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UZDRAVENÍ NEMOCNÝCH
V měsíci únoru slavíme svátek Panny Marie
Lurdské, kterýžto den je zároveň světovým dnem
nemocných. Vzpomínáme v ten den na nemocné
v modlitbě, v mnohých farnostech staří a nemocní lidé
přijímají svátost pomazání nemocných, která je duchovní
posilou ve stáří a v nemoci. Při udělování této svátosti
vyprošujeme nemocnému sílu, aby dovel statečně a
odevzdaně do vůle Boží nést kříž své nemoci, nebo
svého stáří.
Matka Boží, Panna Maria, která se zjevila v lurdské
jeskyni šestnáctileté dívce Bernardettě Soubirousové.
Pramen vody, který vytryskl v blízkosti jeskyně zjevení
mnohé uzdravil, avšak Bernardetta trpěla svým neduhem
– problémem s plícemi až do své smrti. Když ji sestry
v klášteře v Nevers soucitně litovaly, klidně jim
odpovídala: „Tak to musí být.“ Ano, musela trpět, aby zůstala hodna výsady, které se jí dostalo, že totiž
směla s patřit Neposkvrněnou Pannu. Matka Boží při jednom zjevení jí předpověděla, že ona nebude mít
užitek z pramene, který mnohé uzdravil.
Ano, někdy od nás Pán žádá, abychom trpělivě nesli kříž svých bolestí a nemocí a tak podávali
svědectví Bohu, naší lásce k němu. Trpící Job říkával: „Když jsem od Boha přijímal dobré věci, zlé bych
přijmout neměl? Jak se Pánu zalíbilo, tak se stalo. Buď jméno Páně pochváleno.“ (srov.: Job 1,21 a
2,10). Bůh však nikdy nežádá od člověka více, než je člověk
schopen unést. A má-li unést víc, dává mu k tomu sílu. Proto
říkáme o svátosti nemocných – posila ve stáří a v nemoci.
Věřící člověk ji nepřijímá s obavami o život, jako by to bylo
pomazání před smrtí. Duchovní posila v posledních chvílích
života před odchodem na věčnost je naopak svátost oltářní –
Tělo Kristova, které se v této souvislosti nazývá „viatikum“ –
pokrm na cestu (do věčnosti). Pán Ježíš přece řekl: „Kdo jí mé
Tělo a pije mou Krev, má život věčný a já ho vzkřísím
v poslední den.“ (Jan 6,54). Proto přijímáme tuto svátost
s důvěrou v Boží dobrotu a s vírou, že Pán nás neopustí
v soužení.
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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 únor 2013 :
Úmysl všeobecný: Aby se rodinám přistěhovalců, zvláště matkám, dostávalo v jejich těžkostech podpory
a doprovázení.
Úmysl misijní: Za národy, které prožívají válečné konflikty, aby se jim otevíraly cesty k vytváření
pokojné budoucnosti.
Úmysl národní: Aby všichni, kdo přijali úkol hlasatelů evangelia, horlivě a věrně plnili svá poslání.

Z FARNÍCH MATRIK :
Do společenství víry jsme skrze svátost křtu v měsíci lednu 2013 přijali:

Oto Heinze

Slopné

***
Vměsíci lednu 2013 odešli na věčnost a byli pohřbeni:
15. ledna:
Stanislav Mikulka
Újezd 284
29. ledna
Milada Barcuchová
Vysoké Pole 209

72 let
75 let

Odpočinutí věčné dej jim Pane,
a světlo věčné ať jim svítí,
ať odpočívají v pokoji.
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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
Nezadržitelně se blížíme k závěrečnému záznamu Dr. Studeného do této kroniky s vědomím, že se
nezapomenutelně zapsal do srdcí nás všech farníků během těch 6 let, co prožil mezi námi jako náš
duchovní správce a zvelebitel farnosti jemu svěřené.
Navazujeme na rok 1988, kdy zde bylo, jak píše, dvakrát společné zaopatřování nemocných a starých
lidí v kostele před velikonocemi a před vánocemi. Bývá vždy asi 100 lidí, někdy více, někdy méně. Cizí
zpovědníci 3x za rok. U prvního sv. přijímání 50 dětí. Celkem sv. přijímání asi 23 000. Objednáváme
měsíčně 1 500 partikulí (hostie podávané věřícím při sv. přijímání), kolem vánoc a velikonoc 2 500.
Práce, které jsme vykonali v r. 1988:
Újezd: nová okna 2 ks v sakristii a jedno okno na schodišti na pavlač. Zhasili jsme na farním dvoře
do jámy 50 q vápna pro budoucí potřebu.
Vysoké Pole: nechali jsme nově pozlatit tři sochy z oltáře v kapli.
Loučka: tam byl přemístěn kříž, který stál u kuchyně JZD k silnici vedoucí na Barák. Kříž byl zcela
obnoven. Až to uvidí OCT, bude z toho zase zle.
Slopné: farníci si udělali novou venkovní omítku na kapli, byly opraveny potrhané měděné rýny a
pořízeny nové dveře do kaple. Staré dveře jsme dali do „chléva“ na faře, kde je sklad materiálu. Byly
zakoupeny nové koberce – běhouny a objednána nová skříň na bohoslužebná roucha.
Ploština: byly zpevněny základy kaple. Když se totiž dělala silnice pod kaplí, přerušil se svah a začal
ujíždět, čímž hrozilo zhroucení kaple. Nové základy jsou do hloubky 5 m. V r. 1989 zamýšlíme pořídit
nové dubové schodiště na pavlač, které bylo plánováno na r. 1988, ale p. Josef Urubek se toho nějak bojí;
dále nová dubová okna ve věži kostela, malá i velká.
Nová kovová zábradlí ke křížům u cest v celé farnosti, kde to bude třeba. V JZD už s touto prací
začali, dělají zábradlí k soše sv. Jana Nepomuckého u starého hřbitova a pro kříže ve Vys. Poli – na
Ohřeblíku a u školy. Máme povoleno dát mozaiku Panny Marie s Děťátkem na venkovní zeď kostela,
vpravo od hlavního vchodu. ‚Bude-li možno, uděláme v kapli ve Slopném novou mramorovou podlahu.
Na novém hřbitově chceme začít s přípravou hrobových míst pro kněze, myslíme na budoucí kněžské
hroby, aby byly na jednom místě. Na Ploštině na kapli strhneme pozinkovaný plech, místo latí dáme
desky, střešní lepenku a měděnou krytinu a měděné rýny. Kříž, který stojí u kaple, zakázal Okr. círk.
tajemník opravit, ani nesmíme pořídit nový. Rozpraskané zdivo kaple musíme zajistit, podepřít a omítky
sjednotit. Ke všemu máme odborné plány, které nám dělá Ing. Preiss z Köln am Rhein. Ten nám dělá
plány na veškeré opravy a nové věci zcela zdarma. Žádnou naši farní obec nechceme zanedbávat a
vyzývám lidi, aby nahlásili farní radě nebo mně, je-li třeba někde něco opravit nebo nově pořídit.
Rok 1988 jsme začínali s dluhem 26 465 Kčs. Největší vydání jsou spojena s přípravou opravy kaple
na Ploštině: měděný plech: 150 515,45 Kčs, Cu hřebíky: 520 Kčs, plochá pásová měď: 20 810 Kčs,
doprava 390 Kčs, řezivo (desky): 7 648 Kčs, celkem 179 883,45 Kčs. Oprava kaple ve Slopném: cement
a brizolit: 3 575 Kčs, Cu plech a rýny: 1 800 Kčs, kov. kostry – lavice: 2 379 Kčs, dovoz štěrku: 1 270
Kčs, 2 lampy na oltář: 382 Kčs, smirek na lavice: 410 Kčs, koberce: 1 810 Kčs, celkem 10 653 Kčs.
2 mosaiky Panny Marie: 14 000 Kč, zlacení korpusů na kříže: 18 140 Kčs, vápno 2 281Kčs, el.
proud: 20 656 Kčs, žárovky: 940 Kčs, sbírky na cizí účely: 12 200 Kčs, vydání celkem: 258 753,45 Kčs.
Dřevěné části lavic dělal p. Frant. Mozgva, Slopné.
Sbírky: v únoru: 32 060 Kčs, na velikonoce: 29 610 Kčs, na pouť: 29 270 Kčs, na vánoce: 31 160
Kčs. Nedělní sbírky při mši sv., dary na mše sv., ofěry a souhrnné dary činily 119 700 Kčs. Příjmy
celkem: 241 800 Kčs. Rozdíl příjmů a vydání: 16 953,45 Kčs. Bohu díky.
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
Dnes k nám opět zaznívají papežova slova, kterými nás na Velehradě oslovil: „Vaše pouť za svobodou
musí pokračovat. Choďte jako synové světla. Svoboda pouze vnější, bez vnitřního osvobození plodí
chaos. Stůjte ve svobodě, ke které vás osvobodil Kristus. Spojení vnější a vnitřní svobody má budovat
Evropu zítřka, civilizaci lásky a pravdy. Toto spojení zakládá Kristus, kámen uhelný.“ Tato slova jsou
našim živým dědictvím.
K úvahám o tomto dědictví nás vyzývá Svatý otec u příležitosti vyhlášení Roku víry (11.10.2012 –
24.11.2013). „Jestliže dnes církev vyhlašuje nový rok víry a novou evangelizaci, pak ne proto, aby uctila
nějaké výročí, nýbrž protože ji potřebuje ještě více než před padesáti lety“, řekl Benedikt XVI. v homilii
při liturgické slavnosti na náměstí Svatého Petra, která zahájila 11. října 2012 Rok víry v den, kdy
uplynulo přesně 50 let od zahájení II. vatikánského koncilu. Svatý otec zde připomíná, že Bůh žádá od
člověka, kterého stvořil jako svobodného partnera, aby mu souhlasně odpověděl v plné svobodě a
v souladu s milostí, kterou od něho obdržel. Milost neničí svobodu, naopak tvoří ji a nese, víra nic
neodnímá lidskému tvoru, nýbrž mu dovoluje, aby se plně a definitivně realizoval. Tato jeho slova bych
rád užil v kontextu s připomenutím diametrálně jiného nechvalného výročí, kdy před 65 lety, 25. února
1948 došlo u nás k událostem, spojeným s nástupem moci, která si vytýčila za úkol „na věčné časy“
změnit, ba zničit naše evangelium – radostnou zvěst se zaměřením se zejména na katolickou církev,
kterou, jak píše Václav Vaško /Neumlčená/, komunisté začínali označovat za nepřítele číslo jedna a dle
toho si tak počínali. Mnoho lidí si myslí, že historie není na nic. Doopravdy možná není k ničemu – asi
tak jako současnost. Vždycky bylo několik, možná mnoho lidí, kteří viděli kupředu, kteří varovali
předem. Nikdy to nebylo nic platné. Nikdo je neposlouchal; bylo to neužitečné zaměstnání. Lidé vždycky
raději poslouchají řeči útěšné, konejšivé atd., s líbeznou nadějí, že to nějak dobře dopadne. Lidé neradi
poslouchají nepříjemné pravdy. A přece historie je velmi významná a důsažná pro život národa tím, že se
zafixuje do jeho vědomí a podvědomí a buď jako skutečná nebo fiktivní spoluvytváří další vývoj. Tak se
nám např. husitství vymstilo dvakrát: v 15. stol. zlomilo a navždy pohřbilo velmocenské postavení
českého státu, nemluvě o jiných ztrátách. Podruhé od tzv. národního obrození, kdy falešný obraz českých
dějin s husitstvím v čele ovládl národ a stal se spolutvůrcem jeho příštího osudu. Platí také o Bílé hoře a
baroku vůbec, líčeném jako „třistaletá poroba“ a „doba temna“. Jen tak v říjnu 1918 mohla vzniknout
legenda o nějakém „osvobození“, které žádným osvobozením nebylo. Od té doby jsme byli osvobozeni
ještě několikrát, a po každém tom osvobození jsme byli méně svobodni než předtím. V novějších
dějinách to ovšem začalo už heslem na prezidentské vlajce: „Pravda vítězí“. Prý tak byla převzata stará
husitská devíza. Ale husitské heslo neznělo Pravda vítězí, nýbrž Pravda Páně, pravda Boží vítězí. Byla to
určitá konkrétní pravda, a jen takto slovo pravda dávalo nějaký smysl. Měli lidé, kteří na prezidentskou
vlajku dávali toto heslo na mysli tuto pravdu? Sotva. „Pravda“ každého jednotlivce a národa je pokaždé
jiná, a neznamená vlastně nic. K této „pravdě“ se mohou hlásit stejně demokraté a nacisté jako komunisté.
Může znamenat také vyslovenou lež.
K zamýšlení nad všemi těmito skutečnostmi mě přivedlo zveřejnění jednoho historického materiálu,
s nímž bych vás rád seznámil. Jste většinou oněch událostí pamětníci. Cituji: „V dubnu 1948, tedy v době
vrcholícího třídního boje, napsal americký velvyslanec v Praze Laurence. A. Steinhardt americkému
státnímu tajemníkovi Georgi Marschallovi tajnou depeši reflektující situaci v Československu po
únorovém puči. Jedná se o pozoruhodnou přesnou charakteristiku českého národa. Češi se raději skloní.
Emigrační vlny. Krize v té podobě, v jaké se vytvořila v únoru 1948, byla patrně v celé situaci obsažena
již od chvíle, kdy vstoupila v platnost Československo-sovětská smlouva o přátelství, vzájemné pomoci a
poválečné spolupráci z 12. prosince 1943. Pochopení příčin této aliance vyžaduje krátký pohled do
historického a psychologického pozadí vývoje československého národa. Češi jsou malý národ. Položeni
v geografickém centru Evropy byli po staletí epicentrem ekonomického a politického napětí, které vedlo
k nespočetným válkám a opakujícím se vlnám emigrace. Vrcholný okamžik jejich dějin nastal v období
1346 – 1378, a to díky trojí shodě náhod: silné a konstruktivní osobnosti Karla IV., objevu rozsáhlých
nalezišť stříbra a dočasné absenci jiných politických mocných sil v Evropě. Taková situace se znovu
neopakovala až do roku 1918, kdy další politické vakuum v Evropě a silná osobnost Tomáše G. Masaryka
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způsobily vznik Československa jako státu. Vlna emigrace následovala po ničivých husitských válkách
1415 - 1436. Další přišla po vypuknutí třicetileté války, která zahájila nadvládu Habsburků. Na konci 19.
století začíná stěhování do Ameriky. Konečně pak druhá světová válka odstranila nejprve židovské
podnikatelské elementy a poté 2 500 000 sudetských Němců, kteří byli průmyslovou páteří země.
Tyto emigrační vlny opakovaně odsávaly výkvět obyvatelstva, v zemi zůstávali drobní rolníci a
řemeslníci. Ti, jak se zdá, nebyli nikdy ve chvílích krize schopni prokázat pevnost, odvahu, a ušlechtilé
vlastnosti, ale raději se skláněli před politickými bouřemi, které v zemi zuřily. Tito lidé vždy dávali
přednost přežití bez zbytečného boje před bojem za svou svobodu. Během habsburské nadvlády, která
skončila 1918, si Češi vypěstovali mimořádný vrozený talent k tichému a rafinovanému odporu vůči
existujícímu režimu. Jsou mnohem zdatnější v opozici, než když jsou sami u vlády a čelí problémům
výstavby a uplatňování pozitivní moci, se kterou měli v moderní době jen dvacetiletou zkušenost.“
Mgr.Vladimír Měřínský
(pokračování příště)

Pořad bohoslužeb v měsíci únoru 2013 - farnost Újezd
15.30 Új.:

1. února : Pátek
Ferie - První pátek

17.30 Sl.:
6.30 Új.:

2. února : Sobota
Uvedení Páně
do chrámu

3. února : Neděle
4. neděle
v mezidobí

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

Sv. Blažeje, biskupa
a mučedníka

11.00 Dr.:

4. února : Pondělí

15.30 Új.:

Za + Františka Kráčalíka, rodinu Kráčalíkovu, duše
v očistci a ochranu Boží pro živou rodinu
Za + Otýlii Fiodorovu, syna, snachu, rodiče z obou stran
a jejich děti
Za děti, které půjdou k prvnímu svatému přijímání
a jejich rodiče
Za + rodiče Vašíčkovy, rodinu Šašinkovu, Vlčkovu, za
uzdravení nemocné osoby a duše v očistci na které nikdo
z blízkých nepamatuje
Za farníky
Za + Františka Münstera, rodiče z obou stran, duše v
očistci a dar zdraví pro živou rodinu
Za + rodiče Františku a Josefa Machů u příležitosti jejich
110. výročí narození a rodinu Rošťanskou
Za + Ladislav Žáka, jeho manželku Ludmilu, rodiče z
obu stran a Boží požehnání pro živou rodinu
Za živou a + rodinu Andrysovu a Jálovu

Ferie

5. února : Úterý

17.00 Dr.:

Sv. Agaty, panny
a mučednice

6. února : Středa

15.30 Új.:

S v. pAVLA mikiho
a druhů

17.30 Sl.:

7. února : Čtvrtek

17.00 Dr.:

An

ŠF

ŠF
ZvS
Ra
KV

On

Za + Františka Marcaníka, rodiče z obou stran, snachy,
švagrové, sourozence, + rodinu, dar zdraví a Boží
požehnání pro živou rodinu
Za Zdeňka Šafaříka, rodiče z obou stran, dar zdraví, Boží ChV
požehnání a ochranu Panny Marie pro živou rodinu
Za + rodiče Petrů, rodiče z obou stran, jejich + děti, duše
v očistci a ochranu Boží pro živou rodinu

Ferie

8. února : Pátek
Ferie

9. února : Sobota
Sobotní památka P.M.
Život farností číslo 2

15.30 Új.:
17.30 Sl.:
6.30 Új.:
16.00 Lo.:

Za Josefa Polčáka, manželku Vlastu, rodiče, sourozence
z obou stran a Boží ochranu pro živou rodinu
Za + Miloslava Fiodora, + syny, rodiče z obou stran,
stařečky a Boží požehnání por živou rodinu

Ov

Za + Jana Barcucha a Boží ochranu pro živou rodinu
Za + Ladislava Králíka, rodič z obou stran a jejich + děti

Ku
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10. února : Neděle
5. neděle
v mezidobí
Sv. Scholastiky, panny

11. února : Pondělí
Panny Marie Lurdské

12. února : Úterý

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

Ferie

13. února : Středa
Popeleční středa
Začátek postní doby
Den přísného postu

14. února : Čtvrtek
Ferie

6.30 Új.:
15.30 Új.:
17.00 Dr.
18.30 Sl.:

ŠF
ZvD
Ra
MJ

Za + d.p. P. Františka Petrů, jeho + rodiče, příbuzné
a duše v očistci
Za farníky (sv. křest)
Za + Annu Machů (výroční mše sv.)
Za rodiče Drgovy, rodinu Špotákovu, prarodiče
Čurečkovy, Drgovy a Josefa Drgu
Za + Františka a Marii Žákovy, dceru, rodiče z obou
stran, dar zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu

On

Ku
MJ
Am
KJ

Za + rodiče Martiniskovy, Josefa a Karla, + rodiče
Šuráňovy, Josefa a Zdenka, dar zdraví a Boží ochranu
poro živou rodinu Martiniskovu
Za dvoje + rodiče Váňovy, jejich vnuka, duše v očistci,
ochranu a pomoc Boží pro živou rodinu

17.00 Dr.:

Výročí úmrtí sv. Cyrila
v Římě

15.30 Új.:

15. února : Pátek
Ferie

16. února : Sobota
Ferie

17. února : Neděle
1. neděle postní
Sv. Alexia a druhů

18. února : Pondělí

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

Ferie

19. února : Úterý

Za + Boženu a Ludvíka Zvonkovy, jejich + rodiče, živou MH
a + rodinu a duše v očistci
Za Aloise Váňu, rodiče, rodiče Šimonů, jejich syna a
vnučku, duše v očistci a Boží ochranu pro živé rodiny
Za Ludmilu, Marii, Andělu Machů, ochranu a dar zdraví
Če
pro živou rodinu
Za Ludmilu a Stanislava Fojtíkovy
Za Stanislava a Ludmilu Zvončákovu, bratra, švagra a
An
rodiče Frýželkovy
Če
Za + Antonína a Ludmilu Belžíkovy, rodiče z obou stran,
ZvV
dar zdraví pro živou rodinu a duše v očistci
JaK
Za + Boženu Zvonkovu (výroční mše sv.)
Za + rodiče Barcůchovy, syna Stanislava, dceru Annu
Vaňatkovu a pomoc Boží pro živou rodinu
Za + Annu Pavlíkovu, manžele Annu a Jaoefa
On
Frýželkovy a Boží požehnání pro živou rodinu

17.00 Dr.:

Ferie
15.30 Új.:

20. února : Středa
Ferie

21. února : Čtvrtek

17.30 Sl.:
17.00 Dr.:

Ferie
15.30 Új.:

22. února : Pátek
Svátek Stolce sv.
Petra, apoštola

Život farností číslo 2

17.30 Sl.:

Za + rodiče Hlavičkovy, Holé, syna Vladimíra, jeho
man- želku, nemocnou osobu a Boží požehnání pro
živou rodinu
Za + Františka Machů, dvoje rodiče, duše v očistci, dary
Ducha svatého a Boží ochranu pro živé rodiny
Za + rodiče Húšťovy, dva syny, snchu, Josefa Štěpaníka,
Josefa Janoše a Boží požehnání pro živou rodinu
Za + Františka Pavelku, dva braty, rodiče Pavelkovy,
jejich + vnuka Rostislava, duše v očistci a Boží ochranu
pro živou rodinu
Za + Josefa Machů, zetě Aloise, dvoje rodiče, duše v
očistci, rodiče Váňovy, Boží ochranu a požehnání pro
živé rodiny

ZvD

MJ
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23. února : Sobota
Ferie

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

24. února : Neděle
2. neděle postní

9.40 Új.:
11.00 Dr.:

25. února : Pondělí

15.30 Új.:

Ferie

26. února : Úterý

17.00 Dr.:

Ferie

27. února : Středa
Ferie

15.30 Új.:
17.30 Sl.:

28. února: Čtvrtek

17.00 Dr.:

Ferie

Za farníky
Za rodiče Častulíkovy, Fojtů a ochranu Panny Marie pro
živou rodinu
Za + Jaroslavu Jabloneckou, rodiče Váňovy a živou
rodinu
Na poděkování Pánu Bohu za 50 let společného života,
s prosbou o Boží ochranu pro živé rodiny
Za + rodiče Raškovy, dvě dcery, dva zetě, prarodiče
Machučovy, Raškovy, jejich + děti, dar zdraví a Boží
požehnání pro živou rodinu
Za rodiče Stružkovy, Antonína Fojtíka, prarodiče, Boží
ochranu a dar zdraví pro živou rodinu
Za + rodiče Marcaníkovy, děti, ostatní zemřelou rodinu,
dar zdraví o chranu Panny Marie pro živou rodinu a duše
v očistci
Za + rodiče Šimákovy, dary Ducha svatého, Boží
požehnání a ochranu Panny Marie pro živour rodinu
Za + Irenu Kozubíkovu, příbuzné, duše v očistci a Boží
požehnání pro živou rodinu
Za + Marii Marcaníkovu, otce, tchána, + rodinu, dar
zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu

ZvS
Ma
Če
Am
Ov

On

ZvR

Pořad bohoslužeb v únoru 2013 - farnost Horní Lhota
1. února : Pátek

17.30

Za členy živého růžence

17.30

Za děti, které letos půjdou k prvnímu svatému přijímání

Ferie - První pátek

2. února : Sobota
Uvedení Páně do chrámu

3. února : Neděle
4. neděle v mezidobí
Sv. Blažeje, biskupa a mučedníka

4. února : Pondělí

6.55
9.30

Za rodiče Kuželovy, jejich dcru Irenu, Josefa Kováře a Boží
požehnání pro živou rodinu
Za + Františka a Martu Máčalovy, rodiče z obou stran, + rodinu,
s prosbou o požehnání pro živou rodinu

17.00

Sehradice: Za + rodiče Záhorovské, Fiedorovy, Libuši
Fiedorovu, celou + rodinu, duše v očistci, dar zdraví a Boží
požehnání pro živou rodinu

17.30

Na poděkování Pánu Bohu za 50 let společného života a dar
zdraví

Ferie

5. února : Úterý
Sv. Agaty, panny a mučedn.

6. února : Středa
S v. pAVLA mikiho a druhů

7. února : Čtvrtek
Ferie

8. února : Pátek

17.30

Ferie

9. února : Sobota
Sobotní památka Panny
Marie
Život farností číslo 2

17.30

Za + Marii a Ludvíka Masařovy, dvoje rodiče, dva bratry a Boží
požehnání pro živou rodinu
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10. února : Neděle
5. neděle v mezidobí
Sv. Scholastiky, panny

6.55
9.30

Za + Luboška a Michalku Barcuchovy, Annu a Aloise Petrů,
jejich rodiče, duše v očistci a Boží pomoc pro živou rodinu
Barcuchovu
Za + Bohuslava Hubáčka, rodiče, bratra, živou a + rodinu

11. února : Pondělí
Panny Marie Lurdské

12. února : Úterý
Ferie

13. února : Středa
Popeleční středa
Začátek postní doby
Den přísného postu

14. února : Čtvrtek

7.00
17.30

Na dobrý úmysl s prosbou o dary Ducha svatého
Za + Františka Žáčka, Boží pomoc a ochranu Panny Marie pro
celou rodinu

17.30

Na poděkování Pánu Bohu za prokázaná dobrodiní s prosbou o
požehnání pro celou rodinu

Ferie
Výročí úmrtí sv. Cyrila v Římě

15. února : Pátek

17.30

Ferie

16. února : Sobota

17.30

Za Františka petráše, dvě sestry, jejich rodiče, dva švagry, duše
v očistci, Boží pomoc a ochranu Panny Marie pro celou živou
rodinu

6.55

Za živé a + rodiče Martincovy, dceru Marii s manželem , rodiče
Vítkovy a syna Karla
Za farníky (svatý křest)

Ferie

17. února : Neděle
1. neděle postní
Sv. Alexia a druhů

18. února : Pondělí

9.30
17.00

Sehradice: Za + Františka a Marii Latinákovy, jejich rodiče,
pomoc Boží, ochranu Matky Boží pro živé rodiny a duše v
očistci

17.30

Za rodiče Mikovy, jejich sourozence, dědečky Šarmanovy a
Boží ochranu pro živou rodinu

Ferie

19. února : Úterý
Ferie

20. února : Středa
Ferie

21. února : Čtvrtek
Ferie

22. února : Pátek

17.30

Svátek Stolce sv. Petra,
apoštola

23. února : Sobota

17.30

Ferie

24. února : Neděle
2. neděle postní

6.55

28. února: Čtvrtek

17.30

Ferie

Život farností číslo 2

9.30

Za + rodiče Františku a Vladimíra Žáčkovy a Boží ochranu pro
celou živou rodinu
Na poděkování Pánu Bohu za 50 let společného života, s
prosbou o Boží ochranu pro celou rodinu a duše v očistci
Za + Jiřinu Masařovu, Ladislava Masaře a živou rodinu
Za + rodiče Josefa a Marii Kozubíkovy, + Františka Macíka,
živou a + rodinu Grygarovu a Večerkovu
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Farní knihovna v Újezdě
Milí bratři a sestry v Kristu,
počínaje začátkem února se v naší farnosti opět otevírá farní knihovna v Újezdě. Po úspěšné téměř
půlroční revitalizaci celé knihovny, která zahrnovala přestěhování, uspořádání, ale i nakoupení dalších
knih se vám brány tohoto místa otevřou už v pátek 1. února po mši svaté, což je zhruba v 16:15.
Obnovená knihovna se nachází v boční přístavbě fary v přízemí (vedle společenské místnosti pro děti),
tady vás budou každý pátek od zhruba 16:15 do 17:00 očekávat vaši knihovníci. Jenom vás prosíme,
abyste využívali boční vchod do přístavby a nezvonili na hlavní dveře fary, neboť si jistě dokážete
představit, jak by to bylo nepříjemné, když by každou chvíli někdo zvonil a muselo by se mu otevírat.
Dveře do boční přístavby budou v otevírací době odemčeny, nebojte se je proto využívat. A proč vlastně
do knihovny chodit? Myslíme, že každý z vás už někdy přečetl alespoň jednu knihu, možná i více, ale
popravdě si odpovězme, kolik z těch přečtených knih bylo duchovních? V kolika z nich se psalo o Bohu?
Vždyť Bůh k nám mluví i skrze knihy, zvláště skrze své Slovo v Písmu svatém. Svatý Augustin se obrátil,
když slyšel na ulici dětský hlas, který pravil: „Vezmi a čti!“ Augustin měl před sebou Bibli, otevřel ji,
Bůh k němu skrze Písmo promluvil a Augustin se obrátil. A tak Bůh může a chce mluvit ke každému
z nás, jenom když poslechneme tu jeho výzvu: „Vezmi a čti!“ A abychom měli co vzít a číst, je tu pro nás
i farní knihovna, v níž je možné si vypůjčit nejen Písmo svaté (dokonce v několika jazycích), ale i ostatní
duchovní knihy (o modlitbě, o duchovním životě, o životě svatých, o rozjímání, o Panně Marii a jejím
Synu a mnoho dalších). Dokonce zde máme i několik set knih světských (beletrie, pro děti a mládež,
naučné knihy, encyklopedie atd.). Celkový knihovní fond obsahuje něco málo pod dva tisíce knih a
brožurek. Kdo by měl zájem si nějaké knihy objednat, máme na výběr z několika katalogů a můžeme
objednání zprostředkovat. Vášnivý čtenář může v knihovně během otevírací doby zůstat a třeba i celou
knihu přečíst.
K vám farníkům máme ještě jednu prosbu. Zjistili jsme, že mají někteří lidé u sebe dlouho vypůjčené
knihy, a tak bychom prosili ty, kterých se to týká, aby nám tyto knihy co nejdříve vrátili, popř. prodloužili
výpůjční dobu. Moc děkujeme a těšíme se na vás.
vaši knihovníci

Život farností číslo 2
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Jména z kancionálu II.
(pokračování)

Sv. Terezie z Ávily (1515-1582)
Sv. Sv. Terezie z Ávily (Terezie de Cepéda y Ahumada]
se narodila v Ávile 28.března1515, zemřela v Albě de Tormes
4. října roku 1582. Ve 20 letech vstoupila proti otcově vůli do
karmelitánského kláštera v Ávile. V roce 1537 složila řeholní
sliby, dva roky poté vážně onemocněla, ale uzdravila se. V
roce 1557 se na základě mystického zážitku před obrazem
ukřižovaného Ježíše rozhodla ze svého života odstranit
všechno, co by ji odvádělo od rozjímání. Často upadala do
extází, nejznámější z nich je mystické probodení srdce, které
ji zaplavilo ohněm nadpřirozené lásky. Rozhodla se obnovit
původní přísná pravidla karmelitánské řehole. S pomocí sv.
Petra z Alcántary se jí podařili otevřít v Ávile první
reformovaný konvent bosých karmelitánek.Dvacet let
putovala po Španělsku a zakládala nové konventy. Díky sv.
Janu z Kříže se reforma rozšířila i na mužskou větev řádu.
Proti reformním snahám se zvedl velký opor, nakonec však v
roce 1580 papež Řehoř XIII. schválil vznik oddělené řehole bosých karmelitánů. Terezie z Ávily byla
roku 1614 blahoslavena, roku 1622 ji papež prohlásil za svatou. Její svátek se slaví 15. října. Od roku
1970 ji náleží titul Učitelka církve. Terezie je autorkou několika knih. Vrcholem její tvorby je "Hrad v
nitru", což je dílo věnované nauce o vnitřní modlitbě. Popisuje v ní jednotlivé stupně modlitby od
nejnižšího až po ten nejvyšší stupeň nazírání a sjednocení s Bohem. Duše je zobrazena jako hrad
rozdělený na sedm příbytků. V sedmém příbytku, sídle Božím, se člověk spojuje se svým tvůrcem a
dosahuje dokonalosti. Názvy dalších spisů: "Život", "Kniha o zakládání", "Cesta k dokonalosti", "Nad
Velepísní". Na text její básně složil Petr Eben postní píseň Nedejme se k spánku svésti, která byla
zařazena do Kancionálu.
František Čech
Pokračování příště

ZPRÁVY A INFORMACE
Duchovní obnova pro mládež se uskuteční v Újezdu v sobotu 16. února. Zveme všechny mladé od 14.
let (8-9 tř.) nahoru. Povede ji otec Linhart z Olomouce. Podrobnosti na nástěnce kostela.
Postní duchovní obnova VIR v kněžském semináři v Olomouci o víkendu 22. až 24. února se uskuteční
jako každý rok pro muže od 17. do 35. let. Obnovu povede P. Dr. Ing. Pavel Konzbul, spirituál
Biskupského gymnázia v Brně. Informace a přihlášky na webové adrese: www.knezskyseminar.cz/vir .
Tříkrálová sbírka – oprava. V minulém čísle jsme uvedli výsledek Tříkrálové sbírky na charitu. Při
zalamování textu vypadl jeden řádek – sbírka v obci Vysoké pole, která činila 19.536,-- Kč. Ve výsledné
částce byla tato částka započtena. Omlouváme se za toto nedopatření.

Život farností číslo 2
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SKUPINY

ÚKLIDU

V kostelech újezdské farnosti
v únoru 2013

__________________________________
Dat. : Újezd : Drnovice : Slopné :
___________________________________
2.2.:
9.2.:
16.2.:
23.2.:

18.
1.
2.
3.

10.
11.
1.
2.

5.
6.
7.
8.

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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