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PROČ „SVATÝ“ TÝDEN?
Ovocem Ježíšovy smrti je náš život,
ovocem Ježíšova utrpení je naše radost,
ovocem Ježíšova osamění na kříži je naše společenství.
Po Květné neděli následuje týden, který křesťané nazývají
„Svatý“. Většině dnešní mládeže při vyslovení pojmu „svatý
týden“ naskočí husí kůže, protože si vzpomenou na trápení
v posledních dnech před maturitou. Ani náš křesťanský Svatý
týden není jednoduchý. Chce-li někdo pochopit jeho podstatu,
pořádně se natrápí. A nebude zdaleka u konce. Je to dáno tím, že
se v těchto dnech naše myšlenky stále vracejí k utrpení, ke smrti,
ke kříži.
Možná to někoho překvapí, ba i pohorší, ale při pohledu na
umírajícího Krista na kříži mě mimoděk napadá jedna Ezopova
bajka: Král zvířat lev společně s liškou a oslem ulovili jelena.
Rozdělení kořisti přenechali oslovi. Osel rozdělil kořist na tři
naprosto stejné části. Lev se zachmuřil, vycenil zuby, vrhl se na
osla a roztrhal ho. Potom se obrátil na lišku: „Ukaž ty, jak se má
správně dělit!“ Liška spojila všechny tři části kořisti a dala je lvu. Spokojený lev se ptá lišky: „Kdo tě
naučil tak moudře dělit?“ „Tamten,“ odpověděla liška a ukázala přitom na zkrvavené pozůstatky osla.
Zdá se, že lidské dějiny odnepaměti tvoří egoističtí lvi, chytré lišky a spravedliví osli. Toto drama
stále pokračuje. Kdo bude mít poslední slovo? Když se díváme na kříž, ptáme se, zda to není další
vítězství silnějších nad slabším. Není to další prohra spravedlnosti? Víme, že Ježíšovo „Dokonáno jest“
nebylo posledním slovem! Ale jak těžko se tomu věří, prožíváme-li nějaké trápení!
Před lety se v televizním Svátečním slovu biskup Jiří Paďour podělil se svou vzpomínkou na obřad
rozloučení se sedmiletým dítětem, které rozdrtilo nákladní auto. Po obřadech matka dítěte sedala do auta.
Najednou se podívala na svého přítele – kněze a zeptala se: „Jiří, ty skutečně věříš ve vzkříšení?“ „Ano,
věřím!“ Řekla: „Děkuji!“ a posadila se. Její manžel, otec dítěte, povídá: „Vidíš, a já si pořád myslel, že ta
křesťanská víra je jen jakási psychoterapie.“ Kněz nato: „Víš, v tuhle chvíli by ti psychoterapie moc
nepomohla.“
Kristova smrt na kříži, o níž rozjímáme ve Svatém týdnu, nám připomíná: „Pamatuj, člověče, že jsi
prach a v prach se obrátíš.“ Kristovo vzkříšení, které slavíme o Velikonocích, nás ujišťuje: „Pamatuj, že
nejsi jen prach.“ A to je pravý a podstatný důvod velikonoční radosti.
(podle Prokopa Siostrzonka připravil V. Ulrich)

Život farností číslo 3

Strana 1 / 13

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 březen 2013
Úmysl všeobecný: Aby spolu s vědomím, že celé stvoření je Božím dílem svěřeným lidské odpovědnosti,
rostla i úcta k přírodě.
Úmysl misijní: Za biskupy, kněze a jáhny, aby byli neúnavnými hlasateli evangelia až do končin země.
Úmysl národní: Aby všichni, kdo přijali radostnou zvěst evangelia, ji předávali dalším.

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

Dominiku Žáčkovou

Uh. Hradiště

***
Vměsíci únoru 2013 odešla na věčnost a byla pohřbeni:
17.2.2013:
Františka Kořenková
Drnovice - Podpolí 66

75 let

odpočinutí věčné dej jim Pane,
a světlo věčné ať jim svítí,
ať odpočívají v pokoji.
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Železný poutník
Tuším, že o této pouti asi nevíte a právě proto o ní píšu.  Objevila
jsem ji kdysi za vysokoškolských let na nástěnce CMTF v Olomouci
skutečně náhodou. Jak mám v krvi, vrhla jsem se pár dní na to do této
šílenosti po hlavě. Aha, vy ještě nevíte, o co jde. Je to noční pouť Sv.
Kopeček – Hostýn. Poprve jsem nedošla. Ale odnesla jsem si cenné
poučení, že na 50 km v kuse nestačí nadšení, je potřeba mít i dobré boty.
(Ne, že bych to nevěděla, ale nabyla jsem tehdy dojmu, že v předjaří jsou
lepší nedokonalé zimní boty než dobré letní. Omyl.)
Loni jsem si v půstu vzpomněla, že jsem kdysi na této pouti byla, mrkla
na internet a zjistila, že pouť bude za týden. (Je vždy z pátku na sobotu
týden před Květnou nedělí.) Hleclala jsem tedy (teď už manžela) Zdeňka a
šli jsme. Na podruhé jsem od začátku neměla takové odhodlání (pravda, je
rozdíl studovat a pracovat), a tak jsem to hned po mši (kterou pout na Sv.
Kopečku začíná) chtěla vzdát. Zdeněk mě ukecal, ať vydržím aspoň na první zastávku (ta je hned ve
Velké Bystřici – tedy skutečně blízko). A na druhé zastávce jsem pochopila, že už není cesty zpět (to by
totiž nebyla žádná pomoc vozit se až do rána autem zajištující převoz „chorých“, jak to známe z Polska).
Tedy jsme dál šli. Po půlnoční zastávce s občerstvením v podobě buchtiček od místních (v Prosenici?) už
šel každý na vlastní pěst. Když jsme náhodou nevěděli, kde zabočit, počkali jsme si na někoho, kdo už šel
dřív, a nechali si poradit. Tady přidám jednu radu z vlastní zkušenosti: vemte si i nějaké vlastní jídlo. Já
jsem loni jídlo trochu podcenila a poté, co jsme všechno snědli na druhé zastávce, kdy jsme byli sotva
v první třetině, jsem trnula hrůzou, že umřeme hlady.  Těžko říct, jak to bude u vás, ale my jsme pak
v noci – i přes velkou námahu - hlad už neměli. Naštěstí.
Nutno uznat, že mi ani nepřišlo, že jdeme skoro 12 hodin a
jak čas postupně pokročil. Co se mi ještě nikdy nestalo (a
právě proto jsem se toho předem nebála a tedy se proti tomu
ani nemodlila), hrozně mně asi v půlce cesty začalo bolet
koleno. (Nebo obě? Už ani nevím.) O to to bylo horší, ale
přece nepojedu „potupně“ autem. Zdeněk se tehdy výborně
osvědčil, zpíval mně a dokonce mě i poponesl.  Neuvěříte,
ale v tomto stavu jsme došli až do Bystřice pod Hostýnem.
Těžko říct, jestli bych takto došla až na Hostýn, ale už nás
tlačil čas (pouť končí mší na Hostýně v sobotu v 7.00), tak
jsme nahoru vyjeli autobusem. Kupodivu ani na mši jsme
neusnuli, na konci jsme dostali osvědčení Železný poutník
2012 a pak se pokojně vrátili domů vlakem.
A teď konec vzpomínání, co si z toho můžete odnést vy: pokud máte chuť si buď vyzkoušet na co
máte nebo jste dlouho nezažili pořádný hec či máte něco, zač takovou (docela) náročnou pouť obětovat,
neváhejte a pojďte letos! Začátek bude 15.3. v 18.00 mší sv. na Sv. Kopečku a
asi v 19.00 se vyjde. Loni nás šlo asi 200, tedy nečekejte komorní záležitost,
ale stejně se dav postupně rozštěpí na skupinky, tedy se to dá.  Vzhledem
k již zmíněné cílové mši sv. na Sv. Hostýně v 7.00 (16.3.) máte na cestu asi 12
hodin. Zastávky jsou po cestě 3, jak už jsem zmínila, a v případě nějakého
kolapsu vás do cíle doveze auto. Zdravotní služba zajištěna.
Co by mohlo zajímat nadšence, kteří by rádi šli, ale svými silami si nejsou
jisti: loni šli i školní děti; protože jejich rodiče tušili, že to pro ně bude moc,
měli „přítele na telefonu“, který je podle potřeby vyzvedl (a mnozí pak byli
v sobotu ráno na Hostýně na mši sv. a i za svoji aspoň půlku převzali
certifikát). Také možnost.
Pro případné informace z jiného zdroje: http://www.farnostlouka.cz
Jana Pacalová, roz. Schovajsová
(s tichou podporou manžela)
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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
Závěrečné roky působení Dr. Studeného v Újezdě byly, jako ostatně každého z nás, částí jeho životní
cesty, o níž se zamýšlí a pojednává slovy: „Každá cesta má svůj začátek a cíl. A mezi začátkem a cílem
jsou úseky, směrovky, kameny a odpočívadla. Tak je tomu i na cestě našim životem. Zastavujeme se na
úsecích svého života. Díváme se zpět a myslíme na to, jak co bylo a jaké rozhodnutí jsme udělali. Možná,
že to dopadlo úplně jinak. Myslíme na lidi, kteří nás na uplynulých úsecích doprovázeli. ... kdybychom
tehdy zvolili jinou cestu – i taková myšlenka má snad oprávnění. Díváme se dopředu a tážeme se, co
přijde. Kdybychom mohli poznat, jak naše cesta půjde dál. Cíl – ten nevidíme. Bože, příteli života, ty jsi
přítelem i mého života. Ty jsi mne doprovázel a slíbil jsi mi své provázení i pro budoucnost. Dej, abych
na tvé cestě vytrval.“
Rok 1989. Duchovní správa: Oddáno 16 párů. Je to málo. Mnozí odcházejí do města, kde mají možnost
všechno spojit: civilní oddavky, církevní a také pohoštění. Pokřtěných bylo 69 dětí, pohřbů 43. To jsou
průměrné počty. Mnoho lidí se zúčastňuje na společném udílení svátosti nemocných, které bývá vždy
před vánocemi a velikonocemi. Zato výpomoc cizích zpovědníků není tak využívána, jak by to bylo
žádoucí, takže domácí kněz má potom mnoho zpovídání před hlavními svátky. Dětí bylo v náboženství
275 a když se v listopadu změnila situace, nebyl zájem u těch dětí, které v době nesvobody do
náboženství nechodily. Snad se styděly začít, snad ztratily zájem. Svatých přijímání přibývá. Ale stále
ještě je ve farnosti několik lidí, i když jen málo, kteří nechodí ke zpovědi, ale chodí ke svatému přijímání.
Co se udělalo: v Újezdě jsme dali na venkovní zeď v průčelí mozaiku Panny Marie. Na novém hřbitově
jsme připravovali 4 hrobová místa pro kněze. Zatím nemůžeme pokračovat, protože se má odstranit asfalt,
který je právě v těch místech. Největší práce se udělaly na Ploštině, kde farníci s velkou obětavostí
opravili kapli, takže je důstojným památníkem na bolestné události, které Ploština ke konci války prožila.
Nyní budeme moci postavit kříž, který nám dosud okresní církevní tajemník nechtěl povolit. Ve Slopném
dali farníci novou mramorovou podlahu do farní kaple. Ve Vysokém Poli a v Loučce jsou nová kovová
zábradlí kolem křížů u cest. Z plánovaných prací jsme ani v tomto roce nemohli uskutečnit nové
schodiště na pavlač ve farním kostele, ani nová okna ve věži. Pan Urubek, stolař, staví a nemá čas.
Vydání: řádná vydání pro kostel a kaple činila 34 880 Kčs, mimořádná vydání na opravy 66 738 Kčs.
Z toho největší položka byla za mramorovou dlažbu do Slopného (20 528 Kčs) a pásovou měď pro
Ploštinu (16 721 Kčs). Měděný plech obstaral duchovní správce, asi 270 tabulí po 900 korunách.
Příjmy: lidé dosti obětavě pomáhají uhradit potřeby farnosti tím, že přispívají při sbírce do zvonečku.
Sbírky mimořádné, které jsme konali jen 4x za rok, jsou již stále menší (dohromady 91 631 Kčs).
Končíme rok s vděčností Bohu za dar svobody. Ve všech farních obcích se zakládá Lidová strana.
Duchovní správce se zúčastňuje schůzí a povzbuzuje věřící, aby se zbavili strachu, který v nás všech
zůstává. Snad Bůh dá, že i v době svobody zůstanou naše valašské obce věrny svaté víře.
Rok 1990. Začali jsme jej s novými plány na postavení kaple v Drnovicích. Ale objevily se nečekané
obtíže: nikdo nebyl ochoten ponechat pozemek na kapli, ačkoliv JZD bylo ochotno dát jinou náhradu. Po
delší době se pozemek našel a zdá se, že je vhodnější než ty, které jsme mysleli my. Pán Bůh si jej sám
vybral a dal vnuknutí lidem, aby jej pro stavbu kaple odprodali. Dnes už se kaple staví (je začátek srpna
1990) a ti, kteří pozemek nechtěli přenechat, zřejmě trpí výčitkami. Někteří byli proti kapli prý z toho
důvodu, že bude zanedbávána kaple na Ploštině. Myslím, že to byla záminka. S Boží pomocí dílo
pokračuje, už jsou krovy na farním dvoře a mramor na podlahu, přivezli jsme měděný plech, jen
duchovní správce balí pomalu své věci a chystá se na stěhování do Olomouce – Klášterní Hradisko.
Bože, žehnej této farnosti, jíž jsem věnoval sedm let života a celé srdce. Žehnej těm, kteří sem přijdou
po mně! S Pánem Bohem! Dne 2. srpna 1990 P. Jaroslav Studený v.r.
Milí čtenáři našeho společného zpravodaje Život farností. Protože jsem dokončil zapisování
z újezdské farní kroniky, obrátil se na mne náš duchovní správce Mons. Jan Můčka s tím, zda bych mohl
pokračovat podobným způsobem a to z Pamětní knihy farnosti hornolhotské od r. 1895. Dá-li mně Bůh
způsobilost k realizaci tohoto záměru, rád bych s jeho pomocí toto dílo započal.
Váš Vladimír Měřínský
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ŽIVOT A POSLÁNÍ KŘESŤANŮ V CÍRKVI A VE SVĚTĚ
Letošní rok víry, zahájený Benediktem XVI. v Římě 11.10.2012 nás vede k úvaze, jak odpovíme
v plné svobodě na milost, kterou jsme od Boha obdrželi a pomocí níž se můžeme jako svobodní lidé ve
víře plně realizovat; že tomu tak vždycky nebylo nám připomínají události před 65 lety, jež nám pomáhá
objasnit citovaná depeše ambasadora USA v Praze L. A. Stinhardta americkému státnímu tajemníku G.
Marschallovi, v níž budeme dnes pokračovat s otázkou, jak k takové situaci mohlo dojít v zemi, v národě,
kterému před 1000 roky „Cyril a Metod kázali nám spásu: ochranu skytli v církve svatém lůně, učili
národ znáti ctnosti krásu.“ L. A. Steinhardt dále pokračuje: „Vzhledem k tomu, že byli vždy „malým
národem“, potřebovali Češi ke svému přežití neustálého silného spojence. Složité charakterové vlastnosti
způsobily, že se snažili štvát své sousedy proti sobě, uchylovat se k prázdným frázím (např. prohlášení
Jana Masaryka v posledních dvou letech) a mít pojištěny obě strany. Tato metoda byla úspěšná za druhé
světové války, kdy unikli zničení, nabyli na průmyslové síle a vyšli z války po boku vítězů. Avšak jejich
spojenectví s Ruskem spolu se současnou sovětskou polickou taktikou v Evropě znemožnilo
v současnosti Čechům „hrát na obě strany“, jak prokázala nedávná krize. Jejich občasná schopnost stavět
jednu stranu proti druhé jim poskytla výhodnou pozici a nezasloužený pocit důležitosti. Úměrně jsou dnes
tomuto pocitu jako národ zkroušení. Hra na dvě strany. Češi měli špatné zkušenosti se svými spojenci.
Francouzi a Angličané je opustili v Mnichově roku 1938. Náš velký omyl spočívající v tom, že jsme vedli
čistě vojenskou válku, zatímco Sovětský svaz vedl zároveň vojenský i politický zápas, zřetelně přispěl ke
ztrátě našeho vlivu ve střední a východní Evropě. Češi jsou přesvědčeni, že jsme je v roce 1943
„odepsali“, nebo jinými slovy předali do sovětské sféry vlivu. Byť na toto téma nemohlo dojít k formální
výměně názorů, naše pozdější akce potvrzovaly v očích Čechů správnost tohoto přesvědčení. Prezidentu
Benešovi se počátkem roku 1943 dostalo ve Washingtonu zdvořilého, ale nezávazného přijetí.
V listopadu následovala teheránská konference. Co mohl v prosinci Stalin Benešovi říci o sférách vlivu a
„všeslovanském bratrství“, si lze snadno představit. Každopádně neměli Češi v této situaci jinou možnost,
než podepsat smlouvu se Sověty. Náš postup v Jaltě a Postupimi ve věci hranic a reparací, a především to,
že jsme v květnu 1945 zastavili naše armády a umožnili sovětským jednotkám osvobodit Prahu,
potvrzovaly v myslích Čechů náš postoj. Pohled zpět dnes jasně naznačuje, že větší pozornost politickým
aspektům války nám mohla poskytnout kontrolu střední Evropy, a to za minimální cenu. Sovětský plán –
Československo-sovětská smlouva z 12. prosince 1943 nepochybně dočasně zabránila tomu, aby se
poválečná situace v Československu vyvinula stejně jako v Polsku. Nabízela Československu reálné
výhody pouze tak dlouho, dokud byl Sovětský svaz rozhodnut zdržet se agresivní politiky v Evropě.
Vzhledem k tomu, že Sověti ve skutečnosti nepřestali být agresivními, bylo jen otázkou času, kdy krize
v Československu nastane. Zda k takové krizi dojde v únoru, květnu, srpnu, nebo příští rok, bylo částečně
otázkou příhodné situace, především však záležitostí rozhodnutí Moskvy. Téměř všichni českoslovenští
kompetentní činitelé věřili, že v únoru žádná krize nehrozí, neboť pro Sověty bylo výhodné udržovat
v Československu klid, aby byl zajištěn tok materiálu do Sovětského svazu. Tuto skutečnost podle
vyjádření dr. Huberta Riky, ministra zahraničního obchodu po jeho návratu z Moskvy v prosinci 1947
plně chápal sovětský ministr hospodářství Mikojan a další vysocí sovětští činitelé. Pohled z časového
odstupu naznačuje, že českoslovenští nekomunističtí členové kabinetu si neuvědomovali, do jaké míry
bude jejich země využita v sovětském všeobecném plánu pro Evropu. Je zřejmé, že v Moskvě dospěli
k názoru, že politické ohledy převažují nad hospodářskými nevýhodami, které pro Sovětský svaz bude
mít poměrně brzký „puč“ v Československu. Rezignace 12 nekomunistických ministrů pak navíc
vytvořila vakuum a komunisté je zaplnili. Jakkoli komunisté krizi nevyvolali (byť ji nepochybně vyvolat
plánovali), plně ji využili.
B e n e š a M o s k v a: Nyní je již jasné, že rozhodnutí 12 ministrů, reprezentujících národní
socialisty, katolíky a slovenské demokraty, rezignovat bylo přijato na základě přímého povzbuzení a
souhlasu prezidenta Beneše. Existují přímé důkazy, že během 5 dnů, kdy již byly tyto rezignace podány,
ale nikoli doposud přijaty, se ministři nebo jejich pověřenci nejméně 4x na prezidenta obrátili, aby posílili
jeho rozhodnutí odstoupení nepřijmout. Přestože se nyní ukazuje, že použité postupy nebyly správné, zdá
se jasné, že debakl, který následoval, lze z velké části přičíst prezidentově slabosti, kterou lze jen stěží
omluvit jeho zhoršeným zdravotním stavem. Pokud jde o rozsah sovětského vměšování a zastrašování, je
nyní jasné, že se prezident Beneš sovětského strašáka velmi obával. Neustále přicházejí zprávy, že nátlak,
jejž na prezidenta vykonával Gottwald a zástupci odborů se svými stoupenci, kteří pochodovali na Hrad,
Život farností číslo 3
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zapříčinil Benešovy obavy z vnitřních nepokojů a z nich plynoucích nutností, aby sovětské jednotky
z okolních zemí zasáhly za účelem „obnovení pořádku“. Neexistovaly žádné důkazy o koncentraci
sovětských vojsk na hranicích Československa, zdá se také, že rozsah hrozeb byl patrně menší než při
podobných příležitostech v poslední době ve Finsku a v Iránu, přičemž obě tyto země těmto hrozbám
úspěšně čelily, zatímco Češi se před nimi sklonili.
Přestože to chování Čechů v tomto směru neomlouvá, lze jen částečně vysvětlit historickými
souvislostmi uvedenými výše. Různí ministři a vysocí vládní úředníci během krize popojížděli sem tam,
navzájem se hlídali, snažili se utvrzovat ve svých předcházejících slibech a zabránit níže postaveným
členům nekomunistických stran, aby podlehli komunistickým svodům. Krátce, bylo zde mnoho nedůvěry,
nejednoty, prázdného řečnění a pobíhání, což vše způsobilo nerozhodnost a nedostatek rázných akcí ze
strany umírněných sil. Komunisté toho plně využili.“
Mgr.Vladimír Měřínský
(pokračování příště)

Postní duchovní obnova pro mládež
Dne 16. února 2013 proběhla v naší farnosti postní
duchovní obnova pro mládež našeho děkanátu na téma
hřích a smíření. Zúčastnilo se jí více než 100 mladých,
přičemž z naší farnosti nás bylo asi 25. Jako
přednášející byl pozván P. Jan Linhart, ale protože
nečekaně onemocněl, zastoupil jej P. Jan Szkandera,
jehož přednášky měly velmi vysokou úroveň i přesto,
že měl na přípravu pouze jeden den. Dopoledne byl
program v újezdské
škole, kde proběhly
už zmíněné přednášky, aktivity ve skupinkách a taky oběd.
Okolo 14:00 jsme se
vypravili na křížovou cestu, která vedla přes Újezd (od školy až skoro
ke hřbitovu a končila u kostela). V kostele byla poté adorace, během
níž se zpovídalo. Vyvrcholením celé duchovní obnovy byla mše svatá.
Na závěr je potřeba poděkovat všem, jež se na přípravě, organizaci,
hladkém průběhu i zakončení této duchovní obnovy jakkoli podíleli
(např. schole, kněžím – P. Liškovi, P. Můčkovi, P. Szkanderovi,
katechetkám, kuchařkám a všem, kteří pomohli třeba jen drobností).
Velký dík patří zejména vedení újezdské školy, které umožnilo, aby se
tato akce u nich konala a propůjčilo nám tělocvičnu, třídy, šatny a taky
jídelnu, pak také ostatním zaměstnancům školy (zvláště panu
školníkovi). A úplně největší dík směřuji na toho, který nás všechny převyšuje a kvůli němuž jsme se
sešli, Bohu Trojjedinému, a taky naší nebeské Matce, Panně Mari, jež svou přímluvou pomohla ke
zvládnutí celé obnovy. Fotky z této akce by se měly v nejbližší době objevit na internetových stránkách
naší farnosti. Zakončuji postřehy jedné z účastnic: Postní duchovní obnova v Újezdě u Val. Klobouk měla
velmi příjemnou atmosféru, (jediným rušivým elementem bylo zimní počasí), přinesla mi odpovědi na
mnohé otázky, ale také další témata k zamyšlení. Organizace byla skvělá a ještě skvělejší byl řízek k
obědu. Jsem ráda, že jsem se mohla zúčastnit této akce a rozhodně jsem z ní odcházela obohacena.
Vojtěch Chupík
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Z duchovní obnovy pro mládež v Újezdu

***
U apoštola je nejdůležitější láska. Láska ne proto, že je bližní sympatický, prospěšný, bohatý, vlivný a
třeba jen vděčný. To jsou příliš nízké důvody... Pravá láska se povznáší nad stvoření a tone v Bohu.
V Něm, pro Něho a skrze Něho miluje všechny: dobré i zlé, přátele i nepřátele. Ke všem vztahuje milující
dlaň, za všechny se modlí, za všechny trpí, všem přeje dobro, touží po štěstí pro všechny, nebo´t tak chce
Bůh! Kdo právě z takovéto lásky koná vše, co jen je v jeho silách, aby Bohu skrze Neposkvrněnou získal,
osvobodil z okovů zla a obšťastnil co nejvíce duší, ten bude slavit vítězství.
Sv. Maxmilián Maria Kolbe
Život farností číslo 3
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Pořad bohoslužeb v měsíci březnu 2013 - farnost Újezd
1. března : Pátek

15.30 Új.:

První pátek v měsíci
březnu

17.30 Sl.:

2. března : Sobota

6.30 Új.:

Ferie
Adorační den
v Drnovicích

3. března : Neděle
3. neděle postní

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

4. března : Pondělí

15.30 Új.:

Ferie

5. března : Úterý

17.00 Dr.:

Ferie
Ferie

15.30 Új.:
17.30 Sl.:

7. března : Čtvrtek

17.00 Dr.:

6. března : Středa

Sv. Perpetuy a Felicity, muč.

8. března : Pátek
Ferie

9. března : Sobota
Sv. Františky Římské,
řeholnice

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

10. března : Neděle
4. neděle postní

8.15 Sl.:
9.40 Új.:
11.00 Dr.:

11. března : Pondělí

15.30 Új.:

Ferie

12. března : Úterý

17.00 Dr.:

Ferie

13. března : Středa
Ferie

Život farností číslo 3

15.30 Új.:
17.30 Sl.:

Za živou a + rodinu Kostkovu, Hověžákovu a Vojtěcha
Kořenka
Za Petra Kozubíka, švagra, švagrovou, rodiče z obou
stran, živou rodinu a duše v očistci
Za + Josefa Mikulku, Vlastu Mikulkovu, dcru Lenku,
rodiče Mikulkovy, syna Stanislava, manželku, dceru
Mrii a Boží požehnání pro živou rodinu
Za živou a + rodinu Kozubíkovu
Za farníky
Za + Miloslava Zvončáka a Boží požehnání pro živou
rodinu
Za + rodiče Machů, prarodiče, jejich příbuzné doma
i v cizině, + rodiče Trunkátovy a švagra
Za + Vlastu Frýželkovu, její + rodiče, ochranu a pomoc
Boží pro živou rodinu
Za + rodiče Šomanovy, Častulíkovy, na poděkování
a za pomoc Boží pro živou rodinu
Za + Františka Běhunčíka, sourozence, rodiče, z obu
stran a pomoc Matky Bkoží pro živé rodiny
Za rodiče Žabkovy, syna Jana, rodiče Šustkovy, dva
syny, snachu Ludmilu, rodiče Krahulovy a dar zdraví
pro živou rodinu
Na úmysl dárce
Za Josefa Bližňáka, syna, dvoje rodiče a dar zdraví pro
živou rodinu
Za + Vlastu Tománkovu, rodiče Kovaříkovy,
Tománkovy a živou rodinu
Za Ludvíka a Marii Ambrůzovy, dar zdraví a Boží
požehnání pro živou rodinu
Za + Františku a Jana Kořenkovy, jejich + rodiče,
sourozence a duše v očistci
Za + rodiče Čechovy, Čevelovy, jejich + sourozence
a Boží pomoc pro živou rodinu
Za + Štěpánku a Františka Andrýsovy a duše v očistci
Za + Andělu Drábkovu, rodiče Ambruzovy a ochranu
Boží pro živou rodinu
Za živou a + rodinu Daďovu, Kadlečkovu a Hořákovu
Za farníky (svatý křest)
Za + rodiče Velískovy, Struškovy, jejich dceru, bratra,
dva zetě, duše v očistci na které nikdo nepamatuje, dar
zdraví, ochranu a pomoc Boží pro živé rodiny
Za Josefa Kořenka, jeho rodiče, rodinu Poláchovu,
Josefa Dubského, dceru a ochranu Panny Marie pro
živou rodinu
za + Františka Ovesného, syna Miroslava, rodiče,
stařečky, duše v očistci, Boží pomoc a ochranu Panny
Marie pro celou rodinu
Za + rodiče Malotovy, syna Františka, Josefa Šeligu,
Zdeňka Slováčka a dar zdraví pro živé rodiny
Na poděkování za dožití 95 let života, pomoc Boží
a přímluvu Panny Marie

ChV

ŠF

An
ZvV
Ra
MJ

On

Am

Ra

ŠF
ŠF
ZvS
Ma
MJ

On

Ov
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14. března : Čtvrtek
Ferie

15. března : Pátek
Ferie

16. března : Sobota
Ferie

17. března : Neděle
5. neděle postní

18. března : Pondělí

17.00 Dr.: Za rodiče Tkadlecovy, rodiče z obou stran, Františka
Hnaníčka, Františka Anderse, duše v očistci a Boží
ochranu pro živou rodinu
15.30 Új.: Za + Františka Húště, + rodiče Húšťovy, jeji + syna,
MH
snachu, rodiče Šomanovy a živou rodinu
17.30 Sl.: Za + rodiče Gjondlovy, Emílii Raškovu, živou
a + rodinu Gjondlovu, Hlavoňovu a duše v očistci
6.30 Új.: Za manžele Belžíkovy, dceru Aničku, syna Josefa, Boží Ku
požehnání a dar zdraví pro celou živou rodinu
16.00 Lo.: Za + Josefa Kuželu, rodiče Kuželovy, Králíkovy, jejich
+ děti a duše v očistci
7.00 Új.: Za + rodinu Měřínskou, Chmelíkovu, duše v očistci
Ma
a živou rodinu
ZvD
8.15 Sl.: Za živou a + rodinu Krausovu, Hlavenkovu, Kouřilovu
Ra
a duše v očistci
MJ
9.40 Új.: Za + Josefa Šimoníka, živou a + rodinu Machů
a Šimoníkovu
11.00 Dr.: Za živé a + Josefy a tesaře z Drnovic

Ferie

15.30 Új.:

19. března : Úterý
Slavnost sv. Josefa,
snoubence P M

15.30 Új.:

20. března : Středa

15.30 Új.:

Ferie

21. března : Čtvrtek

17.00 Dr.:

17.30 Sl.:
17.00 Dr.:

Ferie

22. března : Pátek
Ferie

23. března : Sobota
Ferie

24. března : Neděle
Květná (pašijová)
neděle

25. března : Pondělí
Pondělí Svatého týdne

26. března : Úterý
Úterý Svatého týdne
Život farností číslo 3

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

Za + Ludmilu Orsákovu, rodiče Polomíkovy a dar
zdraví pro živé rodiny
Za + rodiče Ďulíkovy, Belžíkovy, vnuka Josefa Ďulíka
a dar zdraví pro celou živou rodinu
Za + Marii a Františka Tkadlecovy, jejich rodiče,
sourozence, příbuzné, zetě Františka, darz zdaví a Boží
požehnání pro celou rodinu
Za + rodiče Bodlákovyl, Novotné, sestřičku Makrínu
Bodlákovu, duše v očistci a celou živou rodinu
Za + rodinu Kozubíkovu, Kuželovu, Večeřovu a dary
Ducha svatého pro živou rodinu
Za rodiče Bodlákovy, prarodiče, manžela Josefa, dva
bratry, švagra, švagrovou, dar zdraví a Boží požehnání
Za Jindřicha Strušku, syna, dva bratry, dvoje rodiče a
živou rodinu
Za Annu Frolovu, + manžela, příbuzenstvo, duše v
očistci a Boží požehnání pro živou rodinu
Za + Marii Belžíkovu, Irenu petrů, rodiče z obou stran,
dva + vnuky a Boží ochranu pro živou rodinu
za + rodiče Hübnerovy, Andrysovy, prarodiče, dar
zdraví a Boží ochranu pro živou rodinu
Za + Miroslava Strušku, jeho rodiče, Ludmilu a
Františka Barcůchovy, rodiče z obou stran a dar zdraví
pro živou rodinu
Za živou a + rodinu Bézovu, Krumpolcovu a Rokytovu
Za farníky
Za + Jana Běloně (výroční mše svatá)

17.35
Za + rodiče Kozubíkovy, dva syny, zetě, Františku
Új.:
Kozubíkovu a Boží ochranu pro rodiny jejich dětí
17.00 Dr.: Za + Jana a Marii Pavelkovy, jejich rodiče, sourozence,
švagry, zetě Františka a Josefa, duše v očistci, pomoc a
ochranu Boží pro živé rodiny

On
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15.30 Új.:

27. března : Středa
Středa Svatého týdne

28. března : Čtvrtek
ZELENÝ
ČTVRTEK
29. března : Pátek
VELKÝ PÁTEK -

17.30 Sl.:

Za + Stanislava Pavelku, rodinu Pavelkovu,
Zvončákovu, dar zdraví a Boží požehnání pro celou
živou rodinu
Za + Aloise a Kristýnu Frajtovy, sestru Marii, + rodiče,
duše v očistci a ochranu pro živou rodinu

17.00 Új.:

Za děti, které byli vloni u prvního svatého přijímání a
jejich rodiče

15.00 Új.:

OBŘADY VELKÉHO PÁTKU

19.30 Új.:

Za farníky

Ov

Če
ChV
Ma
Ov

Den přísného postu

30. března : Sobota
BÍLÁ SOBOTA

7.00 Új.:

31. března : Neděle
Slavnost
ZMRTVÝCHVSTÁNÍ
PÁNĚ
Změna zimního času na
letní

Za Terezii a Jana Kamenčákovy, jejich děti, dceru
Věrku, syna Milana a dar zdraví pro celou rodinu
8.15 Sl.: Za + rodiče Váňovy, syna, dva zetě, jejich rodiče,
sourozence a Boží požehnání pro živou rodinu
9.40 Új.: Za + Josefa Fojtů, tři syny, vnuka Tomáše, + Ladislava
Saba a dary Ducha svatého pro živé rodiny
11.00 Dr.: Za + Antonína Vašičku (výroční mše sv.)
14.30 Lo.: Za + Ludmilu Hrbáčkovu a manžela (výroční mše sv.)

An
Če
ZvV
JaK

Pořad bohoslužeb v březnu 2013 - farnost Horní Lhota
1. března : Pátek

17.30

Za + Josefa Zámečníka, rodiče, sestry, bratra, Marii a
Františka Šenovských dceru Ivetu, živou a + rodinu

17.30
6.55

Za členy živého růžence
Za + rodiče Ludmilu a Josefa Sanytrákovy, duše v očistci a
celou živou rodinu
Za + Františka a Ludmilu malotovy, syna, rodiče Masařovy a
Boží ochranu pro celou rodinu
Sehradice: Za + rodinu Šimonů, Žáčkovu a Kolaříkovu, duše
v očistci, pomoc a ochranu Boží pro živou rodinu
Za + Helenu Úšelovu, rodiče Úšelovy, duše v očistci a Boží
požehnání pro živou rodinu

První pátek v měsíci březnu

2. března : Sobota
Ferie

3. března : Neděle
3. neděle postní

9.30

4. března : Pondělí

17.00

Ferie

7. března : Čtvrtek

17.30

Sv. Perpetuy a Felicity, muč.

8. března : Pátek

17.30

Ferie

9. března : Sobota

17.30

Sv. Frant. Římské, řeholnice

10. března : Neděle
4. neděle postní
14. března : Čtvrtek

6.55
9.30

Ferie

17.30

15. března : Pátek

17.30

Za + Josefa Čechmánka, Annu Holasovu, celou živou a +
rodinu a duše v očistci
Za + Miroslava Žáčka, dceru, rodiče Máčalovy, Annu
Váňovu, manžela a Boží ochranu pro živou rodinu
Za + Miriam Šenovskou, živou a + rodinu Šenovskou a
Suchou
Za + Annu a Vojtěcha Boráňovy, Boží ochranu a pomoc pro
živé rodiny Boráňovy a Žáčkovy

Ferie
Život farností číslo 3
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17.30

16. března : Sobota
Ferie

6.55

17. března : Neděle
5. neděle postní

9.30

18. března : Pondělí
Ferie

19. března : Úterý
Slavnost sv. Josefa,
snoubence Panny
Marie
21. března : Čtvrtek

17.00

Sehradice: Za živé i + přátele a dobrodince a duše v očistci

17.30

Za + Josefa Machů, jeho nemocnou manželku, vnučku
Moničku a celou živou a + rodinu

17.30

Za + rodiče Žáčkovy, Maňasovy, dar zdraví a Boží požehnání
pro živou rodinu

Ferie

22. března : Pátek

17.30
17.30

Ferie

23. března : Sobota
Ferie

24. března : Neděle
Květná (pašiová) neděle

Za + Josefa Fojtíka, rodiče, rodinu Březinovu a Boží ochranu
pro živé rodiny
Za + Marcelu Žáčkovu, duše v očistci, pomoc a ochranu Boží
pro živou rodinu
Za farníky (sv. křest)

6.55
9.30

Za + Oldřicha Ambrůze, osm sourozenců, rodiče z obou stran
a požehnání pro celou živou rodinu
Za + rodinu Berčíkovu, Toamnovu a celou živou rodinu
Za drahé zesnulé duše v očistci a Boží ochranu pro živou
rodinu

28. března : Čtvrtek
ZELENÝ ČTVRTEK

17.30

Za + Františka Žáčka, jeho syna Milana a dary Ducha svatého
pro živou rodinu

29. března : Pátek
VELKÝ PÁTEK

15.30

OBŘADY VELKÉHO PÁTKU

20.00

Za + Františka Polácha, sestru Jaroslavu, celou zemřelou a
živou rodinu Poláchovu

Den přísného postu

30. března : Sobota
BÍLÁ SOBOTA
31. března : Neděle
Slavnost
ZMRTVÝCHVSTÁNÍ
PÁNĚ
Změna zimního času na
letní

6.55
9.30

Na poděkování Pánu Bohu u příležitosti životního jubilea, za
+ Josefa Petráše, rodiče, dar zdraví a Boží ochranu pro živou
rodinu
Za + Jaroslava a Ludmilu Máčalovy, rodiče a sourozence z
obou stran

Farní knihovna doporučuje knihy:
Duchovní vedení a rozjímání (Thomas Merton)
Kniha má dvě části, první je určená převážně pro řeholníky, ale věříme, že i vy byste si v ní našli to „své“,
a týká se tématu duchovního vedení a duchovních vůdců, jejich hledání a způsobů, jak z duchovního
vedení vytěžit co nejvíce. Autor představuje duchovního vůdce jako důvěrného přítele, který posílí
tápající úsilí věřícího. Druhá část se věnuje tématu rozjímání, a to tak, že představuje rozjímání jako něco,
čemu se lze naučit, ale co je třeba dělat, i když to není nezbytné. Zakončujeme výňatkem z této knihy:
„Faktor touhy je určitě nesmírně důležitý. Jeden z hlavních důvodů, proč se lidé v rozjímání nikam
nedostanou, je, že se do něj pouštějí polovičatě, bez vážného zaujetí. Mělo by být jasné, že člověk, který
nemá opravdovou touhu rozjímat, v meditaci neuspěje. To je totiž místo, kde musíte, s milostí Boží,
zapracovat především vy sami. Nikdo jiný to za vás neudělá.“
Život farností číslo 3
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Ty ještě věříš? (ThDr. Jaroslav Studený)
Bože, upevňuj víru v srdcích, která se ti vzdálila! Touto větou začíná kniha, která nabízí určitý průřez
toho, čemu věříme. Zaměřuje se zvláště na víru v Boha Trojjediného, v Pannu Marii, v církev, v svátosti,
v člověka, v bližní, v dobré skutky, v manželství, v utrpení a ve stáří. Na konci knihy je krátké zamyšlení
nad tím, kam ve svém životě směřujeme. Věříme, že tato kniha se může stát dobrým vodítkem pro toho,
kdo víru zatím ještě hledá a zároveň tato kniha může posilnit víru každého z nás. Zakončujeme výňatkem
z této knihy: „Nalézt Boha znamená nalézt cestu, která je bez hranic a mezí. Myslíš, že by to šlo i bez
„zbožných řečí“, bez náboženství, bez Boha? – Ty se to naučíš, jak milióny před tebou se to naučily: Bez
Boha nemáš naději přežít. Bez Boha jsi jako ryba na suché zemi, suché stéblo na poušti, osamělá kapka
vody v prázdném řečišti. Bez Boha si bereš půdu pod nohama. Bez Boha skáčeš z velké výšky bez padáku.
Bez Boha nemáš, čeho by ses přidržel.“
Připravil Vojtěch Chupík

Jména z kancionálu II.
(pokračování)

Svatý Tomáš Akvinský (1225-1274)
Svatý Tomáš Akvinský OP latinsky Thomas Aquinas, označovaný jako
Aquinatus, Aquinata nebo jen
Tomáš, byl katolický filosof a teolog
scholastické tradice. Jeho práce znamenala vrchol scholastiky.
V římsko-katolické církvi platí Tomáš za jednu z
největších teologických
autorit. Je jeden ze třiceti tří učitelů církve, na kterého byl povýšen papežem
Piem V. roku 1567. Za svatého byl prohlášen roku 1323. Z jeho názorů vychází
významné filosofické a teologické směry označované po něm jako tomismus a
novotomismus.
Tomáš, narozený pravděpodobně v roce 1225, pocházel ze starého italského
šlechtického rodu, stal se členem dominikánského řádu. Studia absolvoval jednak
v Neapoli a Kolíně nad Rýnem, kde byl v kontaktu s významným dominikánským
teologem Albertem Velikým, a jednak na univerzitě v Paříži, kde pak vyučoval
teologii. Zemřel 7.března 1274.
Tomášova filosofie vychází z teologické interpretace Aristotelova díla. Významně ovlivněna byla též
neoplatonismem.. Tomáš vymezil hranice mezi vírou a rozumem, pokusil se je vzájemně uvést do
harmonie. Pravda je podle něj jen jedna, ale vedou k ní dvě cesty, cesta rozumu a cesta víry, tj. cesta
zjevené pravdy, která je poznatelná lidským rozumem podobně jako pravdy přírody (tj. přirozeného
světa). Stejně tak je možné obhájit rozumem existenci Boha.
Tomáš Akvinský sepsal v letech 1260 - 1273 svá hlavní díla: Suma theologická (1266 - 1273, Suma
proti pohanům (1259 - 1264), Otázky diskutované, Proti řeckým bludům, Druhé analytiky, Etika
Nikomachova, Fyzika, Metafyzika, O duši, O vyjadřování. V Kancionálu jsou zařazeny jeho texty (ať již
latinské či české překlady) Chvalte ústa, (Pange lingua), K svátku tajemnému (Sacris solemmnis),
Klaním se ti vroucně, (Adoro to devote) a Dej mi, Pane, bdělé srdce.

Smolka Milán (1875-1918)
Narozen 6. října 1875 v Tovačově. Po ukončení studií na gymnasiu a následně filosofické fakultě
působí jako profesor klasických jazyků a učitel hudby na arcibiskupském gymnasiu v Travniku v Bosně.
Po vstupu do Tovaryšstva Ježíšova působí od roku 1906 jako dómský choralista v Brně. Po té od roku
1908 jako choralista a učitel hudby v Olomouci. Zde aktivně působí nejstarším olomouckém pěveckém
sborovém tělese Žerotín. V Olomouci také 9.května 1918 ve věku nedožitých 43 let umírá a je zde
pochován. Je spolu s textařem P.Vladimírem Šťastným autorem písně Božskému Srdci Páně K nebesům
se orla vzletem. Tato píseň vznikla v Brně v roce 1907 a do Kancionálu byla převzata z Eichlerova
zpěvníku Cesta k věčné spáse.
František Čech
Pokračování příště
Život farností číslo 3
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ZPRÁVY A INFORMACE
Koncert skupiny ADORARE bude v neděli 17. března ve 14.00 hodin v kulturním domě v Dolní Lhotě.
Vstupné dobrovolné.
Manželské večery v Luhačovicích. Kurz centra pro rodinu ve Val. Kloboukách pořádá od 9. března do
4. května 2013. Jedná se o 8 setkání v hotelu Vltava v Luhačovicích v době od 19.00 cca do 21.30 hodin.
Podrobnosti na nástěnkách kostelů.
Křížová cesta přírodou. O Květné neděli odpoledne už tradičně se koná pobožnost křížové cesty pro
celou farnost ve Vysokém Poli. Začátek ve 13.30 (autobusové spojení od Slopného...) od dolní zastávky u
benzinky.
Generální úklid před velikonocemi v Újezdě bude v úterý 26. března v 9.00 hodin.
Velikonoční svatá zpověď za účasti cizích zpovědníků bude v Újezdě a okolí v těchto dnech:
Sobota 16.3.
–
Neděle 17.3.
–
Středa 20.3.
–
Čtvrtek 21.3. –
Pátek 22.3. Sobota 23.3.
Neděle 24.3.
-

Slavičín
Pozlovice
Vlachovice
Horní Lhota
Újezd
Val. Klobouky
Luhačovice

13.30 – 17.00
14.00 – 16.00
14.00 – 17.00
14.00 – 17.00
9.00 – 11.00
13.00 - 16.00
(pouze odpoledne) 13.00 – 17.00
14.00 – 17.30

SKUPINY

ÚKLIDU

V kostelech újezdské farnosti
v březnu 2013

__________________________________
Dat. : Újezd : Drnovice : Slopné :
___________________________________
2.3.:
9.3.:
16.3.:
23.3.:
30.3.:

4.
5.
6.
7.
8.

3.
4.
5.
6.
7.

9.
10.
11.
12.
13.

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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