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VELIKONOČNÍ PROSBA
Prosím tě Pane
na cestách svých
o Šimony a Veroniky
abych si nemyslel
že si stačím sám
Prosím tě o světlo
Abych v temnotách neklopýtal
Prosím o doprovod tvé Matky
Abych v opuštěnosti nemalomyslněl
Prosím tě Pane
O velikonoční radost
Abych se nestal ve smutku
Středem sám sobě
Abych mohl zpívat
Pravdivé a upřímné
ALELUJA
P. Josef Veselý

Požehnané velikonoce u Vzkříšeného všem svým farníkům vyprošují Vaši duchovní
správcové - P. Jan a P. Krzysztof.

***
Pozor: Změna adresy našich webových stránek
Od poloviny března jsme změnili webovou adresu našich stránek. (Stará adresa bude
fungovat do konce měsíce června.)
Nová adresa stránek farnosti Újezd je www.farnostujezd.cz
Nová adresa stránek farnosti Horní Lhota je www.farnosthornilhota.cz
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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 duben 2013
Úmysl všeobecný: Aby veřejná modlitba a oslava víry byla pro věřící pramenem života.
Úmysl misijní: Za místní církve v misijních zemích, aby byly znamením a nástrojem naděje a vzkříšení.
Úmysl národní: Aby věřící křesťané nacházeli v Božím slově útěchu, naději a radost.

Z FARNÍCH MATRIK :
Do společenství víry jsme skrze svátost křtu v měsíci březnu 2013 přijali:
Samuela Tichého
Samuela Františka Kozubíka
Natálii Vičankovou
Gabrielu Brostíkovou
Michaelu Smištíkovou
Jiřího Masaře
Denisu Kligerovou

Drnovice
Dolní Lhota
Horní Lhota
Horní Lhota
Horní Lhota
Dolní Lhota
Sehradice

***
Vměsíci březnu 2013 odešla na věčnost a byla pohřbeni:
1. března 2013:
Josef Mikulka
Loučka 47

70 let

5. března 2013:
Božena Čandová
Sehradice 145

83 let

13. března 2013:
Marie Machučová
Loučka - DD

89 let

16. března 2013:
Miroslav Vráblík
Rokytnice, pobřben Újezd

40 let

Život farností číslo 4/2013

Strana 2 / 16

Vidět člověka
Jednoho dne jsem na horách v dálce viděl zvíře. Když jsem se přiblížil, zjistil jsem, že je to člověk.
Jakmile jsme se ocitli tváří v tvář, viděl jsem, že je to můj bratr!
tibetské přísloví
Před časem v jednom okrese na východě Polska rozmístili nové velmi milé dopravní značky: byla na
nich namalovaná roztomilá žabka. Značka upozorňuje řidiče v jarních měsících, že je třeba dávat pozor,
protože touto cestou táhnou velké zástupy milých stvořeníček – totiž žabiček – do močálů a bažin. Vjet na
takovou žabí plochu ve velké rychlosti znamená pořádnou bouračku. Když jsem tu značku uviděl,
napadlo mě srovnání: v naší době, stále podivnější a pro mnohé obtížnější, v době množících se předpisů,
změn a vylepšení, není třeba žít s větší pozorností uprostřed slabých, ztracených, vyplašených, méně
schopných a nerozhodných?
Tuto citlivost nemůžeme vyžadovat po tržním hospodářství, přesněji řečeno po těch, kdo si na trhu
konkurují, a nemůžeme ji vyžadovat ani po zákonech – jsou striktní. Ale máme svůj vlastní okruh života.
Vidíme stále více lidí bezradných, bezmocných, ztracených. Mnozí si v nitru uvědomují, že jsou jako ta
„žabka“ na silnici, které stále odněkud hrozí nebezpečí. Některé na to musíte upozornit. A tak na prahu
nového dne vztyčuji na vaší cestě novou dopravní značku: Pozor, žáby! Prostě nepřehlédněte člověka!
Jedni moji známí vychovali spolu čtyři děti a pomáhali jim, když se postupně vdávaly a ženili a
odcházeli z domova. Přišel den, kdy se vdávala poslední dcera. Večer po svatbě se vrátili rodiče sami dva
do prázdného domu, sedli si proti sobě, muž vrhl na svou ženu dlouhý pohled a řekl: „Vždyť já tě vůbec
neznám!“
Posledním objevem na poli medicíny je nemoc zvaná „syndrom neviditelného člověka“. Je to ten, kdo
je s námi u stolu, v pokoji, v domě. Sledujeme jeho fyzickou přítomnost a přece ho nevidíme. Můžeme
říci, že se na něj odmítáme podívat. Otevřme prosím oči: Jsou kolem nás lidé!
(podle Prokopa Siostrzonka připravil Václav Ulrich)

Z pamětní knihy farnosti Horní Lhota.
Náboženské poměry dle zaznamenání P. Dominika Doležela,
faráře v Horní Lhotě v letech 18.. – 1908
Dnes, 8. února 2013 začínám poprvé s přípravou k uvádění záznamu do společného zpravodaje farností
Újezd a Horní Lhota, tentokrát z Pamětní knihy farnosti hornolhotské, jak je v jejím záhlaví uvedeno. Tak
mně toto bylo nabídnuto s tím, aby všichni farníci měli možnost seznámit se s historií sousední farnosti
Horní Lhota, jak je uváděna v publikaci PhDr. Zdeňka Boháče Mapy české a moravské církevní provincie
v jubilejním roce sv. Vojtěcha, kterou vydal Zvon, české katolické nakladatelství a vydavatelství v r.
1997, vydání první, jež jsou zařazeny do 4. svazku Atlasu církevních dějin v českých zemích – období
1918 – 1996 v edici Historického ústavu AV ČR. V mapě Olomoucké arcidiecéze v r. 1996 – PhDr.
Zdeněk Boháč 1996, je uváděna Horní Lhota již jako farnost neobsazená, sousedící s farnostmi Újezd u
Val. Klobouk, Slavičín, Pozlovice, Provodov, Želechovice nad Dřevnicí a Vizovice, jež tyto všechny
přináleží k děkanátům Valašské Klobouky, Vizovice a Zlín. V současnosti je farnost spravována
excurendo z farnosti Újezd u Valašských Klobouk, a to od r. 2001. Posledním duchovním správcem byl
zde farníky milovaný P. Bohumil Chytil, který zde všemi oplakáván umírá 26.9.1985.
A právě na dnešní den, kdy takto začínám, dle liturgického kalendáře připadá 1. čtení z Listu
Židům13,1-8, v němž nás autor tohoto listu mj. vyzývá: „Nedejte se vést láskou k penězům; buďte
spokojeni s tím, co máte. Vždyť Bůh řekl: Nikdy tě neopustím a nikdy se tě nezřeknu... Mějte v paměti ty,
kteří vás vedli a kázali vám slovo Boží. Myslete na to, jak dovršili svůj život a následujte je ve víře. Ježíš
Kristus je tentýž včera i dnes i na věky.“ A navíc je tento den, 8. únor zasvěcen vychovateli, zemřelému
1537 sv. Jeronýmu Emilianimu, Benátčanu, původně vojáku, který ve vězení, očekávaje smrt, prosil o
pomoc Boží matku jako útočiště hříšníků. Došel vyslyšení a pln lítosti často prosil: „Nejsladší Ježíši,
nebuď mi soudcem, nýbrž spasitelem“. Rád bych, aby mne, tak i Vás tato slova neopouštěla, jak mne při
psaní, Vás při čtení zaznamenaných skutečností z farní kroniky Horní Lhoty.
Život farností číslo 4/2013

Strana 3 / 16

Úvodem několik historiografických poznámek k vaší farnosti. V Historickém místopisu země
Moravsko-slezské /Ladislav Hosák, Akademie 2004, který je reprintem prvního vydání z r. 1938,
vydaného Společností přátel starožitností čsl. v Praze/ na str. 434: Horní Lhota s farním kostelem sv.
Dionýsia z 1700; k 1449 – 1544 viz u Sehradic. Fara stávala tu již 1449, zanikla za třicetileté války a
1794 zřízena kuracie (resp. kurace – círk. část farnosti s vlastním kostelem spravované ustanoveným
kaplanem, expozitura – viz NASCS, Akad.Pha 2007). V publikaci Zlínsko - redigoval doc. dr. Vladimír
Nekuda, Dr Sc, Muzejní a vlastivědná společnost v Brně 1995 je psáno /str. 433/: „Přirozenou
dominantou obce je kostel sv. Diviše (Dionysos Areopagitos), který je zařazen do státního seznamu
nemovitých památek pod č. 1906. Jeho dochované jádro bylo postaveno v r. 1700 na místě staršího,
patrně dřevěného kostelíka, o kterém se zmiňuje listina z r. 1449. Věž kostela byla přistavěna r. 1746 –
velký zvon s vyobrazením sv. Diviše je z r. 1749, menší zvon byl zde zavěšen až r. 1827. Fara patřící
k původnímu kostelu zanikla za třicetileté války a obec byla nadlouho přifařena k Pozlovicím. Teprve v r.
1785 byla v Horní Lhotě obnovena samostatná farnost a poté postavena nová fara. Kostel byl několikrát
opravován a přestavován (1808, 1857 – 1872). Jeho současný interiér zdobí obraz J. Úprky. V letech
1874 – 1891 byl farářem v Horní Lhotě P. Karel Lysý, který pod pseudonymem Karel Lhotský napsal
„Pamlsky z jalovcového kraje“. Další knihu, nazvanou „Bosorka“ a věnovanou Horní Lhotě, vydal
v Brně r. 1900 Antonín Matulík.
O obci Horní Lhota se prameny zmiňují r. 1420, kdy se uvádí zdejší farář Jan z Uherského Brodu.
„Maje psáti pamětní knihu, přiznávám“, začíná P. Dominik Doležel, „že starostí jsem pocítil nemalých,
bych vyhověl vysokému předpisu Jeho Excelence Nejdůstojnějšího Olomouckého Knížete – Arcibiskupa
Theodora Dra Kohna, danému v Curendě konsistoriální I. z r. 1898 číslo 1454. Neboť odkud vzíti dějiny,
kdyžtě archiv vrchnostenský několikráte byl stěhován, až všechny památky takto zničeny. Největší škoda
se stala při přestavbě Nového Světlova, kdy archiv převeden do domu Brněnského do sklepa a tam na sto
let v zapomenutí nechán až úplně se skazil. Co jsem po delším hledání posbíral, vypsal jsem z topografie
Moravy od + P. Wollného a z „Naučného slovníku“ ze článkův psaných + Františkem Palackým „Otcem
národa“, historiografem českým. První úlohou knihy této má býti podáno, co o vzniku duchovní správy
známo. Tu poukázán jsem na vlastní a soudím takto: Ve 12. století byla Horní Lhota, Dolní Lhota i
Sehradice se hradem „Sehrad“, zvaným dle Wollného, v držení pánů ze Šternberka po 280 let. Tito
pánové známí v dějinách moravských přátelé katolické církve, jistě dbali o pravé učení svých poddaných
ve víře a za nich asi zřízena duchovní správa. V letech 1381 až 1398 uvádí František Palacký majitele
Albrechta či Alše z Cimburka, jehož bratr Ctibor z Cimburka – příjmím Kazka byl nejvyšším komořím
soudu Brněnského. Od jednoho ze synů Alšových, Jana totiž příjmím Balšana od r. 1406 do roku 1440
anebo Miroslava z Cimburka (1412 – 1440) ježto panovali na Sehradicích – později také na Brumově –
zdá se, že pocházel Bernart z Cimburka a ne Brúmova (1447 – 1460), kterýž válečnými nájezdy svými do
Uher dával k mnohým stížnostem příčiny. Wollný však ve své topografii moravské uvádí, že r. 1430
nabyl hradu strmícího nad kostelem Horno – Lhotským na straně severní – Jan Pankrac ze sv. Mikuláše
(Pongracz de St. Miklos et Ovar), okudž loupeživé výpravy konal. Proto stavové moravští koupili roku
1449 hrad a úplně jej zbořili. Zbořenisko dnešní svědčí o rozsáhlosti a nedobytnosti hradu trčíc ve výši
617 m nad hladinou mořskou (dodat. se uvádí vpisem 553 m). Tedy sotva 120 metrů nižší než hora
Svatohostýnská. Při jednání o koupi a zboření hradu činí se prvá známá zmínka o duchovní správě
Horno-Lhotské. Od té doby dle Wollného střídali se zhusta držitelé panství, čímž utrpěla správa
duchovní, až zanikla úplně, čemuž se nelze diviti, kdyžtě hned v sousedství dosud vrch drží
protestantismus.
/Cituji dle původního zápisu, pokračování příště/
Mgr. Vladimír Měřínský

ŽIVOT A POSLÁNÍ KŘESŤANŮ V CÍRKVI A VE SVĚTĚ
Úvodem navazujeme na předchozí část depeše ambasadora USA L. A. Steinhardta k únorovým
událostem u nás před 65 roky. Vede nás to k zamýšlení se i nad současnou situací, kdy církev vyhlásila
rok víry a novou evangelizaci. Před 65 lety se naše církev stala pro tehdejší vládní ekipu „nepřítelem číslo
jedna“ a tážeme se, co z toho všeho vzešlo? Benedikt XVI. na margo toho všeho ve své homilii
Život farností číslo 4/2013
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11.10.2012 v Římě šířeji aktualizuje tehdejší poměry, když říká: „Duchovní zpustošení v těchto
desetiletích pokročilo. Co znamenal svět bez Boha, bylo možné poznat z některých tragických stránek
dějin už během koncilu, ale nyní to vidíme kolem sebe každý den. Rozšířila se prázdnota; avšak, právě
vycházíme-li ze zkušenosti této pouště, této prázdnoty, můžeme nově objevit radost z víry a její životní
význam pro sebe, muže i ženy...“
A jaké byly hlubší příčiny resp. důvody těchto skutečností i u nás, lze se dovídat i v pokračování
citované depeše velvyslance USA: L o u t k o v ý s t á t – Komunisté byli agresivní a smělí a měli
dostatečně kvalitní organizaci, aby mohli situace využít. Nekomunisté neměli jako skupina žádnou
soudržnost, nerozpoznali, že jde o zásadní střet komunismu s nekomunismem, a nadále stavěli své dílčí
stranické zájmy a osobní ambice nad odpor vůči komunismu. Tato skutečnost spolu se slabostí nejvyššího
vedení, především pokud šlo o prezidenta, vedla k debaklu. Z amerického hlediska se zdá být
opovrženíhodné, že s výjimkou několika studentů ani jediná osoba, od prezidenta republiky až po
nejposlednějšího občana, neutrousila na obranu svých politických svobod ani slovo. Někteří Češi
udržující přátelské vztahy s velvyslanectvím poté soukromě konstatovali, že když jejich lidé nejsou
ochotni za svobodu bojovat, nezaslouží si ji. Mnozí lidé, kteří zastávají tento názor, později uprchli ze
země a pokoušejí se nyní vytvořit hnutí odporu v exilu. Také tato skutečnost zapadá do historického
rámce a pro současnost omezuje na nulu jakoukoliv možnost účinného odporu vůči komunismu uvnitř
samotného Československa. Takový odpor je vyloučen, neboť Československo je nyní zcela policejním
státem. K dnešnímu datu (30. dubna 1948) již země prošla zkušeností prvé vlny zatýkání a vyhazování
„reakcionářů“ ze zaměstnání. Nastalo období relativního klidu. To umožňuje komunistům konsolidovat
své pozice. Volby určené nyní na konec května nemají již větší význam, neboť voliči si mohou vybrat
pouze mezi společnou kandidátkou a prázdným lístkem. Proti komunistům nevystupuje žádná strana a
zdá se pravděpodobné, že všechny nekomunistické strany budou záhy buď rozpuštěny, nebo sloučeny
s komunisty. Československo se stalo v plné míře loutkovým státem. Kolují pověsti, že může být záhy i
připojeno formálně k Sovětskému svazu. K takovému vývoji může zcela reálně dojít. Každopádně, příští
vlna zatýkání patrně zlikviduje všechny zbývající „reakcionáře“ a podle mínění některých i část
umírněných komunistů. Vyšší úředníci přijímají zvláštní opatření pro svou osobní bezpečnost. Přestože
množství lidí reptá a osoby přátelské Západu tvrdí, že až 80 % populace včetně některých komunistů je
hluboce nespokojeno s tím, co se stalo, není v československém charakteru klást odpor nebo se pustit do
účinných protiakcí.
V í r a v e v á l k u – Existuje množství lidí, kteří věří, že jejich jedinou záchranou bude válka mezi
Spojenými státy a Sovětským svazem. Neuvažují o katastrofálních fyzických důsledcích, která by taková
válka pro jejich zemi měla. Jsou v ostudném postavení lidí, kteří nepozvedli hlas ani paži proti
komunistické nadvládě, ale současně doufají, že Spojené státy přijdou a zachrání je. Jejich mentalita
pramení částečně ze zkušenosti druhé světové války, kdy jejich země dokázala zůstat mimo válku,
vyhnula se prakticky fyzickému zničení a přežila v lepším ekonomickém stavu, než v jakém byla před
válkou. Proto ti, kteří zůstali v zemi, očekávají další konflikt, který by jim mohl přinést stejné výhody a
umožnil jim nakonec mnohé získat, až by jej připojil k vítězné straně, ať by to byla kterákoliv. I když toto
hodnocení je ve vztahu k některým ušlechtile uvažujícím Čechům silně zlehčující a patrně nespravedlivé,
jeho záměrem je popsat obecný způsob uvažování v zemi. V případě budoucího konfliktu bude
v Československu nepochybně existovat značný rezervoár skryté náklonnosti vůči Spojeným státům. To
se projeví v tom, že sovětským okupantům budou ze strany lidí kladeny určité překážky. Řečeno jinými
slovy: ti, kteří budou bojovat proti Sovětům, nemohou očekávat žádné skutečné výhody, pokud nebudou
v zemi přítomny jejich pozemní síly. Pokud jde o naši politiku vůči loutkové československá vládě, je
zřejmé, že bychom jí v žádném případě neměli poskytnout žádnou materiální ani morální podporu. To by
bylo v diametrálním rozporu se zájmy Spojených států: Jediné ospravedlnění další existence našeho
diplomatického zastupitelství nacházíme v pokračování nevelké oboustranně výhodné obchodní výměny
a v usnadnění pobytů Američanů navštěvujících Československo. Naše rozhlasové vysílání pro
Československo má i nadále jen malý užitek a může přinést plody spíše ve vzdálenější budoucnosti než
okamžitě. Československé politické emigranty lze prozatím využít v tomto projektu a také jako učitelů a
pro získávání tajných politických informací. Pokud se nebudeme přímo podílet na jejich zorganizování,
upadnou patrně jako celek do politického hašteření. Během několika týdnů budou možnosti získávání
politických informací v Československu otevřenou cestou nepochybně značně omezeny, a proto je třeba
Život farností číslo 4/2013
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vypracovat plány pro zesílenou tajnou aktivitu v této části Evropy. V úctě Váš Laurence A. Steinhardt.
/Poprvé u nás vyšel překlad v časopisu Dějiny a současnost 1991/
A tak se náš stát stal tzv. lidovou demokracií. Každý ví, že demokracie je lidovláda, vláda lidu, a že
tedy lidová demokracie je lidová lidovláda neboli mokrá voda, dřevěné dřevo atp. A přesto tuhle
nejapnou pitomost slupli demokraté a buržoazie jako malinu. Namísto slova vražda se začalo používat
výrazu fyzická likvidace. Nezní to tak krutě a nápadně, naopak šetrně a jakoby mimochodem, ačkoli je to
samozřejmě vražda a nic jiného. Není pak divu, že i pro masového vraha Stalina se našlo cudné a stydlivé
slovo kult osobnosti, v němž se Stalin jaksi ztratil, úplně vytratil. Nezapomínejme. Lidé, kteří nevědí nic
o minulosti nebo to vědí jen přibližně a špatně, budou si i v přítomné chvíli počínat špatně; Chesterton
kdysi napsal, že každý skutečný převrat je vlastně návratem. Tomu lze rozumět tak, že návratem ke
zkušenostem dobrým nebo špatným. Můžeme si vybrat!
Mgr. Vladimír Měřínský
/dokončení příště/

NEDĚLE 17. 3. 2013 „ADORARE“ DOLNÍ LHOTA
17. 3. 2013 jsme se setkali v kulturním domě v Dolní Lhotě na koncertě
křesťanské hudební skupiny ADORARE. Název skupiny souvisí s modlitbou
adorace, tzn. „klanění se“ Bohu. Jedná se o společenství přibližně 35 mladých
lidí převážně z farnosti Valašské Klobouky. Skupina se skládá asi z 25ti členů
smíšeného sboru a nástrojového obsazení - bicí, baskytara, elektrická a
akustická kytara, klávesy, housle. Vedoucí skupiny je Markéta Vaňková.
Začínali jako malá vesnická schola roku 1994. Pod názvem Adorare poprvé
vystoupili na hudebním festivalu „Hradní tóny“ v Brumově-Bylnici v červnu
2006. V té době měla skupina kolem patnácti členů. Postupně se však začali
rozrůstat. Na podzim 2007 jim vyšlo první CD „Voláme k Tobě“ a v roce 2010
druhé CD „V otázkách“, tentokrát už pouze s vlastními skladbami.
Hudební skupinu jsme si mohli vyslechnout již v neděli ráno při mši svaté. Víkend trávili na naší faře,
kde cvičí a připravují se na natáčení již třetího CD. Z naší farnosti se do skupiny aktivně zapojil Dominik
Masař.
Koncert byl velmi pěkný, příjemná atmosféra, zkrátka pěkně strávené odpoledne. Sešlo se zde mnoho
příznivců křesťanské hudby. Skupina je zapálená pro hudbu, plná nadšení, elánu a radosti, oslavující
našeho Pána. Do dění zapojila také přítomné diváky – vyhlášením soutěže, kdy její vítězové obdrželi
„lízátko“. Členové odpovídali na dotazy přítomných, a na závěr zahráli novou píseň vlastní tvorby
z budoucího CD. Mimochodem byla moc dobrá…. Nechybělo občerstvení – káva, čaj, ale také dobrý
zákusek či buchta.
Věříme, že nám zachovají
svou přízeň, zase k nám do
farnosti přijedou a společně
prožijeme
mši
svatou
doprovázenou
krásnými
duchovními písněmi. Je radost
vidět kolem sebe tolik
krásných mladých lidí „zapálených křesťanů“. Chtěla
bych poděkovat této hudební
skupině za moc pěkný zážitek,
ale také všem, kteří se podíleli
na přípravě této akce. Pán Bůh
jim to zaplať.
Mgr. Eva Řeháková
Život farností číslo 4/2013
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Pořad bohoslužeb v měsíci dubnu 2013 - farnost Újezd
7.00 Új.:
8.15 Sl.:
1. dubna : Pondělí
Pondělí velikonoční

2. dubna : Úterý
Úterý velikonoční
3. dubna : Středa
Středa velikonoční

9.40 Új.:
11.00 Dr.:
19.00 Dr.:
17.35 Új.:
18.30 Sl.:

4. dubna : Čtvrtek
Čtvrtek velikonoční

19.00 Dr.:
15.30 Új.:

5. dubna : Pátek
Pátek velikonoční

18.30 Sl.:
6.30 Új.:

6. dubna : Sobota
Sobota velikonoční

16.00 Lo.
7.00 Új.:

7. dubna : Neděle
2. neděle
velikonoční
Svátek Božího
Milosrdenství

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

8. dubna : Pondělí
Slavnost
Zvěstování Páně
9. dubna : Úterý
Ferie
10. dubna : Středa
Ferie
11. dubna : Čtvrtek
Sv. Stanislava,
biskupa

18.00 Dr.:
19.00 Sl.:
19.00 Dr.:
17.35 Új.:
18.30 Sl.:
19.00 Dr.:
15.30 Új.:

12. dubna : Pátek
Ferie

18.30 Sl.:

13. dubna : Sobota
Ferie

6.30 Új.:
16.00 Lo.:

Život farností číslo 4/2013

On
Za rodiče Čurečkovy, děti, rodiče Trčkovy a Boží požehnání
pro živou rodinu
Za + Františka Frýželku, Janičku , rodiče, rodinu
Frýželkovu, Hruškovu, Novosádovu, dary Ducha svatého a
dar zdraví.
Za Františka Tkadlece, jeho rodiče, rodiče Kůdelovy, syna
Stanislava, Boží ochranu a pomoc pro živou rodinu
Za + Josefa Kabelu, rodiče z obou stran, dar zdraví a Boží
požehnání pro živou rodinu
Za + Františka Váňu, rodiče z obou stran, dar zdraví a Boží
požehnání pro živou rodinu
Za + rodiče Častullíkovy a + sourozence
Za + manžely Jana a Janu Hlavicovy, rodiče z obou stran ,
požehnání a pomoc Boží pro živou rodinu
Za + rodiče Soukupovy, Mozgvovy a Boží požehnání pro
celou rodinu
Za Josefa a Marii Kovaříkovy, Miroslava Strušku a duše v
očistci
Za + Františka Bartoše, rodiče, Aloise Buriánka, Boží
požehnání a dar zdraví pro živou rodinu
Za + Jaroslava Štrbáka, syna, rodiče z obou stran, ochranu a
pomoc Boží pro živou rodinu a duše v očistci
Za + Františka Kozubíka (výroční mše svatá)
Za Josefa, Jiřího a Stanislavu Kamenčákovy, rodiče z obou
stran, babičku Matyášovu, duše v očistci, dar zdraví a Boží
ochranu pro živou rod.
Za + rodiče Holé, syna Stanislava, rodiče Fojtíkovy, duše v
očistci a Boží požehnání pro živou rodinu a nemocnou
osobu
Za + rodiče Ptáčkovy, Mozgvovy, jejich děti duše v očistci,
dar zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu
Za farníky
Za + rodiče Kořenkovy, syny, dcery, vnuka, duše v očistci a
pomoc Boží pro živé rodiny
Za + Marii Častulíkovu, syna Josefa a Boží ochranu pro
celou živou rodinu
Za + Antonína Jordána, rodiče z obu stran, dar zdraví a
požehnání pro celou rodinu
Za rodiče Jurkovy, Frýželkovy, jejich + děti a duše v očistci
Za + Františka a Andělu Machů, jejich dceru, zetě, celou
živou a + rodinu
Za + Josefa a Annu Barcuchovy, strýce Zdeňka, Ladislava,
duše v očistci a dar zdraví pro živou rodinu
Za rodiče Číčelovy, Váňovy, jejich syna, zetě, prarodiče a
dar zdraví pro živé rodiny
Za + rodiče a prarodiče Divoké a Bařinkovy
Za + Václava Šimáka, rodiče z obou stran, jejich + děti a
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Ov

ZvS

ZvD

ŠF

An
ChV
ŠF
KJ

Ra
ChV

ZvS

Ra

Ku

Boží požehnání pro živou rodinu
7.00 Új.:
14. dubna : Neděle
3. neděle
velikonoční

8.15 Sl.:
9.40 Új.:
11.00 Dr.:

Za + rodiče Lukášovy, syny Vojtěcha a Stanislava, rodiče
Barcuchovy, syna Jaroslava a ochranu pro živou rodinu na
zemi
Za + rodinu Mlčkovu, Heinzovu a Boží požehnání pro
rodinu Heinzovu
Za farníky (sv. křest)
Za + Aloise Maniše, dceru Marii a jeho rodiče

15. dubna : Pondělí
Sv. Anastazie,
mučednice
16. dubna : Úterý
Sv. Bernardetta
Soubirousová
17. dubna : Středa
Ferie

17.35 Új.:

Za + rodiče Hasoňovy, vnučku Renatku, Josefa Maliňáka a
ochranu Panny Marie pro živou rodinu

19.00 Dr.:

Za + manžela, jeho rodiče, duše v očistci a živou rodinu

17.35 Új.:

Za + Marii a Bohuslava Pavelkovy, rodiče, Boží pomoc a
ochranu Panny Marie

18. dubna : Čtvrtek
Ferie
19. dubna : Pátek
Sv. Lva IX, papeže

19.00 Dr.:

Za + Jana Barcucha, vnuka Luboška, dvoje rodiče, Annu
Častulíkovu, za zdraví pro celou rodinu
Za + rodiče Častulíkovy, syny, švagra a duše v očistci

15.30 Új.:
6.30 Új.:

20. dubna : Sobota
Ferie

16.00 Lo.:
19.00 Dr.
7.00 Új.:

21. dubna : Neděle
4. neděle
velikonoční
Výročí vypálení
Ploštiny

8.30 Új.:
9.40 Új.:
11.00 Pl.:
17.35 Új.:

22. dubna : Pondělí
Ferie,
23. dubna : Úterý
Sv. Vojtěcha,
biskupa a muč.

19.00 Dr.:

KM

ChV
ŠF

An
Če
ZvV
JaK

On

Za + Vojtěcha Kořenka, rodinu Kořenkovu, Kostkovu,
ZvD
Chromčákovu, Balouškovu, Justina Kojdu, Josefa Ovesného
a dar zdraví pro živé rodiny

19.00 Dr.:

Za Stanislava Strušku, Věru Marcaníkovou, dvoje stařečky,
Aloisii Tarabusovu, Boží požehnání pro živou rodinu

15.30 Új.:

Za + Aloise Petrů, jeho + rodiče, dary Ducha svatého a Boží ChV
pomoc pro živé rodiny
Za + Libuši a Stanislava Hlavičkovy, da zdraví a Boží
Ov
požehnání pro celou živou rodinu
Za + Františka Fojtíka, snachu, rodiče z obou stran a celou

6.30 Új.:
16.00 Lo.:

Život farností číslo 4/2013

Za + Ludmilu a Josefa Hověžákovy, jejich rodiče,
sourzence, švagry, synovce Františka, duše v očistci,
ochranu Panny Marie a Boží požehnání pro živé rodiny
Za + rodiče Stružkovy, + rodinu, duše v očistci, dar zdraví a
Boží požehnání pro živou rodinu

On

17.35 Új.:
24. dubna : Středa
sv. Jiří, mučedníka
25. dubna : Čtvrtek
Sv. Marka,
evangelisty
26. dubna : Pátek
Ferie,
27. dubna : Sobota
Ferie

Za Irenu Irenu Petrů, rodiče Petrů, Ludmilu Janoušovu, dar
zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu
Za + manžela, rodiče Zmeškalovy a sestru Ludmilu
Za + rodiče Šulákovy, dceru, dvoje prarodiče, jejich děti, dar
zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu
Za Jaroslava Machů, dvě manželky, syna Jaroslava a duše v
očistci
Za + Jaroslava Matulíka, Františku, rodiče a živou rodinu do
ochrany Boží
Za + Annu Kořenkovu (výroční mše sv.)
Za umučené na Ploštině a za farníky živé i zemřelé

ŠF
ZvD
Ra
MJ
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28. dubna : Neděle
7.00 Új.:
5. neděle
8.15 Sl.:
velikonoční
Sv. Petra Chanela,
9.40 Új.:
vyznavače
11.00 Dr.:
29. dubna : Pondělí 17.35 Új.:
Sv. Kateřiny Sienské
30. dubna : Úterý
19.00 Dr.:
Sv. Zigmunda,
Sv. Pia V., papeže

živou rodinu
Za farníky
Ke cti sv. Floriána za živé a + členy Sboru dobrovolných
hasičů ze Slopného
Za + Jana Machů, živou a + rodinu Machů a Šimonů
Za + Boženu Machučovu (výroční mše sv.)
VP 204

Ma
Če
Am
Ov
On

Za + rodiče Smolkovy, dvě dcery, tři zetě, prorodiče, Davida
Smolka, duše v očistci a ochranu Boží por živou rodinu

Pořad bohoslužeb v dubnu 2013 - farnost Horní Lhota
1. dubna : Pondělí
Pondělí velikonoční

6.55
9.30

17.30

Za + Antonína Boráně, dvoje rodiče, celou živou a + rodinu
Za + Františka Mikulce, syna, rodiče z obou stran, duše v očistci, dar
zdraví a Boží ochranu pro živou rodinu
Sehradice: Za + stařečky Latinákovy, rodiče Idesovy, bratra Aloise a
Josefa Václavíka, duše v očistci a Boží ochranu pro živou rodinu
Za + rodinu Kodůškovu, Hurtovu, duše v očistci, Boží pomoc a
ochranu pro živé rodiny
Za + Zdeňka a Karlu Řezníčkovy, jejich rodiče a celou živou rodinu

2. dubna : Úterý
Úterý velikonoční
4. dubna : Čtvrtek
Čtvrtek velikonoční
5. dubna : Pátek
Pátek velikonoční
6. dubna : Sobota
Sobota velikonoční

17.00

17.30

Za členy živého růžence

7. dubna : Neděle
2. neděle
velikonoční
Svátek Božího
Milosrdenství

6.55

Za + Stanislava Kúdelu, Marii Slovákovu, syna Ivana, dva manžely,
rodiče Kúdelovy a Boží ochranu pro živou rodinu
Za + Františka a Marii Ulrichovy, jejic rodiče, sourozence a celou
živou a + rodinu

8. dubna : Pondělí
Slavnost
Zvěstování Páně

7.00

17.30

9.30

17.30

Za + rodiče Mottlovy, duše v očistci a Boží ochranu pro celou živou
rodinu
Za + Františka Petráše, Marii a Josefa Stolaříkovy, živou a + rodinu a
duše v očistci
Za nová kněžská povolání, za kněze, kteří pracují v pastoraci a dar
hlubové víry a věrnosti Kristu

11. dubna : Čtvrtek
Sv. Stanislava,
biskupa
12. dubna : Pátek
Ferie
13. dubna : Sobota
Ferie

17.30

17.30

Za + rodiče Kozubíkovy, Januškovy, Strnkovy, živou a + rodinu a
duše v očistci

14. dubna : Neděle
3. neděle
velikonoční

6.55
9.30

Za + Aloise Váňu, jeho rodiče a Boží ochranu pro živou rodinu
Za + rodiče Kovářovy, dceru Marii, Františka Váňu, jejich rodiče,
duše v očistci a Boží ochranu pro celou živou rodinu

15. dubna : Pondělí
Sv. Anastazie,
mučednice
18. dubna : Čtvrtek
Život farností číslo 4/2013

17.30

17.00
17.30

Sehradice: Za dar zdraví a Boží ochranu pro celou žovou rodinu a
zemřelou sestřenici
Za + Františka Žáčka, rodiče z obou stran, duše v očistci a dar zdraví
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Ferie
19. dubna : Pátek
Sv. Lva IX, papeže
20. dubna : Sobota
Ferie
21. dubna : Neděle
4. neděle
velikonoční
Výročí vypálení
Ploštiny
24. dubna : Středa
sv. Jiří, mučedníka
25. dubna : Čtvrtek
Sv. Marka, evang.
26. dubna : Pátek
Ferie,
27. dubna : Sobota
Ferie
28. dubna : Neděle
5. neděle
velikonoční
Sv. Petra Chanela,
vyznavače
29. dubna : Pondělí
Sv. Kateřiny Sienské

pro živou rodinu
17.30
17.30

Za + rodiče Slovákovy, dceru, dva syny, snachu, zetě, dar zdraví a
Boží požehnání pro živou rodinu

6.55

Za + Karla Voltnera, rodiče Voltnerovy, Malyškovy, Slavku,
Miroslava a celou živou rodinu
Za + rodiče Havelkovy, jejich rodiče, syna Milana, snachu Marii a
duše v očistci

9.30

17.30
17.30
17.30
6.55
9.30
17.00

Za + rodiče Andrýsovy, duše v očistci a Boží ochranu pro živou
rodinu
Za všechny rodiny a všechna společenství ve farnosti, s prosbou o
Boží požehnání a dary Ducha svatého
Za + Otto Pláška, + sourozence, rodiče z obou stran a Boží požehnání
pro živou rodinu
Za rodiče Majerikovy, dceru Janu, rodinu Masařovu, Boží požehnání
pro živou rodinu a duše v očistci
Za dary Ducha svatého a požehnání pro rodinu Masařovu
Sehradice: Za rodinu Majzlíkovu a Zvonkovu, duše v očistci
a Boží ochranu pro celou živou rodinu

Chvála a uctívání
Ježíš odpoví:,,Věř mi ženo, že přichází hodina, kdy nebudete ctít Otce ani na této hoře ani v
Jeruzalémě. Vy uctíváte, co neznáte. My uctíváme, co známe,neboť spása je ze Židů. Ale přichází hodina,
ano již je tu, kdy ti,kteří Boha opravdově ctí, budou ho uctívat v Duchu a v pravdě. A Otec si přeje, aby
ho lidé takto ctili. Bůh je duch a ti, kdo ho uctívají, mají tak činit v Duchu a v pravdě.'' (Jan 4,21-24)
Jaký způsobem bychom měli Boha správně chválit a uctívat?
Pro člověka,jenž Bibli plně věří,nepostačí odpověď:,,Vždyť my takto činíme už mnoho let.Tak to dělali
naši otcové a praotcové,tak to budeme dělat i my.''
Ano,lidé potřebují tradice.Byť tradice může být dobrá,nemusí být vždy správná. Může se stát nic
nevypovídající ceremonií.
Opravdové uctívání znamená mít podíl na životě s Bohem. Chvála a vděčnost patří do života člověka.
Jen s mocí Ducha svatého dokážeme naplnit starozákonní výzvu: ,,Vstupte do jeho bran s
díkůvzdáním,do jeho nádvoří s chvalozpěvem,vzdejte mu chválu,dobrořečte jeho jménu,neboť Hospodin
je dobrý, jeho milosrdenství je věčné, jeho věrnost do všech pokolení!'' (Ž 100,4-5)
Nové chvály a radost z Boží přízně přináší Ježíš skrze Ducha svatého (L 1,16-47, Sk 2,47, 13,52).
Chvála, jež se Bohu líbí, má vycházet z upřímného srdce. Bůh není součástí světa, ale jeho Průvodcem,
přesahuje smyslové skutečnosti, je mimo nás, ale zároveň je ten, kdo je v nás, kdo zachraňuje, uzdravuje
a s velikou láskou a něhou nás k sobě přitahuje.
(V. Rafaj, upraveno)
Chtěli bychom vás také pozvat zakusit Boží lásku chválami, písněmi a modlitbou v sobotu - 6. 4. 2013 po večerní mši svaté 18.30 v kostele v Horní Lhotě.
Připravila Jiřina Masařová
Život farností číslo 4/2013
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,,Svědkové víry“
Právě toto moto provázelo Arcidie- cézní
setkání mlá- deže, které se konalo 23.3.2013 na
Velehradě.
Zúčastnili se ho (spolu s dalšími 1750
mladými lidmi naší arcidiecéze) i někteří členové
mládežnického spolča, které v naší farnosti
působí od začátku letošního roku.
Celým setkáním nás provázel odkaz sv. Cyrila
a Metoděje, neboť právě letos oslavujeme 1250
let od jejich příchodu na Velkou Moravu.
Jako každý správný poutník jsme museli
vstávat za svítání, abychom se vydali autobusem
do Starého Města, odkud jsme absolvovali 6-ti
kilometrovou pěší túru po cyklostezce až na
poutní místo. Cestu nám zpříjemňovaly postavy z dob velkomoravské říše, které nás poučily o to, kdo
vlastně jsou a uložily nám vždy nějaký úkol. Pouť to byla nelehká, protože celou dobu fučel strašně silný
vítr a mráz pěkně štípal do tváře.
Po příhodu na Velehrad začal program v katedrále. Nejdříve nás moderátoři seznámili s průběhem
celého dne a poté následovala tři svědectví mladých lidí o tom, jak se dostali k Bohu, nebo jak pocítili
Jeho přítomnost. Hlavním bodem dopoledního programu byla katecheze otce arcibiskupa Graubnera a
modlitba Anděl Páně.
Protože už jsme byli značně promrzlí a hladoví, nastal čas vytáhnout své ,,vlastní zásoby" a pořádně se
občerstvit.
Po obědě byla možnost navštívit přednášky, výtvarné dílny nebo účastnit se adorace. Ve tři hodiny jsme
se účastnili toho nejdůležitějšího bodu programu - mše svaté a po ní už kroky všech směřovaly k
autobusům a jiným dopravním prostředkům, abychom se mohli vrátit domů.
Kromě nádherného duchovního zážitku jsme si každý ze setkání odnesly i repliku křížku z dob Velké
Moravy, knížečku od otce arcibiskupa s příběhy mladých lidí, kteří našli cestu k Bohu, a také spoustu
další předmětů a knížeček.
Byla to naše první společná akce, na které jsme byli jako spolčo, ale všem se i přes nepřízeň počasí moc
líbila. Doufáme, že nebude naše poslední, ale hlavně, že posilněni Duchem svatým budeme ,,svědky víry"
všem kolem nás.
Za Mládežnické spolčo Klára Mačková

Farní knihovna doporučuje knihy:
Výpravy do světa Bible (Lois Rock)
Tato obrázková knížka je určená především pro děti, které chtějí více poznat Bibli nebo se o ní něco
dovědět. Výprava je zavede do Kanaánu, Egypta, Asýrie, Babylónie, Persie, Řecka a Římské říše. Na
cestu budou vybaveni potřebnými informacemi, obrázky a mapami, které jim pomohou poznávat svět
Bible, jeho prosté obyvatele i významné osobnosti. Děti s nimi prožijí nejdůležitější biblické události,
procházejíce pouští, stepí, úrodnými poli i starověkými městy a navštěvujíce místa, kde žil a působil
Ježíš. A pak už je bude čekat jen putování s těmi, kdo se rozhodli, že se stanou jeho učedníky, a Ježíš je
poslal, aby se vydali hlásat víru celému světu. Tato jejich výprava trvá až do dnešních dnů a je nabídkou
pro všechny, aby se k ní přidali.
Život farností číslo 4/2013
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Plná slávy (Bruce Marshall)
Spisovatel se odvažuje v názvu této knihy tvrdit, že církev je plná slávy. Plná slávy přes hříšnost a
nedokonalost lidí, kteří se k ní hlásí, protože plná slávy Boha, který skrze ni promlouvá ke světu.
Historicky zachycuje období, které nemá zrovna mnoho důvodů k optimismu — dobu od r. 1908, první
světovou válku a začátek druhé. Ničím ovšem nepřipomíná šablonovité válečné filmy, na něž ještě v
nedávné minulosti houfně chodily celé školy. Prostřednictvím hlavní postavy, poctivého a charakterního
kněze Edmunda Smitha, nahlédáme do jeho skotské farnosti, seznamujeme se s jeho radostmi, bolestmi i
ovečkami. V jeho kůži okusíme, jaké to bylo, když se ve Skotsku poprvé objevil biograf, pochopíme, že
zdánlivě spořádaný a úspěšný podnikatel může být na Božích vahách shledán lehčím než lehká žena, že
Pána nebe a země lze oslavovat třebas i upraveným a vkusným oblečením. Vyprávění má opět svůj
nezaměnitelný humor a úsměv, ale současně i metafyzickou hloubku, takže neulpívá na povrchu, ale je
skutečnou sondou do současného světa a dějin. "Plná slávy" není moderní psychologický román, v němž
bychom měli při každém listu obrácení čekat, kdy to přijde: kdy už začne knězův pád. Nic takového. Otec
Smith v náročných životních situacích obstojí. (Horší je to už s některými jeho farníky.) Ale více o tom
sama kniha — kniha, která v žádném případě není mravokárná, černobílá a suchopárná, nýbrž naopak
velice čtivá, plná shovívavosti k lidem, plná moudrosti, radosti a opravdového, žitého křesťanství.
Připravil: Vojtěch Chupík s použitím a úpravou popisku na knize Výpravy do světa
Bible a anotace knihy Plná slávy na webu ikarmel.cz.

***
Budoucnost tvoří jen ten, kdo nasazuje sebe sama. Kdo chce jenom poučovat a rád by předělával jen ty
druhé, zůstává neplodný.
Joseph Ratzinger

Jména z kancionálu II.
(pokračování)

Schütz Josef (1775 -1851)
Narodil se 2. února 1775 v Praze. Po studiích působí jako kreslíř a restaurátor a pro svoji zálibu
v hudbě působí jako varhaník a stává se pražským obrozeneckým pracovníkem v oblasti chrámové
hudby. Zároveň je činný jako volený člen výboru Společnosti vlaste-neckých přátel umění v Čechách a
pražský městský rada. Zemřel v Praze 6. listopadu 1851. V Kancionálu je autorem nápěvu postní písně
Dokonáno jest.

P. Švach Karel Prokop, ThDr (1907-1975)
Tento dominikánský kněz se narodil 25. října 1907 ve Valašských Kloboukách. Po studiích a
vysvěcení působil v dominikánském řádu v Olomouci mimo duchovní činnosti i jako novinář a
překladatel. Redigoval revui Růže dominikánská a edici Vítězové, překládal Gilleta, Savanarolu a další
autory; byl autorem mnoha duchovních básní a textů.
V závěru života působil jako duchovní správce u sester dominikánek v ústavu sociální péče v Lukově
u Zlína, kde také 15. ledna 1975 zemřel. Pokud mu to zdravotní stav a státní orgány umožnily
vypomáhal v okolních farnostech při nemocech a dovolených kněží. Za P. Gottwalda několikrát
zastupoval i v naší farnosti. V Kancionálu je zařazen jeho text k velikonoční písni Zvítězli Lev.
Život farností číslo 4/2013
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Trolda Emilián (1871-1949)
Narodil se 3.června 1871 v Příbrami, studoval v Praze na Karlově univerzitě a zde také prožil většinu
svého života. Emilián Trolda byl ojedinělou osobností mezi českými hudební-mi vědci. Předmětem jeho
zájmu byla česká hudba 17. a 18. století, zabýval se zejména zpracováváním pramenného materiálu. Jeho
sbírka spartací (přes 500 titulů!) má obrovský význam už jenom proto, že dnes je ztraceno mnoho
pramenů, které měl Trolda k dispozici. Řada skladeb je tak dochována pouze v Troldově opisu. Trolda
otevřel a formuloval na tomto poli i řadu dalších problémů, většina z nich je aktuální dodnes. Zároveň
však mnohé zůstávají neřešeny, dokonce výsledky některých Troldových studií česká muzikologie dosud
dostatečně nereflektovala. Zemřel 28. listopadu 1949 v Jičíně.
V Kancionálu je uveden jeho varhanní doprovod velikonoční písně Třetího dne vstal Spasitel a
eucharistické písně Zdráv buď, Chlebe.

Trumpus Josef (1887- 1975)
Narodil se 17. března 1887 v Zásmukách u Kolína. Prvního hudebního vzdělání se mu dostalo v rodné
obci od regenschoriho Jana Vodičky. Za studií na státní reálce v Kutné Hoře pak již hrávala na varhany
při studentských bohoslužbách v dob ě , kdy tam byl ředitelem skladatel a varhaník Alois Strébl. Po
maturitě v r. 1908 odchází do Prahy na varhanické oddělení pražské konzervatoře, kde po čtaři roky
studuje obor varhanní a kompozici u profesorů Steckera Horníka, Kličky a Spilky. Již za dob studií od r.
1910 zastává funkci varhaníka u sv. Ignáce, v r. 1911-1912 pak u křížovníků. Krátce se věnuje studiu
zeměměřičského oboru na české technice,ale od r- l911 se plně věnuje hudbě a dva roky studuje skladbu
u prof. Vítězslava Nováka. 15.ledna 1914 přichází jako varhaník ke sv. Ludmile na pražských
Královských Vinohradech, kde je v té době ředitelem kůru skladatel Vojtěch Říhovský. Brzy se
projevuje jeho jedinečnost při varhanních improvizacích a je nedostižný jako doprovázeč liturgického
zpěvu chrámového sboru. Zde působí až do své smrti
Od r. 1921 jedenáct let působí rovněž jako učitel varhanní hry a vyučuje taktéž harmonii. Mimo
sbormistrovské činnosti je plodný i skladatelsky. Jeho píseň Ježíši Králi, nebes a země ... na slova P.
Františka Žáka se od svého vzniku stala součástí všech vydávaných katolických kancionálů.

PhDr. Urban Otmar (1922 - 2004)
Narodil se 21. 7. 1922 v Třebíči. Vystudoval s vyznamenáním třebíčské gymnázium (r. 1941).
Zajímal se o hudbu a dějepis, plynně hovořil německy a dokonale ovládal latinu. Byl ovlivněn otcem
Rudolfem Urbanem (regenschori, varhaník kostela Třebíč-Jejkov), po kterém zdědil lásku k hudbě. Po
maturitě hrál na varhany po otcově boku. V r. 1953 dokončil studia na MU v Brně a získal titul PhDr.
Studoval varhanické oddělení a teorii hudby skladebních směrů 20. století jako přípravu na
vysokoškolské učitelství na AMU v Praze. Z náboženských důvodů byl v r. 1975 propuštěn ze školství.
Od 1. 9. 1975 byl vědeckým pracovníkem a vedoucím Ústředního fondu hudebnin ČS rozhlasu v Praze.
V r. 1985 odešel do důchodu. Publikoval články s hudební a vlastivědnou tématikou. Objížděl archivy a
pátral. Objevil dříve neznámý cyklus skladeb Adama Michny z Otradovic. Významné jsou jeho kapitoly z
dějin hudby v Třebíči - „Třebíčské vánoční koledy“, které vzbudily pozornost v zahraničí. Napsal studii
„Třebíčské jitřní mše“, v rukopise zůstaly „Zvony a varhany třebíčského okresu“. Po roce 1989 byl
morálně i pracovně rehabilitován.
Do Kancionálu přispěl jako autor varhanního doprovodu k velikonoční písni Vstalť jest této chvíle,
mešním písním Hospodine, všech věcí
Pane, Hospodine všemohoucí, jednoho z nápěvů
svatováclavského chorálu, písně S námi je Bůh náš a jednoho z nápěvů písně Hospodine pomiluj ny.
František Čech
Pokračování příště

***

Být dospělý znamená umět nést ztrátu iluzí a nepropadnout přitom beznaději
Život farností číslo 4/2013
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Pavel Říčan

ZPRÁVY A INFORMACE
Změna pořadu bohoslužeb. Začátkem letního času (30./31.3), prakticky od dubna budou v našich
kostelích bohoslužby podle letního pořadu. Změna se týká pouze všedních dnů: Újezd: Po. a St. - 17.35;
Slopné: St. a Pá.: 18.30; Drnovice: Út. a Čt: 19.00 hodin. Změny mohou být o zasvěcených svátcích,
které připadnou na všední dny – zde viz „Pořad bohoslužeb“ v každém měsíci. V kostele v Horní Lhotě
zůstává pořad bohoslužeb nezměněný (neděle 6.55 a 9.30, všední dny Čt. – So. 17.30) Kaple
v Sehradicích dle domluvy místních (změny v nedělních ohláškách).

Arcidiecézní centrum pro rodinu informuje
Setkání žen v obtížných životních situacích. Zveme ovdovělé, svobodné, vdané či rozvedené
ženy na pravidelná setkání ve Farním domě u sv. Václava v Olomouci. Nejbližší setkání bude 2.
dubna s MUDr. Jitkou Krausovou na téma: Zdraví zadarmo!?. Další se uskuteční 7. května. Mgr.
Alžběta Drexlerová bude mít připravené téma: Strom života. Bližší informace: Bc. Marcela
Řezníčková, 587 405 250-1, reznickova@arcibol.cz.
Den pro mladá manželství. Mladší manželské páry srdečně pozýváme 6. dubna do Olomouce.
Program na téma: Jak se s dětmi dělit o víru aneb Co můžeme jako rodiče udělat pro víru svých
dětí pro ně povede lektorka kurzu KER a Předávání víry v rodině Mgr. Marie Kaňovská.
Účastníci budou mít prostor pro vzájemné sdílení, předávání zkušeností, práci ve skupinkách a
společnou diskuzi. Společně budeme mluvit o budování důvěry, autoritě, odpuštění, modlitba a
slavení a předáme si praktické náměty a inspirace. Hlídání dětí bude zajištěno. Bližší informace a
přihlášku najdete na www.rodinnyzivot.cz. Kontaktní osoba: Alena Večeřová, tel.: 587 405 250,
e-mail: vecerova@arcibol.cz.
Setkání pro ovdovělé. Naše Centrum a Centrum pro rodinu Prostějov zvou ovdovělé z celé
diecéze v sobotu 18. května 2013 do Olomouce. Jde o první diecézní setkání určené pro tuto
skupinu věřících. Setkání se uskuteční od 9.30 do 15 hod. v budově Kurie arcibiskupství na
Biskupském nám. 2. Přednášet budou MUDr. Jitka Krausová (Role utrpení v duchovním životě),
P. Gorazd Cetkovský O. Carm. (Role samoty v duchovním životě) a Bc. Marcela Řezníčková
(Vdovy, vdovci a naši národní světci). Ve 14.00 hod. bude mše sv. pro účastníky v kapli sv. Anny
u katedrály. Bližší informace: Marcela Řezníčková, 587 405 250-3, reznickova@arcibol.cz nebo
je najdete na www.rodinnyzivot.cz.
Dětský den na Výstavišti Flora: "Po stopách věrozvěstů". Zveme všechny rodiče a děti na
zábavné odpoledne, konající se 19. května od 14.30 hod. již tradičně v okolí jezírka a pavilonu G
na Výstavišti Flora v Olomouci. Pro děti bude připraveno 9 stanovišť, koncert, malování, lanové
aktivity a další program. Letošní úkoly na stanovištích budou inspirovány životy sv. Cyrila a
Metoděje. Občerstvení v areálu zajištěno. Vstup volný. Akci pořádají společně katoličtí křesťané
z farností a dalších společenství (Orel apod.) z Olomouce a okolí. Duchovní obnova pro rodiny s
dětmi na Svatém Hostýně se bude konat o víkendu 7.–9. června v poutních domech na Sv.
Hostýně. Je připraven souběžný program pro rodiče i děti. Během promluv pro manžele je
zabezpečeno hlídání dětí pečovateli. Náplní víkendu jsou: promluvy kněze (P. František Petrík),
společná modlitba, adorace, mše sv., možnost svátosti smíření nebo rozhovoru s knězem. Pro děti
jsou připraveny katecheze a hry. Bližší informace a přihlášku naleznete na www.rodinnyzivot.cz.
Během víkendu je zajištěno celodenní stravování a ubytování dle výběru v pokojích bez nebo se
soc. zařízením. Kontaktní osoba: Mgr. Josef Záboj, tel.: 587 405 292, e-mail: zaboj@arcibol.cz
Pěší pouť tatínků s dětmi 4. ročník poutě je letos naplánován na 21.–23. červena 2013. Tentokrát
budeme putovat opačně ze Svatého Hostýnu na Velehrad. Pouť zahájíme v pátek ráno na Sv.
Hostýně a ukončíme v neděli odpoledne mší svatou v bazilice na Velehradě. K dispozici budeme
Život farností číslo 4/2013
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mít doprovodné vozidlo. Poutí nás bude provázet otec Jiří Putala. Přihlaste se nejlépe do konce
května. Bližší informace: Peter Markovič, tel: 587 405 293, e-mail: markovic@arcibol.cz .
Týdenní pobyt pro osamělé matky s dětmi na Velehradě. Pobyt na Velehradě v termínu od 12.
do 20. července 2013 je určen pro všechny matky, které z různých důvodů (neprovdání se,
rozvodu, ovdovění apod.) vychovávají své děti samy. Přijet mohou i maminky samy, bez dětí
(děti jsou na táboře, nebo jsou už velké). Setkání je rozdělené do dvou částí – vzdělávací a
rekreační. Dopolední program zahrnuje přednášky odborníků a kněze. V průběhu přednášek je
zajištěn program pro děti. Během dne je i možnost k osobním rozhovorům s přítomnými
odborníky nebo knězem, který je přítomen po celou dobu setkání. Každý den je možnost
zúčastnit se mše sv. a společných modliteb. Rekreační část setkání je v odpoledních hodinách a
lze ji trávit buď individuálně, se zapojit do společně připravovaného programu pro celou rodinu,
výletu, výtvarných dílen apod. Pokud máte o pobyt zájem, napište si v dubnu o bližší informace a
přihlášku přímo na adresu: Centrum pro rodinný život, Biskupské nám. 2, Olomouc, 772 00, tel.
587 405 251, e-mail: reznickova@arcibol.cz, nebo je najdete na www.rodinnyzivot.cz.

NABÍZÍME PORADENSTVÍ:
Manželské a rodinné poradenství – Mgr. Vít Hušek, Th.D.
Poradenství v obtížných životních situacích – Bc. Marcela Řezníčková
Pastorálně terapeutické poradenství – MUDr. Jitka Krausová
Bližší informace o poradenství a termínech získáte na tel. 587 405 250
rodina@arcibol.cz.

***
Pozor. Změna adresy našich webových stránek
Od poloviny března jsme změnili webovou adresu našich stránek. (Stará adresa bude
fungovat do konce měsíce června.)
Nová adresa stránek farnosti Újezd je www.farnostujezd.cz
Nová adresa stránek farnosti Horní Lhota je www.farnosthornilhota.cz

SKUPINY

ÚKLIDU

V kostelech újezdské farnosti
v dubnu 2013

__________________________________
Dat. : Újezd : Drnovice : Slopné :
___________________________________
6.4.:
13.4.:
20.4.:
27.4.:
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9.
10.
11.
12.

8.
9.
10.
11.

14.
15.
16.
1.
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Průběh stavby kostela v Dolní Lhotě
Sestry a bratři. Chtěli bychom vám
podat informace o průběhu stavebních
prací na kostele v Dolní Lhotě. Je nutné
podotknout, že pokud jsme chtěli zahájit
například položení krytiny na střechu,
nebo zadat výrobu oken, potřebovali jsme
vždy určitý obnos peněz, abychom mohli
oslovit firmy a zaplatit zálohy. Práce na
první etapě zateplení a položení krytiny
na střechu, by měly být zahájeny v
závislosti na počasí v polovině dubna.
Tato první část, což znamená vrchní část
střechy nad lodí kostela a věž nás bude
stát asi 700 tisíc korun. Druhá část se
bude odvíjet od toho, kdy se nám podaří
sehnat potřebných 250 tisíc, aby byla
střecha kompletní. Zároveň se začaly
vyrábět dubová okna u firmy Novák,
Uherský Brod. Tady se pro Vás naskýtá
možnost zakoupení jednotlivého okna,
kde by podle Vašeho přání mohlo být uvedeno, kdo okno věnoval. Na kostele je celkem 26 oken
s cenami od 50 tisíc za největší až po 5 tisíc za ty nejmenší. Zatím se prodaly 4 okna. Je na Vás,
zda zvolíte tuto možnost pomoci. Případní zájemci se mohou přihlásit buď u otce Jana, nebo také
u pana Jaroslava Masaře. Co se týká přímé fyzické pomoci při nějaké brigádě, by bylo ideální
abyste své jméno nahlásili panu Jaroslavu Masařovi s tím, že v případě potřeby bychom vás
vždy kontaktovali a dohodli formu pomoci. Ne vždy je totiž potřeba tolik brigádníků. To, že máte
zájem o tuto stavbu svědčí četné dotazy na postup prací. Mezi lidmi vznikla taková iniciativa,
která pravidelně ze svého platu odvádí určitou částku na účet kostela. Někdo posílá 200 Kč,
někdo třeba 1000 Kč, dle možností jednotlivce. Představte si, že by nás bylo z celé farnosti třeba
200 lidí, co by měsíčně dávali již zmiňovaných 200 Kč, měli bychom za rok necelého půl miliónu
Kč. Doba je těžká, ale o to víc je Vaše pomoc potřebnější. To co člověk obětuje, se mu vrátí
vícenásobně. Jsme rádi, že se tak zajímáte o průběh prací a věříme, že s Vaší pomocí se nám toto
dílo podaří dokončit co nejdříve.
Jaroslav Masař
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