širší okruhy české veřejnosti. Specifikou českých poměrů bylo propojení
koncilních a těsně pokoncilních dějů s událostmi Pražského jara. Bylo neseno ideami „změny“,
otevřenosti, nového začátku“ apod.
Jako v jiných zemích bylo koncilní a těsně pokoncilní období v českých zemích dobou „rozdělení“,
dobou sváru starého (tradičního) s novým (moderním). Pro římskokatolickou církev a její postavení ve
společnosti bylo důležitých několik skutečností, které se přímo nebo nepřímo vztahovaly ke koncilu: o
vatikánský sněm se začali zajímat i nekatoličtí křesťané v Československu, především teologové i laici
Život farností č. 2
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Českobratrské církve evangelické a Československé církve husitské. Někteří se ho také osobně účastnili
– J.L. Hromádka. Tento zájem prospíval ekumenickému dialogu, který se začal probouzet s oslabováním
tvrdých sankcí režimu. Ekumenické rozhovory druhé poloviny šedesátých let, jichž se aktivně účastnili
nejen navrátivší se katolíci z komunistických žalářů, ale také nová, mladá generace, která koncilní
akcenty uvítala s velkými sympatiemi, vyvrcholily v letech 1967 – 1969 v ekumenickém semináři
v Praze – Jirchářích. K nejvýznamnějším katolickým osobnostem „mladší „ jirch. generace patřili Jiří
Němec, Jan Sokol, Václav Freie, evangelické filosofy reprezentovali Ladislav Hejdánek, Jakub S.
Trojan, J.M.Lochman, Jan Šimsa, z vyučujících katolické teologické fakulty v Litoměřicích Jan Merrel,
Josef Kubalík, Československou církev zastupoval Zdeněk Trtík, celkem přibližně 50 – 100 účastníků
pražských i mimopražských, jádro přibližně třicetiletých osob jak katolíci, tak evangelíci. Důležitá byla
skutečnost, že zde přednášeli katoličtí kněží propuštění z vězení – O. Mádr, A. Mandl, B. Bouše a další
s vědomím F. Tomáška, který občasné pomluvy a denunciace anuloval autoritou své osobnosti.
Přednášeli se autoři jako Y. Congar, H. King, K. Rahner, E. Rádl, Řehoř Veliký. O probíhající koncil i
jeho následné konsekvence se zajímali marxisté reformní orientace, kteří v polovině 60. let
zpochybňovali marxisticko-leninskou ideologii, o níž se opíral komunistický režim (Milan Machovec, P.
Bendlová, E. Kadlecová a další). Díky koncilu a postupně se měnící společenské atmosféře došlo
k české obdobě dialogu křesťanů s marxisty, který probíhal v některých dalších evropských zemích.
Mgr.Vladimír Měřínský
(pokračování příště)

***
Světové setkání rodin v Miláně
Papež Benedikt XVI. zve vaše rodiny k účasti na VII. světovém setkání rodin, které se uskuteční od 30.
května do 3. června v italském Miláně. Tématem setkání je Rodina – práce a slavení. Centrum pro
rodinný život v Olomouci a Národní centrum pro rodinu v Brně zajišťují ve spolupráci s Cestovní
kanceláří MIKLAS TOUR společnou dopravu na místo (s prohlídkou města Padovy) a zpět spolu s
ubytováním v Miláně. Setkání začíná kongresem, ale z ČR se bude společně vyjíždět až v pátek 1.
června. Na programu budou přednášky a setkání se Svatým otcem (v sobotu na „Slavnosti svědectví“ a v
neděli společným slavením mše svaté). Přibližné náklady 3800 Kč na osobu (2000 Kč doprava + 1 500
Kč ubytování) + účastnické poplatky, zahrnující pojištění, veřejnou dopravu, vstupy na kulturní akce a
setkání:
S jídlem Bez jídla
Dospělí 90 Eur 30 Eur
Děti 7 až 13 let 70 Eur 15 Eur
Děti do 6 let 40 Eur zdarma

***
Ministrantská pouť na Velehradě
Uskuteční se v sobotu 8. září 2012 s tématem Zajedno s Kristem. Příjezd do 9 hod., mše svatá v 10 hod.,
ukončení v 17 hod. Podrobnější informace a přihlášky v dubnu.
P. Jiří Kupka

V. národní setkání Modliteb otců v ČR
Buďte silní a vydržte, nebojte se a nechvějte se
před nimi, neboť s tebou jde Jahve, tvůj Bůh
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on bude s tebou; nenechá tě na holičkách
a neopustí tě. (Dt 31, 6)

Klášter bratří františkánů, Moravská Třebová
24. 2. – 26. 2. 2012
Program a stravování probíhá v klášteře na ul. Svitavské. Ubytování je zajištěno v klášteře a na faře (cca
8 min. od kláštera).
Cena za ubytování: 1 noc s ložním prádlem 130,- Kč/os., vlastní spacák 90,- Kč/os.
Stravování: snídaně 30,- Kč, oběd 60,- Kč, večeře 50,- Kč.
Pokud máte speciální požadavky (dieta - jaká) napište nám je prosím
PŘIHLÁŠKY: mc.slunicko@seznam.cz, nejpozději do 20. února 2012
Informace: Jaromír Liška, tel.: 602 413 539
Setkání začíná v pátek 24. 2. v 1800hod. mší sv. v klášterním kostele na ul. Svitavské v Mor.Třebové.
Ubytování možné od 1600hod.

Hnutí Modlitby matek
a Modlitby otců
vás zvou na

III. Postní rekolekci

9. - 11. března 2012 v Kroměříži
v budově Arcibiskupského gymnázia
Moto setkání: Každému je dán zvláštní projev Ducha ke společnému prospěchu
abychom byli užiteční... (1 Kor 12,7) „

Přednášejí: MUDr. Jitka Krausová, Mons. Josef Nuzík,
P. Josef Červenka.

PROGRAM:
pátek 9. března - příjezd a ubytování do 19:00
19:30 - mše sv., křížová cesta, setkání s koordinátory MM a MO

sobota 10. března
8:30 - zahájení duchovní obnovy v aule gymnázia, dvě dopolední rekolekční
Život farností č. 2
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promluvy má MUDr. Jitka Krausová
11:30 - modlitba bolestného růžence
12:00 - modlitba bolestného růžence
12:30 - oběd, siesta
14:00 - odpovědi na dotazy a příležitost ke svátosti smíření
15:30 - III. rekolekční promluva - Mons. Josef Nuzík
16:30 - mše sv. - hlavní cebrant Mons Josef Nuzík, generální vikář
17:15 - adorace s modlitbami matek a otců
18:00 - večeře
19:00 - koncert vážné hudby
20:30 - společná modlitba nešpor a kompletáře

neděle 11. března
9:00 - rekolekční přednáška - MUDr. Jitka Krausová
10:45 - mše sv. v kostele sv. Mořice v Kroměříži
12:30 - oběd a závěrečné setkání se svátostným požehnáním
Veškerý program, ubytování a stravování je v areálu Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži.
Cena za ubytování: 1 noc s ložním prádlem 200,- Kč, spacák 170,- Kč. Stravování: snídaně 36,Kč, oběd 66,- Kč, večeře 43,- Kč. Může dojít k navýšení kvůli změně zákona o DPH. Režijní
poplatek pro každého účastníka je 100,-Kč. Vyplněnou přihlášku pošlete nejpozději do 4. března
2012 na email: faramorkovice@seznam.cz * Informace P. Josef Červenka, tel. 731 621 105

Vyjádření České biskupské konference
k výsledkům sčítání lidu, domů a bytů 2011
Z prvních výsledků Českého statistického úřadu ke sčítání lidu 2011 vyplynulo, že téměř 14 %
obyvatel ČR (1,5 milionu) se aktivně přihlásilo k nějaké církvi. Dále asi třetina obyvatel prohlásila, že
není žádného vyznání. Přes 700 000 obyvatel se sice hlásí k víře, ale ne k církvi. Zbytek, což činí téměř
polovinu obyvatelstva, se k otázce víry vůbec nevyjádřil.
Ke katolické církvi se při sčítání přihlásil 1 084 000 obyvatel, což je něco málo přes 10 %
spoluobčanů. Proto je třeba těmto deseti procentům poděkovat za to, že dobrovolnou otázku po své víře
a příslušnosti k církvi disciplinovaně vyplnili. Klademe si ale otázku, proč se polovina obyvatel odmítla
státu se svým vztahem k víře svěřit. Měli bychom se proto také zamyslet nad otázkou důvěry ve stát a
další instituce.
Oproti sčítání v roce 2001, kdy se nevyjádřilo jen 10 % respondentů, tentokrát se nevyjádřila
polovina národa, a pokud by byla tato „neodpovídající“ polovina strukturovaná podobně, jako ona
odpovídající, zjistili bychom, že k dramatickým změnám v religiozitě pravděpodobně nedošlo. To
koresponduje se zkušeností církve, která dlouhodobě pozoruje stabilní zájem o návštěvu nedělních
bohoslužeb i počet křtů.
Česká biskupská konference chce poděkovat všem, kdo se rozhodli tuto dobrovolnou otázku
upřímně zodpovědět. Se zájmem lze očekávat publikování podrobnějších výsledků sčítání během roku
2012. Teprve ty umožní lepší vyhodnocení a posouzení činnosti církve.
Monika Vývodová, tisková mluvčí ČBK
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SMSslužba – 731 731 800
Chceme se spolu s vámi modlit za vaše úmysly...
Nabízíme možnost zasílat nám vaše osobní prosby, za které chcete, aby se pracovníci našeho centra
společně s vámi modlili. Vaše úmysly budou nést ve svých modlitbách i Milosrdné sestry svatého Kříže
z komunity na olomouckém arcibiskupství. Zde v biskupské kapli Panny Marie bude na všechny tyto
úmysly sloužena každý čtvrtek mše svatá. Vaše prosby můžete posílat SMS zprávou na tel. číslo 731
731 800 (tento způsob vám nabízí anonymitu). Další možnost je zaslání prosby na e-mailovou adresu:
rodina@arcibol.cz (prosby nebudou nikde zveřejněny).
"Proste, a dostanete, aby se vaše radost naplnila." (Jan 16,24b)

Přirozené plánování rodičovství
Ve spolupráci s Ligou pár páru pořádáme pro manžele, snoubence a další zájemce kurz symptotermální
metody, který je zaměřen na podporu zdravých partnerských vztahů. Uskuteční se ve čtyřech setkáních
pod vedením zkušeného lektorského páru. První setkání je bezplatné a hodí se i pro širší veřejnost. Bude
se konat ve čtvrtek 16. února od 18 hod. na kurii arcibiskupství. Další jsou naplánovány na 8. března, 29.
března a 19. dubna. Cena za celý kurz a pár činí 300 Kč + 205 Kč za potřebné učební materiály.
Pro bližší informace: Alena Večeřová, tel.: 587 405 250, e-mail: vecerova@arcibol.cz

Celostátní setkání mládeže
Biskupové Čech a Moravy zvou mladé lidi na celostátní setkání mládeže, které se bude konat od 14.
do 19. srpna 2012 ve Žďáru nad Sázavou. Poslední setkání tohoto charakteru se konalo v roce 2007 v
Táboře. Zváni jsou mladí od 14 let. Program bude obsahovat nabídku i pro vysokoškoláky a již
pracující. V rámci setkání se bude v sobotu 18. srpna 2012 konat tzv. Den rodin, během kterého bude
připraven program speciálně pro manželské páry a nebudou chybět ani zajímavé akce pro děti. Setkání
je součástí příprav na oslavu cyrilometodějského jubilea v roce 2013 a jeho tématem bude Duch Svatý a
svátost biřmování.
Informace a přihlášky: http://zdar2012.signaly.cz
P. Jan Balík

Týden modliteb za mládež
I na letošní „Týden modliteb za mládež“, který se koná v týdnu před Květnou nedělí (25. března – 1.
dubna), která je Světovým dnem mládeže, Sekce pro mládež ČBK připravila brožurku k tomuto účelu.
Obracím se na Vás s prosbou, abychom společně v celé české a moravské církevní provincii jeden týden
věnovali modlitbě za mládež.
Letošní „Týden modliteb za mládeže“ prožíváme ve znamení oslavy XXVII. světového dne
mládeže, který se slaví v jednotlivých diecézích (tzv. diecézní setkání mládeže) a v rámci ČR také
během 5. celostátního setkání mládeže ve Žďáru nad Sázavou (14. – 19. srpna 2012).
Motto XXVII. SDM dané papežem Benediktem XVI. zní: „Radujte se stále v Pánu, opakuji: Radujte
se!”(Flp 4,4). 5. CSM ve Žďáru nad Sázavou toto téma rozšíří a jeho mottem bude: „Ovocem Ducha je
láska, radost a pokoj...“ (Gal 5,22). Tak bude spojeno papežské motto a téma roku církve v ČR, kterým
je svátost biřmování.
Navržené modlitby jsou sestaveny pro použití v týdnu modliteb za mládež, ale je možné je využít i
během bohoslužeb v jiných dnech či během osobní modlitby či modlitby v menších skupinách.
Cíle tohoto týdne jsou tři:
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– doprovázet aktivity mládeže a aktivity pro mládež společnou modlitbou, protože „bez Božího
požehnání, marné lidské namáhání“; letos především prosit za požehnání Celostátního setkání mládeže
– pomoci mladým lidem uvědomit si, že jsou živou součástí společenství církve
– vnímat krásu i náročnost životního období, ve kterém se uskutečňují volby ovlivňující celý
následný život, společnost i církev
P. Jan Balík, ředitel Sekce pro mládež ČBK

Časopis Rodinný život
První letošní číslo časopisu Rodinný život je věnováno tématu Jednota v různosti. Přijměte pozvání
k setkáním v atmosféře vzájemné úcty a naslouchání. Prostřednictvím odlišnosti druhého člověka
můžeme spatřit jedinečnost každého z nás i krásu společného směřování.
Bratr Wojtek z komunity Taizé přiblíží Dny důvěry – setkání mladých lidí různých vyznání a
národností. Farářka Církve československé husitské Helena Smolová se zamýšlí nad bratrstvím.
Seznámíme se s komunitou sester z protestantských církví, které žijí ve švýcarském Grandchamp.
Rozhovor o smíšeném manželství vystihuje, že i odlišnosti mohou být velkým obohacením a podnětem
k růstu. Další z příběhů Jakuba a Katky povzbuzuje k setkání s jinakostí.
V pravidelných rubrikách týkajících se výchovy a vztahů se dočtete například o tom, jak se
vyvarovat zbytečných chyb v komunikaci s dětmi. Na děti čeká želvička Loudalka, zaposlouchají se do
pohádky na dobrou noc. Nechybí soutěže pro malé i velké, voňavý recept pana Nágla, křížovka a
pozvání na zajímavé akce.
Předplatné pro sebe, nebo jako dárek pro své blízké, lze objednat na adrese: Centrum pro rodinný
život, Biskupské nám. 2, 771 01 Olomouc, tel.: 587 405 251, e-mail: rodinnyzivot@email.cz

Pořad bohoslužeb v únoru - farnost Újezd
15.30 Új.:

1. února : Středa

Za Zdeňka Šafaříka, rodiče z obou stran, dar zdraví, Boží
požehnání a ochranu P. Marie pro živou rodinu
Za živou a + rodinu Bézovu, Krumpolcovu a Rokytovu

MJ

Ferie

17.30 Sl.:

2. února : Čtvrtek

15.30 Új.:
17.00 Dr.:

Za děti, které půjdou letos k prvnímu sv. přijímání

Am

15.30 Új.:

Za Františka Kráčalíka, rodiče Kráčalíkovy, duše v
očistci a Boží ochranu pro celou rodinu
Za + rodiče Gjondlovy, Emílii Raškovu, duše v očistci,
živou a + rodinu Gjondlovu a Hlavoňovu

Ra

Za + Františka Běhunčíka, rodiče z obou stran, + sestru a
manžela Hlavicovy a ochranu Boží pro živé rodiny
Za + Agátku Vaňatkovu, + manžela a duše v očistci
Na poděkování Pánu Bohu za 56 let společného života s
prosbou o pomoc a Boží ochranu pro celou rodinu
Za + Karla a Marii Váňovy, rodiče Váňovy a dar zdraví
pro živou rodinu
Za + rodiče Kořenkovy, jejich děti, vnuka Karla, snachu
a Boží ochranu pro živou rodinu
Za + Františka Marcaníka, rodiče z obou stran, snachu,
švagrové, sourozence, + rodinu, dar zdraví

ŠF

Uvedení Páně
do chrámu

3. února : Pátek
Sv. Blažeje,biskupa
a mučedníka
První pátek v měsíci

4. února : Sobota
Sobotní památka
Panny Marie

17.30 Sl.:
6.30 Új.:
16.00 Lo.:
7.00 Új.:
8.15 Sl.:

5. února : Neděle
5. neděle
v mezidobí
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6. února : Pondělí

15.30 Új.:

Sv. Pavla Miki druhů,
mučedníků

7. února : Úterý

17.00 Dr.:

Ferie
Ferie

15.30 Új.:
17.30 Sl.:

9. února : Čtvrtek

17.00 Dr.:

8. února : Středa

a Boží požehnání pro živou rodinu
Za Andělu a Františka Honkovy, rodiče Okaté, dceru
Marii, celou + rodinu Václavíkovu, duše v očistci a dar
zdraví pro živé rodiny
Za rodiče Struškovy, manžele Machů, vnučku, duše
v očistci a dar zdraví pro živou rodinu
Za Andělu Poláchovu, syna Pavla, rodiče a živou rodinu
Za + Anastázii a Františka Hubáčkovy, + bratry, rodiče z
obou stran, + sestru a dar zdraví pro živou rodinu

Ov

On

Ferie
15.30 Új.:

10. února : Pátek
Sv. Scholastiky, panny

11. února : Sobota
Panny Marie Lurdské

12. února : Neděle
6. neděle v
mezidobí

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

13. února : Pondělí

15.30 Új.:

Ferie

14. února : Úterý

Za + Jaroslava Šimoníka (nedožité 100. narozeniny),
MH
manželku, jejich děti, rodiče, dva vnuky a pět zeťů.
Anastazii, Jana a Annu Olejníkovy, duše v očistci a Boží
požehnání pro živé rodiny
Za rodinu Kovářovu, Bartošovu a dary Ducha svatého
Za rodiče Drgovy, Josefa Ďulíka a živou rodinu
Mě
Za farníky
Za + Františka Urubka (výroční mše sv.)
Ma
Za + Vilmu a Karla Kolaříkovy, dceru Jiřinu, syna Karla, ZvS
živou a + rodinu
Ov
Za + Zdenku Machů, Boží požehnání pro živou rodinu
On
a duše v očistci
Za + rodiče Kořenkovy, Sucháčkovy, stařečky, + Josefa
Kořenka a dar zdraví pro živou rodinu
Za + rodiče Zvonkovy, jejich rodiče, dceru,
On
celé + příbuzenstvo, duše v očistci a živé rodiny

17.00 Dr.:

Ferie

15. února : Středa
Ferie

16. února : Čtvrtek

15.30 Új.:
17.30 Sl.:
17.00 Dr.:

Ferie
15.30 Új.:

17. února : Pátek
Sv. Alexia a druhů

18. února : Sobota
Sobotní památka
Panny Marie

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

19. února : Neděle
7. neděle
v mezidobí
Život farností č. 2

8.15 Sl.:
9.40 Új.:

Za živou a + rodinu Kostkovu, Hověžákovu,
Chromčákovu a Vojtěcha Kořenka
Za + Irenu Kozubíkovu a živou rodinu
Za Františka Ovesného, syna Miroslava, rodiče, stařečky,
duše v očistci, Boží pomoc a ochranu Panny Marie pro
celou rodinu
Za + Boženu a Ludvíka Zvonkovy, jejich + rodiče, duše
v očistci a dar zdraví pro živou rodinu
Za + manžela Františka, sestru Marii, + rodiče Machů,
Kovářovy, dar zdraví a ochranu P. Marie pro živé rodiny
Za + Josefa Fojtů, + syny Josefa a Miroslava, Tomáše
Fojtů, duše v očistci a pomoc Ducha sv. pro živou rodinu
Za Oldřicha Doležela, bratra Jana, rodiče z obou stran a
duše v očistci
Za + Marii Machů, Františku Staňkovu, dar zdraví a Boží
požehnání pro celou živou rodinu
Za + manžela (páté výročí úmrtí), dva syny, rodiče
Zvonkovy, Fiodorovy a Boží ochranu pro živé rodiny
Za + Františka Pavelku, dva bratry, + rodiče Pavelkovy,
jejich + vnuka Rostislava, duše v očistci a Boží ochranu

ZvV

Am

Ku

An
ZvV
Ra
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11.00 Dr.:

20. února : Pondělí
Ferie

15.30 Új.:

21. února : Úterý

17.00 Dr.:

Sv. Petra Damianiho,
biskupa
6.30 Új.:

22. února : Středa
Popeleční středa
Začátek postní doby
Den přísného postu

23. února : Čtvrtek
Sv. Polykarpa, biskupa
a mučedníka

15.30 Új.:
17.00 Dr.:
17.30 Sl.:

Ferie

17.00 Sl.:
6.30 Új.:

25. února : Sobota
Ferie

16.00 Lo.:
7.00 Új.:

26. února : Neděle
1. neděle postní

27. února : Pondělí

8.15 Sl.:
9.40 Új.:
11.00 Dr.:
15.30 Új.:

Ferie

28. února: Úterý

Za rodiče Machů, syna Oldřicha, duše v očistci a Boží
požehnání
Za + Karla Jaruška, manželku, zetě, rodiče z obou stran,
Marii Konečnou a manžela, Vlastu Sýkorovu s
manželem, jejich děti a dar zdraví pro živou rodinu
Za rodiče Polomíkovy, dvě dcery a Boží ochranu pro
živou rodinu
Za + Josefa a Josefku Machů, jejich + rodiče z obou
stran, bratra Miroslava, Antonína Novotného a Boží
ochranu pro živou rodinu

MJ
On

Ku
Mě
Am
KJ

Za dvoje + rodiče Váňovy, jejich vnuka, duše v očistci,
pomoc a ochranu Boží pro živou rodinu

17.00 Dr.:
15.00 Új.:

24. února : Pátek

pro živou rodinu
Za + Františka a Marii Žákovy, rodiče z obou stran, dar
zdraví a Boží ochranu pro živou rodinu

Za + Aloise Barcůcha, jeho rodiče, rodiče Pavelkovy,
Drábkovy a Boží ochranu pro živou rodinu
Za + Josefa Machů, zetě Aloise, dvoje rodiče, duše
v očistci, rodiče Váňovy, Boží ochranu a požehnání
pro živé rodiny
Za + rodinu Měřínskou, Chmelíkovu, duše v očistci a
Boží požehnání pro živou rodinu
Za rodiče Repákovy, tři syny, rodinu Golisovu a ochranu
Panny Marie pro živou rodinu
Za Františka a Terezii Machů, dceru, vnuka a dar zdraví
pro živou rodinu
Za + Antonína a Ludmilu Belžíkovy, rodiče z obou stran,
duše v očistci a dar zdraví pro živou rodinu
Za + Františka Fojtů, bratry, švagrové, rodiče Machů,
dceru Annu a Boží požehnání pro živou rodinu
Za farníky
Za rodiče Bodlákovy, Novotné, SM. Makrinu
Bodlákovu, duše v očistci a Boží požehnání pro živou
rodinu

MJ

ŠF

ŠF
ZvS
MH
KV

On

17.00 Dr.:

Ferie

29. února : Středa
Ferie

Život farností č. 2

15.30 Új.:
17.00 Sl.:

Za + rodiče Barcůchovy, Ptáčkovy, duše v očistci a Boží
ochranu pro živou rodinu
Za + Annu Machalovu a jejího manžela Františka

MJ
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Pořad bohoslužeb v únoru - farnost Horní Lhota
2. února : Čtvrtek
Uvedení Páně do chrámu

3. února : Pátek
Sv. Blažeje,biskupa a mučedníka
První pátek v měsíci

4. února : Sobota
Sobotní památka Panny Marie

16.00

Za děti, které půjdou letos k prvnímu sv. přijímání

17.45

Za + Jaroslava Kutáčka, matku, sestru, celou živou
a + rodinu, syna s rodinou v cizině a duše v očistci

17.45

Za členy živého růžence

6.55

Na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní, s prosbou
o Boží ochranu do dalších let společného života
Za Bohumila Roubalíka, syna, dvoje rodiče, duše v očistci
a dar zdraví pro živou rodinu
Za Antonína, Marii, Josefa a Bohumilu Máčalovy,
Dorničákovy a duše v očistci
Za + Františka Polácha, sestru Jaroslavu, celou živou rodinu
Poláchovu
Za + Františka a Marii Ulrichovy, jejich rodiče, sourozence,
celou živou a + rodinu
Za + Františka Žáčka, duše v očistci a ochranu Boží
pro živou rodinu
Za + Bohumila Hubáčka, rodiče, bratra, živou a + rodinu
Sehradice: Za + Františka a Marii Latinákovy, pomoc a
ochranu Boží pro živé rodiny a duše v očistci
Za + Františka a Marii Masařovy, jejich rodiče, dar zdraví
a Boží ochranu pro celou živou rodinu
Za + rodiče Františku a Vladimíra Žáčkovy, dar zdraví
a Boží ochranu pro celou živou rodinu
Za + Ludvíka a Marii Masařovy, dvoje rodiče, duše
v očistci, živou a + rodinu
Za farníky (sv. křest)
Za + Josefa Čechmánka, Annu Holasovu, celou živou
a + rodinu

5. února : Neděle
5. neděle v mezidobí

9.30

9. února : Čtvrtek

16.00

Ferie

10. února : Pátek

17.45

Sv. Scholastiky, panny

11. února : Sobota

17.45

Panny Marie Lurdské

12. února : Neděle
6. neděle v mezidobí
13. února : Pondělí

6.55
9.30
17.00

Ferie

16. února : Čtvrtek

16.00

Ferie

18. února : Sobota

17.45

Sobotní památka Panny Marie

19. února : Neděle
7. neděle v mezidobí
22. února : Středa
Popeleční středa

6.55
9.30
7.00

Začátek postní doby

16.00

23. února : Čtvrtek

16.00

Za + Josefa Fiedora, rodiče, dva bratry, duše v očistci
a Boží ochranu pro živou rodinu

17.45

Za + Rudolfa Pavliše, Zuzanu Pavlišovu, duše v očistci
a živou rodinu
Za Marii Žebráčkovu, rodiče z obou stran a Boží ochranu
pro živou rodinu
Za Františka Petráše, dvě sestry, jejich rodiče, dva zetě, celou
+ rodinu, duše v očistci a Boží pomoc pro živou rodinu
Sehradice: Za + stařečky Latiňákovy, rodiče Idesovy, bratra
Alise, Josefa Václavíka, duše v očistci a ochranu Boží pro
živou rodinu

Sv. Polykarpa, biskupa a
mučedníka

25. února : Sobota
Ferie

6.55

26. února : Neděle
1. neděle postní

9.30

27. února : Pondělí

17.00

Ferie

Život farností č. 2
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Zprávy a informace
Kněžské svěcení bude letos v sobotu 23. června v Olomouci v katedrále.
Primiční mše svatá našeho novokněze Stanislava Trčky bude v neděli 24. června v 15.00 hodin na
Ploštině. V případě velmi nepříznivého počasí ve farním kostele v Újezdě.
Víkend pro seniory na Velehradě Koná se od 23. do 25. března. Součástí jsou přednášky zaměřené
na „radosti a starosti“ stáří, rodinné vztahy, vztah k Bohu a prohloubení duchovního života. Během
víkendu bude opět příležitost ke společným modlitbám, rozjímání, adoraci, mši svaté, svátosti smíření,
popř. i svátosti pomazání nemocných a k rozhovoru s knězem a s lektorkami. Bližší informace najdete
na našich webových stránkách. Přihlásit se můžete telefonicky nebo písemně na adrese: Marie
Budínová, Prostřední 437, 765 02 Otrokovice, tel.: 608 407 141.

Kurz efektivního rodičovství (KER)
Milí rodiče, nevíte si rady s dětským hněvem? Trápí vás odmlouvání dítěte a jeho nejčastější
odpověď – ne? Je vám líto, že na děti křičíte a trestáte je? Chcete děti účinně motivovat a přitom je
neuplácet? V KERu se naučíte zvládat klasické a stále se opakující krizové situace, do kterých se při
výchově svých dětí dostáváte. Konkrétně budeme společně probírat témata: V jakém duchu vychovávat?
Vliv původní rodiny, sourozenecká konstelace; Proč děti zlobí? Povzbuzování nebo chvála? Zvládání
emocí rodičů i dětí; Komunikační techniky; Co volit místo trestu? Důslednost a řád dávají jistotu; Kde
brát sebedůvěru?
Kurz zahájíme víkendem 21. – 22. ledna. Další setkání se uskuteční 25. ledna, 1. února, 8. února, 15.
února – vždy od 17 do 19.30 hod. na Biskupském nám. 2 v Olomouci. Lektoři kurzu jsou: Mgr. Ing. Jan
Čapek (lektor, psycholog a terapeut v oblasti manželského a rodičovského poradenství) a pracovnice
našeho centra: Marcela Kořenková. Kurzovné je 600 Kč za osobu nebo 800 Kč za pár.
Další informace o KER na:
www.efektivnirodicovstvi.cz
Přihlášky: Marcela Kořenková, e-mail: korenkova@arcibol.cz , tel.: 587 405 250
Svátost biřmování v letošním roce, který je z rozhodnutí biskupské konference věnován právě této
svátosti, bude udělována ve farním kostele v Újezdě v sobotu 10. listopadu 2012. Prosíme o modlitbu za
naše biřmovance, aby se dobře připravili k přijetí této svátosti a aby také plnili své poslání dospělých
křesťanů.
Víkend pro seniory na Velehradě Koná se od 23. do 25. března. Součástí jsou přednášky zaměřené na
„radosti a starosti“ stáří, rodinné vztahy, vztah k Bohu a prohloubení duchovního života. Během víkendu
bude opět příležitost ke společným modlitbám, rozjímání, adoraci, mši svaté, svátosti smíření, popř. i
svátosti pomazání nemocných a k rozhovoru s knězem a s lektorkami. Bližší informace najdete na
našich webových stránkách. Přihlásit se můžete telefonicky nebo písemně na adrese: Marie Budínová,
Prostřední 437, 765 02 Otrokovice, tel.: 608 407 141.

Život farností č. 2
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SKUPINY

ÚKLIDU

V kostelích újezdské farnosti
v únoru 2011
_______________________________________
Dat. : Újezd : Drnovice : Slopné :
______________________________________

Život farností č. 2

3.2.:

3.

2.

1

10.2.:

4.

3.

2.

17.2.:

5.

4.

3.

24.2.:

6.

5.

4.
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