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Křest Páně
Svátkem Křtu Páně končí vánoční doba a začíná
liturgické mezidobí, v němž poznáváme život Pána
Ježíše a seznamujeme se s jeho učením. Jeho veřejná
činnost začíná křtem u Jana. Církev v tomto vidí
symbolické gesto Pána Ježíše: Ten, který bude křtít
Duchem svatým a ohněm, posvěcuje vodu Jordánu a
vody vůbec, neboť i křest jím ustanovený bude
smývat hříchy a tak očištěný se stane dítětem Božím.
Tento den je rozhraním: Ježíš přichází jako
zachránce (vánoce) a své dílo záchrany začíná
pokorným sestoupením do vod Jordánu a křtem u
Jana. Pak odchází, aby vybízel k pokání a hlásal
Boží království. Když vykonal dílo, které mu Otec
uložil, než se vrátil k Otci, založil církev, rozeslal
své učedníky a řekl jim: „Jděte do celého světa a
učte všechny národy a křtěte je. Kdo uvěří a dá se
pokřtít, bude spasen, kdo neuvěří, bude zavržen (Mk
16,15-16).
Jako podmínku ke spáse postavil Pán Ježíš víru,
jejímž důsledkem je křest, který zapojuje člověka do
církve – tajemného těla Kristova a činí jej dítětem
Božím. Prožíváme rok víry. Je to pro každého
příležitostí svou víru upevnit a těm, kteří hledají ji pomoci najít. Víru nesmíme předpokládat ani u sebe,
ani u těch, kteří nám byli svěřeni, abychom jim na cestě víry pomáhali. Víru je třeba zjišťovat. Sami:
Při každé přípravě ke svátosti smíření je třeba si odpovědět na otázku, jaký je stav mé víry a co dělám
pro to, aby má víra byla ještě pevnější? Jak rostou ve víře ti, které mi Pán svěřil, abych jim na cestě víry
pomáhal ???
Do Nového roku 2013, který je pro nás křesťany rokem víry a Eucharistie,
Vám všem přeji, aby právě Eucharistie byla první a nejdůležitější posilou na cestě víry
pro Vás a Vaše drahé.
P. Jan Můčka
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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 na měsíc leden
2013 :
Úmysl všeobecný: Aby v tomto Roce víry křesťané hlouběji poznávali Kristova tajemství a radostně
svědčili o daru víry v něho.
Úmysl misijní: Za křesťanská společenství na Blízkém východě, která jsou často vystavena útlaku, aby
je Duch Svatý posiloval ve věrnosti a vytrvalosti.
Úmysl národní: Aby slavení eucharistie bylo skutečným středem našeho života.

Z FARNÍCH MATRIK :
V prosinci 2012 odešli na věčnost a byli pohřbeni:
2. prosince:
Josef Drga
Újezd 335

60 let

14. prosince:
Marie Žáčková
Sehradice 139

88 let

24. prosince:
Drahoslava Urbanová
Sehradice 37

85 let

27. prosince:
Marie Barcůchová
Vysoké Pole 70

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

***
Z pamětní knihy farnosti Újezd
IV. Náboženské poměry dle zaznamenání ThDr. P. Jaroslava Studeného,
faráře a administrátora farnosti v letech 1984 – 1990
Vždy při pohledu na záznamy Dr. Studeného, zejména o příjmech a vydáních, které vedl ve farní
kronice a do ní zapisoval za každé období s pečlivostí jeho vlastní, si vzpomenu na jeho slova, která
napsal při prvním zápisu do této kroniky poté, co zde nastoupil do duchovní správy: „Udělal jsem si
předsevzetí, že se (ve zdejší velké farnosti) nesmím obohatit ani o 10 korun.“ Tak si říkám, kéž by si
tohoto axiomu „Nepokradeš“ /Ex 20,15; Dt 5,19; Mt 19,18/, který je 7. článkem Katechismu katolické
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církve /KKC/ byli vědomi a ho respektovali všichni, co jsou ve styku a odpovědni za statky – resp.
majetky. Obecně je závazné, jak nás na něj odkazuje číslo Katechismu 2401. Sedmé přikázání zakazuje
brát si nebo si neprávem ponechávat majetek bližního a jakýmkoliv způsobem působit škody na jeho
majetku. Přikazuje spravedlnost a lásku ve správě pozemských statků a plodů lidské práce. S ohledem
na obecné blaho požaduje, aby se respektovalo všeobecné určení statků a právo na soukromé
vlastnictví. Křesťanský život se snaží zaměřovat statky tohoto světa k Bohu a k bratrské lásce. Blížeji a
šířeji o tom pojednává KKC /1992 č. 2401 – 2463, který u nás byl vydán 1995 Českým katolickým
nakladatelstvím Zvon Praha.
Dr. Studený následně podává zprávu o vydáních etc. v r. 1987.
62 velkých a 12 malých lavic – 371 489 Kčs; zasklívání 9 nových oken – 11 686 Kčs; potahová
látka na sedadla – 13 925 Kčs, molitan – 2 100 Kčs, čalounické práce – 2 200 Kčs, 2 mosaiky – 75 000
Kčs, vydání na opravu kaple ve Slopném – 24 479 Kčs, materiál na opravu fary a budovu za kostelem –
78 758 Kčs, dovoz materiálu – 5 894 Kčs, práce při opravě fary – 2 500 Kčs, různé drobnější práce –
5 850 Kčs, pojištění a běžná údržba kostela – 5 000 Kčs, jídlo a pití pro brigádníky – 20 000 Kčs;
celkem vydání – 639 881Kčs.
Příjmy v roce 1987:
Zůstatek z r. 1986 – 123 864 Kčs, měsíční sbírky v r. 1987: duben – 51 840 Kčs, květen – 36 070
Kčs, červen – 32 910 Kčs, červenec – 29 530 Kčs, srpen – 28 557, září – 28 015 Kčs, říjen – 27 270
Kčs, listopad – 31 270 Kčs, prosinec – 49 090 Kčs; celkem – 314 552 Kčs; za mše svaté, zvoneček,
dary, ofěry – 175 000 Kčs; příjmy celkem – 613 416 Kčs. Rozdíl příjmů a vydání: -26 465 Kčs.
Připočteme-li vydání za zaplacení sošek na kříže u cest, které jsme dali pozlatit, bude dluh asi 30 tisíc.
Vydání za poslední léta, co jsem ve farnosti: r. 1984 – 1 266 810 Kčs, 1985 – 521 315 Kčs, 1986 –
466 811 Kčs, 1987 – 639 881 Kčs. Celkem 2 894 817 Kčs; 90 000 Kčs zaplaceno za přetěsnění
barevných oken (zaplatila pojišťovna). Bohu díky!
Rok 1988.
Už je za námi. Nebylo v něm mnoho změn, ani mnoho prací jsme nemohli udělat. Zdá se, že
místnímu národnímu výboru není milé, že fara podniká mnoho akcí a předseda se snaží všechno
blokovat, a to přes okresní národní výbor. Nový okresní církevní tajemník si umínil, že převede
vlastnictví ploštinské kaple na stát a když toho nedosáhl, je proti Újezdu zaujatý. Chtěl, abych se s ním
spojil proti lidem, abychom svolali lid a „přesvědčili“ je, že je pro ně nejvýhodnější, když se nebudou
muset o kapli starat. Žádali jsme, aby nám náhradou bylo povoleno postavit novou kapli v obci
Drnovice, ale to zamítl napřed OCT a potom předseda ONV, na kterého jsem se obrátil.
Mgr. Vladimír Měřínský
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ŽIVOT A POSLÁNÍ KŘESŤANŮ V CÍRKVI A VE SVĚTĚ
Závěrečný dokument Plenárního sněmu katolické církve v ČR
Sněmovní text č. 8
Z promluvy Benedikta XVI. v Loretu 4.10.2012 /dokončení předchozího zápisu/. Navazuji na slova
Svatého otce – pokračoval pak tvrzením, že Koncil má účel rozšířit ještě více blahodárný rozsah
Kristova Vtělení a Vykoupení do všech forem sociálního života. Tato výzva dnes zaznívá obzvláštní
silou. Nynější krizi, která se dotýká nejenom ekonomiky, ale různých sektorů společnosti, nám Boží
Vtělení říká, jak důležitý je člověk pro Boha a Bůh pro člověka. Bez Boha člověk propadne vlastnímu
egoismu, který převládne nad solidaritou a láskou, materiální věci převáží nad hodnotami, majetnictví
nad bytím. Je třeba se vrátit k Bohu, aby člověk byl opět člověkem. S Bohem ani v obtížných chvílích
krize nemizí horizont naděje: Vtělení nám říká, že nejsme nikdy sami, Bůh vstoupil do našeho lidství a
provází nás. Přebývání Božího Syna v „živém domě“, v chrámu, kterým je Maria, nás přivádí k další
myšlence. Tam, kde přebývá Bůh, musíme všichni rozpoznat svůj „domov“; kde přebývá Kristus, tam
jeho bratři a sestry už nejsou cizinci. Maria, která je Kristovou Matkou, je také naší matkou, otevírá
nám bránu svého domu, vede nás, abychom přijali vůli jejího Syna. Víra je tedy tím, co nám na tomto
světě dává domov, sjednocuje nás v jedné rodině a činí z nás všech bratry a sestry. ...Víra nám
umožňuje být, přebývat, ale také jít cestou života. Také v tomto směru nám loretánská Svatý chýše
uchovává důležité ponaučení. ... Není totiž domem privátním, nepatří nějaké osobě či rodině, nýbrž je
příbytkem, který je otevřen všem a stojí takříkajíc na cestě nás všech. Tady v Loretu tedy nacházíme
dům, který nám umožňuje zůstávat, přebývat a zároveň putovat, připomíná nám, že jsme všichni
poutníky a že máme být vždycky na cestě k jinému příbytku, k definitivnímu domovu, vstříc věčnému
Městu, příbytku Boha a vykoupeného lidstva /srov. Zjevení 21,3/. V Evangelním vyprávění o
Zvěstování je ještě jeden důležitý bod, na který bych rád poukázal. Je to aspekt, nad nímž nikdy
nepřestáváme žasnout. Bůh žádá od člověka přitakání; stvořil svobodného partnera a žádá, aby Mu Jeho
stvoření odpovědělo v plné svobodě... Bůh, aby se stal člověkem, žádá od Marie svobodný souhlas.
Zajisté Mariino přitakání je plodem Boží milosti. Avšak milost neničí svobodu, naopak tvoří ji a nese.
Víra nic neodjímá lidskému tvoru, nýbrž dovoluje mu, aby se plně a definitivně realizoval.
Drazí bratři a sestry, při této pouti ve stopách blahoslaveného Jana XXIII., která se prozřetelně
uskutečňuje v den památky sv. Františka z Assisi, jenž byl vskutku „živým evangeliem“, chtěl bych
svěřit Nejsvětější Matce Boží všechny těžkosti, který prožívá náš svět hledající klid a pokoj; problémy
mnoha rodin, které do budoucna hledí se starostmi; touhy mladých lidí stojících na prahu života;
utrpení těch, kteří čekají na skutky a iniciativy plné solidarity a lásky. Chtěl bych svěřit Matce Boží
také tento zvláštní čas milosti pro církev, který se před námi otvírá. Ty, Matko přitakání, která jsi
naslouchala Ježíšovi, povídej nám o Něm, vyprávěj nám o své cestě, abychom Jej následovali cestou
víry, pomoz nám Jej hlásat, aby Jej každý člověk mohl přijmout a stát se Božím příbytkem. Amen.
/Celé znění promluvy najdete na www.radiovatikana.cz/
Na závěr promluvy Sv. otce si dovoluji použít i dnes aktuální reflexi z pera ThDr. Dominika Pecky,
katolického kněze a středoškolského profesora z jeho knihy „Z deníku marnosti“/Atlantis 1993/, kterou
na poměry čerpal z dvaapůl letého pobytu v „nápravných zařízeních“ jako Pankrác, Valdice, Mírov pro
své vychovatelské působení mezi mládeží za komunismu. Stojí za zamýšlení – čas, který vidí vše –
roky 1993 – 2012 resp. i dříve. Píše: „V tom nesmírné sociálním a politickém hnutí, které se nazývá
komunismus, žijí staré pravdy evangelia. Především rovnost lidí před Bohem: „Tu neplatí Řek a Žid,
obřezaný a neobřezaný, barbar a Skyta, otrok a pán, nýbrž vším a ve všech je Kristus.“ Neplatí rozdíly
majetkové: „Snáze projde velbloud uchem jehly než boháč do království Božího“. Povinnost práce:
„Nechce-li kdo pracovat, ať nejí“, učí sv. Pavel. První budou posledními a poslední první. Lidské
bratrství vyplývá z Božího otcovství. Ty pravdy však nebyly dosud uskutečněny plnou měrou. Byly
opuštěny a zrazovány. Jsou dva sloupy společenského řádu: láska a spravedlnost. Není správné dávat
někomu z pohnutky lásky, co mu náleží z důvodu spravedlnosti. Láska je řešením nerovnosti jaksi
shora. Vyrovnání stavů a tříd bylo v křesťanském starověku a středověku řešeno postupem sestupným.
Ale první člověk, který počal uplatňovat postup vzestupný, to jest vycházel z konkrétního faktu
společenské nerovnosti a z něho vyvozoval nároky sociální spravedlnosti, byl člověk, v němž středověk
již končil. To znamená: spravedlnost je možno uskutečňovat sestupně a brát ji jako plod lásky, anebo
vzestupně a brát ji jako plod třídního boje. A neuskuteční-li ji křesťané, uskuteční ji Bůh pomocí
nekřesťanů. Opustí-li křesťané nějakou část pravdy, kterou jsou povinni uplatňovat, vyvstane ironií
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dějin jménem té zanedbané pravdy protivník křesťanství. Nezvěstují-li křesťané spravedlnost chudým a
poníženým, budou ji zvěstovat nekřesťané. Pravda již nechce být zrazována, nechce chybět na této
zemi. I nejmenší částečka pravdy chce žít, chce působit a chce osvobozovat. A vždy se vyskytne někdo,
kdo je ochoten za tu částečku pravdy žít a umírat... Je nás tu řada kněží v žaláři. Trpíme ne za viny své,
ale za viny těch před námi, kteří zrazovali pravdu a stáli na straně boháče proti chudému Lazarovi.“ A
na závěr s povzdechem píše: „Ach, kolikrát jsem to říkal z kazatelny: „Nic nenalezl, kdo nenalezl Boha,
a nic neztratil, kdo Boha neztratil“. Tyto etické zásady lidského života a bytí, svou naléhavostí a
pravdivostí nejsou-li aktuální i dnes?
Mgr.Vladimír Měřínský
(pokračování příště)

PROSINEC 2012
Duchovní obnova
v Újezdě u Val. Klobouk

15. 12. 2012 jsme se setkali v kulturním domě v Újezdě na duchovní obnově s otcem Karolem
Matlokem. Bylo nás kolem 100 zúčastněných, farníků převážně farnosti újezdské a horno-lhotské, ale
také z okolních farností. Velmi nás potěšilo, že se této duchovní obnovy zúčastnili také někteří z našich
biřmovaných v listopadu tohoto roku. Začátek byl stanoven na 9 hodin, kdy nás přivítal děkan P. Jan
Můčka a popřál nám krásně prožitý den v Boží blízkosti.
Pak už se ujal slova P. Karol Matlok, administrátor v Brumově, z kongregace kněží Mariánů, který
pochází z Polska a má 33 let. Hlavní myšlenkou byla láska – láska k Bohu, láska k bližnímu. Láska,
která si neklade podmínky, je bezpodmínečná.
Otec prokládal vyprávění videoklipy, příběhy lidí bloudících, kteří hledali, až našli svou cestu
k Bohu. Zaujal nás příběh muže, který se dostal až na úplné dno, dokázal se však vrátit domů jako
marnotratný syn a rodiče ho s láskou přijali – dnes je z něho řeholník. Lidé handicapovaní, kteří svou
vnitřní sílou a vlastním svědectvím víry mají světu co dát. Příkladem pro nás může být silně věřící
mladý muž narozený bez rukou a bez nohou. Byly to velmi dojemné příběhy.
Celým dnem nás provázely krásné písně „naší“ seskládané scholy. V jedné dopolední přestávce jsme
se občerstvili u čaje a kávy, ale také výrobků našich hostitelů. Vše bylo výborné a patří jim za to velký
dík. V poledne nás pak čekal výborný oběd připravený panem Frýželkou. Během polední přestávky a
před mší svatou jsme měli možnost vyznat se ze svých hříchů ve svátosti smíření. Společně jsme se
pomodlili Korunku Božího milosrdenství. Odpolední program pokračoval formou přednášek, ale také
cvičení. V 16 hodin jsme navázali mší svatou v újezdském kostele za zpěvu naší scholy, kde
ministrovali biřmovanci, kteří se zúčastnili duchovní obnovy. Po ukončení mše svaté uděloval otec
Matlok individuální požehnání, o které byl z řad zúčastněných velký zájem.
Celá tato duchovní obnova byla velkým duchovním zážitkem, příjemným zklidněním a krásným
završením adventní doby v předvánočním shonu. Všem vřele doporučuji, jsem moc ráda, že jsem se
účastnila. Chtěla bych tímto také poděkovat všem, kteří se na přípravě a organizaci duchovní obnovy
jakkoliv podíleli, především pak otci Matlokovi za jeho moc pěkný přístup a krásná slova. Odcházeli
jsme s předsevzetím, že ve svém životě chceme spoustu věcí změnit. Kéž by se nám to podařilo. Z
pohledu Božího – nic není nemožné.
Eva Řeháková
Život farmostí číslo 1
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Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale lásku
bych neměl, jsem jenom dunící kov a zvučící zvon. /1.
Korintským 13,3/
Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí, láska se
nevychloubá a není domýšlivá. Láska nejedná nečestně,
nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit, nepočítá
křivdy.
Nemá radost ze špatnosti, ale vždycky se raduje z pravdy.
Ať se děje cokoliv, láska vydrží, láska věří, láska má
naději, láska vytrvá. /1. Korintským 13,4-8/

Pořad bohoslužeb v měsíci lednu 2013 - farnost Újezd
13. ledna : Neděle
Svátek Křtu Páně
Konec doby vánoční
Sv. Hilaria, biskupa a učitele
církve

7.00 Új.:
8.15 Sl.:

Za + Marii Zvonkovu a jejího manžela
Za + Karla Dubce, syna, dvoje rodiče, Boží ochranu a
pomoc pro živé rodiny
9.40 Új.: Za farníky (sv. křest)
11.00 Dr.: Za starší občany Drnovic

An
Mě
ZvV
JaK

barva bílá, 227,221,224

14. ledna : Pondělí
Ferie
barva zelená, 516,-809

15. ledna : Úterý
Ferie
barva zelená, 516,-809

16. ledna : Středa
Ferie
barva zelená, 512,-,801

17. ledna : Čtvrtek
Sv. Antonína, opata
barva bílá, 616,-,646
18. ledna : Pátek
Panny Marie,
Matky jednoty křesťanů
Život farmostí číslo 1

15.30 Új.:

Za + rodiče Barcuchovy, Ptáčkovy, jejich děti a
ochranu Panny Marie pro živou rodinu
17.00 Dr.: Za + Zdeňku Staňkovu, Boženu Machů, vnuka, dar
zdraví a Boží požehnání pro celou rodinu
15.30 Új.:
17.30 Sl.:

Za Josefa Belžíka k nedožitým 56 narozeninám, rodiče
Belžíkovy, Františka Častulíka, dar zdraví, pomoc a
ochranu Panny Marie pro živou rodinu
Za + Karla Olejlníka, duše v očistci, dar zdraví a Boží
ochranu pro živou rodinu

On

ZvD

17.00 Dr.: Na dobrý úmysl
15.30 Új.:
17.30 Sl.:

Za Oldřicha Drgu, nemocnou osobu, dar zdraví a Boží
požehnání pro živou rodinu
Za rodiče Vyskupovy, duše v očistci a Boží požehnání
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barva bílá, 657,652 (810)

19. ledna : Sobora
Sobotní památka
Panny Marie
barva bílá, 636,-,643

20. ledna : Neděle
2. neděle v mezidobí
Sv. Fabiána, papeže
a sv. Šebestiána, mučedníků

barva zelená,518,-,Otče..

21. ledna : Pondělí
Sv. Anežky Římské,
muč.
barva červená, 842,-,805

22. ledna : Úterý

pro živou rodinu
Za + Jana a Marii Barcuchovy, syna Stanislava a dva
vnuky
16.00 Lo.: Za živou a + rodinu Doleželovu, Hlavičkovu, Jenčíkovu
a duše v očistci
7.00 Új.: Za Boženu Janošovu, syna Josefa, rodiče Janošovy a
Machů
8.15 Sl.: Za farníky
9.40 Új.: Za + Josefa Vašičku, živé a + pracovníky stavební
firmy
11.00 Dr.: Za + manžela Jana Machů, Boží lásku pro živou rodinu
a duše v očistci
6.30 Új.:

15.30 Új.:

Za + rodiče Machů, jejich + děti, dar zdraví a Boží
požehnání pro živou rodinu

Ferie
barva zelená, 523,-,812

17.00 Dr.: Na dobrý úmysl

23. ledna : Středa

15.30 Új.:

Ferie
barva zelená, 515,-,809

17.30 Sl.:

24. ledna : Čtvrtek
Sv. Františka Saleského,
biskupa a učitele církve
barva bílá, 843,-,809

25. ledna : Pátek
Svátek Obrácení sv.
Pavla
barva bílá, 657,652

26. ledna : Sobota
Sv. Timoteje a Tita,
biskupů
barva bílá, 515,-,809

27. ledna : Neděle
3. neděle v mezidobí
Sv. Anděly Mericiové, panny

barva zelená, 591,-,812

28. ledna : Pondělí
Sv. Tomáše Akvinského
barva bílá, 843,-,804

29. ledna : Úterý
Ferie
barva zelená, 514,-801

Za Jana Machů, syna, rodiče z obou stran a dar zdraví
pro živou rodinu

17.00 Dr.: Za Andělu a Františka Matoškovy, rodiče z obou stran,
Karla Slabiňáka, duše v očistci a Boží požehnání pro
živou rodinu
15.30 Új.: Za Josefa Baloucha, rodiče z obu stran, jejich syny,
vnuky, zetě a ochranu Panny Marie pro živé rodiny
17.30 Sl.: Za Miroslava a Marii Váňovy, dceru Jaroslavu, +
rodiče, duše v očistci a Boží požehnání pro živou
rodinu
6.30 Új.: Za rodiče Pavelkovy, jejich rodiče, duše v očistci,
ochanu Panny Marie a Boží požehnání pro živou rodinu
16.00 Lo.: Za + rodinu Trchalíkovu, Trochtovu, + řeholní sestru
Annu Šutovu a dar zdraví pro živou rodinu
7.00 Új.: Za farníky
8.15 Sl.: Za + Karla a Marii Váňovy, rodiče Váňovy a dar zdraví
pro živou rodinu
9.40 Új.: Na úmysl dárce
11.00 Dr.: Za + Jana Běloně, dceru, rodiče, sourozence, švagra,
švagrové, živou a + rodinu
15.30 Új.: Za + Stanislava Barcucha, rodiee, sestru švagra, dar
zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu

ŠF
ZvS
Am
KV

On

Ra

MH

Mě

An
ZvV
Ra
MJ
On

17.00 Dr.: Za + Ludmilu Opravilovu, marii a Aloise a Boží
požehnání pro živou rodinu

30. ledna : Středa

15.30 Új.:

Ferie
barva zelená,523,-,806

17.30 Sl.:

Za + Josefa Fojtíka, jeho rodiče, rodiče Mikulovi, dar
zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu
Za + rodiče Soukupovy, děti, zetě, dvě snachy, rodiče
Petrů, duše v očistci, dar zdraví a Boží ochranu pro
živou rodinu

31. ledna : Čtvrtek
Život farmostí číslo 1

ZvS
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Sv. Jana Boska, kněze
barva bílá, 658,-,652

17.00 Dr.:

Pořad bohoslužeb v prosinci - farnost Horní Lhota
13. ledna : Neděle
Svátek Křtu Páně
Konec doby vánoční
Sv. Hilaria, biskupa a
učitele církve
17. ledna : Čtvrtek
Sv. Antonína, opata
18. ledna : Pátek
Panny Marie, Matky
jednoty křesťanů
19. ledna : Sobota
Sobotní památka Panny
Marie
20. ledna : Neděle
2. neděle v mezidobí
Sv. Fabiána, papeže
a sv. Šebestiána,
mučedníků
21. ledna : Pondělí
Sv. Anežky Římské,
muč.
24. ledna : Čtvrtek
Sv. Františka Saleského,
biskupa a uč. církve
25. ledna : Pátek
Svátek Obrácení sv.
Pavla
26. ledna : Sobota
Sv. Timoteje a Tita,
biskupů
27. ledna : Neděle
3. neděle v mezidobí
Sv. Anděly Mericiové,
panny
31. ledna : Čtvrtek
Sv. Jana Boska, kněze

Život farmostí číslo 1

6.55
9.30
17.30

Za + Boženu Maňasovu, manžela Aloise, Kamilku Maňasovu,
živou a + rodinu Maňasovu
Za Marii Žebráčkovu, rodiče z obou stran a Boží ochranu pro živou
rodinu

17.30

Za + Františka a Marii Masařovi, jejich rodiče, za živou rodinu, dar
zdraví a Boží požehnání
Na úmysl dárce

17.30

Za + Ludmilu a Františka Březinovy, celou živou a + rodinu

6.55
9.30

Za Karla a Annu Pláškovy, rodiče z obou stran a Boží požehnání
pro celou živou rodinu
Za + rodiče Kunderovy, rodiče z obu stran, sourozence a dar víry
pro celou rodinu

17.00

Sehradice: Za + Bohumila Roubalíka, syna, dvoje rodiče, dar
zdraví, ochranu Boží pro živé rodiny a duše v očistci

17.30

Za Aloise Hustého, syna Stanislava, rodiče Koldůškovy, Husté,
Františku Rafajovu, duše v očistci a Boží požehnání pro živou
rodinu
Za všechna společenství a všechny rodiny ve farnosti s prosbou o
Boží požehnání a dary Ducha svatého

17.30
17.30
6.55
9.30
17.30

Za + Rudolfa a Zuzanu Pavlišovy, jejich rodiče, Boží ochranu pro
živou rodinu a duše v očistci
Za + rodiče Ulrichovy, živou a + rodinu Ulrichovu
a Malotovu
Za + Stanislava Kuželu, dvoje rodiče, dva syny, duše
v očistci a Boží ochranu pro živou rodinu
Za + Miladu a Vladimíra Švarcovy, rodiče z obou stran, duše v
očistci a celou živou rodinu
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Jména z kancionálu II.
(pokračování)

Sv. Ignác z Loyoly (1491-1556)
Svatý Ignác, rodným jménem Íñigo López de Loyola, se narodil
31.května 1491 na zámku Loyola poblíž města San Sebastian v Baskicku
jako poslední syn baskického šlechtice Beltrána Ibáněz de Oňaz y Loyola,
matka byla Marina Sánchézová. Byl nejmladší z 13 dětí, ve věku 7 let mu
zemřela matka. Protože pocházel z urozené rodiny byl vychován na rytíře do
r. 1507 na dvoře Juana Velasquéze, posléze se stal pážetem krále Ferdinanda
Aragonského, po jeho smrti, osobní stráží vévody z Nájery. Vedl rozmařilý
život. V roce 1517 vstoupil do armády. 20. května 1521 utrpěl vážné zranění
nohy (dělovou koulí) při obraně Pamplony před Francouzi a několik měsíců
se léčil na otcově hradu. Během rehabilitace si krátil čas čtením knih o Ježíši
Kristu a životopisů svatých. Tato četba na něj zapůsobila natolik, že se
rozhodl oddat duchovnímu životu. Jako mystik proslul svou trinitární a
christologickou mystikou. Filosofii začal studovat v Paříži , roku 1534 získal
titul magistra filosofie. V Paříži spolu se šesti druhy (jedním z nich byl
navarský šlechtic František Xaverský-vlastním jménem Francisco de Yasu y Xavier, 1506–1552)
založil nový řád v kapli P. Marie na Montmartru, potvrzený papežem Pavlem III. v roce 1540. Po půl
roce byl Ignác z Loyoly zvolen za prvního generála Tovaryšstva. Do roku 1550 vytvořil stanovy,
které přispěly k rychlému šíření řádu po celé Evropě. Spektrum jejich činnosti bylo od počátku
postaveno velice široce a stejný záběr úplné možnosti s nimi disponovat byl vyžadován i od
jednotlivých členů. Jesuité opírali svůj program o exercicie, konali kázání, učili na školách, a to
hlavně na vyšších stupních – gymnasiích a universitách; vedle toho vypomáhali i v duchovní správě,
případně spravovali i vlastní fary. Nebylo zavedeno jednotné roucho ani způsob společné chórové
modlitby, protože byla zdůrazňována osobní zbožnost. Společná modlitba také, podle názoru
zakladatele, omezovala vnější působení kleriků. Jesuité se rovněž věnovali misiím na evropském
kontinentě, ale i v zámoří. Jeho osoba byla známá i pro tzv. dar slz. Měřil jen 158 cm, nikdy se nedal
malovat, jsou známy až posmrtné portréty. Zemřel 31.7.1556 v době, kdy jím založený řád měl již
více jak 1.000 členů. V současnosti jich má zhruba 20.000. V Kancionálu je uvedena píseň s jeho
textem Vezmi si Pane.
František Čech
Pokračování příště

ZPRÁVY A INFORMACE
Objednávka tiskovin. Katolický týdeník, týdeník Světlo a farní měsíčník pro rok 2013 je možné si
objednat do 15. prosince 2012 v sakristii. Příspěvek na farní měsíčník Život farností je jako
v minulých létech, 80,-- Kč.
Otec arcibiskup Jan Graubner vydal vyjádření v němž žádá věřící, aby nešířili tzv. Velké varování
Ježíše Krista a různým poselstvím o konci světa. Celý jeho dopis je možné shlédnout na našich
webových stránkách.
Tříkrálová sbírka na Charitu proběhne ve dnech 5. a případně 6. ledna 2013. Prosíme
dobrovolníky, kteří by dělali vedoucí skupinek, aby se přihlásili. Požehnání koledníkům a vedoucím
udělí otec arcibiskup v sobotu 29.12.2012 ve Valašských Kloboukách při mši svaté. Všechny
koledníky i jejich vedoucí srdečně zve na tuto mši svatou.
Život farmostí číslo 1
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SKUPINY ÚKLIDU
V kostelích újezdské farnosti
v lednu 2013

__________________________________
Dat. : Újezd : Drnovice : Slopné :
___________________________________
5.1:
12.1.:
19.1.:
26.1.:

14.
15.
16.
17.

6.
7.
8.
9.

1.
2.
3.
4.

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; rkf-hornilhota.info. Uzávěrka vždy
dvacátého dne
předcházejícího měsíce.
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