ŽIVOT
FARNOSTÍ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ročník VII.

Květen 2013

č. 5

Společný zpravodaj farností Újezd a Horní Lhota. Vydává farní úřad pro potřebu svých farníků

KVĚTEN – MĚSÍC PANNY MARIE, KRÁLOVNY MÁJE
V měsíci květnu uctíváme Matku Boží, Pannu Marii. Důvodů je
mnoho. Maria je nám vzorem víry a ochoty vždy a ve všem plnit
vůli Boží. Kardinál Joachym Meisner ve své Mediaci o Panně
Marii říká:
„Maria stojí tam, kde se jiným podlamují kolena. Maria stojí u
kříže. Apoštolové utekli, když situace začala být vážná. Maria
zůstala. Stojí při svém synu a stojí i při svém poslání. Je schopna
stát tam, kde se jiným podlamují kolena. Tomu říkáme statečnost.
Statečnost není ctnost útoku. Útok je záležitostí odvahy a trvá jen
okamžik. Statečnost je ctnost vytrvalosti, výdrže. Žena, která od
svého nemocného muže neuteče, ale vydrží a vytrvá, je statečná.
Kněz, který věrně hlásá víru, i když je stále vystaven odporu, je
statečný.“
Také my budeme v měsíci květnu při májových pobožnostech
uctívat Pannu Marii a od ní se učit jít trpělivě cestou víry. Ona je
naší nebeskou Matkou, Přímluvkyní, Ochránkyní. K ní se modlíme
také těmito slovy: „Vzpomeň o Maria, že nebylo slýcháno, že bych
koho opustila, kdo se pod Tvou ochranu utíkal, nebo Tě o pomoc
vzýval.“
Důvěřujme Panně Marii. Ona nás bezpečně přivede k svému
Synu!

Májové pobožnost v měsíci květnu 2013 :
Horní Lhota:
Po – So : 17.00 se mší svatou nebo s možností sv. přijímání
Ne : 17.30 se svátostným požehnáním
Újezd:
Po – Čt : 17.30 ; Pá : 15.00 se mší sv., Ne 17.30 se svát. požehnáním
Drnovice: Po – Pá : 18.30 (v kostele Út.,Čt. Se mší sv., jinak v muzeu).
Slopné: Po – So : 18.30 se mší sv., nebo s možností sv. přijímání
Ne : 17.30 se svátostným požehnáním
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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 květen :
Úmysl všeobecný: Za ty, jimž je svěřeno vykonávání spravedlnosti, aby vždy jednali bezúhonně a podle
svého svědomí.
Úmysl misijní: Za kněžské semináře, zvláště v misijních církvích, aby formovaly pastýře podle Kristova
srdce, zcela oddané hlásání evangelia.
Úmysl národní: Aby děti již v rodině dostávali od rodičů pevný základ křesťanského života.

Z FARNÍCH MATRIK :
Do společenství víry jsme skrze svátost křtu v měsíci dubnu 2013 přijali:
Natálii Rakovou

Dolní Lhota

***
Vměsíci březnu a dubnu 2013 odešli na věčnost a byla pohřbeni:
24. března 2013:
Helena Ovesná
Horní Lhota 52

87 let

24. března 2013:
Zdeněk Navrátil
Horní Lhota 111

84 let

30. března 2013:
Františka Máčalová
Slopné 72

80 let

31. března 2013:
Marie Belžíková
Slopné 109

76 let

5. dubna 2013:
Františka Olejníková
Slopné 32
82 let
13. dubna 2013:
Josef Čureček
DD Loučka
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20. dubna 2013:
Josef Běloň
Drnovice 63

57 let

26. dubna 2013:
Josef Machů
Vysoké Pole

74 let

Z pamětní knihy farnosti Horní Lhota.
Náboženské poměry dle zaznamenání P. Dominika Doležela,
faráře v Horní Lhotě v letech 1896 – 1908
Jednou z potíží, jimiž trpěla duchovní správa farnosti hornolhotské po zboření hradu Sehradu dle
Wollného vidí P. Dominik Doležel v protestantismu, když cituje, že „hned v sousedství dosud vrch drží
protestantismus“ (dnes bychom tento fenomén vlivem koncilního dekretu o ekumenismu Unitatis
redintegratio viděli jinak). Ovšem „Littera scripta manet – co je psáno, to je dáno“. Jeho kořeny tkví ve
skutečnosti, že na počátku 16. století došlo k největší katastrofě v dějinách církve, k reformaci, která
v pravém slova smyslu zničila jednotu církve. Byla dlouho připravována rozkladem základních principů
středověku. Byla bezesporu důsledkem toho, že církev otálela s důsledným obnovením náležité kázně mezi
klérem a odstraněním mnohých křiklavých zlořádů. Když už dlouho předtím koncil vienský r. 1312 důrazně
požadoval reformu církve v hlavě i údech („in membris et in capite“) za papeže Klementa V. (1305 – 1314),
již jeho volba měla pro církev nejvážnější následky: avignoský exil papežů a velká západoevropská schizma
(rozdělení) vzešlé z konkláve po smrti Benedikta XI., v němž profrancouzská strana prosadila svého
kandidáta bordeauxského arcibiskupa Bertranda de Got jako papeže Klementa V. Koncil to, co se hlavně od
něho očekávalo, neřešil: správním aktem zrušil řád templářů, zabýval se otázkou křížových výprav a
výsledkem diskuse k reformě církve bylo několik málo dekretů. Tyto a další neřešené problémy kulminovaly
německou reformací, zahájenou Martinem Lutherem 1517, jež nebyla jen jednorázovou záležitostí, ale
svými následky zasáhla do projevů státních, církevních, hospodářských i soukromého života tak radikálně,
že můžeme říci, že reformace je stále živou skutečností. Název protestantismus je odvozen od slova
„protestovat“. Jednalo se o protest luterských knížat a měst na II. zemském sněmu ve Špýru (19.4.1529)
proti rozhodnutí Karla V. a většiny „stavů“ splnit požadavky Wormského ediktu (8.5.1521) proti Lutherovi,
vydané na zasedání říšského sněmu. Na Luthera a jeho stoupence byla uvalena říšská klatba, jeho spisy měly
být spáleny, Luther a jeho stoupenci posláni do vyhnanství a jímž bylo římskokatolické náboženství závazně
stanoveno jako náboženství státní.Tím tak Wormský edikt se stal počátkem náboženských střetů v Německu,
jehož stopu vidíme i v místních poměrech.
P. Dominik Doležel ve svém zápisu pokračuje: „Nynější kostel byl od roku 1700 kostelem filiálním
z Poslovic sousedících. Teprve za rozsáhlejšího zřizování nových kuracií zřízena byla i kuracie Horno–
Lhotská, léta Páně 1785. Kostel nynější byl dle nápisu na klenutém oblouku uprostřed kostela, ještě roku
1804 čitelného – zbudován od dobrodinců na místě chatrného dřevěného kostelíčka léta Páně svrchu
poznamenaného 1700 ovšem bez věže – jak stavba jeho ukazuje ve slohu barokovém. Věž byla samostatně
přistavena a sice až roku 1746, jak ukazuje letopočet ten neumělou rukou vtesaný v kámen portálu, jenž byl
však omítkou zahozen a zalíčen, jejž jsem však dal odkrýti a obnoviti. Dokud byl kostel filiálním, konávány
tu byly služby Boží každou sedmou neděli. Kdo by byl tento kostel vysvětil, není rovněž známo aniž
inventář z roku 1804 zachovaný zprávy jaké o tom podává. Koncem minulého století 18. byl kostel dle téhož
uvedeného inventáře už velice sešlý a bylo by i zdivo pomalu škodu vzalo pod prachšpatnou střechou. I byl
konečně péčí tehdejšího správce duchovního Josefa Keislera od farníků za pomocí náboženského fondu
uvnitř i zevně opraven. Starostové, kteří pilně toho se ujímali, byli: Gabriel Váňa v Horní Lhotě, Martin
Urbánek v Dolní Lhotě a Mikuláš Žáček v Sehradicích. Posledně prachšpatná střecha nahrazena krytbou
novou za faráře Dominika Doležela z roku 1896, k čemuž fond náboženský hradil třetinu všeho nákladu.
Starostové, kteříž se o to velmi přičiňovali, byli: Jan Polách, starosta ze Sehradic, zároveň předseda místního
výboru konkurenčního. Dále Jan Kužela, starosta v Dolní Lhotě a Antonín Procházka, starosta v Horní
Lhotě. O jejich ochotě svědčí i tato příhoda. Aby střecha déle držela ustanoveno natříti ji karbolinem. Při
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zprávě okresní shromáždění všichni oni tři starostové vzali u stavitele ve Vizovicích velký sud karbolinu a
ochotně jej sdělávali. Však sud byl těžší než síla všech tří stačila a kdyby nebyl farář přiskočil ku pomoci,
měl býti starosta sehradský umačkán. Pomocí však farářovou sud zadržen a odnesli to všichni tři jen
odřenými notně nohami a potrhanými prsty na rukou. Kostel zaujímá plochu 65 čtverečních sáhů a jest
postaven z kamene proti východu slunce, jest šindelem pokryt a má dvě věže: jedna nade hlavním vchodem
zděná, šindelem krytá, druhá nad presbyteriem, dřevěná, též šindelem pokrytá. Do kostela jsou dva vchody:
první na západě, hlavní vchod dvojími dvoukřídlovými dveřmi a druhý na polední straně menší
jednokřídlové dveře. Nade hlavním vchodem jest klenutý a ještě na dvou kamenných sloupcích – vpravo i
vlevo opřený, pevně stavěný kůr či chór. Na něm jsou malé 8 registrované varhany a 8 kostelních lavic.
V lodi jest umístěno napravo 14 lavic a nalevo 13 lavic vesměs dosti chatrných. Po stěnách lodi rozvěšena
jest křížová cesta a tři malé obrázky. Na kraji presbytáře napravo stojí kamenná křtitelnice se dřevěnými
malými soškami polychromovanými Pána Ježíše, křtěného od sv. Jana Křtitele. Nade křtitelnicí visí na stěně
holubice postříbřená Ducha Svatého. Vlevo na kraji presbytáře naproti křtitelnici stojí dřevěná kazatelna. Za
kazatelnou jest vchod pevnými dvéřemi opatřený do malé vlhké sakristie s jedním malým zamřížovaným
oknem a odtud také třetí vchod do kostela sakristií ze strany východní s pevnými jednokřídlovými dvéřemi.
V sakristii jest jedna skříně almara na všední paramenta a jedna přihrádková skříně na jednodušší prádlo a
maličkosti, nad ní třípřihrádková almárka na pacifikále, kalich a knihy bohoslužebné. Sváteční paramenta a
lepší prádlo uschována jsou v komoře ve věži za kůrem. V popředí kostela stojí jediný kamenný oltář. Na
oltáři dřevěný tabernákl, po jehož stranách dvě dřevěné sochy klanících se Spasiteli v tubernákulu ukrytému
andělův. V kamenu oltářním zazděno jest portatile consecrované biskupem Karlem Gottfriedem
z Rosenthalu – generálním vikářem. Nad oltářem visí obraz sv. Diviše (Dionisia) hlásajícího v biskupském
ornátu slovo Boží. Neznámo od koho jest malován, jenom pověst lidu praví, že donešen byl ten obraz
z Velehradu. Kostel má nádobí ze zlata následující: jenom melchisedech a monstranci. Ze stříbra jsou dva
kalichy, jedna patena ku zaopatřování, kapsula s relikviáři. Ze mědi: monstrance, ciborium s následujícím na
podstavci nápisem: Maria Elisabetha Grafin von Waldorff, geborene Grafin von Sinzendorff hat zum Ehre
Gottes dieses Ciborium geopfert anno 1751. Majitelkou však tehdejšího panství byla Karolina hraběnka ze
St. Julien od r. 1744. Dále paténa ku zaopatřování, pacificale a reliquiář. Z mosazu jsou dvě kaditelnice,
lampa na věčné světlo, oltářní svícny a kropenka. Z cínu 4 svícny, schránka na hostie, tác s konvicí ve
křtitelnici, nádobka na sůl, na sv. oleje a na oltáři. Roucha jsou: dva bílé pluviály, dva černé pluviály, pluviál
červený a fialový. Třinácte kasulí v různých barvách, tři véla, dvě bursy na zaopatřování nemocných. Prádla
jest: 3 alby, 2 rochety, 5 humerálií, 14 corporálií, 14 purifikatorií, 3 rochety pro kostelníky, 6 pro
ministranty, 3 plachty oltářní, 4 spodní prostěradla, 3 cingula. Jiná roucha jsou komže pro kostelníky, a
ministranty v barvách církevních, dva koberce na stupně oltářní, pokrov, baldachýn, bílé antipendium, 6
polštářů na oltář a kostelní zvoneček.
/Pokračování příště
Mgr. Vladimír Měřínský/

ŽIVOT A POSLÁNÍ KŘESŤANŮ V CÍRKVI A VE SVĚTĚ
Sněmovní text č. 10 závěrečného dokumentu Plenárního sněmu katolické církve v ČR konstatuje mj. že
„Sněm je vhodnou příležitostí k tomu, aby katolická církev v ČR... „rozpoznávala znamení času“ atd. Co je
čas? Z hlediska filozofie je čas vedle prostoru základní forma (kategorie a podmínka) každé smyslové
zkušenosti – dle I. Kanta. Podle Aristotela vzniká čas počítáním pravidelných pohybů (např. dnem a nocí),
Augustinus upozornil na to, že v lidské zkušenosti je čas prožíván jako minulost, přítomnost a budoucnost,
jejichž propojení je dílem duše. Odtud rozlišujeme vnější (objektivní, měřitelnou) a vnitřní (subjektivní,
proměnlivou) stránku času, který pro nás jednou utíká, jindy se vleče. Zkušenost času vzniká v přítomnosti,
která však není bodová (bezrozměrná), nýbrž zahrnuje i bezprostředně minulé a nastávající (E. Husserl). Čas
není něčím mimo nás, nýbrž sama naše existence je časová, žijeme a jsme nejen v čase, nýbrž jako čas (M.
Heidegger). Proto hraje čas významnou roli v každém příběhu, ve vyprávění (P. Ricoeur) etc. Tím však není
o čase řečeno vše. V čase se odvíjí i naše životní cesta. A každá cesta má svůj začátek a cíl. A mezi začátkem
a cílem jsou úseky, směrovky, kameny a odpočívadla. Zastavujeme se na úsecích svého života. Díváme se
zpět a myslíme na to, jak co bylo a jaká rozhodnutí jsme udělali. Možná to dopadlo jinak. Myslíme na lidi,
kteří nás na uplynulých úsecích doprovázeli. Já, kdybychom tehdy zvolili jinou cestu – i taková myšlenka
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má snad oprávnění. Díváme se dopředu a tážeme se, co přijde. Kdybychom mohli poznat, jak naše cesta
půjde dál. Cíl – ten nevidíme. Bůh slíbil nám své provázení – i pro budoucnost. Prosme, abychom Bože na
tvé cestě vytrvali. „Poslední časy, v nichž žijeme, jsou dobou vylití Ducha Svatého. Proto nastal rozhodující
boj mezi „tělem“ a „Duchem“ /KKC 2819/. Apoštol Pavel píše: „Chci říci: Žijte z moci Božího Ducha, a
nepodlehnete tomu, k čemu vás táhne vaše přirozenost: Touhy lidské přirozenosti směřují proti Duchu
Božímu, a Boží Duch proti nim. Jde tu o naprostý protiklad, takže děláte to, co dělat nechcete. Dáte-li se
však vést Božím Duchem, nejste už pod zákonem. Skutky lidské svévole jsou zřejmé: necudnost, nečistota,
bezuzdnost, modlářství, čarodějnictví, rozbroje, hádky, žárlivost, vášeň, podlost, rozpory, rozkoly, závist,
opilství, nestřídmost a podobné věci. Řekl jsem už dříve a říkám znovu, že ti, kteří takové věci dělají,
nebudou mít podíl na Božím království. Ovocem Božího ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost,
laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací. Ti, kteří náležejí Kristu
Ježíši, ukřižovali sami sebe se svými vášněmi a sklony. Jsme-li živi Božím Duchem, dejme se také Duchem
řídit“ /Ga 5,16-26/. Můžeme se tak ptát, či pátrat po „znamení času“? Odpověď nám dávají dějiny. Nebo
snad vyšly z módy? Když v nedělním televizním pořadu Partie dne 10.3. t.r. v 11 hodin v rozhovoru pan
prezident flagrantním způsobem poučil moderátora pořadu pana Punčocháře, že Šalamoun, kterého p.
Punčochář považoval za proroka, prorokem nebyl, ale posledním králem jednotného izraelského království a
že navíc byl autorem oslavy lidské lásky – Písně písní a že proroci byli jiní a některé jmenoval, on,
nekatolík, což má svoji vypovídající hodnotu. Možno říci, že dějiny, dle jeho slov z inauguračního projevu
můžeme zařadit do tzv. „pozitivní deviace“. Tedy nevyšly z módy. Jak u koho. Domnívám se, že tento
příklad, je exemplární výjimka. Skutečností zůstává, že jsme přestali naslouchat minulosti, v níž se
akumulovaly zkušenosti, otázky a odpovědi, sláva i bída člověka. Minulost nás rozlaďuje a také zdržuje.
Spěcháme k lepší budoucnosti, kterou si stavíme podle vlastních plánů, s vyloučením náhody a osudu – o
Prozřetelnosti nemluvě. Minulost by chtěla porozumění, vděčnost a pokání. Nač to – my máme jednodušší
recept, který vykřikují revolucionáři nejrůznějších odstínů: „Ať zhyne starý podlý svět!“Adam stvořitel na
scéně. Jásá, že se zmocnil času, místo aby se do něho zařadil, a že se zbavil zátěže minulosti. Zatím neví, že
se zbavil duchovních vitamínů a že na to může zemřít. Symptomy téhle avitaminózy se už ukazují. Zemský
ráj si urychleně měníme v peklo. Kult Nového ničí podstatné hodnoty. Filozofie uvázla na písčině,
ideologická hesla vybuchují a zhasínají, kultura zrcadlí dezintegraci, politika zošklivila úctu k institucím.
Šíří se prázdno v myslích a srdcích. Došlo ke ztrátě domova. Domovem není jen rodina, ale i širší rodina
národního společenství. A církev, duchovní rodina, směřující do Nového Jeruzaléma. Zklamáni rodiči,
politickou realitou a konkrétní církví jsou lidé dneška pokoušeni k radikálnímu zavržení všech tří domovů.
Ponouká je k tomu kult vzdoru proti všemu jsoucímu, co nevyhovuje jejich nezkušeným ideálům. Jimi
poměřují suverénně, věční nedospělci, přítomnost a minulost. Před našima očima vyrůstá nový vývojový
stupeň člověka: Homo stultus; čím pošetilejší, tím pyšnější. Pán světa neví, co s vlastním životem. A tím
bezradnější a smutnější.
Mgr. Vladimír Měřínský

Půst
Možná vás napadne, proč mluvit o půstu sotva skončil. Ať vás neděsím: chci vám představit knihu Půst od
Jentezena Franklina a to, jestli vás nadchne k postní praxi, už nechám na vás. (Nás nadchla.)
Autor knihy není katolík, ale vychází z bible; proto, myslím, může být i nám přínosem. Líbí se mi, že autor
průběžně přirovnává život křesťana k trojpramennému provázku, kde má místo modlitba, půst a almužna (Mt
6, 1 – 18) a ani v této knize nestaví půst nad všechno ostatní; také upozorňuje na to, že Ježíš říká „Když se
postíš“ a ne „Jestli se postíš“, tedy že půst má být běžná součást našeho života. Navíc se postil Mojžíš, Eliáš,
Pavel i Ježíš – tak proč ne já?? Na to není co říct, že?
Když budete číst knihu (a to velmi doporučuji), jistě vás nadchne, jaké příklady Boží odpovědi na půst
Franklin uvádí – v oblasti nejen duchovní, ale i zdraví těla, finanční apod. My jsme zvyklí spíš se postit
v církví stanovené dny, protože se tak spojujeme s Pánem Ježíšem v jeho utrpení, ale nejsme moc zvyklí se
postit za něco a právě takto půst pojímají ve Franklinově společenství. Pokud vás tedy osloví, co udělal skrze
půst Bůh v životě jiných, jistě vás taky napadne „Já to taky zkusím“. A jste v tom! Nebojte se, mimo úplný
půst (který Franklin střízlivě doporučuje na 1 či 3 dny) můžete zvolit třeba Danielův půst (vypustíte
z jídelníčku maso, sladkosti, příp. i chleba – skončíte víceméně na zelenině a ovoci) nebo třeba jen vypustíte
Život farností číslo 5
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1 jídlo denně. Myslím, že kde je vůle, tam je i cesta a nějak se postit může každý – nikdo není moc starý ani
moc mladý. A, jak poznamenává autor, vždycky si najdete důvod, proč teď ne, což je ale škoda.
Pokud by vás napadlo, jestli to není manipulace Pána Boha, tak (nejen) autor knihy si myslí, že ne. Pán
Bůh přece rád dává; moc se mi líbí, jak autor přirovnává modlitbu spojenou s půstem k „řeči k Pánu Bohu na
jiné frekvenci“ oproti samotné modlitbě. A taky uvádí Řím 12, 1 „Pro Boží milosrdenství vás, bratři,
vybízím: přinášejte sami sebe v oběť živou, svatou a Bohu milou, to ať je vaše duchovní bohoslužba“, což
v půstu můžete doslovně naplnit.
Moc se mi líbilo, že ve Franklinově společenství se postí prvních 21 dnů roku. Mají k tomu tutu motivaci:
dávají tak prvotiny toho roku Bohu a podle Mt 6, 33 „hledají nejprve Boží království“ s tím, že ostatní jim
bude přidáno. Byla jsem velmi překvapená, že na začátku roku 2013 se tato výzva objevila i v ČR
(http://jentezenfranklin.cz/).
Přidáme něco málo z našich zkušeností na podkladě knihy: kniha se mně dostala do ruky z Městské
knihovny v Šumperku ve velikonočním oktávu, takže ačkoli jsem z ní byla přenadšená, postit jsme se začali
až po oktávu. Franklin mé svaté nadšení (a radikálnost postit se úplně) zchladil, tak jsme reálně na 2 týdny
zvolili Danielův půst. Byla jsem velmi potěšená, když se Zdeněk rozhodl připojit – ani ne tak proto, že „ve
dvou se to lépe táhne“, ale spíš že půst dvou bude mít úplně jinou sílu (to si domyslíte, ani nemusíte číst
Franklina). Seznam úmyslů a lidí jsme měli velmi rozsáhlý (to budete mít taky, když se zamyslíte, co by ve
vašem životě potřebovalo změnit a komu všem by bylo potřeba pomoct). Paradoxně to zanedlouho vypadalo,
že se věci posunuly k horšímu, ale pak nastalo zlepšení. Dokonce nás už v průběhu půstu Pán Bůh potěšil
něčím, co jsme chtěli, ale co jsme ani neměli na seznamu. A jak to všechno dopadlo, vám nepovíme (ne, že
bychom nechtěli), ale ještě jsme s půstem neskončili a taky, jak píše Franklin ze zkušenosti, většinou se Pán
Bůh projeví až po půstu. Snad ještě jednu úsměvnou událost vám připíšu. Ke konci půstu jsem otevřela (při
svačině o mrkvi) bibli a tam v 1 Kor 4, 11 stálo „až do této chvíle trpíme hladem a žízní“, což pro mě je
potvrzením, že Pán Bůh o našem půstu ví a není mu to jedno.
Na úplný závěr mám pro vás skvělou zprávu: kniha je k objednání na http://jentezenfranklin.cz/, kde
najdete také základní informace k půstu. Nezbývá než nám všem popřát vytrvalost a trvající nadšení (nejen)
pro půst.
Jana Pacalová

Farní knihovna doporučuje knihy:
Portrét Jana Pavla II. (André Frossard)
Dne 16. října 1978 se v pozdním odpoledni konečně objevil nad Sixtinskou kaplí bílý kouř a byla prolomena
tradice italských papežů a papežem byl poprvé v dějinách zvolen Slovan…
Přijal své zvolení a oznámil své jméno Jan Pavel II. A stal se papežem, jako by jím byl odjakživa.

Poselství Ježíšovo (Česká katolická charita Praha)
Texty čtyř evangelií jsou dobrým vodítkem ke Kristu pro všechny křesťany, ale možná mnohem více pro
malé křesťánky, kteří si ještě netroufají vzít do rukou Bibli. Kniha obsahuje barevné obrázky, jež dokreslují
skutečnosti v knize popsané. Kniha je také vhodná pro předčítání malým dětem před spaním.
Připomínáme otevírací dobu farní knihovny v Újezdě: každý pátek po mši svaté (tedy zhruba od 16:20 do
17:30).
Připravil: Vojtěch Chupík
s použitím úryvku na straně 5 v knize Portrét Jana Pavla II.

Stránka, kterou připravují mladí ze „spolča“

Godzone
Je tomu již víc než čtvrt roku, co jsme my, mladí, založili v naší farnosti Mládežnické spolčo. Našim cílem je
zvěstovat Krista a Boží lásku všem lidem, hlavně našim blízkým a kamarádům. Scházíme se přibližně každé
3 týdny ve Slopném nad hasičskou zbrojnicí, kde se společně modlíme, zpíváme, někdy čteme z Bible a
jindy si zase povídáme. Na poslední schůzce nás poctil svojí návštěvou Dominik Masař, který se zajímá o
okultismus ve vztahu s křesťanstvím. Natolik nás to nadchlo, že bychom se s vámi chtěli podělit o pár
zajímavostí:
Život farností číslo 5
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Okultní znaky a symboly:
Pentagram - pěticípá hvězda je běžně používána v ,,bílé" magii. Reprezentuje čtyři základní
elementy: země, voda, oheň, vzduch.

Obrácený pentagram - spojuje se s ,,černou"magií a satanismem.
Symbolizuje kozlí hlavu, která znázorňuje Satana.

Hexagram - pochází z Egypta a okultisté jí připisují velkou moc. Používá se při
satanistickém rituálu a znamená smrtící moc (v čarodějnictví nejnebezpečnější znamení. Je
známá také jako ,,Davidova hvězda". Nutno rozlišovat od židovské hvězdy, která není
uzavřená kruhu a tudíž není nebezpečná.

Nerův kříž (Muří noha, runa smrti, Petrův kříž, znamení míru) - Nero tímto symbolem
ukazoval svůj despekt vůči Bohu. V šedesátých letech byl symbolem míru, nyní ním však
okultisté symbolizují porážku křesťanství.

Šipky (blesky) - připomínají mísmeno ,,S" (satanismus). Je to symbol staroegyptského boha
Thora, ,,Satanovo S" nebo ,,Satanův blesk". Užíváno německými jednotkami SS

Ankh - Egyptský symbol života
(často spojovaný s plodností),
reinkarnace a uctívání slunečního
boha Ra (Lucifera)

Obrácený kříž – symbolizuje
výsměch a odmítání Kristova
kříže.

Nejsou zde zdaleka všechny symboly. Mezi okultní praktiky také patří akupunktura,
akupresura, homeopatie, lávové kameny, reiki, baňkování a mnohé další.
Pokud se chceš dozvědět, proč právě daný symbol či praktika je považována za
okultismus, můžeš přijít třeba do spolča, kde ti Dominik všechno rád vysvětlí.
Zveme tě na:
4.5. - Mládežnické spolčo - Slopné (nad hasičárnou), začátek v 18:30
11.5. - Pepův pohár - sportovní akce pro mládež našeho děkanátu (farnost Horní Lhota a
Újezd bude pravděpodobně sestavovat fotbalový a volejbalový tým, takže se můžeš
připojit, pokud tě nějaký z těchto sportů baví)
18.5. - Večer chval - chceš chválit Boha za jeho velikost a lásku? Tak neváhej a přijeď do
Brumova ... Začátek v 18:00 (můžeš se těšit na spoustu písniček a opravdu silný zážitek)
Život farností číslo 5
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7.6.- 8.6. - Festival Lumen - Trnava (SK),křesťanský festival, na kterém vystoupí 25
domácích i zahraničních kapel např. z USA, GB, Nového Zélandu... zajímavé workschpy
a přednášky... ( www.fln.sk.)
Více info o akcích u Vojtěcha Chupíka nebo Kláry Mačkové

Pořad bohoslužeb v květnu 2013 – farnost Újezd
1. května : Středa
Sv. Josefa, dělnía

2. května : Čtvrtek
Sv. Atanáše, biskupa

3. května : Pátek
Sv. Filipa a Jakuba,
apoštolů

4. května : Sobota
Ferie Sv. Floriána,
mučedníka

17.35 Új.:

Za + rodiče Vaculínovy, jejich + děti, rodiče
Polčákovy, Boží požehnání a dar zdraví pro živé rodiny
18.30 Sl.: Za + Karla Váňu, jeho + maminku Annu, živou a +
rodinu Váňovu, Kořenkovu a duše v očistci
17.35 Új.: Za + Josefa Kubíčka, rodiče Kubíčkovy, vnuka, dary
Ducha svatého, ochranu Panny Marie a Boží požehnání
pro živou rodinu
19.00 Dr.: Za + rodiče Prchlíkovy, vnuka Pavla, dary Ducha
svatého a Boží požehnání por živou rodinu
15.30 Új.: Za + rodiče Stružkovy, Marii Hlavicovu, + prarodiče a
dar zdraví pro živou rodinu a duše v očistci
18.30 Sl.: Za Marii a Otakara Kozubíkovy, Miloslava Fiodora,
jeho dva syny a Boží ochranu pro živou rodinu
6.30 Új.:

Za rodiče Zvonkovy, prarodiče, živou rodinu a duše v
očistci
16.00 Lo.: Za + Josefa Slámu, živou a + rodinu Slámovu,
Poláchovu a duše v očistci
Za + rodiče a děti Kamenčákovy, Šimonů, Fryželkovy,
dar zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu
8.15 Sl.: Za farníky
9.40 Új.: Za + sestru Emanuelu Machů, Jana Machů, Františka
Machů, + rodinu a Boží požehnání pro živou rodinu
11.00 Dr.: Za členy Orelské jednoty živé i zemřelé

6. května : Pondělí

17.35 Új.:

7. května : Úterý

7.00 Új.:

Ferie

8. května : Středa
Panny Marie,
Prostřednice všech
milostí

9. května : Čtvrtek
Slavnost
NANEBEVSTOUPENÍ
PÁNĚ

Život farností číslo 5

17.35 Új.:

Ku

Ra

ŠF

5. května : Neděle
6. neděle
velikonoční

Sv. Jana Sarkandra

ZvS

Za + rodinu Divokou, Machů, Stružkovu a Boží
požehnání pro živé rodiny

An
Če
ZvV
JaK

On

Za + Marii a Františka Machů, jejich rodiče, rodiče
Šimákovy, jejich děti, Miroslava Kuželu, manžely
19.00 Dr.: Rošťanské a dar zdraví pro živou rodinu
Za + Josefa Kabelu, Jana Běloně a duše v očistci
17.35 Új.: Za + rodiče Hýblovy, syna Petra, dceru Marii, duše v
očistci a dar zrdaví pro živou rodinu
18.30 Sl.: Za + Miroslava Sedláře, rodiče Rakovy, Sedlářovy a
ochranu Boží pro živou rodinu
6.30 Új.: Za farníky
17.30 Új.: Za + rodiče Hlavicovy, Fojtů, + Milana Kirchnera,
rodinu Kirchnerovu a duše v očistci
19.00 Sl.: Za + Stanislava a Marii Petrů, jejich + rodiče,
sourozence a živou rodinu
19.00 Dr.: Za + Františka Rašku, manželku, zetě Miroslava, živou
a + rodinu Raškovu

Ov

MJ

Ku
Ov
Am
KJ
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10. května : Pátek
Ferie

11. května : Sobota
Ferie

15.30 Új.:

Za + rodiče Bulíčkovy, Zvonkovy z Lipiny a Boží
ochranu pro živou rodinu
18.30 Sl.: Za + Ludmilu Šůstkovu, rodiče z obou stran, dar zdaví
a Boží ochranu pro celou živou rodinu
6.30 Új.: Za + Josefa Ďulíka, jeho otce a rodiče Drgovy
11.00 VP.: Za živé a + hasiče z Vysokého Pole ke 105. výročí
založení hasičského sboru, ke cti sv. Floriána
16.00 Lo.: Za + Stanislava Hübnera, syna Stanislava, zetě
Františka, rodiče z obou stran a Boží ochranu pro živou
rodinu
7.00 Új.:

12. května : Neděle
7. neděle
velikonoční

Za Annu Zámečníkovu, duše v očistci a dar zdraví pro
živou rodinu
8.15 Sl.: Za + Františka Polácha, jeho rodiče, sestru, rodinu
Kovářovu a Boží požehnání pro živou rodinu
9.40 Új.: Za farníky (svatý křest)
11.00 Dr.: Na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní u
příležitosti 90. let života, + manžela, dar zdraví a Boží
požehnání pro živou rodinu

13. května : Pondělí

17.35 Új.:

Panny Marie Fatimské
18.30 Sl.:

Sv. Matěje, apoštola

15. května : Středa
Ferie

16. května : Čtvrtek
Sv. Jana Nepomuckého,
kněze a mučedníka

17. května : Pátek
Ferie

Ferie

Život farností číslo 5

An
ChV
ŠF
KJ

Za rodiče Rumanovy, děti, rodinu a Boží ochranu pro
živé rodiny
19.00 Dr.: Za + rodiče Pavelkovy, Jonáška, snachu, zetě a živou
rodinu

Ov

17.35 Új.:

Ra

18.30 Sl.:

Za + rodiče Matušinovy, Machů, sestru, bratra, dva
švagry, duše v očistci a dar zdraví pro živé rodiny
Za Marii a Františka Kozubíkovy, bratra, sestru, dar
dzraví pro živou rodinu

17.35 Új.:

Za + Aloise Barcůcha, jeho rodiče, rodiče Pavelkovy,
Drábkovy a ochranu Boží pro živou rodinu
19.00 Dr.: Za + manžela, snachu Annu, dvoje rodiče, celou +
rodinu a Boží požehnání pro živou rodinu
15.30 Új.: Za + Vladimíra Zichu, dceru Leničku, rodiče Zichovy,
Andělu drábkovu, nemocnou osobu a dar zdraví pro
živou osobu
18.30 Sl.: Za + Františka Elšíka, živou a + rodinu Elšíkovu
6.30 Új.:

18. května : Sobota

Ku

On

Za Aloise Polácha, sestru, jejich rodiče, rodiče
Mikuláškovy, manžele Lekešovy, dar zdraví a Boží
požehnání pro živou rodinu
Za + Aloise Janíka, Františku Janíkovu, ochranu a
požehnání Boží pro živou rodinu

17.35 Új.:

14. května : Úterý

MH

Za Marii a Josefa Olejníkovy, jejich rodiče, Boží
ochranu pro živé rodiny, Jana a Aloisii Machů a jejich
rodiče
16.00 Lo.: Za + rodiče Kozubíkovy, dva syny, dar zdrví a Boží
požehnání pro živou rodinu

ŠF

ZvR

ZvS
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19. května : Neděle
Slavnost
SESLÁNÍ DUCHA
SVATÉHO

7.00 Új.:

Konec doby velikonoční

9.40 Új.:

8.15 Sl.:

Za + rodinu Zvončákovu, Martincovu, jejich vnučku
Hanu Častulíkovu a ochranu Panny Marie pro živé
rodiny
Za + Josefa Janoše, duše v očistci, ochranu a pomoc
Boží pro živé rodiny
Za Antonína Fojtíka, rodiče z obou stran, tři švagry, dar
zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu
Za živé a + členy Hasičského sboru z Dranovic

Ma
Če
Ma
MJ

11.00 Dr.:

20. května : Pondělí
Sv. Klementa Marie
Hoffbauera, kněze

21. května : Úterý
Ferie

22. května : Středa
Ferie

23. května : Čtvrtek
Ferie

24. května : Pátek
Ferie

25. května : Sobota
Sobotní památka Panny
Marie

26. května : Neděle
Slavnost
NEJSVĚTĚJŠÍ
TROJICE
Sv. Filipa Neriho, kněze

27. května : Pondělí
Ferie

28. května : Úterý
Ferie

29. května : Středa
Ferie

Život farností číslo 5

17.35 Új.:
18.30 Sl.:

Za + rodiče Rošťanské, Kamenčákovy, živé a + kněze
Za Aloise Hořáka, živou a + rodinu Hořákovu, dar
zdraví a Boží požehnání
17.35 Új.: Za rodiče Zichovy, děti, živou a + rodinu
19.00 Dr.: Za + Josefa Častulíka, syna Josefa, dvoje rodiče a Boží
pomoc pro živou rodinu
17.35 Új.: Za + rodiče Zvonkovy, Vaňkovy, jejich děti, duše v
očistci, dar zdraví a ochranu Panny Marie pro živou
18.30 Sl.: rodinu
Za rodiče Mikulkovy, syna, snachu, vnučku Irenku, +
příbuzenstvo a Boží požehnání pro živou rodinu
17.35 Új.: Za + Marii Hlavicovu, Annu a Petra Baláčkovy,
sourozence, švagry a duše v očistci
19.00 Dr.: Za + rodiče Zichovy, syna Jana, dceru, rodinu
Florešovu, duše v očistci a Boží požehnání pro rodiny
15.30 Új.: Za + Josefa Maliňáka, vnučku Renatku, duše v očistci a
pomoc Ducha svatého pro živou rodinu
18.30 Sl.: Za rodiče Kozubíkovy, Mlýnkovy, syna a Boží ochranu
pro živou rodinu
6.30 Új.: Za + Jana Barcucha, děti, dvoje rodiče a jejich děti
11.00 Sl.: Svatební mše svatá
16.00 Lo.: Za + Ludmilu Šírovu
7.00 Új.:

Za Františka Machů, jeho rodiče, stařečky z obou stran
a ochranu pro živou rodinu
8.15 Sl.: Za + Annu Šenovskou a manžela
9.40 Új.: Za + Marii Machů (výroční mše svatá)
11.00 Dr.: Za + Josefa Stružku, rodiče Stružkovy, rodiče Slámovy,
dar zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu
17.35 Új.: Za + Jana Černobilu, rodiče, sourozence, syna petra,
duše v očistci a Boží ochranu pro živé rodiny
18.30 Sl.: Za + rodiče Hořákovy, Kovářovy, na poděkování za
ochranu Panně Marii a pomoc Boží pro živou rodinu
17.35 Uj.: Za + Ludmilu a Jana Pavelkovy, sestry, rodiče, dceru
Vlastu, dar zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu
19.00 Dr.: Za + rodiče Andělu a Jana Zichovy, dva syny,
Stanislava, Františka a dary Ducha svatého pro živoé
rodiny
17.35 Új.: Za + Jaroslava Kováře, jeho rodiče, rodiče Drgovy a
dar zdraví pro živou rodinu
18.30 Sl.: Za živou a + rodinu Kovářovu, Machovu, Bartošovu a
duše v očistci

On

Am
Če

ChV

KJ

Ku
ŠF
ZvS
Am
KV

On

Ov

Ra
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30. května : Čtvrtek
Slavnost TĚLA
a KRVE PÁNĚ
Sv. Zdislavy

31. května : Pátek
Svátek Navštívení
Panny Marie

6.30 Új.:
17.35 Új.:

Za farníky
Za + Františka Rašku, jeho rodiče, rodiče Bulíčkovy,
Hetmerovy, ochranu a pomoc Boží pro živé rodiny
19.00 Sl.: Za + rodiče Váňovy, jejich vnuka, rodinu Strnadovu,
dar zdraví a pomoc Ducha svatého pro živou rodinu
19.00 Dr.: Za + Emílii a Jana Častulíkovy, jejich rodiče,
sourozence, příbuzné, dar zdraví a Boží požehnání pro
živou rodinu
15.30 Új.:
18.30 Sl.:

Za živou a + rodinu Mačkovu
Za + Josefa Chromčáka, živou a + rodinu a Boží
požehnání

An
Če
Ma
JaK

ZvD

Pořad bohoslužeb v květnu – farnost Horní Lhota
1. května : Středa

17.00

Sv. Josefa, dělníka

2. května : Čtvrtek

17.30

Sv. Atanáše, biskupa

3. května : Pátek
Sv. Filipa a Jakuba,
apoštolů

4. května : Sobota
Ferie Sv. Floriána, mučedníka

17.00

Za Bohumila a Miladu maňasovy, dceru Miladu, rodiče z obou
stran, dar zdraví a ochranu Boží pro celou živou rodinu

17.00

Za členy živého růžence

6.55

5. května : Neděle
6. neděle velikonoční

9.30

9. května : Čtvrtek

7.00

Slavnost
NANEBEVSTOUPENÍ
PÁNĚ

10. května : Pátek

17.00

Ferie

17.30

11. května : Sobota

17.30

Ferie

12. května : Neděle
7. neděle velikonoční

Život farností číslo 5

Májová pobožnost s možností sv. přijímání po celý měsíc
květen ve všední dny, pokud není mše sv., jinak přede mší sv.
Za + rodiče Aloise a Helenu Šenovské, duše v očistci, pomoc a
ochranu Boží pro celou živou rodinu

6.55
9.30

Za rodiče Januškovy, Pavelkovy, cleou + rodinu, dar víry a
Boží požehnání pro živou rodinu
Na poděkování za dožití 60. narozenin, s prosbou o Boží
ochranu pro celou rodinu
Na poděkování za přijaté milosti a dary, s prosbou o dary
Ducha svatého pro celou živou rodinu Vodičkovu a Kolaříkovu
Za + Boženu Majzlíkovu, + Josefa Demla, rodiče a celou živou
rodinu

Za dvoje zemřelé rodiče, jejich + děti, duše v očistci a Boží
požehnání pro živou rodinu
Za + rodiče Ambrůzovy, Váňovy, celou + rodinu, duše v očistci
a Boží ochranu pro celou živou rodinu
Za + Josefa Koutného, jeho rodiče, bratry a Boží ochranu pro
živou rodinu
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13. května : Pondělí
Panny Marie Fatimské

18.30

16. května : Čtvrtek

17.00

Sv. Jana Nepomuckého,
kněze a mučedníka

Sehradice: Na poděkování Pánu Bohu za 80 let života s
prosbou o Boží požehnání pro celou rodinu
Za Františka a Ludmilu Majzlíkovy, syna, vnuka, rodinu
Záhorovskou a duše v očistci.

17.00

17. května : Pátek
Ferie

18. května : Sobota

17.00

Za + Františka Brostíka, jeho otce, Vladislava Bílu, celou živou
a + rodinu Brostíkovu

6.55

Za + rodiče Martincovy, syna Miroslava, jeho manželku a celou
rodinu s prosbou o Boží ochranu
Za členy hasičského sboru živé i zemřelé

Ferie

19. května : Neděle
Slavnost
SESLÁNÍ DUCHA
SVATÉHO

9.30

Konec doby velikonoční
17.00

23. května : Čtvrtek
Ferie

Za + rodiče Annu a Jana Polomíkovy, Josefa Válka a duše v
očistci

17.00

24. května : Pátek
Ferie

17.00

25. května : Sobota
Sobotní památka Panny
Marie

6.55

26. května : Neděle
Slavnost
NEJSVĚTĚJŠÍ
TROJICE

9.30

Sv. Filipa Neriho, kněze

27. května : Pondělí

18.30

Ferie

30. května : Čtvrtek
Slavnost TĚLA
A KRVE PÁNĚ

7.00
17.30

Sv. Zdislavy

31. května : Pátek
Svátek Navštívení Panny
Marie

Za Aloise Šenovského, rodiče, celou + rodinu a Boží ochranu
pro živou rodinu

Za + Marii Tarabusovu, rodinu Tarabusovu, Ščuglíkovu,
ochranu a pomoc Boží pro celou živou rodinu
Za + Josefa Šimoníka k nedožitým 60. narozeninám, jeho
rodiče, duše v očistci, Boží ochranu a požehnání pro živou
rodinu

Sehradice: Za + rodiče, syna a Boží požehnání pro živou rodinu
Za + Aloise Chupíka, jeho rodiče, duše v očistci a Boží
ochranu pro živou rodinu
Za + manžele Dobešovy a duše v očistci

17.00

ZPRÁVY A INFORMACE
Práce na kostele v Dolní Lhotě v týdnu od 22.4. do 27.4. 2013 V tomto týdnu jsme
zahájili vyzdívání příček v sakristii a na sociálních zařízení. Částečně byly roztaženy
rozvody elektro. V příštím týdnu nastoupí firma RAMSES Ostrava na položení krytiny
na střechu věže a následně na vrchní část střechy nad lodí kostela. Okna do kostela, která
budou z dubového materiálu jsou již hotová a měla by se osazovat také v příštím týdnu.
Ti z vás, kteří jste se rozhodli si jednotlivá okna tzv. ADOPTOVAT, je mohou již
uhradit buď panu děkanovi, nebo panu starostovi Masařovi v Dolní Lhotě. Ti vám také
řeknou, která okna jsou ještě volná. Ceny se pohybují od 6 000,- do 40 000,- Kč.
Život farností číslo 5
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Každému, kdo požádá, bude vystaveno potvrzení o daru, které si následně může uplatnit
v daňovém přiznání. Okna budou celkem stát 402 000,- vč. DPH. Na první část střechy,
která bude z materiálu Satjam , šedé barvy, budeme potřebovat 700 000,- Kč. Z toho
jsme již uhradili zálohu ve výši 350 000,- Kč. dle smlouvy o dílo. V tomto týdnu
pracovali na stavbě pan Váňa Miroslav st. Kužela Ladislav a Žáček Miroslav. V současné
době máme na účtu 135 126,- Kč. Sami vidíte, že budeme potřebovat podstatně víc, ale
věříme, že jsme společně schopni potřebné finance dát dohromady.
Jaroslav Masař
Výstava: S Cyrilem a Metodějem na Velkou Moravu. V Městském muzeu Valašské
Klobouky od 14. května do 21. června 2013, otevřena bude od pondělí do pátku od 8 do
16 hodin. Skupiny a školní výpravy prosím objednávejte předem na telefonu 739 002 795
nebo na e-mailu: jitkasenkerikova@seznam.cz.
Misijní pouť v Lidečku – 11. celostátní Misijní pouť spolu s oslavou 8. Misijního dne
děti se bude konat v sobotu 1. června. Začátek v 10.00 hodin.
Farní tábor. Tak jako vloni i letos se na faře v Újezdě uskuteční farní tábor pro děti od
první po pátou třídu ve dnech 15. – 19.07.2013. Téma: Bratři ze Soluně a my. Program:
hry a aktivity v duchu cyrilometodějského tématu. Jídlo: obědy udou zajištěny. Rodiče
mohou své děti přihlásit v sakristii, na faře nebo u paní Ambrůzové. Přihláška bude
později.
Výsledky fotosoutěže. Také v letošním roce proběhla ve farním kostele v Újezdě soutěž
o nejkrásnější fotografii na téma: „Jak, když, kde jsem potkal svaté.“
Na prvním místě se umístily dvě fotografie:
Sv. Jan Nepomucký (Znojmo) – autor p. Machů
Sv. Václav (Václavské nám. V Praze) – autor p. Kořenek
Na druhém místě se umístila fotografie:
Letní ráno u Panny Marie ve Vysokém Poli – autor p. Hlavicová
Na třetím místě se umístila fotografie:
Boží muka s reliéfem sv. Františka (kříž Drnovice) – autor p. Velísek
Všem výhercům blahopřejeme.

SKUPINY ÚKLIDU
V kostelech újezdské farnosti
v květnu 2013

___________________________________
Dat. : Újezd : Drnovice : Slopné :
___________________________________
4.5.:
11.5.:
18.5.:
25.5.:

13.
14.
15.
16.

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

ŽIVOT FARNOSTÍ

Měsíčník farností. Vydává: Římskokatolická farnost
v Újezdě a Horní Lhotě pro vnitřní potřebu svých farníků. Adresa: Římskokatolická
farnost 763 25 Újezd u Val Klobouk č. 5, tel./fax: 577350293; mobil: 731619849;
603154041; mail: rkf.ujezd @volny.cz. Webové stránky: www.farnostujezd.cz;
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