ŽIVOT
FARNOSTÍ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ročník VI.

KVĚTEN 2012

č. 5

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

Vítězná ochrano Moravy, zůstaň Matkou lidu svému
Tuto větu najdeme na římse v bazilice Panny Marie na
Svatém Hostýně. Svatý Hostýn je oblíbeným poutním
místem mnoha věřících našich farností. Svědčí o tom
hojné účasti na společných poutích, jako byla letos na
Svatém Hostýně konaná pouť za obnovu rodin a nová
kněžská povolání, nebo pouť „dušičková“ v říjnu. Hojná
účast bývá také o poutích zájmových skupin, jako jsou
včelaři, hasiči, myslivci.
V letošním roce se poutní místo Svatý Hostýn
připravuje na zvlášť významnou slavnost – sté výročí
korunovace sochy Panny Marie svatohostýnské. Proto také
všechny děkanátní pouti byly letos přesměrovány na Svatý
Hostýn. K této příležitosti byly pro baziliku pořízeny nové
zvony a chtěl bych touto cestou poděkovat všem, kdo na
jejich pořízení přispěli. Jako moravští křesťané jsme hrdi
na své poutní místo a máme radost vždy, když jsme
účastni svatohostýnských poutí, na kterých se shromažďují
stovky i tisíce lidí. Důležité je však pro nás, abychom byli
tím lidem moravským, jemuž je opravdu Maria Matkou a
my si byli vědomi, že jsme jejími dětmi. K ní se utíkáme ve svých starostech, ji s důvěrou svěřujeme své rodiny, u
ní čerpáme sílu k tomu, abychom byli statečnými křesťany v dnešní době, statečně hájili práva Boží a práva své
katolické církve, protože skrze ni a s pomocí Panny Marie jdeme bezpečně cestou spásy.

Májové pobožnosti v květnu :
Újezd:

Ne - Čt.: 17.30;
Pá.: 15.00

Horní Lhota: Po. - Ne.: 17.30
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Slopné:

Po. - Ne.: 18.30

Drnovice:

Po., St.: 19.00; Pá.: 19.30;
Út., Čt.: 18.30

Strana 1 / 12

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 na měsíc květen
Úmysl všeobecný: Aby byly ve společnosti podporovány iniciativy, které hájí a potvrzují roli rodiny.
Úmysl misijní:. Aby Maria, Královna světa a Hvězda evangelizace, provázela všechny misionáře při hlásání jejího
Syna Ježíše.
Úmysl národní: Aby katecheze biřmovanců prohloubila jejich vědomé a radostné rozhodnutí pro Krista.

Z FARNÍCH MATRIK :
Do společenství víry jsme skrze svátost křtu v měsíci dubnu 2012 přijali:
Marii Chytilovou
Dominika Fr. Hrančíka

Horní Lhota
Luhačovice

***
Svou společnou cestu životem začali v dubnu 2012 před Božím oltářem:
Marek Malota
Marie Plášková
Jiří Šon
Jana Navrátilová
Petr Belžík
Lucie Pekárková

Slopné
Sehradice
Vizovice
Horní Lhota
Újezd
Újezd

***
V dubnu 2012 odešli na věčnost a byl pohřbeni:
3. dubna:
Antonín Vašička
Drnovice 16
15. dubna:
Aloiz Váňa
Horní Lhota 116
23. dubna:
Marta Máčalová
Horní Lhota 30
23. dubna:
Karel Voltner
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Dolní Lhota 102
27. dubna:
Božena Machučová
Drnovice
28. dubna:
Anna Kořenková
Drnovice Podpolí 50
29. dubna:
Karl Voltner
Horní Lhota
30. dubna:
Marta Máčalová
Horní Lhota

82 let

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

Jestliže Kristus nevstal…
Jestliže Kristus nevstal, ani církev nemůže být jeho tajemným tělem. Pak je mše svatá jen rekviem za mrtvého
Krista a nepotřebujeme kněze, aby v jeho jménu proměňoval a odpouštěl. Pak je zasvěcený život řeholníků a
celibát kněží jen kuriózním omezováním lidské přirozenosti, odříkání manželů a oběť rodičů pro děti nemá smysl.
Pak stojí společnost bez naděje na konci svých dějin a dříve či později se zhroutí, tak jako každá stavba budovaná
bez základů.
„Ale Kristus z mrtvých vstal,“ tvrdí apoštol Pavel, „a pro svoje spojení s Kristem všichni budou povoláni
k životu. Proč bychom se jinak kvůli hlásání evangelia vydávali v nebezpečí každou hodinu a den co den umírali?“
Jasná a pevná víra v Kristovo zmrtvýchvstání je nejlepším lékem k odstranění mnoha krizí v osobním životě,
v církvi i ve společnosti.
arcibiskup Jan Graubner – Hledání živého Krista
Připravil: Václav Ulrich

KVĚTEN – měsíc Panny Marie
Chtěla bych zavzpomínat na krásné májové pobožnosti, které jsme prožívaly jako
děti. Každý den jsme se scházívaly u kříže na návsi. Vždy jsme se těšívaly, chodily
jsme na kvítka, abychom pěkně ozdobily křížíček. Osmáci předříkávali růženec a
zpívali jsme krásné mariánské písně. Tenkrát nejezdilo tolik aut, aby nás to rušilo.
Bylo nás tam plno, jak mladých, tak i starších.
Dnes se taky scházíváme na májových, už to nemáme venku, ale scházíme se na
bývalém obecním úřadě. Jak je to smutné, že dnešním dětem májové nic neříkají. Kde
je chyba? Jaká je úcta k Panně Marii v rodinách? Rodiče, veďte své děti a vkládejte je
do ochrany Panny Marie. Vždyť ona k nám volá: „Kdybyste věděli, jak vás miluji,
plakali byste radostí.“
Rodiče, chci vás poprosit, mějte v lásce P. Marii a učte a veďte k tomu i své děti.
Dnes je svět pohodlný, říkají: „však se modlím doma.“ Ale když se sejdeme a tolika
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hlasy chválíme Pannu Marii, jak je to krásné vyznání lásky k ní. Vždyť skrze Marii k Ježíši. Panna Maria je naší
velkou ochránkyní. Prožila jsem na vlastní kůži její ochranu a chci se o to s vámi podělit:
Máme v naší vesnici svatyňku P. Marie, je nás ve skupince 10 členek. Každý měsíc ji přivítáme ve svém
domově a je s námi 3 dny. Pak ji předáme dál. Já jsem jednou nesla svatyňku předávat a stavila jsem se v obchodě.
Zakopla jsem o poslední schodek a celou váhou jsem proletěla zasklenými dveřmi a všechno sklo se na mě
sesypalo. Spadla jsem i se svatyňkou, ale nerozbila se a já jsem nebyla ani pořezaná, jenom trochu na prstě. Byla
to ona, která nade mnou držela ochrannou ruku. Nepřestávám jí děkovat a mám ji velice ráda. Proto prosím
všechny věřící: přijměte Pannu Marii do svých srdcí a modlete se rádi růženec. To je zbraň proti všemu zlu.
Ještě bych chtěla také upozornit všechny naše farníky: v kostele míváme každý čtvrtek adoraci před
Nejsvětější svátostí oltářní. Ale jak je smutné, že nás bývá tak málo na této adoraci. Můžeme si říkat, že jsme
věřící? Když si nemůžeme jednou za týden udělat čas na Pána Boha? Vždyť kolik milostí čerpáme od Pána, když
opravdově otevřeme svá srdce. Nebuďme vlažní, ale prosme Pána, aby vstoupil do našich srdcí a naplnil je
opravdovou láskou, dokud je čas. Žádný nevíme, kolik nám zbývá času, aby nebylo pozdě. Můžeme být rádi a
děkovat Bohu, že máme možnost se scházet a přednášet před Ježíšem své starosti, bolesti a také děkovat za
všechno, co nám dává. Když jsme měli adoraci v týdnu Božího milosrdenství, jak to bylo krásné, úplně jsme
prožívali sílu tohoto milosrdenství, které vyzařovalo z Nejsvětější svátosti.
Zamysleme se nad sebou, jaká je naše víra. Přijali jsme Pána Ježíše opravdově do našeho života? Nebuďme
vlažní, ale prosme Ducha Svatého o milost, aby naše srdce naplnil opravdovou láskou k Bohu a bližnímu.
Ludmila Andrýsková

Z pamětní knihy farnosti Újezd
IV. Náboženské poměry dle zaznamenání ThDr. P. Jaroslava Studeného,
faráře a administrátora farnosti v letech 1984 – 1990
V našem farním listu Život farnosti na měsíc květen pokračujeme v zápisu Dr. Studeného do pamětní listiny,
vložené do nové pozlacené báně pod křížkem na věži zdejšího farního chrámu při jeho opravě. Skončili jsme tím,
jak v r. 1984 k prvnímu sv. přijímání přistoupilo 74 dětí, 69 z farnosti a 5 odjinud.
Myslím, pokračuje Dr. Studený, že všechny narozené děti jsou křtěny. Pokud jejich rodiče nejsou církevně
sezdáni, vyžaduje se od nich výslovné ujištění, že pokřtěné děti budou nábožensky vychovávat. V poslední době je
stále méně lidí, kteří by neměli církevní oddavky. Rovněž i církevní pohřeb žádají všichni farníci, jen zcela
výjimečně bývá pohřeb žehem. V roce 1983 bylo v naší farnosti pokřtěno 53 dětí, sezdáno 20 manželských párů a
pohřbeno 47 zemřelých. Ke svatému přijímání přistupuje poměrně dosti věřících, za rok bývá 25 až 30 tisíc
svatých přijímání. Společnou svatou zpověď míváme ve farnosti před svátkem Krista Krále, to je adorační den
naší farnosti. Poněvadž o svátečních dnech bývá mnoho svatých přijímání a čas vymezený pro bohoslužby je
krátký, vyžádal dp. Stanislav Gottwald od arcibiskupské konzistoře povolení, aby svaté přijímání mohli podávat
laici. Zatím tuto službu vykonává pan Evžen Trunkát ze Slopného. Až ukončíme nejnutnější opravy, budeme
připravovat biřmování v naší farnosti.
Kostel je zasvěcený svatému Mikuláši. Poněvadž tento svátek připadá na dobu adventní, slavili již naši
předkové tak zvanou pouť u příležitosti svátku Navštívení Panny Marie, který se slavíval v církvi 2. července.
Zvyk oslavovat pouť v tuto dobu se udržel i potom, když svátek navštívení Panny Marie byl přeložen na den 31.
května. O pouti bývá na návsi před farou kolotoč a různé zábavné podniky pro velké i malé.
V době opravy kostela, tedy v červenci 1984, řídí církev Svatý otec Jan Pavel II., rodem Polák, jenž se těší
mimořádné oblibě v celém světě. Olomouckou diecézi spravuje biskup Josef Vrana, děkanství valašskokloboucké
P. Štěpán Hrdina, farář ve Štítné. V újezdské farnosti působí od září 1983 Dr. Jaroslav Studený, rodák z farnosti
Bouzov. Jemu pomáhá farní rada, ve které jsou tito zástupci farnosti: ze Slopného p. František Váňa a p. Antonín
Máčala, z Loučky p. Alois Buriánek a p. Josef Zvonek, z Újezda p. Jan Jordán a p. Stanislav Drga, z Vysokého
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Pole p. František Kořének a p. Zdeněk Machů, z Drnovic p. Josef Častulík, tesař a p. Josef Častulík, kapelník
tamní kapely, která velmi často doprovází naše zemřelé na poslední cestě. Varhaníkem je p. František Čech, rodák
z Újezda, bydlí v Napajedlích. Kostelnické práce vykonává svědomitě 78-letá Anička Kamenčáková z Újezda. O
výzdobu kostela bezplatně pečuje paní Anna Hlavičková. O údržbu věžních hodin a veškerou elektriku v kostele
pečují bratři Stanislav a Josef Raškovi a jejich otec p. Josef Raška. Při pohřbech a větších svátcích zpívají zpěváci
a zpěvačky. Ministrantů máme asi 30 ze všech našich obcí.
Ve Slopném je kaple zasvěcena sv. Rochovi. Bohoslužby tam bývají 5x za rok. Nejslavnější o „malé pouti“, to
je týden po pouti újezdské. O kapli se tam svědomitě stará p. Josef Kovář.
Ve Vysokém Poli je známá „vysocká kaple“. Také tam je dovoleno mít bohoslužby 5x v roce, ale poslední
dobou bývají pouze jednou, po svátku Jména Panny Marie, jenž připadá na 12. září. O kapli se stará sl. Františka
Machů.
Na Ploštině, kde byli v r. 1945 krutě umučeni naši farníci, je kaple na místě, kde byli tito lidé upáleni. Je
poprávu zasvěcena Bolestné Panně Marii. Máme povolené mít tam bohoslužby jedenkrát v roce, bývá to
povětšinou v měsíci červnu. Za pěkného počasí se tam schází více lidí z okolí. O kapli se obětavě stará paní
Zichová, z jejíž rodiny bylo 5 lidí upáleno a sl. Ludmila Opravilová.
V těchto dnech byl dokončen pomník na hrobku P. Stanislava Gottwalda, jenž zemřel náhle dne 6.7.1983,
když se vrátil po pohřbu ze hřbitova. Zdejší kostel byl sice veliký, ale poměrně chudě vybaven. Teprve
v posledních letech se provedly veliké opravy. Zvenku byla dána nová omítka, uvnitř kostela nová mramorová
podlaha, elektrické topení a velkým nákladem se opravily varhany. Dopřeje-li nám to Pán Bůh, myslím ještě na
další opravy v našem kostele. Vzadu v kostele by měl být nový oltář se sochou Bolestné Panny Marie. Bude třeba
pořídit nově dvě zpovědnice, nový oltář pro betlém a Boží hrob uprostřed kostela a nový betlém. V dalších letech
budeme myslet na nové dubové lavice pro celý kostel. Největší nesnáz cítím, když mám vyjmenovat, kdo nejvíce
pomáhal při opravě kostela. Kdo by viděl mladé lidi promoklé do niti za chladného počasí, kteří ani za deště
neodešli od stavby lešení, kdo by pozoroval dobrodince, kteří si na sobě odříkají, aby mohli přispět na opravu a
poslouchal s jakým zájmem sledují opravu i naši nemocní, musel by vzpomnět na nadšené budovatele
středověkých katedrál, při nichž vznešení i prostí s nadšením konali pomocné práce a za čest si pokládali, že mohli
mít účast na budování Božího domu. Potřebné nadšení spojilo i nás. Desítky lidí se sešly, když bylo třeba, mladí i
staří, zdraví i nemocní. Nikdo nezahálel, nikdo se neptal po odměně. Kdo nijak nemohl pomáhat, pamatoval na
jídlo pro pracující. Kdo byl upoután na lůžko, obětoval své utrpení za zdar a Boží požehnání pro naši práci. Srdce
lidí zná jen Bůh. Nemohu se odvážit jmenovat někoho, abych neopomenul druhého. Před Bohem malý dar
jednoho může vážit víc, než velký dar druhého. Všechny tedy s obdivem, vděčností i láskou odporoučím
všemohoucímu Bohu a jsem v hloubi srdce přesvědčen, že on nám vše odplatí, co pro něho děláme.
Mgr.Vladimír Měřínský
(dokončení textu zápisu do pamětní listiny příště)

ŽIVOT A POSLÁNÍ KŘESŤANŮ V CÍRKVI A VE SVĚTĚ
Závěrečný dokument Plenárního sněmu katolické církve v ČR
Sněmovní text č. 8 (pokračování)
Oporou resp. garantem přijetí koncilních dokumentů, o nichž bylo psáno v březnovém měsíčníku, jsou kněží,
kteří přijetím svátosti kněžství pokračují v církvi nadále až do konce časů posláním, které Kristus svěřil svým
apoštolům jako svátost apoštolské služby. A sv. farář arský: „Kněz pokračuje v díle vykoupení na zemi...“ „Kdyby
člověk dobře pochopil, čím je kněz na zemi, nezemřel by hrůzou, ale láskou“... „Kněžství je láska Ježíšova
srdce“. /KKC/ Toto poslání bylo u nás po skončení koncilu ztíženo četnými státními mocenskými omezeními.
Např. v jediném, státem povoleném kněžském semináři panovala stará dobrá a třikrát zředěná novoscholastika a
byla by bývala nerušeně přežívala po listopadu 1989 až do dneška, kdyby se vedení pražské teologické fakulty
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v průběhu devadesátých let odborně, lidsky i politicky nezkompromitovalo natolik, že po vizitaci z Říma i
inspekci z rektorátu Karlovy univerzity muselo s hanbou odejít. Teprve pak začala fakulta pomalu splňovat nároky
kladené na univerzitní pracoviště.
Mezi ty, kteří splňovali vysoká kritéria na přípravu budoucích kněží, patřil jistě Josef Zvěřina. Ten byl jako
mladý teolog internován za nacistické okupace, dlouhá léta strávil v komunistickém vězení a pak vždy znovu
statečně stál v první řadě obránců nejen práv církve, ale také občanských práv a politických svobod. Angažoval se
v době pražského jara, patřil mezi první signatáře Charty 77, po listopadu 1989 byl i mezi zakládajícími členy
Občanského fóra, prostě byl vždy včas na pravém místě. Zároveň to byl muž hlubokého teologického vzdělání a
niterné osobní spirituality, muž pera a modlitby, perlivého humoru i laskavé moudrosti. Navzdory obtížným
podmínkám se věnoval vědecké práci v teologii a zejména pedagogickému působení: objížděl různé skupinky od
Šumavy k Tatrám, přednášel, učil, zkoušel, byl opravdovým pilířem podzemního studia teologie. Svým vlivem ale
mohl zasáhnout jenom část církve, zejména tu, která zůstávala v „ilegalitě“.
Když mnozí naši kněží ve veřejné pastoraci bez znalosti teologického kontextu koncilových změn měli
v praxi uplatňovat závěry koncilu, chápali to většinou jenom jakési „nařízení shora“. To pak vedlo jen
k formálním změnám: obrátit oltář směrem k lidu, slavit liturgii v národním jazyce. Avšak mentalita, teologie a
kázání většiny kněží ve veřejné pastoraci ustrnuly v duchovním klimatu doby hluboko předkoncilní. Pro kněze,
pro něž všechno co přinesl koncil, přišlo „zvenčí“ a „shora“ a nebylo to doprovázeno ani reflexí vlastní zkušenosti,
ani teologickým studiem, byly všechny ty změny pouze povrchní a umělé. I když „literu“ koncilních změn
většinou alespoň částečně formálně naplnili, koncil vlastně nikdy pořádně nepochopili a vnitřně nepřijali.
Důsledky toho cítíme v naší církvi, a bohužel nejen u starší generace kněží, dodnes. Někteří mladí kněží a
seminaristé tuto povrchní podobu pokoncilní církve odmítají a místo důkladného studia tradice a spirituální
obnovy leckdy reagují křečovitým příklonem k podobě povrchnímu tradicionalismu, často nechtěné tragikomické
karikatuře katolicismu restaurační epochy. Mezi kritiky pokoncilového vývoje církve jsou ovšem velké rozdíly. Je
určitá část, kteří se – podobně jako papež Benedikt XVI – dívají na řadu věcí spojených s pokoncilovým vývojem
kriticky, a bezpochyby mají v lecčem pravdu. Ale je velký rozdíl mezi těmi, kteří samotný koncil a jeho teologické
předpoklady důkladně poznali nebo se na nich přímo aktivně podíleli, jako například Ratzinger či Maritain, a poté
si kladli otázky, byl-li koncil opravdu správně pochopen, a těmi, kdo poselství koncilu nikdy nepochopili a zůstali
vězet v oné slepé uličce premoderního a antimoderního „opouzdřeného katolicismu“, z níž se koncil pokusil církev
vyvést. Nakolik se mu to skutečně podařilo a nakolik uvedl do života autentičtější, vitálnější, přesvědčivější
podobu církve, to je otázka, kterou musíme přenechat historikům příštích generací. Půlstoletí je v rámci církevních
dějin pouhý okamžik. /T.H. Smíř. různ./
Přijetí koncilu rovněž navazuje na program Desetiletí duchovní obnovy národa. Odkud vzešla a ke komu se
obrací? Tato iniciativa vzešla z českého katolického prostředí, obrací se však nejen ke katolíkům, ale ke všem
lidem, kteří pociťují odpovědnost za budoucnost našeho národa a hlavní důraz v práci pro národ kladou na
hodnoty duchovní a mravní. Vzešla zdola, od lidí střední a mladší generace; byla přijata oficiálními představiteli
katolické církve v naší zemi, kteří tento program vyhlásili společným pastýřským listem biskupů a ordinářů
českých a moravských diecézí dne 29.11.1987. Program duchovní obnovy je jednoznačně domácího původu; byl
však záhy uvítán a oceněn také zahraničními představiteli církve, zejména papežem Janem Pavlem II., např.
v projevu na generální audienci v Římě na svátek blahoslavené Anežky České 2. března 1988. Byl se sympatiemi
komentován i v zahraničí, především v církevním tisku. Program obnovy nese křesťanskou, a to katolickou pečeť.
Tento program má přispět nejen k obnově církve, ale i k duchovní obnově národa. Lze obojí spojit? Ukazuje se, že
jakýkoliv vážně míněný pokus o obnovu národa a společnosti se nemůže omezit na obnovu ekonomické či
sociálněpolitické sféry. Musí zasahovat duchovní i mravní život. Přitom nelze opomenout křesťanství – už ne
proto, že bez něho nelze porozumět kořenům naší kultury, naší národní a evropské identity, našich tradic. Má-li
být obnova důsledná, radikální, pak se musí s tímto kořenem vyrovnat. My věřící pak vidíme úlohu křesťanství
v obnově národního života nejen pod zorným úhlem porozumění minulosti; bereme vážně slova Kristova „Beze
mne nemůžete činit nic“ a slova žalmu „Nestaví-li Hospodin dům, marně se namáhají ti, kdo jej stavějí“.
Mgr.Vladimír Měřínský
(pokračování příště)
Život farností číslo 5
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Pořad bohoslužeb v květnu – farnost Újezd
17.35 Új.:

1. května : Úterý
Sv. Josefa, dělníka

19.00 Dr.:
17.35 Új.:

2. května : Středa
Sv. Atanáše, biskupa
a učitele církve

18.30 Sl.:
17.35 Új.:

3. května : Čtvrtek
Sv. Filipa a Jakuba,
apoštolů

19.00 Dr.:

4. května : Pátek

15.30 Új.:

Ferie
První pátek v měsíci

5. května : Sobota
Ferie

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

9.40 Új.:
6. května : Neděle
11.00 Dr.:
5. neděle velikonoční
14.00 VP.:

7. května : Pondělí
Ferie

8. května : Úterý
Panny Marie,
Prostřednice všech
milostí

Za + Josefa Kubíčka, rodiče Kubíčkovy, ochranu P.
Marie, Boží požehnání a dary Ducha sv. pro živou rodinu
Za + rodiče Soukupovy, děti, zetě, dvě snachy, rodiče
Petrů, duše v očistci, dar zdraví a Boží požehnání pro celé
rodiny
Za + rodiče Machů, jejich rodiče, sourozence, syna
Františka s manželkou, syna Josefa, pomoc a Boží
ochranu pro živou rodinu
Za Andělu a Františka Matoškovy, Karla Slabiňáka, duše
v očistci dar zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu

Ov

Za + rodiče Stružkovy, Marii Hlavicovu, + prarodiče, dar
zdraví a Boží ochranu pro živou rodinu
Za + Františka Elšíka, živou a + rodinu Elšíkovu
Za Ludvika, Mariia a Andělu Machů, ochranu Boží a dar
zdraví pro živou rodinu
Za + Josefa Slámu, živou a + rodinu Slámovu, Poláchovu
a duše v očistci
Za + Annu Zámečníkovu (výroční mše sv.)
Za + Marii a Stanislava Petrů, jejich + rodiče
a sourozence a živou rodinu
Za + Annu Šomanovu (výroční mše sv.)
Za + rodinu Stružkovu, Velískovu, dar zdraví, Boží
požehnání, ochranu Panny Marie a duše v očistci
Za živé i + hasiče z Vysokého Pole

Am

Ra
Ku

ŠF
Mě
Ra
MJ

Za + Stanislava Zvonka, rodiče z obou stran, sourozence,
duše v očistci, dar zdraví a Boží požehnání pro živou
rodinu

On

17.35 Új.:

Za + Marii Hlavicovu, rodiče z obou stran, bratry, sestru,
švagry a dar zdraví pro živou rodinu
Za + Jana Barcucha, děti, + rodiny Barcuchovy
a Zvonkovy, duše v očistci a Boží ochranu pro živé
rodiny

Ov

Za + Marii a Františka Machů, jejich rodiče, rodiče
Šimákovy a děti, manžele Rošťanské a dar zdraví pro
živou rodinu
Za rodiče Chmelovy, syna, vnuka, + vnučku Irenu,
+ příbuzenstvo, duše v očistci a živou rodinu

Ra

19.00 Dr.:

9. května : Středa

Život farností číslo 5

MJ

17.35
Új.:

17.35 Új.:
Ferie

Za + manžele Machů, Kralovičovy, Svobodníkovy, duše v
očistci a živou rodinu
Za + Josefa Žáka, rodiče, duše v očistci a Boží požehnání
pro živou rodinu

18.30 Sl.:
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17.35 Új.:

10. května :
Ferie

19.00 Dr.:

11. května : Pátek

15.30 Új.:
18.30 Sl.:

Ferie

6.30 Új.:

12. května : Sobota
Sv. Pankráce, Nerea
a Achillea, mučedníků

16.00 Lo.:
7.00 Új.:

13. května : Neděle
6. neděle velikonoční
Panny Marie Fatimské

14. května : Pondělí

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

Sv. Matěje, apoštola
Ferie

17.35 Új.:
19.00 Dr.:

16. května : Středa

17.35 Új.:

15. května : Úterý

Sv. Jana Nepomuckého,
kněze a mučedníka

18.30 Sl.:
6.30 Új.:

17. května : Čtvrtek

17.35 Új.:

Slavnost
NANEBEVSTOUPENÍ
PÁNĚ

18.30 Sl.:

19.00 Dr.

18. května : Pátek

15.30 Új.:

Ferie
18.30 Sl.:

Život farností číslo 5

Za + Ludmilu a Jana Pavelkovy, sestry, rodiče, dceru
Vlastu, dar zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu
Za + rodiče Stružkovy, dceru, dva zetě, dva vnuky,
Vladimíra Jordána, Antonína Knotka a Boží požehnání
pro živou rodinu
Za živou a + rodinu Machů, Januškovu a Vavrušovu
Za rodiče Kozubíkovy, Mlýnkovy, syna a Boží ochranu
pro živou rodinu
Za + Lenku Žáčkovu, Vlastu a Josefa Mikulkovy,
Miroslava Žáčka, duše v očistci a Boží ochranu pro živou
rodinu
Za + rodiče Kozubíkovy, dva syny, duše v očistci, dar
zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu
Za Marii a Karla Barcuchovy, jejich rodiče, sourozence
a duše v očistci
Za + Františka Polácha, jeho rodiče a sestru, rodinu
Kovářovu a Boží požehnání pro živou rodinu
Za farníky (sv. křest)
Za členy hasičského sboru z Drnovic
Za + Stanislava Barcucha, sestru, rodiče, zetě, duše
v očistci, ochranu a pomoc Boží pro živou rodinu
Za + Žofii Kráčalíkovu, manžela a duše v očistci
Za + Josefa Častulíka, syna Josefa, dvoje rodiče a Boží
pomoc pro živou rodinu
Za + Rudolfa Hlavičku, syna Josefa a dar zdraví pro živou
rodinu
Za + rodiče Kozubíkovy a syna Aloise
Za Marii a Josefa Olejníkovy, jejich rodiče, Aloisii a Jana
Machů, jejich rodiče, pomoc a ochranu Boží pro živé
rodiny
Za + Rostislava Mozgvu (nedožité 50. narozeniny), +
otce, bratra, dvoje stařečky, jejich syny, zetě a Boží
požehnání pro živé rodiny
Na poděkování Pánu Bohu za dary a milosti udělené
v životě. Za + Karla Váňu, jeho + maminku Annu, živou a
+ rodinu Váňovu, Kořenkovu a duše v očistci, na které
nikdo nepamatuje
Za + Emila Vlčka, Františka Sáblíka a duše v očistci,
na které nikdo nepamatuje
Za + Vladimíra Zichu, dceru Leničku, rodiče Zichovy,
Andělu Drábkovu, nemocnou osobu a dar zdraví pro
živou rodinu
Za Marii a Otakara Kozubíkovy, Miloslava Fiodora, jeho
dva syny a Boží ochranu pro živou rodinu
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ŠF

MH
Mě

Ma
ZvS
Ov
On

On
Ku
MJ
Ku
Mě
Am
KJ

MH

6.30 Új.:

19. května : Sobota
Ferie

20. května : Neděle
7. neděle velikonoční
Pouť včelařů
na Svatém Hostýně

21. května : Pondělí

16.00 Lo.:
7.00 Új.:
8.15 Sl.:
9.40 Új.:
11.00 Dr.:
17.35 Új.:

Ferie

22. května : Úterý
Ferie

17.35 Új.:
19.00 Dr.:
17.35 Új.:

23. května : Středa
Ferie

18.30 Sl.:
17.35 Új.:

24. května : Čtvrtek
Ferie

19.00 Dr.:

25. května : Pátek

15.30 Új.:

Ferie

26. května : Sobota
Sv. Filipa Neriho, kněze

18.30 Sl.:
6.30 Új.:
16.00 Lo.:

27. května : Neděle
Slavnost
SESLÁNÍ DUCHA
SVATÉHO

7.00
8.15
9.40
11.00

Új.:
Sl.:
Új.:
Dr.:

28. května : Pondělí

17.35 Új.:

Ferie

29. května : Úterý
Ferie

30. května : Středa
Sv. Zdislavy

Život farností číslo 5

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

Za rodiče Zvonkovy, prarodiče, duše v očistci, dar zdraví
a Boží ochranu pro živou rodinu
Za + Jana Machuču, dar zdraví a Boží požehnání pro
živou rodinu
Za + Josefa Janoše (výroční mše sv.)
Za + Josefa Janoše, duše v očistci, na které nikdo
nepamatuje, ochranu a Boží požehnání pro živé rodiny
Za + Milana Špotáka, jeho rodiče, rodiče Drgovy,
prarodiče Drgovy a Čurečkovy
Za + rodiče Raškovy, dvě dcery, dva zetě, rodiče
Šulákovy, dceru, dar zdraví a Boží požehnání pro živou
rodinu
Za + Jana Černobilu, + rodiče a sourozence, syna Petra,
duše v očistci a Boží ochranu pro živé rodiny
Za rodiče Zichovy, děti, živou a + rodinu
Za + Josefa Pavelku, manželku, celou + rodinu a duše
v očistci
Za + rodiče Matušincovy, Machů, sestru, bratra, dva
švagry, duše v očistci, dar zdraví a Boží ochranu pro
živou rodinu
Za + rodiče Marii a Josefa Kozubíkovy, Boží ochranu a
dar zdraví pro živou rodinu
Za + Josefa Maliňáka, vnučku Renatku, duše v očistci
a pomoc Ducha sv. pro živou rodinu
Za Stanislava Strušku, Aloisii Tarabusovu a Boží
požehnání pro živou rodinu
Za rodiče Rumanovy, + děti, + rodinu a Boží ochranu
pro živé rodiny
Za Marii a Františka Kozubíkovy, sestru, bratra a dar
zdraví pro živou rodinu
Za + rodiče Martincovy, Zvončákovy, jejich vnučku Hanu
Častulíkovu a Boží požehnání pro živé rodiny
Za farníky
Za + Jaroslava Kováře (výroční mše sv.)
Za + Helenu Číčelovu (výroční mše sv.)
Za + Ludmilu Trčkovu (výroční mše sv.)
Za Josefa Ovesného, rodiče, rodinu Horáčkovu, Peřestou
a Boží požehnání pro živou rodinu
Za rodiče Mozgvovy, děti, rodiče, duše v očistci a Boží
ochranu pro živou rodinu
Za + rodiče Hlavicovy, Fojtů, + Miroslava Kirchnera,
rodinu Kirchnerovu a duše v očistci
Za Ladislava Žáka s manželkou
Za Františku a Františka Stružkovy, + rodiče Křížovy
a jejich syna
Za + Zdeňka Machů, rodinu Kozubíkovu a Machů
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Mě

An
ZvV
Ra
MJ

On
Ov
Ra

ŠF

ZvD

ZvS
Ma
ZvS
Ov
On

On
Ov
Ra

31. května : Čtvrtek

17.35 Új.:

Svátek Navštívení
Panny Marie

19.00 Dr.:

Za + Františka Zvonka, tři bratry, rodiče, snachu Evu a
duše v očistci
Na poděkování za 70 let života, za + manžela, snachu
Annu, dvoje rodiče, celou + rodinu a Boží požehnání
pro živou rodinu

ŠF

Pořad bohoslužeb v květnu – farnost Horní Lhota
3. května : Čtvrtek

17.30

Sv. Filipa a Jakuba, apoštolů

4. května : Pátek

17.45

Ferie

5. května : Sobota

17.45

Za + Aloise Chupíka, jeho rodiče, duše v očistci a Boží ochranu pro
živou rodinu
Za rodiče Januškovy, Pavelkovy, celou + rodinu, dar víry, zdraví a Boží
požehnání pro živé rodiny
Za členy živého růžence

Ferie
6.55

6. května : Neděle
5. neděle velikonoční

9.30

7. května : Pondělí

17.00

Ferie

10. května :

17.00

Ferie

12. května : Sobota
Sv. Pankráce, Nerea a
Achillea, mučedníků

13. května : Neděle
6. neděle velikonoční
Panny Marie Fatimské

Za + Stanislava Kúdelu, Marii Slovákovu, syna Ivana, dva manžely,
rodiče Kúdelovy a Boží ochranu pro živou rodinu
Za + Františka a Ludmilu Malotovy, syna, rodiče Masařovy a Boží
ochranu pro celou rodinu
Za + rodiče Majzlíkovy, poděkování za dar zdraví, Boží požehnání pro
živé rodiny, + rodiče Žáčkovy a jejich děti
Za + Františka Brostíka, jeho otce, Vladislava Bílu, celou živou a +
rodinu Brostíkovu

17.45

Za + Františka a Zdenku Odehnalovy, jejich rodiče, celou živou a +
rodinu

6.55
9.30

Za + Milana Žáčka a živou rodinu
Za Miriam Šenovskou a celou živou a + rodinu

17. května : Čtvrtek
7.00 Za rodiče Januškovy, Pláškovy, celou živou i + rodinu
Slavnost
17.30 Za + rodiče Jiřinu a Adolfa Václavíkovy, celou + rodinu
NANEBEVSTOUPENÍ
a duše v očistci
PÁNĚ
17.45 Za rodiče Jedlovcovy, dceru Marii, zetě, manžele Máčalíkovy, syna,
19. května : Sobota
Ferie

20. května : Neděle
7. neděle velikonoční

6.55

Pouť včelařů na Sv. Hostýně

9.30

21. května : Pondělí

17.00

Ferie

24. května : Čtvrtek

17.30

celou + rodinu a duše v očistci
Za Stanislava Kuželu, dvoje rodiče, dva syny, celou
+ rodinu, duše v očistci a Boží ochranu pro děti s rodinami
Za farníky (sv. křest)

Sehradice: Na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní k životnímu
jubileu a ochranu Boží pro celou rodinu
HL 107

Ferie

26. května : Sobota
Sv. Filipa Neriho, kněze

Život farností číslo 5

17.45

Za + rodiče Remešovy a Maňasovy, duše v očistci , dar zdraví a Boží
požehnání pro živé rodiny
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27. května : Neděle
Slavnost
SESLÁNÍ DUCHA
SVATÉHO
31. května : Čtvrtek
Svátek Navštívení Panny
Marie

6.55

Za + rodiče Annu a Aloise Váňovy, rodiče z obou stran
a duše v očistci
Za + Josefa Šimoníka, jeho rodiče, duše v očistci, Boží pomoc, ochranu
a požehnání pro živé rodiny

9.30
17.30

Za + Bohumila Juračku, + Miloslavu Michalčíkovu,
+ rodinu Strnadovu a Boží ochranu pro živou rodinu

Jména z kancionálu II.
(pokračování)
P. Drbohlav Jan Křtitel (1811-1877)
Narodil se 28.3.1811 v Týně nad Rovenskem. Po studiích se stává katolickým knězem. Působí jako farář a
vikář v Jeseníku, posléze jako učitel a pedagogický publicista. Píše náboženské stati, hojně překládá
náboženské knihy z němčiny. Z jeho literárního díla připomeňme: „ Básně, deklamace a písně z rozličných
básníků národních pro dospělejší vlasteneckou mládež“ (1861). Jeho největší zásluhou je vydání díla
„Katolický zpěvník, zřízený pro veřejnou i domácí službu Boží“ v roce 1855 v Praze tiskem Bedřicha
Rohlíčka v arcibiskupském semináři. Svoji kariéru završuje jako kanovník litoměřický. V Litoměřicích také
24. června 1877 umírá. Z jeho Katolického zpěvníku jsou do Kancionálu převzaty písně s jeho texty Lide
můj, slyš nářek Pána… ke křížové cestě, postní mešní píseň Dokonáno jest a mešní píseň Jako dítky
k Otci svému…
Jan Franus (15.-16. století),
Narozen v 15.stol., zemřel v 16.stol. Patřil k předním mužům města Hradec Králové, zámožný soukeník a jako většina hradeckých měšťanů - stoupenec umírněného křídla husitů. Již roku 1489 se stal městským konšelem
a později od r. 1503 dokonce vykonával funkci purkmistra, tj. nejvyššího městského úředníka. 8. listopadu 1505
nechal za 55 kop pražských grošů na vlastní náklady zhotovit bohatě iluminovaný tzv. Franusův kancionál, dnes
nazývaný spíše Franusův kodex (sborník 1-5ti hlasých skladeb domácího i cizího původu) určený pro literátskou
utrakvistickou družinu při kůru sv. Ducha. Codex Franus je významným, pamětihodným a velkolepým dílem
české hudební tradice nejen svými rozměry (66 x 43 cm, 367 listů, váha několik desítek kilogramů), ale především
svým obsahem. Jan Franus, též Franuš nazývaný, netušil, že na konci tisíciletí bude plod jeho osvícené investice
veleben jako jeden z nejdůležitějších pramenů k poznání českého vokálního vícehlasu z doby jagellonské. Z tohoto
zpěvníku byly do Kancionálu převzaty nápěvy a texty k adventním písním Co již dávní proroci a Vítej, Jezu
Kriste, vánoční Narodil se Kristus Pán, eucharistická K svátku tajemnému, mariánská mešní Ó Maria,
útočiště naše a prosebná píseň k Svatému Duchu Otče náš, milý Pane.
Připravil František Čech

„Kříž je v posledku vyjádřením toho, co znamená láska;
jenom ten, kdo ztratí sebe sama, najde se.”
Benedikt VI.
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ZPRÁVY A INFORMACE
Zahájení roku sv. Cyrila a Metoděje v Římě ve dnech 23. - 28. května 2012. Cena pouti 6.250,-- Kč. Informace
na našich webových stránkách nebo na faře.
Pouť včelařů na Svatém Hostýně: 20.5. mše sv. v 10.15 hodin
Pouť na Turzovku v sobotu 2. června. Přihlásit se je možné v sakristii, nebo u paní Svatavy Machů v Drnovicích.
tel.: 725104080.
Magnetky na podporu setkání mládeže ve Žďáru nad Sáz. ve dnech 14. - 19.8.2012 jsou v prodeji v sakristii.
Cena 50,-- Kč.
Duchovní obnova pro rodiny s dětmi na Svatém Hostýně o víkendu 8. -10. června v poutních domech. Je
připraven souběžný program pro rodiče i děti. Také je zajištěno hlídání dětí. Bližší informace na tel.: 587405292,
nebo: www.rodinnyzivot.cz
Letní pobyt pro prarodiče s vnoučaty ve Velkých Losinách ve dnech 18. - 25. srpna. Bližší informace na webu
centra pro rodinný život. Poplatek za dospělého do 60. let 2800, nad 60 let 2500, za dítě 2100 Kč.

SKUPINY

ÚKLIDU

V kostelích újezdské farnosti
v květnu 2012:
_______________________________________________

Dat. : Újezd : Drnovice : Slopné :
________________________________
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4.5.:

16.

4.

14

12.5.:

17.

5.

15.

19.5.:

18.

6.

16.

26.5.:

1.

7.

1.
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