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DUŠIČKOVÍ KŘESŤANÉ
S mnoha evropskými biskupy se známe
už léta, a přece mě názor některých pěkně
překvapil. U nás, když chceme mluvit o
počtech věřících, se ptáme na účastníky
nedělních bohoslužeb, nebo na přihlášení se
k církvi při sčítání lidu. Jsou však země, kde
se říká: Podívejte se o Dušičkách na hřbitov,
kde se křesťané modlí za zemřelé. My
považujeme za křesťany ty, kteří dodržují
aspoň některé křesťanské tradice. Tím se
k nám přece hlásí.
Já se nechci spokojit s křesťanstvím,
které přivede člověka jednou za rok na půlnoční o Vánocích a o Dušičkách na hřbitov,
jako by mě nepotěšilo vyznání známého východního politika, který prohlašuje, že je
pravoslavný, i když ateista. Na druhé straně se musíme ptát, jestli naše měřítka nejsou
až sektářsky úzká, jestli dovedeme říkat s Ježíšem: Kdo není proti vám, je s vámi. (Mk
9, 40) Brát za vlastní i ty, kteří zachovávají jen něco z povinností, neznamená
snižovat laťku pro všechny a už vůbec ne je používat jako omluvu pro své
lajdáctví. Kdybychom však dovedli ocenit aspoň ty zbytky či náznaky křesťanské
tradice u našich současníků a dali jim najevo, jak si toho u nich vážíme, snad by v sobě
objevili poklad, o němž dosud nevědí, snad by padly skutečné bariéry a oni zatoužili
po dalších hodnotách.
V tyto sváteční dny vede mnohé na hřbitov láska, která nezapomíná a chce zůstat
s drahým zesnulým, či dokonce touží po budoucím setkání. Velká část návštěvníků
hřbitovů se i modlí a jistě by se modlili i další, kdyby to uměli, kdyby je to někdo
naučil. I když to všichni pro nedostatek náboženské formace nedovedou tak vyjádřit,
mají jakousi víru v život věčný a společenství svatých v nebi. Kdyby smrt znamenala
definitivní konec, byla pádem do nebytí, nemělo by přece smysl mrtvé navštěvovat,
přinášet jim květy a zažíhat světla, projevovat lásku. Zástupy rozumných lidí to však
dělají, takže by mnohdy stačilo jim vhodným způsobem prozradit něco z toho, co nám
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Kristus svěřil. Vždyť ty dary nám byly dány k tomu, abychom mohli být užiteční!
(srov. 1Kor 12,7).
Dlouho sním o tom, že bychom o Památce zemřelých na každém hřbitově nabízeli
hezké lístky s krátkou modlitbou. Dárek potěší, tento může mnohým posloužit a
pomoci udělat duchovní krůček. Jen kdyby ti, kterým bylo svěřeno tajemství víry měli
víc odvahy, jejich láska měla víc vynalézavosti a jejich samostatnost víc aktivity!
Hřbitovy o Dušičkách by pak byly nejen pietními místy k tichému zadumání, ale i
živými misijními poli a slavnostní manifestací víry ve vzkříšení a život věčný, byly by
obrazem nevěsty okrášlené pro Ženicha, který přijde na konci věků.
(Z knihy Burcování arcibiskupa Jana Graubnera připravil V. Ulrich)

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 listopad:
Úmysl všeobecný: Aby biskupové, kněží a všichni služebníci evangelia odvážně
svědčili o věrnosti ukřižovanému a vzkříšenému Pánu.
Úmysl misijní: Aby církev putující na zemi zářila jako světlo národům.
Úmysl národní: Za apoštolskou horlivost při hlásání evangelia v současné společnosti.

Z FARNÍCH MATRIK :
Do společenství víry jsme skrze svátost křtu v měsíci říjnu 2012 přijali:
Sofii Belžíkovou
Nelu Zvončákovou
Jiřího Gabrhela
Amálii Ambrůzovou

Újezd
Újezd
Slopné
Újezd

Svou společnou cestu životem začali v měsíci říjnu 2012 před oltářem :
Radim Vaněk
Veronika Frýželková

Návojná
Újezd

Blahopřejeme
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V říjnu 2012 odešli na věčnost a byli pohřbeni:
8. října:
Věra Marcaníková
Zlín, Kvítková 80/112
54 let
12. října:
Josef Lysáček
Slopné 59
82 let
16. října:
Miroslava Dorničáková
Újezd 80

49 let

Z pamětní knihy farnosti Újezd
IV. Náboženské poměry dle zaznamenání ThDr. P. Jaroslava Studeného,
faráře a administrátora farnosti v letech 1984 – 1990
Milosrdný Bůh mně zatím dopřává, že mohu doposud využívat jeho nezasloužené
milosti a přispívat do našeho farního měsíčníku. Činím tak rád, neboť se tím
obohacuje současně můj obzor poznání ve smyslu řádu Tovaryšstva Ježíšova a jejich
hesla OAMDG – Vše pro větší slávu Boží, nebo i úsloví K. H. Borovského o tom, že
kdo si myslí, že se učí atd. (znají s dodatkem moji bývalí žáci), což však platí obecně,
tedy i pro mě.
Při čtení zápisu, který prováděl Dr. J. Studený, člověk si dává do souvztažnosti
určité rysy současnosti a jeho ekonomické aktivity, které pochopitelně nebyly jeho
nejvyšší prioritou v užším slova smyslu, ale byla to přesto činnost i manažerská, dnes
často používaný termín (manažer = organizační pracovník, zprostředkovatel, vedoucí
řídící pracovník), která se mu dařila. (Důvody proč, o tom jsem se již zmiňoval dříve.)
Využívám této jeho charakteristiky, kterou jsem si dovolil vůči němu ve vší uctivosti
záměrně v době, kdy v našem nejvyšším zákonodárném sboru poslanci mají na stole
„konečné řešení?!“ kostlivce ve skříní, čímž je více než 20 let nerealizovaná restituce
církevního majetku, o který církve přišly Únorem 1948. Nebýt toho, nebylo by co
řešit, jak často slýcháváme tento slogan. Opoziční námitky celého spektra těch, kteří
vyřešení tomuto oprávněnému požadavku nepřejí, jsou nejrůznější. Vždyť jde
v podstatě „až“ na prvním místě o peníze.
Dovolte mně k tomuto dvě poznámky. Jak se dovídáme z životopisu 12 římských
císařů, svérázným způsobem se k této kauze postavil císař Titus Flavius Vespasianus
z dynastie Flaviovců (69–70 po Kr.) ve sporu se svým synem Titem, který r. 70 dobyl
a zničil Jeruzalém. Syn mu vyčítal vybírání daní, které vložil na daň z veřejných
záchodků. Otec – císař Vespasianus vzal minci z vybíraných daní a dal ji synovi
přičichnout se slovy: „Pecunia non olet – (peníze nepáchnou)“... Ale často páchnou!!!
Tíží člověka, jsou-li nesprávně, podloudně, machinacemi nabyté. Římané ještě
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dodávali – Cui prodest – Komu na prospěch? A jednou z výtek opozice, které
zaznívají na adresu církví, je totiž „obava“, že by s navráceným majetkem neuměly
hospodařit. Táži se, jak uměl s tolika miliony hospodařit ThDr. J. Studený, jež mu
protekly rukama. Analogických příkladů tisíce (víme, že existuje rub i líc). Převažují
pozitiva. Poznámka druhá. Bylo mně dopráno částečně poznat hospodaření tzv.
„Modrých sester“, Congregatio Sororum Misericordae S. Vincentii – Milosrdných
sester sv. Vincence z Pauly – Vincentek, jejichž společnost křesťanské lásky sv.
Vincenta de Paul mj. sídlící na Mendrice blízko Litomyšle. Tyto sestry zde získaly ze
svých prostředků ruinu zdevastovaného zámečku, z jehož prostředí a okolí čerpal A.
Jirásek námět ke své divadelní hře Lucerna. Sestry ruinu získaly od blízkého správního
úřadu, který ho dal předtím do užívání Pionýrské organizaci Socialistického svazu
mládeže. Sestry zámeček a přilehlé budovy s barokní kaplí z devastovaného stavu
zrestaurovaly pomocí svých známých a darů i ze Slovenska a zřídily zde pro sebe
v 60. letech 20. století středisko pro výchovu novicek a pro odpočinek pro sestry již
staré a také pro ty, které potřebovaly načerpat další síly pro práci např. v nemocnici
Milosrdných bratří v Brně a jinde. Když jsem toto vyprávěl své paní učitelce ze 3.
třídy obecné z blízkých Kunovic, tak mně řekla: „Máte-li nějakou potíž tohoto druhu,
dejte to řádu – kongregaci a bude vše v pořádku.“ Umí tedy církev resp. církve
hospodařit? Není tato „starost“ některých lichá? Co tedy za tím vězí? To vše mně
přichází na mysl v současnosti, když si připomínáme Dr. Studeného, jak ten dokázal
s prostředky darovanými zdejšími pracovitými a obětavými farníky hospodařit, což
jeho, ale i nás činilo šťastnými. Bylo a je to jen navázání na snažení jeho předchůdců a
pokračující touto tendencí v současnosti a doufám, že tomu tak bude, až my zde
nebudeme. Vždy budou i na tomto poli roky úrodné a roky méně úrodnější, ale věřím,
že lid zdejší bude moci stále ve svých svatyních zpívat... Pane, moc Tvou velebíme...
Dále navazujeme přímo na zápis Dr. Studeného. Nový rok jsme začali s přebytkem
7 670 Kčs. Sbírky: únor: 33 920,- březen: 34 070,- duben: 38 190,- květen: 45 140,červen: 37 190,- červenec: 31 380,- srpen: 32 015,- září: 31 410,- říjen: 28 460,listopad: 38 610,- a prosinec: 56 070,- ; celkem: 406 455 Kčs. Nedělní sbírky při mši
svaté, ofěry při pohřbech, svatbách a jiných příležitostech, dary na denní mše svaté a
dary jednotlivců– 176 550,- Kčs. Bohu díky za uplynulý rok, za všechna duchovní
dobrodiní, za vytrvalost ve víře a za obětavost pro dům Boží.
L.P.1987
Zápis do kroniky píši obyčejně podle celoroční uzávěrky, jak ji podávám v kostele
pokaždé 1. ledna za uplynulý rok. Tuto uzávěrku si vypůjčuje p. učitel Měřínský, který
píše obšírně obecní kroniku.
V tomto roce bylo nezvykle mnoho svateb, několikrát byly i dvě za sobotu, a to
oba páry zároveň. Pohřbených bylo málo. Mám jakési zkušenosti, že v době velkých
oprav neumírá mnoho lidí. Čekají, až bude kostel opravený nebo je to Boží odměna za
oběti pro dům Boží? Společné zaopatřování bylo zase dvakrát za rok a lidí přišlo
mnoho, asi přes 100. Stále se mi zdá, že lidé využívají málo příležitosti, kdy jsou zde
cizí zpovědníci. Nevýhodou je, že vánoční svatá zpověď je už na Krista Krále. Někteří
nejdou, čekají na vánoce a ti, kteří jdou, o vánocích přicházejí ke svaté zpovědi znova.
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U prvního svatého přijímání bylo 46 dětí, sehradští byli už v Horní Lhotě. Do nových
bytovek v Újezdě se stěhují noví, neznámí lidé, kteří neposílají děti do náboženství.
Začali jsme s velkou opravou fary. Zbořili jsme starou dřevárku a postavili novou,
zároveň s garáží. Potom jsme udělali venkovní omítky. Byla to namáhavá práce a ještě
přitom bylo deštivé, chladné počasí. Hned potom jsme začali se stavbou záchodu a
skladiště za kostelem. Všechny naše obce se na tom podílely a udělaly dílo, které je
velmi potřebné. Drnovice udělaly základy, Vys. Pole všechno zdivo, Loučka vnitřní
omítky, Slopné venkovní omítky. Úježďané všechny přípravné a jiné práce. Místní
národní výbor nám dovolil postavit budovu na obecním pozemku a zato jsme nechali
jednu místnost pro máry, které se dosud ukládaly někam za starou školu. Všechny
náklady hradil farní úřad a zajistil všechny práce. MNV zaplatil jenom záclonu do
svého skladiště a plachtu na máry.
Během roku jsme postupně vyměňovali olověné těsnění na barevných oknech a
zároveň dávali druhá, průhledná okna. Tím jistě kostel získal. Zdvojením oken se nám
zvýší teplota uvnitř kostela aspoň o 8 stupňů. Během uplynulého roku jsme mohli
vyměnit lavice v kostele za nové. Každý máme jinou postavu a najít lavice, které by
vyhovovaly každému, není možné. Všeobecně je možno říci, že lavice jsou vyhovující
a vzhledově pěkné.
Mgr.Vladimír Měřínský

ŽIVOT A POSLÁNÍ KŘESŤANŮ V CÍRKVI A VE SVĚTĚ
Závěrečný dokument Plenárního sněmu katolické církve v ČR
Sněmovní text č. 8 (Desetiletlí duchovní obnovy národa)
Při letošním svátku sv. Václava v Den české státnosti, kdy se konala ve Staré
Boleslavi národní pouť, jsme slyšeli aktuální a důrazná slova našich předních
církevních představitelů kardinála Duky, arcibiskupa Graubnera, biskupa
Radkovského, která souzněla s projevem prezidenta Klause a která akcentují stálou
důležitost a nadčasovost programu Desetiletí duchovní obnovy národa. Důraz byl
položen na zřejmost týkající se poměrů i u nás, že pokud lidstvo nezmění dosavadní
směr civilizačního rozvoje a celou filozofii a systém hodnot, z něhož tento směr
vycházel, zahyne. Civilizace konzumu, násilí a bezohledné manipulace s přírodou i
lidmi nemá budoucnost. Přivedla nás na pokraj přírodní katastrofy v planetárním
rozměru. Ve světě, kde se lidé chtějí především mít stále lépe, nedovedou se ukáznit a
nedovedou se dělit, nedovedou mít v této honbě za materiálním blahobytem
odpovědnost za druhé lidi a za přírodu, miliony trpí hladem a příroda odumírá, její
zdroje jsou vyčerpány a devastovány. My křesťané vidíme v tomto postoji
novověkého člověka ke skutečnosti – postoji, na kterém se ovšem všichni podílíme –
další podlehnutí oné odvěké touze člověka „být jako bůh“, nebýt nikomu odpovědný,
vzít život a svět do vlastní režie, zneuznat Boha, jeho zákon a jeho pozvání k životu
lásky a odpovědnému spravování svěřeného světa. Papežové moderní doby vytyčují
ideál „civilizace lásky“; Jan Pavel II. pak úsilí o vytvoření této civilizace důsledně
spojuje s obhajobou všech lidských práv a důrazem na jedinečnou hodnotu a
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důstojnost lidského života, každého života, včetně nenarozených i těžce nemocných a
postižených. Jde o objevování a uskutečňování hodnot, které mohou přispět
k budování civilizace lásky pro třetí tisíciletí. Křesťané a ostatní vnitřně s nimi
spříznění lidé mají národu ukázat víc než jen hezká slova, mají nabídnout alternativní
životní styl, založený na celostním pojetí člověka a skutečnosti. To znamená na
takovém přístupu k životu, který přestal s vytěsňováním a potlačováním duchovních a
mravních hodnot, typickým pro současný konzumní materialismus. Vůči tomuto
materialismu nelze postavit podobně jednostranný spiritualismus (jak jsme toho
svědky u různých sekt a hnutí dnešní doby), nelze nevidět i kladné hodnoty, které
přinesla moderní doba včetně vědeckého poznání a technických vymožeností – je třeba
usilovat o vyváženost, úplnost, harmonii. Vždyť pojmy svatost, spása a zdraví
bytostně souvisejí s pojmem celosti a celistvosti. Jsme přesvědčeni, že k této plnosti
života lidstvo nedospěje automaticky na linii vědecko-technického pokroku (jak se
naivně domnívala ještě minulá generace), cestou sociálních opatření, zdravotněhygienických zásad či technik k individuálnímu rozvíjení osobnosti a „rozšiřování
vědomí“ – nýbrž životem sebepřekračující lásky, kterou nám ukázal Ježíš Kristus.
Historik Golo Mann výstižně řekl, že humanismus je křehká rostlina a není-li
naroubována na kmen pevnějších a hlubších duchovních hodnot, brzy uvadá. Spojení
s Kristem jako živým kmenem máme velikou svobodu při hledání konkrétních
odpovědí na konkrétní problémy dnešní doby – podle slov sv. Pavla: „Všechno
zkoušejte, a co je dobré, toho se držte“.
Obdobou našeho obnoveného programu byla např. Velká novéna pokřesťanštění
Polska, jubileum polského patrona sv. Stanislava nebo 600. jubileum Jasné Hory.
Nezapomenutelné byly oslavy 950. výročí smrti sv. Vojtěcha u nás v r. 1947 s poutí po
farnostech naší republiky. Pro mnohé z nás, pamětníky, se tato duchovní oslava
nezapomenutelně zapsala do našich srdcí, zejména obrovskou účastí věřících, což
může být pro dnešní mladou generaci, a nejen pro ni, radostným povzbuzením
k následování. Desetiletí určitě není a nebylo záležitostí politickou, pokud se
politickou míní zápas o moc a vládu ve společnosti; usiluje o proměnu srdcí a ne
změnu politických struktur a poměrů. Tento svět je udělán tak, že rovina duchovní a
rovina společenská nejsou od sebe odděleny nepropustnou stěnou. V Desetiletí zajisté
jde nejen o to, aby se lidé více a lépe modlili, nýbrž také o poctivost, pravdu a
spravedlnost v rodině, na pracovišti, a rovněž ve společenských institucích. Týká se
postojů lidí, atmosféry ve společnosti a uzdravení lidských vztahů na všech úrovních –
a v tomto smyslu (ale právě jen v tomto smyslu) jde ovšem o „polis“ a „věci obecné“.
Mgr.Vladimír Měřínský
(pokračování příště)
Nechtěj se podobat pozlacené korouhvičce na střeše
vysoké budovy; jakkoliv se třpytí, ať je jak chce vysoká,
nic nepřidá na pevnosti stavby.
- Buď raději jako starý základní kámen, ukrytý v zemi, kde ho nikdo nevidí. Díky tobě
budova nespadne.
Josemaría Escrivá de Balaguer
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Pořad bohoslužeb v měsíci listopadu - farnost Újezd
6.30 Új.:
1. listop.: Čtvrtek
Slavnost
VŠECH
SVATÝCH

15.20 Új.:
17.00 Dr.:
17.30 Sl.:

2. listop. : Pátek
Vzpomínka
NA VŠECHNY
VĚRNÉ
ZEMŘELÉ
3. listop. : Sobota
Sv. Martina de
Porres, řeholníka
4. listop. : Neděle
31. neděle
v mezidobí
5. listop.: Pondělí
Ferie
6. listop. : Úterý
Ferie
7. listop.: Středa
Ferie

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

8. listop.: Čtvrtek 17.00 Dr.:
Ferie
9. listop.: Pátek
15.30 Új.:
Posvěcení
lateránské baziliky 17.30 Sl.:
6.30 Új.:
10. listop.:Sobota
Sv. Lva Velikého,
papeže a učitele
církve

10.00 Új.:
16.00 Lo.:

Za Františka Fojtů, zetě Josefa, bratry, švagrové, rodiče
Machů, dceru Annu a Boží požehnání pro živou rodinu
Za + Josefa Martinku, sestru, rodiče,
duše v očistci a Boží požehnání pro živou rodinu
Za + Andělu a Františka Machů, jejich rodiče,
sourozence, dceru, zetě, duše v očistci a Boží ochranu
pro živé rodiny
Za + Annu Hořákovu a na poděkování za ochranu Panny
Marie a Boží pomoc pro živou rodinu
Na úmysly Svatého otce
Za + Jana Šimoníka, prarodiče, rodiče Tejmlovy, duše
v očistci a dar zdraví pro živé rodiny
Za všechny věrné zemřelé
Za živou a + rodinu Moclovu, Nytrovu a dobrý úmysl
Za Stanislava Dorničáka, bratra, + rodiče, rodiče
Macíkovy a + děti
Za Aloise Bobála, dvoje rodiče, zetě a dar zdraví pro
živou rodinu
Za + Jarmilu Macíkovu (výroční mše sv.)
Za živou a + rodinu Hlavičkovu, Kolaříkovu, Machů
a duše v očistci
Za Marii a Oldřicha Martinkovy, jejich + rodiče a Boží
požehnání pro živou rodinu
Za + Josefa Ambrůze (výroční mše sv.)
Za Marii Mikeskovu, Františka Novosada, Janičku
Frýželkovu, dar zdraví a Boží požehnání pro živou
rodinu Frýželkovu, Hruškovu a Novosadovu
Za + Františku Vašičkovu, + rodiče z obou stran a dar
zdraví pro živou rodinu
Za Boženu Janošovu, syna Josefa a rodiče Machů
Za + Martina Michalčíka, manželku, sourozence, rodiče
Janošovy, syna a ochranu Panny Marie pro živé rodiny
Za + rodiče Stružkovy, děti, zetě, vnučku, rodinu
Ročákovu, Zámečníkovu a duše v očistci
Za + rodiče Maňasovy, Jandíkovy, dar zdraví a Boží
ochranu pro živou rodinu
Za Jindřicha Váňu, švagra Josefa, rodiče z obou stran
a Boží ochranu pro živou rodinu
Za + rodiče Balouchovy, rodiče Buriánkovy, jejich
rodiče, dar zdraví a Boží požehnání pro celou živou
rodinu
K Duchu svatému za ty, kteří přijmou svátost biřmování
Za + Štěpánku a Františka Andrysovy a duše v očistci
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7.00 Új.:
11. listop.:Neděle
32. neděle
v mezidobí

8.15 Sl.:

Sv. Martina
Tourského, biskupa

9.40 Új.:
11.00 Dr.:

12. listop.: Pondělí 15.30 Új.:
Sv. Josafata,
13. listop.: Úterý
17.00 Dr.:
Sv. Anežky České,
panny
15.30 Új.:
14. listop.: Středa
Ferie
17.30 Sl.:
15. listop.: Čtvrtek 17.00
Ferie
15.30
16. listop.: Pátek
Sv. Markéty
Skotské, Sv.
17.30
Gertrudy, panny
17. listop.: Sobota
6.30
Sv. Alžběty
16.00
Uherské, řeholnice
7.00
18. listop.: Neděle
33. neděle
v mezidobí
8.15
Patrocinium
sv. Anežky
v Drnovicích
9.40
11.00
19. listop.:Pondělí
Ferie
20. listop.: Úterý
Ferie
21. listop.: Středa
Zasvěcení
Panny Marie
v Jeruzalémě
22. listop.: Čtvrtek
Sv. Cecílie, panny

Dr.:
Új.:
Sl.:
Új.:
Lo.:
Új.:
Sl.:
Új.:
Dr.:

15.30 Új.:
17.00 Dr.:
15.30 Új.:
17.30 Sl.:
17.00 Dr.:
15.30 Új.:

23. listop.: Pátek

Za Ludmilu a Stanislava Zvončákovy, jejich rodiče
a Boží pomoc pro živou rodinu
Za Josefa Kozubíka, + bratra a sestru, rodiče z obou
stran, živou a + rodinu doma i v cizině
Za farníky (sv. křest)
Za + rodiče Kupčíkovy, dvy syny, manžele Svobodovy a
duše v očistci
Za + Petra Baláčka, + Marii Hlavicovu, duše v očistci a
dar zdraví pro živou rodinu
Za + Ludmilu Honkovu, rodiče Honkovy a Bližňákovy,
duše v očistci, ochranu
a Boží pomoc pro rodiny
Za Annu, Ludmilu a Josefa Manovy, uše v očistci, Boží
pomoc a ochranu Panny Marie pro živé rodiny Manovy,
Trčkovy a Machů
Za živou a + rodinu Číčelovu, Urbaníkovu, Petrášovu a
duše v očistci

Ma
Če
Am
KV
On

Ku

Na poděkování Pánu Bohu a P. Marii za ochranu a Boží
pomoc pro živou rodinu Kořenkovu
Na poděkování Pánu Bohu za 50 let společného života, s
ChV
prosbou o Boží ochranu pro celou rodinu a za duše v
očistci
Za Marii a Františka Machů, duše v očistci a Boží
požehnání pro živé rodiny
Na dobrý úmysl za + kněze
Mě
Na poděkování P. Marii u příležitosti životního jubilea,
za + manžela a dar zdraví pro celou rodinu
Za + rodiče Pačiorkovy, syna Pavla, ochranu a Boží
požehnání pro živou rodinu
An
Za nemocnou Vlastimilu Mikešovu, duše v očistci a dary
ChV
Ducha sv. pro celou rodinu Mikešovu a Kolaříkovu
Za + Jana Václavíka (výroční mše svatá)
ŠF
Na poděkování Pánu Bohu za 35 let společného života s
KJ
prosbou o Boží ochranu pro živou rodinu
Za Emila Húště, dva syny, rodiče z obou stran a živou
rodinu
Za + Jana Smolka, dvě dcery, dva zetě, vnuka Josefa
a duše v očistci
Za + rodiče Urubkovy, Zvonkovy, duše
v očistci, dar zdraví a Boží požehnání pro živé rodiny
Za + Emila Šustka, bratra, dvoje rodiče, duše v očistci a
živou rodinu
Za + Emilii a Jana Častulíkovy, rodinu Častulíkovu,
Šulákovu a Frýželkovu
Za + Josefa a Ludmilu Kořenkovy, jejich rodiče a Boží
pomoc pro živou rodinu
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On

Am

MH

Ferie
24. listop.: Sobota
Sv. Ondřeje
a druhů,
mučedníků
25. listop.: Neděle
Slavnost
JEŽÍŠE
KRISTA,
KRÁLE
Sv. Kateřiny

17.30 Sl.:
6.30 Új.:

26. listop.:Pondělí
Ferie
27. listop.: Úterý
Ferie

15.30 Új.:

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

17.00 Dr.:
15.30 Új.:

28. listop.: Středa
Ferie
17.30 Sl.:
29. listop.: Čtvrtek 17.00 Dr.:
Ferie
15.30 Új.:
30. listop.: Pátek
Sv. Ondřeje,
17.30 Sl.:
apoštola

Za Josefa Bližňáka, otce a Boží ochranu pro celou rodinu
Za Josefa Ďulíka, jeho otce, rodiče Drgovy a živou
Ku
rodinu
Za Zdenku Hlavičkovu, rodiče z obou stran a dar zdraví
pro živou rodinu
Za + Ludmilu Vítkovu, ochranu a pomoc Boží pro živou
rodinu
Ma
Na poděkování za dožití životního jubilea, pomoc Boží,
Če
přímluvu Panny Marie, za živou a + rodinu.
Za + Josefa Polácha (výroční mše svatá)
Am
Za + rodiče Holé, syna Stanislava, rodiče Fojtíkovy,
Ov
duše v očistci a Boží požehnání pro živou rodinu
Za Aloise a Annu Janošovy a duše v očistci
On
Za Emílii Machučovu, manžela Josefa, syna Miroslava
a duše v očistci
Za Karla Janoše, manželku Jiřinu, sourozence, dvoje
rodiče, vnuky, duše v očistci a Boží požehnání pro živou
rodinu
Za + Aloise a Žofii Žáčkovy, + rodinu Žáčkovu,
Vaculínovu, Drgovu a duše v očistci
Za + rodinu Častulíkovu, Šomanovu, Marii Častulíkovu
a Boží požehnání pro živou rodinu
Za + Josefa Váňu, rodiče z obou stran, duše v očistci
a dar zdraví pro živou rodinu
Za + Jindřicha Kozubíka, manželku, syna, duše v očistci
a dar zdraví pro živou rodinu

Pořad bohoslužeb v listopadu – farnost Horní Lhota
1. listopadu : Čtvrtek
Slavnost VŠECH
SVATÝCH
2. listopadu : Pátek
Vzpomínka
NA VŠECHNY
VĚRNÉ ZEMŘELÉ
3. listopadu : Sobota
Sv. Martina de Porres

7.00
16.00

Za + rodiče Ulrichovy, Kořenkovy, duše v očistci,
celou živou a + rodinu

7.00
17.30

Na úmysl Svatého otce
Za všechny věrné zemřelé

17.30

Za + Ludmilu a Oldřicha Matulíkovy, rodinu
Malaníkovu, Šimonů a duše v očistci

6.55
9.30

Za živou a + rodinu Svobodovu (z Homole)
Za + Aloisii a Antonína Řezníčkovy, dceru Miladu
a manžela, duše v očistci a celou živou rodinu

8. listopadu : Čtvrtek
Ferie

16.00

Na vlastní úmysl

10. listopadu : Sobota

17.30

Za + Jaroslava Strnada, celou + rodinu Strnadovu

4. listopadu : Neděle
31. neděle v mezidobí
Sv Karla Boromejského,
biksupa
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Ra

ChV

Sv. Lva Velikého,
papeže a učitele církve
11. listopadu : Neděle
32. neděle v mezidobí
Sv. Martina Tourského,
biskupa
12. listopadu : Pondělí
Sv. Josafata, biskupa
a mučedníka
15. listopadu : Čtvrtek
Ferie
17. listopadu : Sobota
Sv. Alžběty Uherské
18. listopadu : Neděle
33. neděle v mezidobí
Patrocinium sv. Anežky
v Drnovicích
22. listopadu : Čtvrtek
Sv. Cecílie, panny a
muč.
24. listopadu : Sobota
Sv. Ondřeje a druhů,
mučedníků
25. listopadu : Neděle
Slavnost
JEŽÍŠE KRISTA,
KRÁLE
Sv. Kateřiny
26. listopadu : Pondělí
Ferie
29. listopadu : Čtvrtek
Ferie

a Zádrapovu
6.55
9.30

Za + Oldřicha Kovaříka, celou živou a + rodinu
Za + Miroslava Kuželu (výročí úmrtí), dar víry, zdraví
a Boží ochranu pro živou rodinu

17.00

Sehradice: Za + Františka Mikulce, syna, + rodiče z
obou stran a duše v očistci

16.00

Za rodinu Kozubíkovu, Hlavičkovu, duše v očistci a
dar zdraví pro živé rodiny

17.30

Za + rodiče Slovákovy, dceru, snachu, syny a zetě

6.55
9.30

Za + Miladu Honzovu (výroční mše sv.)
Za farníky (sv. křest)

16.00

Mše svatá

17.30

Za + Anastázii a Karla Kozlovy, Marii a Josefa
Pláškovy, rodiče, živou a + rodinu

6.55

Za + Marii Kovářovu (výročí úmrtí), manžela Jana,
živou a + rodinu Kovářovu, Svárovskou, duše v
očistci, dar zdraví a Boží požehnání pro celou rodinu
Za + Vojtěcha Urbana, duše v očistci a Boží ochranu
pro celou živou rodinu
Sehradice: Za + Františka Machů, jeho + rodiče,
sourozence, + rodiče Polomíkovy, celou ochranu, Boží
pomoc pro živou rodinu a duše v očistci
Za + Ludmilu a Františka Březinovy, celou živou
a + rodinu

9.30
17.00
16.00

Chvála, klanění znamená projev, kdy jsme uchváceni Bohem, který
je větším, než jsme schopni pochopit, a přesahuje všechna naše
slova. Přitahuje nás a probouzí touhu a štěstí, že s ním můžeme
prodlévat. Tato modlitba obsahuje i předchuť nebe, kde již víra a
naděje dojdou naplnění a pominou, ale láska zůstává navěky se
svým nevýslovným a přetrvávajícím šťěstím v Bohu.
Mons. Josef Hrdlička.
Dáváš mi prodlévat na svěžích pastvinách
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Blahořečení 14 pražských mučedníků
Když jsem na konci září slyšela v dopise
biskupů, že proběhne 13.10. v Praze
blahořečení 14 pražských mučedníků, bylo
mně jasné, že tam s manželem pojedeme.
Manžel je františkánský terciář, a tak se dalo
čekat, že bude chtít na blahořečení svých
bratrů určitě jet. A konec konců i mě to
lákalo – nikdy jsem na žádném blahořečení
osobně nebyla a kdoví, jestli se v naší zemi
ještě nějakého dožiju.
Vypravili jsme se v sobotu 13.10. brzo ráno ze Šumperka; jeli jsme sice s
dvouhodinovým předstihem, ale přece jen nás informace o zpoždění vlaku trochu
zneklidnila. (Náš vlak srazil člověka a zpoždění bylo nahlášeno 1 – 2 hodiny.)
Nakonec jsme ale včas dorazili do Prahy a dokonce jsme se ještě dostali do katedrály a
to 20 minut před začátkem mše.
Slavnostní mše byla krásná – zapůsobilo na nás hlavně samotné vyhlášení
mučedníků za blahořečené (nečekaně hned na začátku mše), odhalování obrazu
blahořečených v čele katedrály a ostatky mučedníků přinášené v relikviáři - domečku
– za doprovodu ratolestí. V neposlední řadě jsme po mši využili možnost projít
katedrálu a nahlédnout na národní poklad ostatků českých světců. Působivé byly také
skupinky poutníků, řádových bratří a sester proudících po mši z katedrály ke kostelu
Panny Marie Sněžné, kde mučedníci přebývali.
Byli jsme velice rádi, že jsme jeli; příště jeďte také.
Jana Pacalová (roz. Schovajsová)

Jména z kancionálu II.
(pokračování)

P. Labe Šebestian, S.I, (1634-1710)
Tento jezuita, latinsky píšící básník působil jako mistr na Karlově universitě i
jako lidový misionář. Narodil se v Rokycanech 26. února 1634 v bohaté měšťanské
rodině. Po absolvování farní školy v rodném městě vedla jeho životní pouť do Klatov
na jezuitské gymnasium. To jej připravilo na studia na pražské universitě. V letech
1658-1662 pobýval mladý ještě nevysvěcený Sebastian Labe v jezuitské koleji
v Uherském Hradišti. Vysvěcen byl podle tehdejšího zvyku ve třetím roce svého
teologického studia. Po té ještě pět let studoval na úřad kazatele. Svoji řádovou kariéru
završil v roce 1673 složením tzv. čtvrtých slibů V 60. a 70. letech 17. století patřil
k intelektuální špičce české jezuitské provincie. To působil jako kazatel v Praze a jako
mistr (profesor) na Karlově universitě. Mimo to se přes dvacet let koncentroval na
misionářskou a rakatolizační činnost, zejména na Plzeňsku Tvorbu Šebestiana Labeho
tvoří dva okruhy – básnické dílo (nejznámější sbírka Saliun Peticorum)a tvorbu
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českých duchovních písní. Ke konci života, kdy trpěl silnou podagrou horních i
dolních končetin, pobýval v jezuitské koleji v Klatovech, kde nakonec i 21. února
1710 zemřel. V Kancionálu je zařazen jeho text k nejznámější postní písni Již dost
jsem pracoval.

Metyšová, Božena (1934-2001)
Narodila se 11. listopadu 1934 v Litomyšli, kde byl otec farářem Církve
českoslo- venské husitské a matka učitelkou, jako jejich třetí dítě. Po absolvování
Vyšší hospodářské školy v Litomyšli pokračovala ve stopách svého otce a po studiu
na Husově československé bohoslovecké fakultě nastoupila do služby jako duchovní
1. srpna 1958. Sloužila krátkou dobu v Holicích v Čechách, v Hlinsku, Kunčicích pod
Ondřejníkem a ve Frýdku-Místku od června 1964 až do svého úmrtí 24. listopadu
2001. Mgr. Božena Metyšová, autorka moudrých a vyzrálých náboženských básní
které publikovala v Českém zápasu a kalendáři Blahoslav je je v Kancionálu
autorkou textu mešní písně ke světicím Vždy žena budiž chválena na nápěv P.
Oldřicha Ulmana.

Rabanus Maurus (780-856)
Rabanus Maurus (také Hrabanus nebo Rhabanus; (narozen asi 780 v Mohuči;
zemřel 4. února 856 ve Winkelu) byl opatem kláštera ve Fuldě a později arcibiskupem
v Mohuči. Patří k největším postavám 9. století. Již jako dítě (od r. 788) se vzdělával v
náboženství a vědě ve škole tehdy vyhlášeného Benediktinského kláštera ve Fuldě. Po
úspěšném ukončení studia působil jako učenec na dvoře Karla Velikého, kde si jej
všiml Alkuin, který vedl císařskou dvorní školu v Cáchách. Rabanus jej následoval do
benediktinského opatství Sv. Martin v Tours, aby zde mohl studovat Bibli, liturgii a
práva. V roce 801 se vrátil do Fuldy, kde byl vysvěcen a stal se řídícím tamní klášterní
školy. Právě v době, kdy vedl klášterní školu (do roku 822) Rabanus vydal své
nejvýznamnější spisy. 15. června 822 se stal na 20 let opatem kláštera ve Fuldě, jehož
osazenstvo tehdy čítalo na 600 mnichů. V roce 847, již jako 67 letý, jmenován
arcibiskupem v Mohuči. 16. června toho roku nastoupil do úřadu vrchního pastora
největší církevní provincie východofranské říše. Krátce po převzetí úřadu svolal první
Synod do mohučského opatství Sv. Alban, kde se zúčastnění biskupové a opati radili
ohledně posilování víry a kázně. Rabanus Maurus zemřel 4. února 856 podle tradice ve
Winkelu v Rheingau a byl pochován v kostele kláštera Sv. Albana v Mohuči. Brzy
začal být považován za svatého. Jeho ostatky nechal roku 1515 mohučský arcibiskup
Albrecht von Brandenburg převézt do Halle, odkud se později dostaly do
Aschaffenburgu. V současné době není místo jeho posledního odpočinku známo.
Rabanus Maurus byl především vzdělancem. Intelektuální bohatství jeho spisů se
širokým tematickým záběrem a množství jeho významných žáků mu na počátku 19.
století vyneslo titul primus praeceptor Germaniae (první učitel Německa). Svatodušní
hymnus Veni Creator Spiritus (Přijď, Stvořitelův Duchu) možná nenapsal přímo on,
díky němu se však dochoval a zůstává s jeho jménem spojen. Hymnus zhudebnil
skladatel Gustav Mahler ve své 8. symfonii. Taktéž v Kancionálu je uvedena píseň
s jeho textem Příjď Tvůrce Duchu svatý.
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Roh Jan (1491-1547)
Biskup a organizátor Jednoty bratrské se narodil pravděpodobně v roce 1491
v Domažlicích, uměl dobře německy, což bylo v Jednotě řídkým zjevem. Pokud mu
stačil čas, zabýval se plátenictvím. Pracoval jako jáhen pod biskupem. Krasonickým v
Litomyšli, seznámil se s Lutherovými spisy a když se stal správcem sboru v Bělé pod
Bezdězem, užil i místní blízkosti k návštěvě Wittenberka r. 1522 a s Lutherem se
osobně seznámil. Fungoval jako jeden z poslů ve styku mezi Jednotou a Lutherem.
Mimo jiné byl velmi dobrým znalcem českého jazyka, což ocenil jiný biskup jednoty,
reformátor jejího školství Jan Blahoslav. Uvedl, že „prý Rohovi nebylo rovného ve
znalosti českého jazyka, ač zadrhával „po Domažlicku“. Největší zásluhu si získal
vzornou úpravou knih, které čeští bratři vydávali. oku 1529 byl Roh největším počtem
hlasů zvolen starším; sudím Jednoty pak od r. 1532. Třebas jej iniciativností předčil
současně působící Augusta, požíval Roh v Jednotě veliké vážnosti jako muž statečný a
soudný. K jeho největší zásluze patří bohatě vypravené první vydání bratrského
zpěvníku Písně chval božských z r. 1541 v renesanční pražské tiskárně Pavla Severína
z Kapí Hory; německý zpěvník a proslulá bratrská Konfese (vyznání víry). Bratrský
kacionál sice nese překrásný název: "Piesně Chval Božských. Piesně Duchovnie
Ewangelitské, znovu přehlédnuté a shromážděné i také mnohé nové složené, gruntu
i základu Písem svatých. Ke cti a chvále samého jediného věčného Boha v Trojici
blažené. Také ku pomoci a službě i k potěšení v pravém křesťanském náboženství
všech věrných milujících i národ i jazyk český." , ale hudebních dějinách bývá
nazýván Rohův kancionál. Třebas jej iniciativností předčil současně působící
Augusta, požíval Roh v Jednotě veliké vážnosti jako muž statečný a soudný. Biskup
Jan Roh zemřel 11. 2. 1547 v Mladé Boleslavi. Do Kancionálu byly převzaty nápěvy
k adventní písni Vítej, Jezu Kriste a k postní písni Kristus, příklad pokory.
P. Rozenplut Jan ze Švarcenbachu (1550-1602)
Narodil se kolem roku 1550 a pocházel z německé rodiny, která se na Moravu
přistěhovala v 15. století, ale počeštila se. Jan Rozenplut se stal knězem a postupně
působil jako farář v Uničově, Litomyšli, Lanškrouně, Brně a Šternberku. Požíval
zřejmě plné důvěry biskupa Stanislava Pavlovského (1579-1598), který se snažil
energicky čelit šířícímu se protestantství v moravských městech. Musíme si uvědomit,
že k protestantství se klonila většina měšťanů německé národnosti v Olomouci, Brně,
Znojmě, Jihlavě, Uničově a dalších městech. V roce 1588 se Rozenplut stal proboštem
augustiniánů ve Šternberku, což bylo jistě přáním Pavlovského. Většina historických
řádů byla totiž i na Moravě od husitských válek v ekonomickém a morálním úpadku a
proto se biskupové snažili o jejich nápravu. Tento cíl sledoval jistě i Pavlovský, když
Rozenplutovi svěřil i správu augustiniánského kláštera v Olomouci.
Rozenplut pracoval na kancionálu údajně od roku 1593, ale biskup Pavlovský se
vydání nedožil, protože roku 1598 zemřel. Kancionál nazvaný „Sebranie spěvův
pobožných“ vyšel v Olomouci až v roce 1601 s podporou nástupce Pavlovského
kardinála Františka Ditrichštejna, který ač byl vychován ve Španělsku a v Římě, si
Moravu upřímně zamiloval, svůj úřad zastával velmi svědomitě a zřejmě chápal
význam zpěvníku pro posílení katolické věci na Moravě.
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Poněvadž města, ve kterých Rozenplut působil, byla silně poněmčelá, může nás
překvapit, proč Rozenplut napsal Kancionál český a ne německý. Rozenplutův
Kancionál obsahoval 400 českých písní, z nichž 158 mělo i notované nápěvy. 170
písní jsou latinské hymny a sekvence, které jsou současně opatřeny i českým
překladem. Pořadí písní se řídí církevním rokem: O Vtělení, O Narození, Na den
Nového léta a Obřezání, Na Zjevení Páně, Obětování Krista Pána, Písně na
katechismus, písně času postního, písně o umučení, o Zmrtvýchvstání, o
Nanebevstoupení, o Nejsvětější Trojici, o Svátosti oltářní, písně na svátky Panny
Marie a svatých, písně o církvi, různé sekvence a starodávné písně. V textech je
položen hlavní důraz na poučení. Po hudební stránce jsou písně v Rozenplutově
kancionálu velmi hodnotné a pro svou starobylou rytmiku i modální cítění velmi
půvabné. Nebuďme překvapeni, že to nejsou původní výtvory Rozenplutovy. Nevíme
přesně, z jakých pramenů Rozenplut čerpal a nejsme schopni rozeznat, zda a které
písně jsou přímo jeho dílem. Nesmí nás zarážet, že mnohé nápěvy nacházíme již v
nekatolických kancionálech. Většina písní pochází totiž z 15. století a některé jsou
ještě starší. V melodiích a zčásti i v textech písní existovala mezi jednotlivými
vyznáními již tehdy poměrná tolerance.
Rozeplut zemřel v r. 1602. Do kancionálu byly převzaty velikonoční písně
Vstoupil Pán v slávu nebeskou a Pán Ježíš Kristus z mrtvých vstal…
František Čech
Pokračování příště

ZPRÁVY A INFORMACE
Druhý ročník fotografické soutěže
Po prvním ročníku fotografické soutěže našich farností vyhlašujeme ročník druhý
a to na téma:

Jak, ( kde, když ) jsem potkal svatého....
V krajině, v kostelích, u kaplí, všude je možná potkat a najít sochy, obrazy a jiná
vyobrazení svatých, jejichž přímluvu potřebujeme, když se chceme trochu přiblížit k
nebi.
Zkusme si tedy projít naše archívy fotek, nebo ještě vyfotit místa, která jsou
naplněná přítomností
svatých, místa "promodlená" a zkusme popřemýšlet, proč zrovna toto místo nás
tolik oslovilo.
Podrobnosti o soutěži se dozvíte z letáků na vývěskách kostelů v měsíci prosinci,
ale aby bylo dostatek času na případné soutěžní fotografie, oznamujeme vám tímto
způsobem možnost zapojení se do fotografické soutěže.
Za přípravný výbor soutěže - Vladimír Kořenek
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Informace o stavbě kostela Panny Marie Karmelské
v Dolní Lhotě
Jaroslav Masař
Hrubá stavba kostela se pomalu blíží
ke svému závěru. V době vzniku
tohoto článku se dolaďovaly detaily
vrchního pláště střechy a osazení
ocelové konstrukce a vazby na věži
kostela. Díky darům farníků je
finančně zabezpečeno dokončení
střechy na věži. Do konce roku
bychom rádi zajistili také položení
krytiny včetně zateplení na lodi
kostela. Rozpočet na tuto část stavby
činí cca 1 500 000 Kč. Byla také
naceněna okna. Zde bychom rádi
umožnili všem, kdo by měli zájem si jednotlivé okno „koupit“, aby si dle svých
finančních možností vybrali. Jméno dárce by pak bylo po generace uvedeno buď
přímo v kostele, nebo v archivu. Samozřejmě se to netýká jen oken, ale i dalších věcí,
které budou financovány z darů občanů Dolní Lhoty nebo všech , kterým na této
stavbě záleží. Oslovujeme také rodiny a jednotlivce, kteří by byli ochotni pravidelně
přispívat do fondu na stavbu kostela. Je nám jasné, že je pro všechny těžká doba, ale
jako věřící křesťané víme, že každý takový dar znamená mít poklad v nebi. Vždyť
mnohdy utratíme za zbytečnosti mnohem víc. Kdo má možnost takto pomoci, může se
obrátit na p. děkana Jana Můčku nebo na starostu obce p. Jaroslava Masaře. U nich
získáte potřebné informace.
V minulosti se nám podařilo v obci mnohé zbudovat za přispění dotací od státu
nebo z EU. Proč bychom tedy teď nemohli vrhnout všechny síly na dostavbu kostela.
Ne všichni obyvatelé budou po celý život hrát fotbal, chodit do tělocvičny apod. Je
smutné, že stát ignoruje potřeby věřících a razí heslo „pomozte si sami“ . Golfová
hřiště, hotely, školicí střediska jsou asi potřebnější. Z pohledu využitelnosti by kostel
jako takový měl být hodnocen co nejvýše, neboť se zde setkávají lidé od narození až
po konec svého života. Z osobní zkušenosti vím, že kdo dává, dvakrát tolik dostává, a
to nemám na mysli jen peníze.
V tabulce můžete najít údaje o přijatých a vydaných penězích. Celková potřeba na
dokončení se pohybuje okolo 5 mil. Kč. S pomocí Boží se nám určitě podaří kostel
Panny Marie Karmelské v Dolní Lhotě dokončit. Všem vám, kteří jste již na stavbu
jakýmkoliv způsobem přispěli chceme poděkovat.
Kostel Panny Marie Karmelské a pastorační centrum v Dolní Lhotě
Investor: Římskokatolická farnost Horní Lhota
IČ: 46307869
Adresa pro zasílání korespondence: Římskokatolická farnost Horní Lhota
763 25 Újezd č.p. 5
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Statutární zástupce: Mons. Jan Můčka, ICLic., duchovní správce farnosti
Bankovní spojení: ČSOB, č. účtu: 172869220/0300
E-mail: fahornilhota@ado.cz

Přehled financování výstavby kostela a pastoračního centra
v Dolní Lhoě do roku 2010 včetně
(v tis. Kč )
2006 Dary

dárce

částka

BARUM CONTINENTAL
Nadace ČEZ

2007 Dary

2008 Dary

15

projekt pro ÚR

68,522

stav. materiál

12,168

30

obec Horní Lhota

10

jednotliví dárci

101

celkem

456

dárce

částka

300

obec Sehradice

částka

celkem

80,69

Výdaje

částka

obec Horní Lhota

10

projekt pro SP

obec Sehradice

30

cihly

384,694

Energetika Malenovice

250

audit

2

jednotliví dárci

183

stav. řízení

6

celkem

473

celkem

dárce

částka
600

neznámý dárce

250

neznámý dárce

120

výtěžek z plesu

34

celkem
dárce
ŘKF Lidečko

53

částka

částka
projekt ke stavbě
hydrogeolog.
vyjádření
prováděcí
dokumentace
betonové piloty

1057

celkem

10
250

obec Sehradice

5

48,37
17,85
42,433
537,3
645,953

Výdaje

neznámý dárce

109,3

501,994

Výdaje

obec Dolní Lhota

jednotliví dárci

2009 Dary

Výdaje

částka
betonové piloty

498

beton. ocel

203,576

beton

240,836
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jednotliví dárci

62

sbírka mezi občany
výtěžek z plesu

35

celkem
2010 Dary

dárce

638
částka

86,182

staveb. materiál

78,431

celkem

1107,025

Výdaje

výtěžek z plesu

40,45

neznámý dárce

40

Nadace SYNOT - DKS

zdicí materiál

276

částka
staveb. práce

588,622

staveb. materiál

7,35

100

neznámý dárce

56

Jednotliví dárci

71,2

Celkem

307,65

celkem

Darováno

2932

Vydáno

595,972

2932

Příjmy a výdaje na stavbu kostela za rok 2011 a 2012 přineseme v lednovém čísle.

DUCHOVNÍ OBNOVA V HORNÍ LHOTĚ
Srdečně jste všichni zváni
na
DUCHOVNÍ OBNOVU
s otcem
JIŘÍM PLESKAČEM.
Uskuteční se
v neděli 25.11. 2012
v 16:00 hodin
v kostele sv. Diviše v Horní Lhotě, zakončena svátostným požehnáním.
Římskokatolická farnost Újezd Vás zve na
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ADVENTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVU,
kterou povede
P. Karol Matlok MIC
z Brumova-Bylnice.

Kdy: V sobotu 15. prosince 2012
v kulturním domě v Újezdě
Program :
8:30
prezentace
9:00
blok přednášek
12:00
společný oběd, přestávka
13:30
blok přednášek
16:00
mše svatá v kostele sv. Mikuláše
zakončení
Účastnický poplatek za sál a občerstvení: 80 Kč
(platí se na místě).
Závazné přihlášky přijímáme do 30.11.2012
v sakristii všech našich kostelů, nebo na telefonních
číslech (577350293, 731619849, 603154041), či
elektronicky (rkf.ujezd@volny.cz).
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Dopis Apoštolské penitenciárie kardinálu
Dukovi
k rozšíření počtu dní, v nichž je možné získat
plnomocné odpustky pro duše v očistci.
Nejdůstojnější otče,
Dominik kard. Duka, OP, arcibiskup pražský a předseda České biskupské konference, v
synovské úctě a náležité poslušnosti pokorně se obrací na tvou Svatost rovněž ve jménu
svých spolubratří českých a moravských biskupů, kteří se shromáždili na podzimním
zasedání v r. 2011, jakož i jménem všeho kléru a všech věřících, kteří jsou svěřeni do
jejich péče. V pokoře tedy prosí, aby se v hranicích jejich národní působnosti zbožná
návštěva hřbitovů, spojená s plnomocnými odpustky pro duše v očistci, pro větší dobro
věřících, mohla uskutečnit každý rok již od 25. října, přičemž zůstává v platnosti vše, co
je uvedeno v Předpisech o povolování odpustků č. 29, § 1, 1.
Dne 8. října 2012
Apoštolská penitenciárie, z moci, která jí byla Nejvyšším veleknězem zvláště udělena,
ochotně laskavě vyhověla předložené prosbě, pro větší dobro věřících, kteří ze závažného
důvodu nebudou moci navštívit hřbitov ve dnech uvedených ve výše zmíných Předpisech
o povolování odpustků.
Toto bude platit po dobu sedmi let. Tomuto rozhodnutí ať se nikdo nestaví na odpor.
Z pověření jeho eminence
CHRISTOPHORUS NYKIEL Regent
Ioannes Maria Gervais Ad. a Stud.

***
Dušičková pobožnost
na hřbitově v Újezdě i v Horní Lhotě
neděle 4. listopadu 2012
ve 14.00 hodin
V Drnovicích v pátek 2. listopadu
po večerní mši svaté,
která bude v 17.00 hodin
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Slavnost svatého biřmování v Újezdě. V sobotu 10. listopadu 2012 bude otec
arcibiskup udělovat svátost biřmování šedesáti mladým křesťanům z našich farností.
Všichni jste srdečně zváni na tuto slavnost. Kostel je dost veliký, polovina bude
k dispozici věřícím.
Na mše svaté pro rok 2013 se bude zapisovat ve dnech 17. – 23. listopadu.
V újezdské farnosti bude stejný způsob jako v minulých letech. Zapisovat se bude
vždy v kostele po mši svaté. V Horní Lhotě vyzkoušíme nový systém. V sakristii
budou k dispozici lístky, na kterých bude uvedeno datum mše svaté. Každý zájemce si
vybere lístek s požadovaným datem, vyplní a vrátí. Ostatní – vrácení vyřízených lístků
bud v kostele pod kůrem jako v minulých létech.
Plnomocné odpustky pro duše v očistci je možné získat za těchto podmínek:
1. Od 25. října do 8. listopadu je možné získat plnomocné odpustky pro duše
v očistci, jestliže za všeobecných podmínek – stav milosti posvěcující (svatá
zpověď, která může být i buď 8 dnů před, nebo 8 dnů po dnu, kdy získáváme
odpustek), modlitba na úmysl Svatého otce - , ten den přistoupit ke sv. přijímání a
navštívit hřbitov a tam se pomodlit jakoukoliv modlitbu za duše v očistci.
2.

1. listopadu odpoledne a 2. listopadu po celý den po splnění všeobecných
podmínek, navštívíme-li kterýkoliv kostel, nebo kapli a tam se pomodlíme Otče
náš a Věřím v Boha.

SKUPINY ÚKLIDU
V kostelech újezdské farnosti v říjnu 2012

______________________________
Dat. :

Újezd :

Drnovice :

Slopné :

______________________________
3.11:

5.

8.

8.

10.11.:

6.

9.

9.

17.11.:

7.

10.

10.

24.11.:

8.

11.

11.

1.12.:

9.

12.

12.

--------------------------------------------------------------------------------------ŽIVOT FARNOSTÍ Měsíčník farností. Vydává: Římskokatolická 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; rkfhornilhota.info. Uzávěrka vždy dvacátého dne předcházejícího měsíce.
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