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ROK BIŘMOVÁNÍ
Sedm reflexí
Biřmování = darování Ducha svatého – sedm darů
1) Dar rozumu – znát smysl svého života (spása).
2) Dar moudrosti – vědět, co mi pomůže pro spásu.
3) Dar rady – jak se zachovám.
4) Dar síly – setrvání.
5) Dar umění – poznání svých hřiven
6) Dar zbožnosti – vím, že je zde Bůh, který mě má
rád.
7) Dar bázně Boží – nemám strach, ale bojím se,
abych neztratil přátelství s Pánem Ježíšem.
Modleme se zvláště za naše letošní biřmovance, aby dobře využili času přípravy
na přijetí této svátosti dospělosti a zůstali ve svém životě vždy věrni Kristu.
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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 červenec:
Úmysl všeobecný: Aby každý mohl pracovat v bezpečných podmínkách.
Úmysl misijní: Aby křesťanští dobrovolníci v misijních územích svědčili o lásce Kristově.
Úmysl národní: Za prohloubení vztahu k biřmovacím patronům, kteří nás provázejí na cestě k Bohu.
Pro měsíc srpen:
Úmysl všeobecný: Aby s vězni bylo zacházeno se spravedlností a úctou k jejich lidské důstojnosti.
Úmysl misijní: Aby mladí lidé, povolaní následovat Krista, byli ochotni hlásat evangelium ve všech končinách
světa.
Úmysl národní: Aby rodiče a kmotři byli biřmovancům oporou a příkladem.

Z farních matrik :
Do společenství víry jsme skrze svátost křtu v měsíci červnu 2012 přijali:
Vojtěcha Šenovského
Matyáše Růžičku
Martu Dohnalovou
Matěje Bartoše
Štěpána Hrnčiříka
Matyáše Dorničáka

Horní Lhota
Újezd
Újezd
Újezd
Újezd
Loučka

***
Svou společnou cestu životem začali v měsíci červnu 2012 před Božím oltářem:
Lukáš Marášek
Kristýna Moudříková

Kaňovice
Horní Lhota

***
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V měsíci červnu 2012 odešli na věčnost a byl pohřbeni:
30. května:
Anna Šenovská
Slopné 146
7. června:
Alois Petrů
Drnovice 103
10. června:
Blažena Úšelová
Horní Lhota 119

81 let

92 let

62 let

Duchovní obnova v Břežanech
Ve dnech 14. 6. – 17. 6. 2012 jsem měla možnost
zúčastnit se modlitebního festivalu, který v Břežanech u
Znojma na klášterní zahradě sester sv. Hedviky pořádalo
sdružení "Česká republika pro Ježíše". Hlavním hostem
festivalu byl bratr Thomas Paul, katolický laický
misionář z Indie. Kromě bloku dopoledních a
odpoledních přednášek bratra Paula, který nám v nich
vysvětloval a prohluboval pravdy víry, byla dominantou
dne vždy navečer mše svatá při níž byl hlavním
celebrantem a kazatelem některý z
pozvaných kněží.
Krásné prostředí, atmosféra a počasí umocňovaly sílu
předkládaného Božího slova.
Přes celý průběh festivalu využívali účastníci také v
hojné míře možnost vykonat si svátost smíření
u některého ze zpovědníků, kteří s námi společně trávili všechny dny této duchovní obnovy. Večerní program
byl různorodý – svědectví komunity CENACOLO ze Slovenska, křížová cesta v přírodě, koncert chval,
svědectví zakladatelky hnutí Modlitby matek, Společenství čistých srdcí… Večer byl vždy zakončen
společnou adorací. Možnost soukromé adorace byla přes celý den i noc ve stanové kapli.
Vyvrcholením festivalu byla nedělní mše svatá za obrácení České republiky s českobudějovickým světícím
biskupem Mons. Pavlem Posádem. Slavné Te Deum ukončilo tyto požehnané dny.
Jiřina Masařová
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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
Začátek dnešního příspěvku se týká dokončení citace zápisu P. Jana Pírka, bývalého zdejšího faráře
z konce 19. a zač. 20. století, který byl nalezen při opravě báně z věže našeho kostela a byl tam poté i s novým
zápisem Dr. Studeného a zdejšího obecního úřadu (tehdy Místního národního výboru) opět uložen.
Zápis pokračuje: „Letošní rok (1898) bylo draho – docházely zprávy o hladu. U nás stálo kilogram
pšeničné mouky až 26 krejcarů, t.j. 52 haléřů – ostatek byl chvála P. Bohu dosti požehnaný, jen ovoce
poněkud málo v našem kraji, ale přece něco; počasí velmi příznivé, že snad ani pamětníka není, aby tak
pohodlně mohlo se pracovati, i ten největší lenoch mohl být krásně se žněmi hotov.
Úřad děkanský spravoval toho času vdp. P. Antonín Přemyslovský, děkan a farář ve Val. Kloboukách,
rodák z Bedihoště na Hané. Úřad farní zastával tentýž rok dp. Jan Pírek ze Smržic na Hané, jenž s obětavostí
mravní a zvláště hmotnou se přičiňoval, aby co nejvíc byla zvelebena nevěsta Krista Krále. Kooperátorem byl
dp. Josef Řezáč z Vrchoslavic na Hané. Na výchově školní mládeže činni byli příkladnou horlivostí snažíce se
u svých svěřených kromě jiných vědomostí vštípiti na prvním místě zbožnost, tito pánové: v Oujezdě p.
Rudolf Jakubka z Hranic, p. Zobaník z Blazic; Drnovice: p. Antonín Dolina z Bojkovic; Loučka: p. František
Mikulec z Hradčovic; Slopné: p. Jan Kolčava od Zábřehu; Vys. Pole: p. Valentin Podzemný z Lešné u Val.
Meziříčí. Předseda kostelního výboru byl p. Jan Orszák z Loučky. Starostové: Oujezd Jan Pavelka, Drnovice
Josef Machů, Vysoké Pole Jiří Machů, Loučka Jan Mikulka, Slopné František Zmeškal. Kostelníci byli
František Šimák a Jan Šimák, bratrové. Nejen sobě, ale i Vám, drazí nástupci, okrášliti se snažili místo sv.,
kde Bůh přebývá, ti, kteří byli před Vámi, zanechávajíce Vám povinnost, abyste dokonali, co nemohly síly
jejich a abyste po způsobu otců svých zbožností i ctností ozdobovali hlavně srdce svá. Dílo, které oni
vykonali, je přetrvá a kosti jejich budou již dávno trouchnivěti, kdy stále ještě budou Vás sem zváti hlasy milé
– ó vzpomeňte si a pomodlete se vroucně za pokoj jejich duší. Láska Boží provázej Vás stále a ať kostelíček
náš vévodí kraji záhoráckému, šťastnému a blaženému na věky! Dobrý Bůh dej toto.
Oujezd v říjnu léta spásy 1898 Jan Pírek, farář, razítko: Duchovní správa v Oujezdě ad. Klob. Listinu tuto
sepsal P. Josef Řezáč, kooperátor. Přiloženy jsou: Peníze ze měny korunové v r. 1898: 1 haléř – ½ krejcaru, 10
haléřů – 5 krejcarů, 20 haléřů – 10 krejcarů, 1 koruna – 50 krejcarů.
Opravu střechy v Újezdě jsme dokončili v srpnu 1984, ale rozhodli jsme se pokrýt měděným plechem
ještě kapli ve Slopném a obě kaple ve Vys. Poli. Celkový náklad činil asi 1 400 000 Kčs. Koncem roku nám
zůstal dluh 250 tisíc. Klempíři odcházeli počátkem října.
L.P. 1985
Rok 1985 končím s jakousi vnitřní radostí, že zde bylo mnoho lidí u sv. přijímání a v kostele, že po
Dušičkách mnoho farníků i cizích přijalo pomazání nemocných při společném udělování, ale cítím únavu
nejen po tom všem, co bylo třeba vykonat, ale i z toho důvodu, že na mně leží tíha mnohé práce a
zodpovědnosti; skončí svátky a začne škola. Až se rozjaří, chceme dávat nové měděné dráty a upravovat celou
elektroinstalaci. Potom mají přijít malíři a na několika stranách máme objednány nové věci do kostela.
Každou maličkost je nutno několikrát urgovat, znovu a znovu prosit. Řemeslníci o práci nestojí, všichni lidé
jsou plně zaměstnáni, není důchodce, který by neměl nějaké zaměstnání. Když se mi podaří pro kostel přece
jenom něco obstarat, mám radost, která mi dodává novu sílu a vytrvalost. Uvádím zde alespoň přehled toho,
co jsme s pomocí Boží v r. 1985 udělali. Kaple na Ploštině: přemalována socha Bolestné Panny Marie, nově
pozlacen oltář, pořízena vývěsní skříňka, zedníci opravili omítku průčelí kaple. Podpolí: sami farníci pořídili
nový kříž u hlavní silnice. Posvětíme jej na jaře 1986. Dodal jim ho pan Bařinka, sochař z Popova. Je to kříž
ze hřbitova . V Újezdě: vzadu v kapli nová epoxidová socha Panny Marie – Pieta. Za ní bude nové barevné
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okno a pod ním kamenný oltář. Do zdi byla zazděna kovová pokladnička. Byly pořízeny nové brány, aby bylo
možno nechávat kostel otevřený přes den kvůli adoracím a větrání. Nové dubové rámy na obrazech křížové
cesty pořídili Slopňané v dílně p. Fr. Váni. Nový boční oltář Božského Srdce Páně a nová epoxidová socha.
Nový dubový stojan na květiny pod sochu Panny Marie Fatimské. Nové figurky do Betléma, rovněž
epoxidové od p. Jana Bařinky z Popova. Dubové stoličky pro ministranty a kněze. Ve věži byla upravena
místnost nad sakristií, aby tam bylo možno ukládat Betlém. Ve Vys. Poli: kaple byla uvnitř celá renovována.
Sami farníci, většinou rodina Kořenkova č. 51 a Machů (Františka a její bratři) dali nový strop (traverzy a
hurdisky). Novou dlažbu a schody na kůr. Lavice byly přivezeny od sester sv. Kříže ze sv. Hostýna. Na faře:
dovezli jsme a s námahou uložili 100 metrů krychlových dubového řeziva na nové lavice. To byla velmi těžká
práce. Pořídili jsme novou zděnou jámu na vápno. Počasí nám nepřálo, celý rok pršelo a jáma se nám zbořila,
když byla polovina vápna 25q zhašena. Všechno jsme vybírali a znovu zdili. Pořídili jsme hned na jaře nový
přístřešek pro první sv. přijímání, velmi praktické. Vybetonovali jsme farní chlév a pořídili regály, aby se tam
mohly ukládat stroje a potřeby pro opravy kostela.
Mgr.Vladimír Měřínský

ŽIVOT A POSLÁNÍ KŘESŤANŮ V CÍRKVI A VE SVĚTĚ
Závěrečný dokument Plenárního sněmu katolické církve v ČR
Sněmovní text č. 8 (pokračování)

Program Desetiletí duchovní obnovy se rovněž dotýká fenoménu ekumenismu. O významu Desetiletí pro
ekumenické sblížení křesťanů pojednal kardinál Tomášek ve svém velikonočním poselství duchovním a
věřícím všech křesťanských církví a všem lidem dobré vůle v naší zemi z r. 1988. Je to pozoruhodný
dokument, který u nekatolických křesťanů u nás vyvolal někde vřele pozitivní, jinde poněkud rozpačitou
reakci, byl však velice kladně přijat v centru světového protestantismu, v ústředí Světové rady církví
v Ženevě, kde byl hodnocen jako příkladný projev ekumenické otevřenosti.
Ve zmíněném velikonočním poselství se říká: „My věřící jsme přece mnohými svazky přátelství,
příbuzenství, sousedství i spolupráce spojeni s bližními, kteří nesdílejí plně naši křesťanskou víru. Právě
z tohoto společenství života s nimi víme, nakolik hodnoty, o něž jde v tomto obnovném díle, vyjadřují
hlubokou touhu i jejich srdcí“. Program Desetiletí je koncipován tak, že se zde otevírá široké pole pro
spolupráci s lidmi i velmi vzdálenými od církevních společenství. Máme zde mnoho skutečných i
potenciálních spojenců v úsilí o mravní zdraví národa a společné dobro. Tito lidé by měli o iniciativě
Desetiletí obnovy co nejvíce vědět. Pro katolickou církev na tomto poli je pregnantním dokumentem dekret II.
vat. koncilu Dekret o ekumenismu – Unitatis redintegratio z 21.11.1964 a byl přijat 2 137 hlasy proti 11 a
téhož dne slavnostně vyhlášen. Pojmem „ekumenismus“ se míní „ekumenické hnutí“, které se vytvořilo teprve
v tomto století a které má jako konečný cíl obnovu církevní jednoty křesťanů. Pojmově je převzat z románské
jazykové oblasti a v ostatních jazycích není příliš šťastný (všechny – izmy jsou podezřelé z ideologie).
Neexistují důvody, proč by se nadpis dekretu „De ekumenismo“ nemohl tlumočit slovy „O ekumenickém
hnutí“. Vždyť také skutečně jde o hnutí konkrétně rozšířené mimo katolickou církev, jemuž v první polovině
tohoto století pomáhali jen jednotliví katolíci obdaření charismaty a k němuž se nyní katolická církev sama
úředně připojila koncilem. Nejde o nějaké zvlášť prosperující katolické hnutí, které by dokonce vystupovalo
jako konkurence hnutí vzniklého dříve. To bylo rozhodnuto samým koncilem právě při projednávání nadpisu
1. kapitoly. Neexistuje katolický ekumenismus. Jsou jen katolické zásady účasti na společném ekumenickém
hnutí.
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Ekumenické hnutí, které vzniklo mimo katolickou církev, si stanovilo jako nejbližší cíl přivést odloučené
církve, bez újmy jejich vlastního dogmatického chápání, na fóru Světové rady církví (statutárně založené v r.
1948) ke společným úvahám a ke společnému postupu ve světě. V r. 1965 bylo jejími členy asi 214 církví.
Dekret promeškal příležitost ocenit tuto ekumenickou práci. Avšak v r. 1965 byl při Světové radě církví zřízen
poradní výbor s katolickými členy. Velice se o to zasloužil Sekretariát pro jednotu křesťanů. Karl Rahner.
„Dle Dekretu o ekumenismu „ekumenickým hnutím“ se rozumějí jednání s podniky, které vznikají podle
různých potřeb církve a jsou zaměřeny k podporování jednoty křesťanů. K nim patří mimo jiné „dialog“ mezi
dobře připravenými odborníky na setkáních křesťanů z různých církví nebo společností, konaných v duchu
zbožnosti: Každý vyloží nauku svého společenství ... A konečně zkoumají všichni svou věrnost Kristově vůli
ohledně církve a odhodlaně přistupují k potřebnému dílu obnovy a reformy ... toto všechno věřící katolické
církve konají rozumně a trpělivě pod dohledem svých pastýřů, přispívají k uskutečňování spravedlnosti a
pravdy, svornosti a spolupráce, bratrské lásky a jednoty, aby touto cestou byly ponenáhlu překonány překážky
bránící dokonalému církevnímu sjednocení, aby se všichni křesťané shromáždili v jednom slavení eucharistie
a sdružili v jednotu jedné a jediné církve, v jednotu, kterou své církvi Kristus od počátku daroval a o níž
věříme, že subsistuje neztratitelně v katolické církvi, o níž doufáme, že bude stále více vzrůstat až do konce
věků. Není pochyby o tom, že katoličtí věřící při ekumenické činnosti se mají starat o odloučené bratry tím, že
se za ně modlí, hovoří s nimi o církevních záležitostech a činí k nim první kroky. Především mají upřímně a
pozorně uvažovat o tom, co je třeba obnovit a udělat ve vlastní katolické rodině, aby její život vydával věrnější
a jasnější svědectví o učení a institucích, které jí Kristus předal prostřednictvím apoštolů. Ačkoli má katolická
církev celé bohatství Bohem zjevené pravdy a všechny prostředky milosti, přece její členové z nich nežijí
s takovou horlivostí, jak by měli, takže se tvář církve jeví méně zářivá bratřím od nás odloučeným i celému
světu, a tím se brzdí růst Božího království. Proto mají všichni katolíci směřovat ke křesťanské dokonalosti a
každý se má podle své možnosti snažit, aby se církev tím, že nese na svém těle ponížení a umrtvování
Ježíšovo, den ode dne očišťovala a obnovovala, dokud si ji Kristus nepřipraví slavnou bez poskvrnky a
vrásky. Na druhé straně je nutné, aby katolíci s radostí uznávali a oceňovali pravé křesťanské hodnoty,
pocházející ze společného dědictví, které jsou u bratří od nás odloučených. Je spravedlivé a spasitelné uznávat
bohatství Kristovo a působení duchovních sil v životě jiných, kteří vydávají svědectví Kristu někdy až k prolití
krve: Bůh je totiž vždy podivuhodný a má být obdivován ve svých dílech. Nesmíme také nechat bez
povšimnutí, že cokoli milost Ducha svatého působí v odloučených bratřích, může sloužit i nám k poučení.
Všechno totiž, co je opravdu křesťanské, se nikdy nepříčí pravým hodnotám víry, ale naopak může vždy
pomáhat k dokonalejšímu pochopení tajemství Krista a církve. /Kap. I, Kat. zásady o ekum./
Mgr.Vladimír Měřínský
(pokračování příště)

Pořad bohoslužeb v červenci – farnost Újezd
1. července : Neděle
13. neděle
v mezidobí
Pouť v Újezdě
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7.00
8.15
9.40
11.00

Új.:
Sl.:
Új.:
Dr.:

Na dobrý úmysl
Za + Miloslava Fiodora (výroční mše sv.)
Za školní mládež (konec školního roku)
Za + Josefa Bodláka, rodiče z obou stra, duše v očistci,
dar zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu

ŠF
Mě
Ra
MJ
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2. července : Pondělí

17.35 Új.:

Ferie

3. července : Úterý

19.00 Dr.:

Sv. Tomáše, apoštola

4. července : Středa
Sv. Prokopa, opata, sv.
Alžběty Portugalské

5. července : Čtvrtek
Slavnost sv. Cyrila
a Metoděje, patronů
Evropy

6. července : Pátek
Sv. Marie Gorettiové,
panny a mučednice

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

7. července : Sobota

18.30 Sl.:
6.30 Új.:

Sobotní památka Panny
Marie

16.00 Lo.:
7.00 Új.:

8.července : Neděle
14. neděle v mezidobí
Pouť ve Slopném

9.července : Pondělí

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

Za + rodiče Hlavičkovy, dceru Jindřišku, manžela
Jaroslava, duše v očistci a Boží požehnání pro živé
rodiny
Za + rodiče Častulíkovy, syna Františka, snachu, zetě,
duše v očistci a dar zdraví pro živou rodinu
Za + rodiče Barcuchovy, + syna, dceru a duše v očistci
Za Františka Kolaříka, rodiče z obou stran, vnuka, zetě,
dar zdraví a Boží ochranu pro živou rodinu
Za farníky
Za živé a + osmdesátníky ze Slopného
Za + rodiče Gajdůškovy a ochranu P. Marie pro živé
rodiny
Za + Josefa Kořenka, rodiče z obou stran, stařečky, dar
zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu
Za + rodiče Šůstkovy, vnuka, duše v očistci a dary
Ducha svatého pro živou rodinu
Za + rodiče Petrášovy, dva + bratry a Aloise Gergelu
Za + Stanislava Greschnera, rodiče Greschnerovy,
Plškovy a duše v očistci
Za živou a + rodinu Kovářovu, Kozubíkovu a duše v
očistci
Za + Františku Slaměníkovu (výr. mše sv.) a jejího
+ manžela Břetislava
Za + Jiřinu Barcůchovu, jejího manžela a Boží ochranu
pro celou živou rodinu
Za farníky
Za padesátníky ze Slopného
Na dobrý úmysl

On
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Ferie

10. července : Úterý

19.00 Dr.:

Ferie

11. července : Středa

17.35 Új.:

Sv. Benedikta, opata,
patrona Evropy

18.30 Sl.:

12. července : Čtvrtek

19.00 Dr.:

Ferie
15.30 Új.:

13. července : Pátek
Sv. Jindřicha

Život farností

18.30 Sl.:

Za rodiče Častulíkovy, dceru Bohumilu, Annu, tři zetě,
vnučku Evu, Marii Častulíkovu, Blanku,duše v očistci
a Boží požehnání pro živou rodinu
Za + rodiče Kovářovy z Loučky, rodiče Drgovy, dar
zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu
Za rodiče Rakovy, Josefa Polčáka, Jiřího Janáčka a dar
zdraví pro celou rodinu
Za + rodiče Holánkovy, dceru Marii, jejího manžela,
+ rodinu a duše v očistci
Za + Aloise Buriánka, jeho rodiče, rodiče Kořenkovy,
Františka Bartoše, Boží pomoc a ochranu Panny Marie
pro živou rodinu
Za + rodiče Kovářovy, Josefa Změlíka, celou + rodinu,
duše v očistci, dar zdraví a Boží požehnání pro živou
rodinu

ChV

MH
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6.30 Új.:

14. července : Sobota
Bl. Hroznaty, mučedníka

16.00 Lo.:
11.00 Dr.:

15. července : Neděle
15. neděle v mezidobí

7.00 Új.:

Prosebná pouť za
dostavění kostela v Dolní
Lhotě

8.15 Sl.:
9.40 Új.:

16. července : Pondělí

17.35 Új.:

Panny Marie Karmelské

17. července : Úterý

19.00 Dr.:

Ferie
17.35 Új.:

18. července : Středa
Ferie

18.30 Sl.:

19. července : Čtvrtek

19.00 Dr.:

Ferie

20. července : Pátek

15.30 Új.:

Ferie
18.30 Sl.:

21. července : Sobota
Sv. Vavřince z Brindisi,
kněze a uč. církve

22. července : Neděle
16. neděle v mezidobí
Výročí posvěcení kostela
v Drnovicích
Sv. Marie Magdalény

23. července : Pondělí
Svátek sv. Brigity,
řeholnice

Život farností

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

Za Miroslava Žáčka, snachu Lenku, dvoje rodiče, duše
v očistci a Boží ochranu pro živou rodinu
Za + Jiřího Mikuláška, + rodinu Lauterbachovu, duše
v očistci a Boží pomoc pro živou rodinu
Za + Ludmilu Honkovu (výroční mše sv.), + rodiče
Honkovy, Bližňákovy, ochranu a Boží pomoc pro jejich
rodiny
Za + Annu a Josefa Barcuchovy, jejich rodiče a Boží
ochranu pro živou rodinu
Za + Václava Zelenku, živou a + rodinu
Za + Marii Machů, rodiče z obou stran a Boží ochranu
pro živou rodinu
Za Karla Kráčalíka, manželku, rodiče z obou stran,
jejich děti a duše v očistci
Za + rodiče Martiniskovy, syny Josefa a Karla, rodiče
Šuráňovy, syny Josefa a Zdenka, dar zdraví a Boží
požehnání pro živou rodinu Martiniskovu
Za + Karla Urubka, jeho rodiče, rodiče Drgovy a dar
zdraví pro živou rodinu
Za + Věru Mlýnkovu, Jaroslava Slámu, rodiče
Mlýnkovy a duše v očistci
Za + rodiče Stružkovy, rodiče Ovesné, jejich dva syny,
+ rodinu, duše v očistci a Boží požehnání pro živé
rodiny
Za + Marii a Františka Machů, + rodiče Častulovy,
ochranu a Boží pomoc pro živé rodiny
Za rodiče Lekešovy, dceru Helenu a Boží požehnání
pro živou rodinu
Za rodiče Juříčkovy, dceru Aničku, zetě, vnuka
Jaroslava a duše v očistci
Za + Františka Žálka, + rodinu Matochovu a dar zdraví
pro živou rodinu
Za Jindřicha Janků, dvoje rodiče, sourozence, dary
Ducha svatého a Boží požehnání pro živé rodiny
Na poděkování Pánu Bohu za 30 let společného života
s prosbou o Boží požehnání a ochranu pro celou rodinu
Řehákovu a Roubalíkovu
Na poděkování za Jana a Marii Jordánovy, SM.
Belarmínu, s prosbou o Boží pomoc pro živou rodinu
Za farníky
Za + Jindřicha Zvonka, rodiče Zvonkovy, Šomanovy,
syna Jaroslava, švagra Josefa Sáblíka a dar zdraví pro
celou rodinu

Mě

Ma
Če
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ChV
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24. července : Úterý

19.00 Dr.:

Za + Annu Hříbkovu, živou a + rodinu

17.35 Új.:

Za Josefa Mozgvu (k nedož. 80. narozeninám), dva +
syny, rodiče z obou stran, jejich syny, zetě a Boží
požehnání pro živé rodiny
Za živou i + rodinu Moclovu, Nytrovu a dobrý úmysl
Za + rodiče Pavelkovy, snachu, zetě, dar zdraví a Boží
požehnání pro živou rodinu

Ferie

25. července : Středa
Svátek sv. Jakuba,
apoštola

26. července : Čtvrtek

18.30 Sl.:
19.00 Dr.:

Sv. Jáchyma a Anny,
rodičů Panny Marie
15.30 Új.:

27. července : Pátek
Sv. Gorazda a druhů

18.30 Sl.:

28. července : Sobota
Sobotní památka Panny
Marie

29. července : Neděle
17. neděle v mezidobí

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

"Valašská pouť" na
Ploštině

11.00 Pl.:

30. července : Pondělí

17.35 Új.:

Sv. Petra Chryzologa,
biskupa a uč. církve

31. července : Úterý

19.00 Dr.:

Sv. Ignáce z Loyoly,
kněze

Za + rodiče Machů, syna Oldřicha, rodiče Kůdelovy,
+ syny, snachu, + Marii Stružkovu a dva manžely, Boží
požehnání pro živou rodinu
Za + Aloise Váňu, rodiče z obou stran, dar zdraví pro
živou rodinu doma i v cizině
Za farníky
Za Stanislava Hübnera, syna, zetě Františka, rodiče z
obou stran a Boží ochranu pro živou rodinu
Za živé a + sedmdesátníky z Újezda
Za + manžela Vladimíra, jeho otce, duše v očistci,
pomoc a ochranu P. Marie pro živou rodinu
Mše svatá za umučené na Ploštině a jejich rodiny.
Za + Františka Hovězáka, dvoje rodiče, bratra s
manželkou, švagrovou Olgu a dar zdraví pro celou
rodinu
Za + Antonína a Marii Běloňovy, živou a + rodinu
Běloňovu a Daňkovu

Če

MJ

Mě
ŠF
Mě

On

Pořad bohoslužeb v srpnu – farnost Újezd
1. srpna : Středa

17.35 Új.:

Sv. Alfonsa z
Liquory, biskupa a uč.
c.

18.30 Sl.:

2. srpna : Čtvrtek

19.00 Dr.:

Ferie

3. srpna : Pátek

15.30 Új.:

Ferie První pátek
v měsíci srpnu

18.30 Sl.:

Život farností

Za Vladimíra Čecha a ochranu Panny Marie pro živou
rodinu
Za Vladimíra Hlavicu, dvoje rodiče, duše v očistci a Boží
ochranu pro živou rodinu
Za + rodiče Obadalovy, rodiče z obou stran, syny Karla
a Františka, + Davida Smolka a Boží požehnání pro živou
rodinu
Za Miloslava Zvončáka, rodiče z obou stran a Boží pomoc
pro živou rodinu
Za + Františka Hlavenku, vnuka Michala, dvoje rodiče,
sourozence, duše v očistci a Boží požehnání pro živou
rodinu

MJ

Ku
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4. srpna : Sobota
Sv. Jana Marie
Vianneye, kněze

5. srpna : Neděle
18. neděle
v mezidobí
6. srpna : Pondělí

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

Svátek Proměnění
Páně

17.35 Új.:

7. srpna : Úterý

19.00 Dr.:

Sv. Sixta II., papeže
a druhů, muč.

8. srpna : Středa

17.35 Új.:

Sv. Dominika, kněze
18.30 Sl.:

9. srpna : Čtvrtek

Za + Jaroslavu Janošovu, živou rodinu a rodiče z obou stran
Za farníky

Mě

Za + Libuši Hlavičkovu (výroční mše sv.) a jejího manžela
Za nemocnou Vlastimilu Mikešovu, duše v očistci a dary
Ducha sv. pro celou rodinu Mikešovu a Kolaříkovu
Za + Annu Zvonkovu a Lidmilu Gajdošíkovu
Za + rodiče Běloňovy a zetě Antonína

ŠF
Mě

Za Karla Hlavičku, syna, dvoje rodiče, duše v očistci
a živou rodinu
Za rodiče Fojtů, syna Stanislava, snachu, zetě, duše
v očistci a dar zdraví pro živou rodinu
Za + Františka a Andělu Tomšů, + rodinu Tomšů,
Frýželkovu, duše v očistci, Boží pomoc a ochranu pro živé
rodiny
Za + Františka Pavelku, rodiče z obou stran, duše v očistci,
dar zdraví a Boží požehnání pro celou živou rodinu

Svátek sv. Terezie
Benedikty od Kříže,
panny a mučednice

19.00 Dr.:

Za Josefa Machuču, manželku Emilii, syna Miroslava
a duše v očistci

10. srpna : Pátek

15.30 Új.:

Svátek sv. Vavřince,
jáhna a muč.

18.30 Sl.:

11. srpna : Sobota

6.30 Új.:

Za + rodiče Urubkovy, dva syny, prarodiče, dary Ducha sv.
a Boží požehnání pro živou rodinu
Za + rodiče Starovy, syna Karla a dar zdraví pro živou
rodinu
Za + rodiče Ďulíkovy, jejich syna, vnuka Jožku, rodiče
Belžíkovy, Františka Janků, Františku Káčerovu, dar zdraví
pro živou rodinu a duše v očistci
Za + Josefa Kuželu, bratra, sestru, dvoje rodiče, duše
v očistci a dary Ducha sv. pro živé rodiny
Za Františku a Josefa Raškovy, jejich rodiče, sourozence
a duše v očistci
Za + Františka Hlavenku
Za farníky (sv. křest)
Za živé a + osmdesátníky z Drnovic

Sv. Kláry, panny
16.00 Lo.:

12. srpna : Neděle
19. neděle v
mezidobí
13. srpna : Pondělí

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

Ferie

17.35 Új.:

Za Jaromíra a Annu Belžíkovy, syna Františka, jejich
+ sourozence, rodiče z obou stran a duše v očistci

14. srpna : Úterý

17.30 Sl.:
19.00 Dr.:

Za + manžely Kozubíkovy a Františka Kozubíka
Za Jarmilu Urbanovu, rodiče, dvoje stařečky, jejich syny,
vnuka Josefa a dar zdraví pro živou rodinu

Sv. Maxmiliána Marie
Kolbeho,
Život farností

Ra
MJ
On
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6.30 Új.:

15. srpna : Středa
Slavnost
NANEBEVZETÍ
PANNY MARIE

17.35 Új.:

18.30 Sl.:
19.00 Dr.

16. srpna : Čtvrtek

19.00 Dr.:

Sv. Rocha a sv.
Štěpána Uherského
15.30 Új.:

17. srpna : Pátek
Ferie

18. srpna : Sobota
Sobotní památka
Panny Marie

19. srpna : Neděle
20. neděle
v mezidobí
Patrocinium sv.
Rocha ve Slopném

20. srpna : Pondělí

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

Sv. Bernarda, opata
a učitele církve

17.35 Új.:

21. srpna : Úterý

19.00 Dr.:

Sv. Pia X., papeže

22. srpna : Středa

17.35 Új.:

Panny Marie Královny
18.30 Sl.:

23. srpna : Čtvrtek
Sv. Růženy z Limy

24. srpna : Pátek
Svátek sv.
Bartoloměje,
apoštola

19.00 Dr.:
15.30 Új.:

25. srpna : Sobota

18.30 Sl.:
6.30 Új.:

Sobotní památka
Panny Marie

16.00 Lo.:

Život farností

Za + Annu Vaculovu, manžela Antonína, syna Antonína,
Alenu Kopřivňanskou, Viktora Kopřivňanského a celou
živou i + rodinu Kovářovu z Loučky
Za + Františka Machů, rodiče Machů, Polomíkovy,
+ sourozence, duše v očistci, dar zdraví a Boží ochranu
pro celou rodinu
Za živou a + rodinu Drgovu, Novákovu a duše v očistci
Za rodiče Tkadlecovy, Františka Hnaníčka, Františka
Anderse, duše v očistci, dar zdraví a Boží požehnání
pro živé rodiny
Za rodiče Kůdelovy, syna Stanislava, zetě Františka, rodinu
Prokešovu, Jana Šašinku, Boží pomoc a ochranu pro živou
rodinu
Za + rodinu Měřičkovu, syna, + rodiče a sourozence z obou
stran a Boží ochranu pro celou živou rodinu
Za Karla a Aloisii Šůstkovy, rodiče z obou stran, duše
v očistci a ochranu Boží pro živou rodinu
Za + rodinu Bockovu, Tomšů, Maňasovu, duše v očistci
a za všechny, na které nikdo nepamatuje
Za + Annu a Aloise Janošovy a duše v očistci
Za + Josefa Olejníka (výroční mše sv.)
Za + rodinu Stružkovu, Machovskou, Káčerovu, Františku
Vychodilovou, dar zdraví a Boží ochranu pro živou rodinu
Lo 123
Za šedesátníky ze Slopného
Za + Justina Kojdu, Vojtěcha Kořenka, Josefa Ovesného
a jejich + rodiče, dar zdraví a Boží ochranu pro živou rodinu
Za + rodiče Marcaníkovy, šest dětí a ostatní + rodinu, duše v
očistci, na které nikdo nepamatuje, dar zdraví a Boží pomoc
pro živou rodinu
Za + rodiče Stružkovy, Jaroslava Martinku, + prarodiče, dar
zdraví a Boží ochranu pro živou rodinu
Za + rodiče Váňovy, syna, dva zetě, jejich rodiče
a sourozence a Boží ochranu pro živou rodinu
Za manžele Rybářovy, duše v očistci a živou rodinu
Za + rodiče Zichovy, syna Vladimíra, dceru Leničku,
nemocnou osobu, dar zdraví a Boží požehnání pro živou
rodinu
Za syna Miroslava, manžela, duše v očistci a živou rodinu
Za + Vladimíra Svatoně, Františka Váňu, jejich rodiče,
rodinu Machů, Hlubinovu a dar zdraví pro živou rodinu
Za + Boženu Ambrůzovu, celou živou a + rodinu

An
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26. srpna : Neděle
21. neděle
v mezidobí
27. srpna : Pondělí

7.00
8.15
9.40
11.00

Új.:
Sl.:
Új.:
Dr.:

Za farníky
Za živou a + rodinu Daďovu, Kadlečkovu a Hořákovu
Za + Jaroslava Hlavičku (výroční mše sv.)
Za + Annu Petrů, rodiče, vnuka Luboška, Boží požehnání
a ochranu pro živou rodinu

An
Mě
ZvV
JaK
On

17.35 Új.:

Za + rodiče Juřicovy, syna, rodiče Pomykalovy a Boží
požehnání pro živou rodinu

Sv. Augustina,
biskupa a učitele
církve

19.00 Dr.:

Za + Emilii a Jana Častulíkovy, zetě Miloslava Machů a dar
zdraví pro živou rodinu

29. srpna : Středa

17.35 Új.:
18.30 Sl.:

Za + Antonína Sporka, bratra, jejich rodiče a živou rodinu
Za rodiče Pláškovy, Petrů, duše v očistci a Boží ochranu
pro živou rodinu
Na dobrý úmysl

Sv. Moniky

28. srpna : Úterý

Umučení sv. Jana
Křtitele

30. srpna : Čtvrtek

19.00 Dr.:

ChV

Ferie
15.30 Új.:

31. srpna : Pátek
Ferie

18.30 Sl.:

Za + manžely Pastyříkovy, jejich rodiče, duše v očistci
a ochranu P. Marie pro živé rodiny
Za + rodiče Mozgvovy, Vaňkovy, bratra Josefa a ochranu
Panny Marie pro živé rodiny

Ov

Pořad bohoslužeb v červenci - farnost Horní Lhota
1. července : Neděle
13. neděle v mezidobí

6.55

Za + Františka Katauera, rodiče Katauerovy, Váňovy, syna
Jaroslava a Boží požehnání pro živou rodinu
Za školní mládež (konec školního roku)

Pouť v Újezdě

9.30

2. července : Pondělí

19.00

Sehradice: Za Karla a Ludmilu Máčalovy, jejich rodiče, syna
Karla, dvě manželky, dceru a Boží požehnání pro celou živou
rodinu

6.55

Za + Františka Petráše, Marii a Josefa Stolaříkovy, duše
v očistci a živou rodinu
Za + Jaroslava a Marii Kozubíkovy, vnuka Radimka, živou
a + rodinu

Ferie

5. července : Čtvrtek
Slavnost sv. Cyrila
a Metoděje, patronů

9.30

Evropy

6. července : Pátek

17.45

Za + Františka Žáčka, dvoje rodiče, duše v očistci a Boží ochranu
pro živou rodinu

17.45

Za + Miroslava Polomíka (10. výročí úmrtí), jeho rodiče, syny,
duše v očistci, s prosbou o dar zdraví pro celou živou rodinu

Sv. Marie Gorettiové,
panny a mučednice

7. července : Sobota
Sobotní památka Panny
Marie
Život farností
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8.července : Neděle
14. neděle v mezidobí
Pouť ve Slopném

6.55
9.30

12. července : Čtvrtek
Ferie

17.30

Za živé a + rodiče Schovajsovy a Honzovy

17.45

Za + Jiřinu a Bohumila Váňovy a duše v očistci

14. července : Sobota
Bl. Hroznaty, mučedníka

15. července : Neděle
15. neděle v mezidobí

Za + Oldřicha a Marii Oškerovy, sourozence, dvoje rodiče, duše v
očistci a celou živou rodinu
Za + Marii a Květoslava Nášelovy, rodiče, sourozence, duše v
očistci a Boží požehnání pro celou živou rodinu

6.55

Prosebná pouť za
dostavění kostela v Dolní
Lhotě

10.00

16. července : Pondělí

18.30

Za + Petra Zábojníka, + rodinu Zábojníkovu, Pytlovu, dar zdraví a
Boží ochranu pro celou živou rodinu
Dolní Lhota: Za farníky

17.30

Sehradice: Na poděkování Pánu Bohu za 30 let společného života,
s prosbou o dar zdraví pro celou živou rodinu
Za + Jolanu Mičkovu, duše v očistci, živou a + rodinu

Sv. Vavřince z Brindisi,
kněze a uč. církve

17.45

Za tři + sestry a jejich manžely

22. července : Neděle
16. neděle v mezidobí

6.55

Za + rodiče Annu a Jana Polomíkovy, Josefa Válka a duše
v očistci
Na poděkování Pánu Bohu u příležitosti životního jubilea, za +
manžela, dvoje rodiče, bratra Františka a Boží požehnání pro živou
rodinu
Sehradice: Mše sv. a Mariánské večeřadlo (P. Stříž)

Panny Marie Karmelské

19. července : Čtvrtek
Ferie

21. července : Sobota

Výročí posvěcení kostela
v Drnovicích

9.30

Sv. Marie Magdalény

24. července : Úterý

17.00

Ferie

26. července : Čtvrtek
17.30

Za + Annu a Marii Dočkalovy, sestru, rodiče z obou stran
a Boží ochranu pro celou živou rodinu

Sobotní památka Panny
Marie

17.45

Za rodiče Večeřovy, duše v očistci a celou živou rodinu

29. července : Neděle
17. neděle v mezidobí

6.55

Za + rodiče Františka a Marii Latinákovy, dar zdraví a Boží
ochranu pro živou rodinu
Za + Aloise Divoku, dvoje rodiče, duše v očistci, Boží požehnání a
ochranu pro celou rodinu

Sv. Jáchyma a Anny,
rodičů Panny Marie

28. července : Sobota

"Valašská pouť" na
Ploštině

9.30

30. července : Pondělí

18.30

Sv. Petra Chryzologa,
biskupa a uč. církve

Život farností

Sehradice: Za + Oldřišku Novosadovu, manžela, syna, vnuka, dva
zetě, rodinu Roubalíkovu, Novosádovu a duše v očistci
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Pořad bohoslužeb v srpnu - farnost Horní Lhota
2. srpna : Čtvrtek

17.30

Za Stanislava Kozubíka a Boží ochranu pro celou živou rodinu

17.45

Za dvoje + rodiče, celou + rodinu, duše v očistci a Boží požehnání
pro živou rodinu

17.45

Za členy živého růžence

6.55

Za rodiče Mikovy, jejich sourozence, dědečky Šarmanovy
a Boží ochranu pro celou živou rodinu
Za + Josefa Zámečníka, rodiče, sestry a bratra, Marii
a Františka Šenovské, dceru Yvettu, živou a + rodinu

Ferie

3. srpna : Pátek
První pátek v měsíci

4. srpna : Sobota
Sv. Jana Marie Vianneye,
kněze

5. srpna : Neděle
18. neděle v mezidobí

9.30

9. srpna : Čtvrtek
Svátek sv. Terezie
Benedikty od Kříže,
panny a mučednice

17.30

Za + rodinu Krejčířovu, Matulovu, jejich + příbuzenstvo
a Boží požehnání pro živou rodinu

11. srpna : Sobota

17.45

Za + Františku a Antonína Chalupovy, jejich rodiče a duše
v očistci
Za rodiče Idesovy, syna, rodiče Bližňákovy, dva syny a tři dcery,
duše v očistci a Boží ochranu pro živé rodiny
Za + rodiče Ludmilu a Josefa Sanytrákovy, duše v očistci
a celou živou rodinu
Sehradice: Za celou + rodinu Zádrapovu, Strnadovu, Boží
požehnání a dar víry pro celou živou rodinu
Mše sv.
Za + rodiče Josefa a Marii Kozubíkovy, + Františka Macíka, živou
a + rodinu Grygarovu, Večerkovu a Macíkovu

Sv. Kláry, panny

12. srpna : Neděle
19. neděle v mezidobí
13. srpna : Pondělí

6.55
9.30
18.30

Ferie

15. srpna : Středa
Slavnost
NANEBEVZETÍ
PANNY MARIE
16. srpna : Čtvrtek

7.00
17.30

Sv. Rocha a sv. Štěpána
Uherského

17.30

Za Marii Žáčkovu, jejího bratra Aloise, rodiče z obou stran,
Františku Žalůdkovu a duše v očistci

17.45

Za + rodiče Vaněčkovy, zetě Milana, rodiče Závadovy, dva
sourozence, švagra a celou živou rodinu

19. srpna : Neděle
20. neděle v mezidobí

6.55

Patrocinium sv. Rocha
ve Slopném

9.30

Za + Luboška a Michalku Barcuchovy, duše v očistci, dar zdraví,
víry a Boží ochranu pro živou rodinu
Za farníky (sv. křest)

23. srpna : Čtvrtek

17.30

18. srpna : Sobota
Sobotní památka Panny
Marie

Sv. Růženy z Limy, panny

Život farností

Za + Boženu Váňovu, rodiče, sourozence, manžele Váňovy, syna,
dceru a rodiče Hradilovy
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25. srpna : Sobota
Sobotní památka Panny
Marie

17.45

Za + Jana Bětíka, dar zdraví a Boží ochranu pro živou rodinu

26. srpna : Neděle
21. neděle v mezidobí

6.55

Za + rodiče Šimoníkovy, syna Josefa, Boží požehnání
a dary Ducha sv. pro živé rodiny
Za živou a + rodinu Máčalíkovu, rodiče Beňkovy a duše v očistci
Sehradice: Za rodiče Bačovy, dvě dcery, dva syny, bratra Aloise,
duše v očistci a ochranu Boží pro živou rodinu
Za rodiče Perůtkovy, Úšelovy, jejich syny Vladislava a snachu
Helenu

27. srpna : Pondělí

9.30
18.30

Sv. Moniky

30. srpna : Čtvrtek

17.30

Ferie

Jména z kancionálu II.
(pokračování)

Hohoš Ladislav (1907-1983)
Slovenský spisovatel, básník, novinář a pedagog známý též pod uměleckými
pseudonymy Slávický či Slávik Čuhár se narodil v Kysuckom Novom Meste 16.
července 1907. Vystudoval Učitelský ústav v Košicích. Nejdříve působil jako
učitel v několika městech na Slovensku. Do literatury vstoupil v polovině 20. let,
kdy svoje básně publikoval časopisecky Ve své tvorbě se soustřeďoval na
nábožensky podbarvenou sociální lyriku s dominantními motivy Kysúc a Oravy.
Vydal sbírky básní Vlniace sa klasy, Cestou baladickou a Verte. Pro děti a
mládež napsal knížku Bavíme sa veselo (1932). V r. 1935-38 působil jako učitel
v Trnavě, v r. 1940 jako redaktor vydavatelství Spolku sv. Vojtěcha v Trnavě.
Zde autor fejetonů, povídek, novel, divadelních a knižných recenzí Člen
Literárně-vědeckého odboru Spolku sv. Vojtěcha, Matice slovenské, Spolku
mladých
slovenských
spisovatelů
úzce
spolupracoval
s hudebním
skladatelem Mikulášem Schneiderem-Trnavským a podílel se autorsky svými texty na vydání Jednotného
katolickeho zpěvníku, kterým se sjednotil zpěv lidových duchovních písní na Slovensku a jehož vydání v r.
1936 předběhlo o půl století svou dobu. Zemřel 19.února 1983 v Bratislavě. Do Kancionálu byla zařazena
mešní píseň na motivy jeho textu Ty jsi, Pane, v každém chrámě.

Inocenc III. (1161-1216)
Římský šlechtic, syn papeže Klementa III, vlastním jménem Lothar ze Segni v Anagni se narodil
v roce 1160 nebo 1161 v Gavignanu. Za 177. papeže byl zvolen 8. ledna 1198 ještě v den smrti svého
předchůdce Celestina III., v době zvolení nebyl ještě knězem, pouze kardinálem jáhnem. Knězem vysvěcen
21. února 1198. Vzdělání získal v Paříži, byl cílevědomý a neúnavný ve svém snažení. Okamžitě po zvolení
reorganizoval celý aparát, zmenšil počet úřadů a zefektivnil jejich práci. Do dějin vstoupil jako druhý
zakladatel církevního státu, když ihned po zvolení začal připojovat k Papežskému státu území, které mu bylo
Život farností

Stránka 15

protiprávně odňato (markrabství Ancona a vévodství Spoleto). Svou nestálou politikou vůči Německu, kdy se
přikláněl střídavě k několika německým vůdcům, se zasloužil o sjednocení německé říše. Papež prosazoval
svou svrchovanost nad všemi lidmi, chudými i šlechtici. A skutečně také král anglický, aragonský, český
(Zlatá bulla sicilská 1212), dánský, polský, portugalský a uherský přijímali formálně své země od papeže jako
léno. Soustředil se také na uspořádání 4. křížácké výpravy. Křižáci v roce 1202 obsadili Zadar a roku 1204
dobyli a vyplenili křesťanskou Konstantinopol, což poznamenalo vztahy s východními křesťany a zabránilo
vytvořit unii s řeckou církví. Podporoval reorganizaci církevních řádů, a jejich návratu k prvotní ideji
žebravých řádů, ztrátou majetku měli řády ztratit i svou moc a vrátit se ke svému poslání (vzdělávat, léčit, šířit
víru …). Tvrdě postupoval proti kacířům -roku 1208 vyhlásil křížovou (algibenskou) výpravu do jižní Francie,
kde došlo k masakru algibenských a katarů, prohlášených za kacíře, což trvale poznamenalo vztahy Vatikánu
a Francie. Za jeho vlády v roce 1215 proběhl IV. lateránský koncil, který nově vymezil katolickou věrouku.
Známý je jeho závěr o proměňování chleba v tělo Kristovo při mši. Koncil také stanovil předepsaný způsob
oblékání pro Židy a muslimy, aby se dali rozeznat od křesťanů a neuzavřeli s nimi manželství. Inocenc III.
zemřel 16. července 1216 v Perugii na horečku. Pohřben je v Římě v bazilice sv. Jana Lateránského. Je
údajně autorem textu svatodušní sekvence Přijď, ó Duchu přesvatý (Veni, Sancte Spiritus) uvedené
v Kancionálu
se dvěma nápěvy.

P. Jablonský Boleslav (1813 –1881)
Vlastním jménem Karel Eugen Tupý, český básník, kněz a národní buditel se narodil 14. ledna 1813
v Kardanově Řečici. Po absolvování gymnázia v Jindřichově Hradci studoval filosofii v Praze. Na
filosofických studiích přilnul k českým literárním vlastencům vedených J. K. Tylem. Vstoupil do
strahovského kláštera, později byl vysvěcen na kněze. Právě tam přijal svůj pseudonym.
Po vysvěcení na kněze v letech 1843 – 1847 působil jako kaplan v Radonicích nad Ohří. V té době
vydal řadu básní, které byly publikovány ve sbírkách Písně milosti a Moudrost otcovská. Dnes se nám tyto
básně možná budou zdát nestravitelné a patrně i nedokonalé, ve své době však patřily k vrcholům česky psané
lyrické poesie. V roce 1847 byl jmenován správcem kláštera blízko Krakova v Polsku a zde byl posléze
jmenován proboštem. V Krakově také 27.února 1881 umírá a je zde pohřben; později byly jeho ostatky
převezeny na Vyšehrad do Prahy. Byl významným účastníkem kulturního a politického života 30.let 18.století
a podílel se na činnosti Tylovy skupiny v Kajetánském divadle. V jeho básnické tvorbě převažovala milostná
lyrika, později se orientoval především na vlasteneckou a didaktickou poesii, patří do počátku romantismu v
české literatuře. Je autorem textu známé buditelské písně Zasviť mi, ty slunko zlaté. V Kancionálu jsou
zařazeny písně s jeho texty: mešní postní píseň Duše věrná a známá mešní píseň Pozdvihni se duše
z prachu.

Jacopone da Todi (1236-1306)
Blahoslavený Jacopone da Todi (narozen v Todi roku 1236) vlastním jménem Jacopo Benedicti či
Jacopo Benedetti byl italský mnich františkán, právník a básník. Po náhlé smrti své ženy se vzdal právnické
kariéry, majetek rozdal chudým a vstoupil do františkánského řádu. V roce 1298 byl Jakopone
exkomunikován a uvězněn v celách kláštera sv Fortuny v Todi po podepsání manifestu proti papeži Bonifáci
VIII, který nekompromisně zasáhl do sporu mezi dvěma frakcemi Menších bratří - spirituály a konventuály.
Po Boni-fácově podpoře konventuálů se spitituálové zradikalizovali a v čele s kardinálem Colonnou vydali
tzv. prohlášení z Lunghezzy, v němž byl Bonifác VIII sesazen. Papež odpověděl obléháním Palestriny, hradu
mocného šlechtického rodu Colonna, který bránili i mnozí spirituálové, mezi nimi i slavný básník Jacopone da
Život farností
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Todi. Po papežově smrti v roce 1303 byl z vězení propuštěn a dožil v ústraní kláštera. Zemřel na Štědrý den
1306 v Collazzone.
Byl autorem tzv. laudi, tj. chvalozpěvů na Boha, a také patrně prvním, kdo se pokusil zdramatizovat
evangelia, aby rozšířil jejich obecnou znalost, a byl tak zřejmě zakladatelem italského dramatu. Je autorem
nadšených mystických básní a s největší pravděpodobností je i autorem církevních hymnů Stabat Mater a
Stabat mater speciosa, i když oficiálně je ale jejich autorem papež Inocenc III. Současná bádání se shodují na
tom, že Inocenc byl autorem první verze, kterou později pozměnil a doplnil Jacopone da Todi, zejména s
ohledem na koncept Utrpení Krista, který byl pro františkánský řád obzvláště důležitý. Jeho textem je opatřena
postní píseň Stála Matka (Stabat Mater) uvedená v Kancionálu.
František Čech
Pokračování příště

ZPRÁVY A INFORMACE
Přihlášky do vyučování náboženství podávají do konce července pouze rodiče žáků, kteří nastoupí v září
do první třídy ZŠ a to osobně duchovnímu správci. Tiskopis přihlášky lze stáhnout z webových stránek
farnosti Újezd, nebo vyzvednout v sakristii.
Mše svatá v Dolní Lhotě ke cti Panny Marie Karmelské za dostavění dolnolhotského kostela bude v neděli
15. července v 10.00 hodin. Při ní bude sbírka na stavbu kostela.
Farní tábor na faře v Újezdě začíná v pondělí 15. července. Děti se scházejí v době od 7.00 do 8.00 hodin.
Je pro ně připraven zajímavý pořad. Aktivity budou v duchu cyrilometodějského tématu - hry, soutěže a pod.
Pouť na Ploštině bude letos v neděli 29. července v 11.00 hodin. Mši svatou bude obětovat za umučené na
Ploštině a jejich rodiny Mons. Vojtěch Šíma.
------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------ŽIVOT FARNOSTÍ Měsíčník farností. Vydává: Řím. katol. farnost v Újezdě a Horní Lhotě pro vnitřní
potřebu svých farníků. Adresa: Římskokatolická farnost 763 25 Újezd u Val Klobouk č. 5, tel./fax:
577350293; mobil: 731619849; 603154041; mail: rkf.ujezd@volny.cz. Webové stránky: www.rkf-ujezd.info;
rkf-hornilhota.info. Uzávěrka vždy 20. dne předcházejícího měsíce.
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