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

Svátost oltářní - Eucharistie
Je největším a nejkrásnějším darem Kristovým nám lidem. Pán Ježíš řekl: „Větší lásky nemá
nikdo, než ten, kdo položí svůj život za své přátele.“ Nespokojil se však pouze s tím, že přinesl
výkupnou oběť za naše hříchy, ale chce s námi zůstávat tajemně přítomen i nadále. Proto zvolil své
přebývání ve svátostných způsobách chleba a vína, které ve své Tělo a Krev poprve proměnil při své
Poslední večeři a svým učedníkům přikázal: To konejte na mou památku. Proto církev vybízí své
děti, aby zvláště o velikonocích přijímali Ježíšovo Tělo a tak plně prožívali dílo jeho vykoupení.

Život farností číslo 3

Strana 1 / 11

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 březen:
Úmysl všeobecný: Aby celý svět uznal přínos žen k vývoji společnosti.
Úmysl misijní:. Aby Duch Svatý daroval vytrvalost těm, kdo zvláště v Asii trpí diskriminací,
pronásledováním nebo smrtí pro Kristovo jméno.
Úmysl národní: Ať pečeť daru Ducha Svatého, kterou jsme přijali, nás uschopňuje vydávat světu
svědectví víry a života

Z FARNÍCH MATRIK :
Do společenství víry jsme skrze svátost křtu v měsíci únoru 2012 přijali:
Michala Latináka

Sehradice

Veroniku Žáčkovou

Sehradice

Jindřicha Kadlečka

Sehradice

***
V únoru 2012 odešli na věčnost a byly pohřbeni:
28. ledna:
František Kozubík
Slopné 41

86 let

3. února:
František Máčala
Horní Lhota 30

81 let

5. února:
František Vítek
Újezd 16

82 let

14. února:
Anna Machů
Val. Klobouky 644

86 let

21. února:
Božena Zvonková
Život farností číslo 3
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Újezd 322

Ze života lékaře – psychiatra

Léčitel
Pokud bych měl definovat léčitele, o nichž jsem se už zmínil v několika předchozích kapitolách,
řekl bych, že se jedná o křížence podvodníka s prodavačem naděje.
Svého času mne navštívil přítel, jehož manželka umírala na zhoubnou chorobu, a ptal se mne,
zda má od holandského léčitele koupit krabičku speciálně léčivých mořských řas, které zastavují
nádorové bujení. Deset dekagramů za patnáct tisíc korun. Bylo mi jasné, proč váhá. Pokud nekoupí,
manželka zemře, a on si bude dávat vinu, že neudělal pro její záchranu všechno. Pokud koupí bude
mít sice čisté svědomí, ale své děti po brzké smrti jejich matky ochudí o značnou finanční částku.
„Co myslíš, pomůže to?“ zeptal se mne a čekal na fundovanou odpověď. Napadlo mne, abych řekl:
„Ano, pomůže, ale tomu, kdo ti to prodá. Tvé ženě nikoliv,“ nebo: „Nepomůže, ale zaručeně
neuškodí.“ Jsou ovšem odpovědi, které sice vstoupí na jazyk, ale nikdy jej nesmí opustit. Koupil.
Jeho manželka za čtrnáct dnů přesto zemřela. Jindy mne navštívil můj známý, otec tří dětí s tím, že
jeho manželka má bolesti zad. Pobyty na neurologii spojené s rehabilitací měly pouze krátkodobý
efekt. Po odeznění potíží a krátkém klidu bez bolestí se zase vrátí a stav vyžaduje další hospitalizaci.
Mělo to svou logiku. Lumboischiadický syndrom jeho manželky se zhoršoval v důsledku její
profese. Pracovala u galvanizační vany v trvalém předklonu a v chladném prostředí. Když
opakované pobyty na neurologii nevedly k trvalému efektu, poradil kdosi z příbuzných návštěvu
pana doktora Hnátka. Tento muž neznámého vzdělání a původu pobýval svého času v Pelhřimově a
léčil. Doktor sice nebyl, ale jeho věhlas přesahoval titul univerzitního profesora. Především to byl
jedinečný diagnostik. Z data narození, fotografie, vlasu, kapesníku a jiných rekvizit určoval choroby
a pomocí energetických polí, která se v něm tvořila, vytěsňoval z nemocných jejich choroby.
Léčitelé mají prakticky podobné scénáře. Liší se buď v barvě provázku, na kterém visí virgule,
nebo v názvu energie, jíž léčí. Některý používá kosmickou, jiný komickou.
Mladá žena tedy na radu známých navštívila „doktora“ Hnátka. Ten v modře osvětlené místnosti,
plné léčitelských rekvizit, čadících vonných tyčinek a nepostradatelného zvěrokruhu, točil nad svou
obětí zázračnou virgulí. Závěr byl jasný. Nádor dělohy s bolestí promítající se do bederní páteře.
Návrh terapie pana doktora byl jako vždy. Přikládání rukou, forsáž magnetismu, přepólování čaker.
Vše provede on.
Když ke mně přišla Hnátkovou „diagnózou“ zdrcená žena do ordinace, snažil jsem se jí vysvětlit
podstatu léčitelských podvodů a doporučil jí, aby navštívila gynekologa a požádala o komplexní
vyšetření, které vyvrátí Hnátkův závěr, že trpí zhoubným onemocněním. Po dlouhém rozhovoru, kdy
jsem jí nabídl i podpůrnou medikaci, bylo vidět, že obavy znatelně odezněly. Osobně jsem jí
telefonem objednal gynekologické vyšetření u svého spolužáka, známého gynekologa.
Po návratu z gynekologické prohlídky, která vyloučila zhoubné onemocnění, se však bolesti
v zádech znovu objevily a žena skočila v noci z mostu. Ráno po tragédii mi její manžel přinesl dopis,
který před sebevraždou napsala. Stálo v něm mimo jiné, že žádný gynekolog jí pravdu neřekne,
každý doktor její nevyléčitelný stav zamlčí. Ona nevěří žádnému doktorovi, ví, jak trpěla její matka,
která měla také nádor dělohy, ona to má dědičné. Nechce trpět, a proto svůj život končí. V závěru
dodala, že věří panu Hnátkovi, který jí nádor diagnostikoval, ale už nevěří, že by jí pomohl zbavit se
ho.
Druhý den jsem se účastnil pitvy na patologickém oddělení. Pitevní nález odpovídal věku.
Zhoubné onemocnění nebylo nikde potvrzeno.
z knihy 30 případů od J. M. Kašparů připravil V. Ulrich)
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Z pamětní knihy farnosti Újezd
IV. Náboženské poměry dle zaznamenání ThDr. P. Jaroslava Studeného,
faráře a administrátora farnosti
v letech 1984 – 1990
První slova záznamu P. Dr. Studeného do naší farní kroniky jsou tristní, smutná a skličující – 12
let mimo duchovní správu, vězení...odchod do důchodu a smíření se s údělem vyhnance. Toto souzní
s úvodním Věnováním v jeho knize „ Já, odsouzený č. 11783“, kterou má mnoho našich a nejen
našich farníků ve svých knihovnách a v němž čteme: „Píši Tobě, maminko! Přála sis, abych po
návratu z vězení přišel k Tvému hrobu a řekl Ti, jak jsem žil a trpěl. Jdu a chci s Tebou prostě
vyprávět. V duchu klečím u Tvého hrobu a tak se s Tebou loučím. Buď nade mnou, mou
přímluvkyní. Kéž toto dílko i celý můj život přinesou radost Tobě a oslavu naší společné Matce,
milované církvi:“
Těchto několik vět by mohlo stačit na napsání mnoha esejí, úvah, přenášek, inspirací, zamýšlení
resp. jako téma k diplomovým pracím. Uvažujeme-li o tomto svědectví vyvstává otázka, proč takové
křivdy dělal člověk člověku a k tomu náš občan našemu? Máme přitom pocity různé, jak se s tím
vyrovnat. Naše svoboda i v této věci má vskutku moc udělat definitivní nezvratná rozhodnutí.
Nicméně úsudek o lidech musíme ponechat Boží spravedlnosti a milosrdenství, i když můžeme
soudit, že nějaký skutek je sám o sobě těžkým hříchem (4. Kat. 1861). Dr. Studený píše, že někde
kněží chodí dobrovolně do dolů, aby poznali život horníků. Nás posílali do vězení. Přišli jsme tak do
prostředí, kam bychom se jinak nedostali. Nové prostředí bylo na kněze přísnější než na ostatní. To
nám získávalo sympatie..., a přitom píše, že nechce psát žlučí, nebylo by to křesťanské..., trpěli jsme
podle vůle Boží a to nebylo nadarmo. V publikaci Katolická církev v ČSR 1945 – 1989 autoři jednu
kapitolu nadepsali: Věznění: bohatě využitá „chyba“ režimu. Tolik úvodem jako dodatek k úvodním
řádkům Dr. Studeného v kronice z našeho lednového čísla Život farnosti.
V mých osobních materiálech jsem našel jeho úmrtní oznámení. Než budeme pokračovat a
začteme se do jeho dalšího poutavého záznamu ve farní kronice, rád bych, dívaje se na jeho
fotografii na onom oznámení, připomenul jeho stručné curriculum (běh) vitae (života). Začíná:
„Všechno ke cti a slávě Boží a k oslavě Panny Marie. „Pánem života a smrti byl povolán na věčnost
kněz Mons. doc. ThDr. Jaroslav Studený, papežský prelát. Narodil se 6. května 1923 v Kozově
(farnost Bouzov). Po maturitě v roce 1942 na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži studoval 3
roky na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Olomouci (1942 – 1945) a poté 4 roky v Římě na
Lateránské universitě (1945 – 1949). Na kněze byl vysvěcen 13. července 1947 v Římě. 1. září 1949
byl ustanoven kaplanem ve farnosti Lipník nad Bečvou a exkurendo administrátorem ve farnosti Týn
nad Bečvou (1949 – 1951). Potom deset měsíců působil jako administrátor v Úvalně a 1.12.1951
nastoupil na vojnu k PTP (1951 – 1954). Po návratu z vojny působil na Opavsku jako administrátor
ve farnosti Hořejší Kunčice – Bohdanovice (1954 – 1961) a ve farnosti Moravice (1961 – 1967). Od
15.5.1967 působil jako administrátor ve farnosti Bělotín (1967 – 1972) a exkurendo administrátor ve
farnosti Špičky (1967 – 1969). 1.7.1972 mu byl odňat státní souhlas a v listopadu 1972 byl odsouzen
za šíření náboženské literatury na 4 a půl roku vězení. Ve výrobě byl potom od roku 1976 do roku
1983. 1.10.1983 byl ustanoven administrátorem v Újezdě u Valašských Klobouk (1983 – 1990) a
poté farářem v Olomouci – Klášterním Hradisku (1990 – 2006). V té době také vyučoval na
Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě (1990 – 1996) a 31.3.1993 byl jmenován docentem.
18.6.1995 byl jmenován papežským prelátem. V období let pro roce 1990 vybudoval, zrenovoval a
upravil nesčetné množství kostelů a kaplí, kapliček a křížů, o nichž se můžeme dočíst v jeho knize
„Deset let bohoslužby“ /Olomouc 2001/. 1.8.2006 odešel do důchodu, který prožíval v Cholině.
Život farností číslo 3
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Zaopatřen svátostmi zemřel ve čtvrtek 5. června 2008 v nemocnici ve Šternberku. Se zemřelým se
rozloučíme v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Cholině při mši sv. v sobotu dne 14. června 2008
v 10 hod. Po mši svaté bude tělo zesnulého uloženo do země na hřbitově v Cholině. Requiescat in
pace!
S tímto závěrečným přáním pokoje nám jeho život připomíná slova z 2. listu sv. apoštola Pavla
Timotheovi: „Neboť já již budu obětován, přišel čas mého odchodu. Dobrý boj jsem bojoval, běh
jsem dokončil, víru zachoval. Nyní je pro mne připraven vavřín spravedlnosti, který mi dá v onen
den Pán, ten spravedlivý soudce. A nejen mně, nýbrž všem, kdo s láskou vyhlížejí jeho příchod. /4,
6-8/“
Ve farní kronice následně uvádí: Každý měsíc míváme v kostele sbírku na opravu. V únoru, kdy
jsme začali, se vybralo 49 608 Kčs. Kromě toho přispívají někteří farníci soukromě, a to nejen
penězi, ale také potřebami pro kuchyni, abychom cizím dělníkům a naším pomocníkům mohli
poskytnout stravu. Všechny tyto dary, i když jsou mimořádně velké a podle výpovědí pamětníků
nikdy dosud tak velké sbírky ve farnosti nebyly, nestačí a museli jsme si vypůjčit peníze od jiných
farních úřadů na nákup materiálu. Kromě jiných nám půjčil farní úřad Luhačovice sto tisíc korun,
Valašské Klobouky sto tisíc, Halenkov 100 000 Kčs, proboštský úřad u Panny Marie v Opavě sto
tisíc. Tyto dluhy budeme po skončení oprav splácet.
K naší farnosti patří obce Drnovice, Vysoké Pole, Loučka, Slopné a Újezd. Bohoslužby míváme
v neděli v 7.15 hodin, 8.30 a 10.30 hodin. Nejvíce bývá navštěvovaná první mše svatá. Pořad
bohoslužeb je upraven tak proto, aby věřící mohli využít nynější autobusové spojení. Ze stejných
důvodů bývá mše sv. ve všední dny v podvečer v 16.45 hod. Náboženský život v naší farnosti je
dosti živý a srovnáme-li naši farnost s některými jinými farnostmi v naší vlasti, musíme Pánu Bohu
děkovat za to, že si náš prostý, ale v duši dobrý valašský lid zachoval svatou víru přes všechno, co
v posledních desetiletích prožíval. Hrubému nátlaku podlehli někteří mladí lidé. S velkým úsilím se
snaží zvelebit své domy, v mnohých je opravdový přepych ve srovnání s prostotou našich předků,
ale zdá se, že toto často je jenom snaha zaplašit šílený pocit duševní prázdnoty, kterou tito mladí lidé
trpí a kterou budou stále více pociťovat. Jsou domy, v nichž staří rodiče chodí pravidelně do kostela
a ke svátostem, jejich vnukové jsou přihlášeni do náboženství, ale mladí rodiče nejdou do kostela,
ani ve velké svátky. Když byl kterýsi z nich požádán o pomoc v kostele, odpověděl: „Já tam
nechodím!“ To je ovšem zcela ojedinělá výjimka.
Mg
r.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)
Každý rok si připomínáme četná výročí. Bylo tomu tak v minulosti, bude tomu tak i
v budoucnosti, snad, a nejinak tomu bude i letos. Neměli bychom opomenout skutečnost, kdy uplyne
půl století od zahájení II. vatikánského koncilu /11. října 1962/. Tehdy jen díky tomu, že se jen
málokomu podařilo zde zachytit televizní signál rakouské televize jsme mohli být aspoň takto
přítomni někdy této historické události. (Jak se poměry za těch 50 let i na tomto poli změnily?) Měli
bychom vědět, že II. vatikánský sněm nebyl sněmem dogmatickým, ale metodicko-pastorálním
s praktickými cíli. Nemohl a také nechtěl nic měnit na stálé a neměnné nauce církve, chtěl ji jen lépe
vyložit, aby byla účinnější k duchovní mravní obrodě. Přesto bývá někdy povrchně a zbrkle
představován jako naukový zlom v životě církve.
Tento sněm není zlomem a naukovým už vůbec ne. Sněmu porozumíme jedině, prostudujeme-li
projevy, které na něm pronesl jak Jan XXIII., tak Pavel VI. Projevy obou vyjadřují úctu a návaznost
Život farností číslo 3
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k Tridentskému a I. vatikánskému koncilu na rozdíl od lidí, kteří s ním tyto sněmy dávají do
protikladu. Pokud ovšem sněm chápeme dogmaticky a to ještě na pozadí modernistického chápání
víry, vede to k jeho znetvoření a omylům v interpretaci, jíž se chápou všichni racionalističtí
pokrokáři, aby odůvodnili dogmatický relativismus a šíření herezí. Na toto nebezpečí upozornil Jan
Pavel II. v proslovu k belgické biskupské konferenci v r. 1985. A škody, které nastaly, jsou rozsáhlé.
Někteří teologové si vzali sněm za záminku pro svůj neomodernismus, někteří kněží jej vysvětlují
tak, jako by se mělo stále vše reformovat. Mnozí stírají rozdíl mezi kněžstvím obecným a
služebným, z čehož také vyvozují, že by každý věřící měl platně proměňovat eucharistii (Küng).
Z těchto závěrů vyplývá i zneužívání pastorálních rad, které se snaží poroučet, místo aby
spolupracovaly. Kardinál Tomko také poukázal na to, že z uznání některých hodnot nekřesťanských
náboženství byly nesprávným výkladem ohroženy základy misijních činností sklouznutím do
náboženského relativismu (relativismus – názor odmítající objektivně pravdivé poznání, všeobecně
platné zásady, pravidla a normy). Nesprávným pojetím ekumenismu různí pokrokáři horují pro vše
protestantské a vedou dialog s každým. Nesnášenlivý jsou ale ke svým vlastním bratřím. I ti, kdo se
odvolávají na sněm a opomíjejí ďábla a peklo, by neměli zapomínat, že sněm hovoří jasně a
opakovaně o andělích, očistci, ďáblu a peklu. II. vatikánský sněm měla a má velký význam pro naši
dobu. K jeho pravému uskutečnění ale napomůže jeho správné pochopení. Jeho metodou je
dialogistický personalismus. To znamená, že se církev obrací k lidem a to dialogem, který chápe
jako srdečnou apoštolskou metodu, která nezrazuje pravdu. Tento dialog znamená lásku a ne
prosazování svého sobectví. Proto také sněm rozlišuje mezi bludem, který musí být zavržen a mezi
bloudícím, který musí být s láskou upozorněn, aby se tak svého bludu sám vzdal. Naděje, které
vzbudil II. vatikánský sněm, pokud šlo o zlepšení poměru katolické církve k ostatním křesťanům i o
upevnění prestiže papežství ve světě se splnily v celém rozsahu a proces zahájený Janem XXIII. a
potvrzený pak sněmem, který tento papež svolal, pokračoval zdárně i v následujících letech a
desetiletích. Dílo sněmu vyvolalo v církvi velmi silný kvas, jenž se dodnes neustálil zcela a jehož
konečné výsledky musí ukázat budoucnost. Církev, jak říká Benedikt XVI., už nemá takovou
krystalickou, uniformní podobu, jakou snad před padesáti či kolika lety měla. Je také navíc
rozdělena podle kultur. Vytváří však docela solidní jednotu. To znamená, že všichni čtou stejnou
bibli, čtou ji ve stejném duchu katolické tradice a cítí se zavázáni stejným krédem a stejným
učitelským úřadem. V různých okolnostech se to různě uskutečňuje, avšak je tu zřetelně pociťována
jednota, kterou velice hmatatelně zažívám v setkáních s biskupy nebo také se skupinami mládeže
z celého světa. Katolická identita je tu navzdory všem hranicím naprosto reálný prožitek.
Při příležitosti 88. biskupského plenárního zasedání se k postavení církve v dnešní společnosti
vyjádřil pražský arcibiskup Dominik Duka, který připomněl, že ve světovém měřítku je křesťanství
nejdynamičtěji se rozvíjejícím náboženstvím. Kristus v dějinách světa zůstává nejen výchozím, ale
také cílovým bodem i přes pochybnosti dějinné cesty, která je přece stále dramatičtější.
Mgr.Vladimír Měřínský
(pokračování příště)

RELIKVIE UTRPENÍ
Kdybych si měla vybrat
jednu relikvii tvého utrpení,
vzala bych si právě to umyvadlo
plné špinavé vody.
Chodit světem s tou nádobou
a u každé nohy si vzít ručník a sehnout se
a nezvednout hlavu výš než k lýtkům,
abych tak nerozeznala nepřátele od přátel
a umývat nohy tuláka, ateisty, zdrogovaného, vězně, vraha,
toho, kdo mě už nezdraví,
Život farností číslo 3
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druha, za kterého se nikdy nemodlím,
v tichosti,
dokud všichni nevytuší v mé lásce
lásku tvou.
Madeleine Delbrél

Pořad bohoslužeb v březnu – farnost Újezd
1. března : Čtvrtek
Ferie

17.00 Dr.:

2. března : Pátek
Ferie

15.00 Új.:
17.00 Sl.:

3. března : Sobota
Ferie

6.30 Új.:
16.00 Lo.:

4. března : Neděle
2. neděle postní
5. března : Pondělí
Ferie
6. března : Úterý
Ferie
7. března : Středa
Sv. Perpetuy a
Felicity, mučednic
8. března : Čtvrtek
Ferie

7.00 Új.:
8.15 Sl.:
9.40 Új.:
11.00 Dr.:
15.30 Új.:
17.00 Dr.:
15.30 Új.:
17.30 Sl.:
17.00 Dr.:
15.00 Új.:

9. března : Pátek
Sv. Františky
Římské, řeholnice

7.00 Sl.:
6.30 Új.:

10. března : Sobota
Ferie

Život farností číslo 3

16.00 Lo.:

Za + Františka Marcaníka, dvě manželky, děti, rodiče
z obou stran, duše v očistci, na které nikdo
nepamatuje a Boží ochranu pro živou rodinu
Za + Stanislava Pavelku, jeho + rodinu, + rodinu
Zvončákovu, dar zdraví a Boží ochranu pro živé
rodiny
Za rodiče Vyskupovy, jejich rodiče, sourozence, duše
v očistci, ochranu P. Marie a Boží pomoc pro živou
rodinu
Za Josefa a Vlastu Mikulkovy, dceru Lenku, rodiče
Mikulkovy, Stanislava Mikulku s manželkou, dceru
Marii a Boží požehnání pro celou rodinu
Za Milana a Štefánii Otrasovy, Františka a Marii
Polomíkovy
Za + Vlastu Frýželkovu, její rodiče a + příbuzné
Za + Petra Kozubíka
Za + rodiče Hlavičkovy, dceru Jindřišku, s
manželem, Marii Hlavičkovu, Boží pomoc pro živou
rodinu a duše v očistci
Za + Marii Běloňovu (výroční mše sv.)
Za Terezii a Jana Kamenčákovy, jejich děti, dceru
Věrku a syna Milana a dar zdraví pro celou rodinu
Za farníky
Za rodiče Janošovy, jejich děti, snachu Boženu,
vnuka Josefa a živou rodinu Janošovu
Za + Jaroslava Matulíka, Františku, rodiče a ochranu
Boží pro živou rodinu
Za Vlastu Tománkovu, rodiče z obou stran a živou
rodinu
Za Františka Mozgvu, jeho rodiče, rodiče Jandíkovy
a dceru, dar zdraví a Boží požehnání pro živou
rodinu
Za Josefa Bližňáka, rodiče Bližňákovy a Ďulíkovy
a ochranu Panny Marie pro živou rodinu
Za + rodiče Čechovy, Čevelovy, jejich + sourozence
a živou rodinu
Za + rodiče Hübnerovy, Andrysovy, rodinu
Hübnerovu, Andrysovu a dar zdraví pro živou rodinu

Ra

ŠF

Ku
Mě
Am
KJ

On

ZvV

MH

Mě
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7.00 Új.:
11. března: Neděle
3. neděle postní

8.15 Sl.:
9.40 Új.:
11.00 Dr.:

12. řezna:Pondělí
Ferie
13. března : Úterý
Ferie

15.30 Új.:

14. března : Středa
Ferie

15.30 Új.:

17.00 Dr.:

17.30 Sl.:
15. března : Čtvrtek
Ferie
16. března : Pátek
Ferie

17.00 Dr.:
15.00 Új.:
17.00 Sl.:

17. března : Sobota
Ferie

6.30 Új.:
16.00 Lo.:
7.00 Új.:

18. března : Neděle
4. neděle postní

8.15 Sl.:
9.40 Új.:
11.00 Dr.:

19. března: Pondělí
Slavnost svatého
Josefa, snoubence
Panny Marie
20. března : Úterý
Ferie

22. března : Čtvrtek
Ferie
23. března : Pátek
Ferie

Život farností číslo 3

Za + Miroslava Strušku, jeho rodiče, + Ludmilu a
Františka Barcůchovy, rodiče z obou stran a dar
zdraví pro živou rodinu
Za živou a + rodinu Krausovu, Hlavenkovu,
Kouřilovu a duše v očistci
Za + Josefa Šimoníka, živou a + rodinu Šimoníkovu
a Machů
Ke cti sv. Josefa, za živé a + Josefy a tesaře
z Drnovic
Za Ludmilu Orsákovu, rodiče Polomíkovy a Boží
požehnání pro živé rodiny

17.00 Dr.:

Za rodiče Žabkovy, syna Jana, rodiče Šůstkovy, dva
syny, snachu Ludmilu a dar zdraví pro živou rodinu
Za Karla Kořénka, jeho rodiče, rodiče Machů, děti,
duše v očistci a dar zdraví pro živou rodinu
Za rodiče Jurkovy, Frýželkovy, jejich + děti a duše v
očistci
Za Františka Machů, rodiče, syna, bratra, zetě a
vnuka
Za + Františka Hůště, duše v očistci, živou a + rodinu
Za + rodinu Váňovu, Zvonkovu, Machalovu a duše
v očistci

17.30 Sl.:
17.00 Dr.:
15.00 Új.:
17.00 Sl.:

Ma
ZvS
Ov
On

On

ZvR

Ku

ZvS

ŠF
Mě
Ra
MJ

On
MJ

15.30 Új:.

15.30 Új.:
21. března : Středa
Ferie

Za Ludvíka a Marii Ambrůzovy, dar zdraví a Boží
požehnání pro živou rodinu
Na poděkování za přijatá dobrodiní, dar zdraví a
Boží požehnání pro živé rodiny
Za Františky živé i zemřelé
Za + rodiče Šomanovy, Častulíkovy, rodiče z obou
stran a pomoc Boží pro živou rodinu
Za + Andělu Drábkovu, + rodiče Ambrůzovy, + děti
a Boží ochranu pro živou rodinu
Za + Marii a Jana Pavelkovy, jejich rodiče, dva
bratry, švagry, švagrovou, zetě Františka a Josefa,
duše v očistci, pomoc a Boží ochranu pro živé rodiny
Za + rodiče Buriánkovy, syna, zetě, dar zdraví a Boží
ochranu pro živé rodiny
Za Aloise a Kristýnu Frajtovy, sestru Marii, rodiče z
obou stran, duše v očistci a Boží ochranu pro celou
živou rodinu
Za + Marii Marcaníkovu, tchána, + rodinu, dar zdraví
a Boží požehnání pro živou rodinu
Za + rodiče Barchůchovy, syna Stanislava, dceru
Annu Vaňatkovu a Boží pomoc pro živou rodinu
Za + Františku a Jana Kořenkovy, jejich + rodiče
a sourozence a duše v očistci
Za + Josefa a Marii Kovaříkovy, Květu Lukácsovou
a dar zdraví pro živou rodinu
Za + Josefa Kuželu, + rodiče Kuželovy, Králíkovy,
jejich + děti a duše v očistci

ZvV

ZvD
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24. března : Sobota
Ferie

6.30 Új.:
16.00 Lo.:
7.00 Új.:

25. března : Neděle
5. neděle postní
Změna zimního
času na letní

8.15 Sl.:
9.40 Új.:
11.00 Dr.:

26. března :
Pondělí
Slavnost
Zvěstování Páně
27. března : Úterý
Ferie
28. března : Středa
Ferie

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

29. března : Čtvrtek
Ferie
30. března : Pátek
Ferie

18.30 Dr.:
15.00 Új.:
18.00 Sl.:

31. března : Sobota
Ferie

6.30 Új.:
16.00 Lo.:

Za + Josefa Ďulíka, jeho syna, rodiče z obou stran,
duše v očistci a dar zdraví
Za nedožitých 80 let života

ZvS

Za rodiče Častulíkovy a Fojtů, duše v očistci a dar
zdraví pro živou rodinu
Za + rodiče Machů, prarodiče, jejich příbuzné doma
i v cizině, + rodiče Trunkátovy a duše v očistci
Za + Františka Kořénka, rodiče, bratra, švagry, SM.
Rosinu a Boží ochranu pro živou rodinu
Za + rodiče Holé, syna Stanislava, rodiče Fojtíkovy,
duše v očistci a Boží požehnání pro živou rodinu
Za + rodiče Kozubíkovy, dva syny, Františku
Kozubíkovu a rodiny jejich dětí
Na vlastní úmysl
Na poděkování Pánu Bohu za 45 let manželství , dar
zdraví a ochranu Panny Marie pro celou živou rodinu
Za + Marii Jurčagovu a dar zdraví pro živou rodinu
Za + Jiřího Mikuláška, + rodiče Polomíkovy,
prarodiče, duše v očistci a Boží požehnání a ochranu
pro živou rodinu
Za + rodiče Číčelovy, Váňovy, jejich syna, zetě,
prarodiče a dar zdraví pro živé rodiny
Za + Marii Častulíkovu, syna Josefa a Boží ochranu
pro živou rodinu
Za + Aloise Petrů, rodiče, sestru, dva švagry, +
rodinu Váňovu, Kalíkovu, dary Ducha svatého, dar
zdraví a Boží pomoc pro živé rodiny
Za + rodinu Váňovu, Šimonů, dar zdraví a Boží
požehnání pro celou živou rodinu
Za + rodiče Vaculínovy, jejich + děti, + rodiče
Polčákovy a Boží požehnání pro živé rodiny
Za + rodiče, dva bratry, dvě sestry Trochtovy,
Františka Trochtu a Boží požehnání pro živou rodinu

An
Mě
MH
JaK

On
MJ

MJ

Ra

ŠF

Pořad bohoslužeb v březnu – farnost Horní Lhota
1. března : Čtvrtek
Ferie
2. března : Pátek
Ferie
3. března : Sobota
Ferie

16.00
17,45
17,45
6.55

4. března : Neděle
2. neděle postní
Život farností číslo 3

9.30

Za rodiče Majzlíkovy, syna, jeho manželku, rodiče Pláškovy a
Boží ochranu pro celou rodinu
Za + rodiče Andrýsovy, duše v očistci a Boží ochranu pro živou
rodinu
Za členy živého růžence
Za + rodinu Váňovu, Ambrůzovu, duše v očistci a Boží ochranu
pro celou živou rodinu
Za + Františka Mikulce, syna, rodiče z obou stran, duše
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8. března : Čtvrtek 16.00
Ferie
10. března : Sobota 17.45
Ferie
11. března : Neděle
3. neděle postní

6.55
9.30

12. března: Pondělí
Ferie
15. března : Čtvrtek
Ferie
17. března : Sobota
Ferie
18. března : Neděle
4. neděle postní
19. března: Pondělí
Slavnost sv.
Josefa, snoubence
Panny Marie
22. března : Čtvrtek
Ferie
24. března : Sobota
Ferie
25. března : Neděle
5. neděle postní
Změna zimního
času na letní
26. března: Pondělí
Slavnost
Zvěstování Páně
29. března : Čtvrtek
Ferie
31. března : Sobota
Ferie

17.00
16.00
17.45
6.55
9.30

v očistci, dar zdraví a Boží ochranu pro živou rodinu
Za + Annu a Vojtěcha Boráňovy a Boží ochranu pro živé rodiny
Za Oldřicha Ambrůze, osm sourozenců, rodiče z obou stran
a Boží požehnání pro celou živou rodinu
Za + Marcelu Žáčkovu, duše v očistci a Boží ochranu
pro živou rodinu
Za Stanislava a Marii Petrů, duše v očistci a Boží ochranu pro
celou rodinu
Sehradice: Za + Annu Holasovu, všechny živé a + přátele a
dobrodince
Za rodiče Žáčkovy, manžele Pláškovy, rodiče Maňasovy, jejich
děti a Boží požehnání pro živou rodinu
DL 136
Za + paní Smetkovu a dva manžely
Za farníky (sv. křest)

16.00

Horní Lhota: Za + Josefa Machů, manželku Anastázii, Moničku
Křížkovu, celou živou a + rodinu

16.00

Za + rodinu Bruníkovu, Maňasovu, Žáčkovu,+ Antonii Bruníkovu,
Františku a Josefa Maňasovy, duše v očistci a živou rodinu
Za + Josefa Fojtíka, rodiče, + rodinu Březinovu, dar zdraví
a Boží ochranu pro živé rodiny

17.45
6.55
9.30

Za rodiče Sanytrákovy, duše v očistci a celou živou rodinu
Za + rodiče Kovářovy, dceru Marii, Františka Váňu, jejich rodiče,
duše v očistci a Boží ochranu pro celou živou rodinu

7.00
17.45
16.00
17.45

Za rodiče Kuželovy, dceru Irenu, Josefa Kováře a dar zdraví pro
živou rodinu
Za + Miroslava a Annu Majerikovy, dceru Janu Šustkovu, ochranu
a pomoc Boží pro celou rodinu

Milost Boží znamená, že :
- chléb života hledá hladového,
- živá voda hledá žíznivého,
- pravda hledá lháře,
A to všechno v osobě Ježíše Krista, který přišel hledat a spasit to,
co bylo ztraceno.
Klemens von Brentano

Život farností číslo 3
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Zprávy a informace
Pouť za obnovu rodin a nová kněžská povolání našeho děkanátu bude v sobotu 14. dubna na
Svatém Hostýně.
Výtvarná soutěž – malba a kresba u příležitosti oslav svátku slovanských věrozvěstů svatých Cyrila
a Metoděje. Letos byl vyhlášen již 7. ročník. Soutěží se ve čtyřech kategoriích: Děti z MŠ, žáci 1. –
3. ZŠ, 4. – 5. ZŠ a žáci 1. – 5. tř. ZUŠ. Bližší informace pro zájemce v sakristii.
Postní duchovní obnva pro manžele v sobotu 17. března ve Valašských Kloboukách. Začátek
v 9.00 hodin v budově Podnikatelského centra, pod vedení P. Petra Bulvase. Přihlášky přijímá do 12.
března 2012 Centrum pro rodinu ve Val. Kloboukách: Tel.: 732 127 091 nebo email:
ceprovalk@seznam.cz
Změna telefonu. Farní úřad ve Vlachovicích oznamuje: Telefonní číslo 577 324 028 na faru
Vlachovice je zrušeno a místo něj je zřízena GSM brána T-Mobile 734 261 905.
Velikonoční svatá zpověď v domově pro seniory v Loučce bude v pátek16. března od 8.30 hodin.
V Horní Lhotě bude příležitost k veliko-noční sv. zpovědi ve Čtvrtek 29.března od 14.00 do 17.00
hodin.
V Újezdě bude příležitost k velikonoční svaté zpovědi za účasti cizích zpovědníků v Pátek 30.
března od 9.00 do 11.00 a odpoledne o 13.00 do 16.30 hodin. Pro ty, kteří pracují nebo studují mimo
farnost, bude příležitost ke sv. zpovědi také na Velký pátek a na Bílou sobotu dopoledne od 9.00 do
10.00 hodin.
Pobožnost křížové cesty v postní době (1. – 5. neděle postní): Újezd: Pá.: 15.00; Ne.: 13.30;
Drnovice: Čt.: 17.00; Ne: 14.30; Slopné: Pá.: 17.00; Ne.: 15.30 hodin. O Květné neděli společná
Křížová cesta přírodou ve Vysokém Poli.

SKUPINY

ÚKLIDU

V kostelích újezdské farnosti
v březnu 2012
______________________________________________

Dat. : Újezd : Drnovice : Slopné :
________________________________

3.3.:
10.3.:
17.3.:
24.3.:
31.3.:

Život farností číslo 3

7.
8.
9.
10.
11.

6.
7.
8.
9.
10.

5
6.
7.
8.
9.
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