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

ÚCTA BOŽSKÉHO SRDCE PÁNĚ
Celý měsíc červen je zasvěcený, Srdci Ježíšovu, podobně, jako květen Panně Marii.
Srdce Ježíšovo, jako symbol veliké lásky k nám uctíváme o prvních pátcích v měsíci.
Přislíbení Spasitelova, která učinil sv. Markétě Marii Alacoque a těm, kdo zbožně
uctívají jeho Nejsvětější srdce:
1. Budu je těšit ve všech útrapách a protivenstvích.
2. Budu žehnat všem jejich pracím a podnikům.
3. Dám jim všechny milosti potřebné jejich stavu.
4. Budu jejich bezpečným útočištěm v životě, ale zvlášť v hodině smrti.
5. Hříšníci naleznou v mém Srdci pramen a nekonečné moře milosrdenství.
6. Duše vlažné se stanou horlivými.
7. Horliví se brzy povznesou k velké dokonalosti.
8. Kněžím dám milost, že přivedou k pokání i
nejzatvrzelejší hříšníky.
9. Rodinám, v nichž bude mé Srdce ctěno,
dám pokoj a mír.
10. Budu žehnat domům, v nichž bude
vystaven a ctěn obraz mého Srdce.
11. Jména těch, kteří tuto úctu rozšiřují, budou
navždy zapsána v mém Srdci.
12. Těm, kteří po devět měsíců každý první
pátek půjdou k svatému přijímání, dám
milost, že vytrvají v kajícnosti až do konce
a nezemřou ve stavu nemilosti. Mé Srdce
jim bude bezpečným útočištěm.
Je velmi vhodné, aby si věřící vykonali
pobožnost devíti prvních pátků, aby v rodinách
k této zbožnosti také rodiče vedli své děti.
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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 červen:

Úmysl všeobecný: Aby mezi národy převládla kultura dialogu, naslouchání a vzájemné
úcty.
Úmysl misijní: Aby tam, kde vzrůstá vliv sekularizace, dokázala křesťanská
společenství účinně podporovat novou evangelizaci.
Úmysl národní: Aby si mladí lidé zamilovali Krista a zůstali mu věrní i za
nepříznivých okolností.

Z FARNÍCH MATRIK :
Do společenství víry jsme skrze svátost křtu v měsíci květnu přijali:
Dominiku Remešovou
Tobiáše Moudříka
Lukáše Zmeškala

Dolní Lhota
Horní Lhota
Sehradice

***
Svou společnou cestu životem začali v měsíci květnu
před Božím oltářem:
Libor Malaník
Veronika Večeřová

Holešov
Slopné

***
V březnu a květnu 2013 odešli na věčnost a byli pohřbeni:
24. března 2013:
Helena Ovesná
Horní Lhota 52

87 let

24. března 2013:
Zdeněk Navrátil
Horní Lhota 111

84 let
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31. března 2013:
Marie Belžíková
Slopné 109

76 let

30. března 2013:
Františka Máčalová
Slopné 72

80 let

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

79 let

20. dubna 2013:
Josef Běloň
Drnovice 63

57 let

26. dubna 2013:
Josef Machů
Vysoké Pole

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

***
Z pamětní knihy farnosti Horní Lhota.
Náboženské poměry dle zaznamenání P. Dominika Doležela,
faráře v Horní Lhotě v letech 1896 – 1908
V pokračování zápisu ve farní kronice P. Dominik Doležel vypočítává inventář
kostela, kterým jsou knihy kostelní a sice 2 misály, 1 requinale, 1 agenda, 2 knížky
oznamovací, knihy účetní a průvod varhan. Z železa jest triangl, 2 formy na hostie a
křížek na rakev. Ze dřeva kromě uvedených lavic a kazatelny ještě dvě skříně ve věži
na paramenta, soška vzkříšení, 2 kříže ku průvodům, stupeň u oltáře, džber na
svěcenou vodu, zpovědnice, archiv farní ve faře, pokladna kostelní se 3 zámky a 6
tabulek z kanonu.
Zvony. Na věži zvon větší s nápisem: „A fulgure et tempestate libera nos Domine
Jezu“ – Fusa Olomucii Anno 1749 (v překladu: Od blesku a hromu vysvoboď nás,
Pane Ježíši – Odlit v Olomouci roku 1749. A druhý řádek: „Domini Illustrissimi
Domini Gabrielis Sereny de Sereny (v překladu: Za Pána nejjasnějšího vládce Gabriela
Serenyho ze Serenů) se dvěma obrazy sv. Diviše i sv. Diviše sťatého, držícího
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krvácející hlavu v biskupském ornátu. Druhý zvon menší s obrazem: Pána Krista na
kříži a pod křížem vpravo Matky Páně , vlevo sv. Jana a s nápisem pod rukou: Per
Leopoldim, Franc: Stauke Olomucii anno 1827. V inventáři z r. 1804 uvádí se jiný
zvon 34 liber těžký s nápisem: „Honori Beatae V. Mariae et S. Dionisio dicata 1719
(Ke cti blahoslavené P. Marie a S. Dionisia posvěcený 1719). Zvon tento však více
není, aniž jsem mohl vypátrati co se s ním stalo, jehož inventář z r. 1836 jen udává už
druhý uvedený beze zmínky o tomto. Na malé vížce zvonek ku Sanctus a zvonek u
sakristie.
Obrazy, kromě uvedených 14 štací křížové cesty ještě obraz na dobu postní,
obraz do Božího hrobu, obraz růžencový nad tabernaculum a nade dveřmi do sakristie
obraz Madony na silném měděném plechu malovaný.
Podpora z náboženského fondu byla dříve fixní, dle inventáře z r. 1904
ustanovena na 98 zl. 12 kr.
Okolo kostela jest hřbitov dobře obezděný až na malý kousek deskové, ale pevné
a dobré zdi. Výměra hřbitova jest 278 sáhů.
Dále se v zápisu Horno-lhotské farní kroniky P. Dominik mj. věnuje zejména
výčtu kněží, kteří ve farnosti v minulosti působili. Protože kněží, kněžství etc. je
v současnosti (a asi tomu u nás nikdy nebylo jinak) v mediích někdy více či méně, dle
okolností a dle potřeby užíváno různě, rád bych úvodem k této věci přičinil několik
informací (z hlediska šíře problematiky pouze těch nejzákladnějších):
1. Kněz v různých náboženstvích znamená osobu, jejímž úkolem je konat
kultovní a obřadné úkony jako zástupce a představitel náboženského společenství a být
prostředníkem mezi člověkem a božstvím. Pro katolíky a ortodoxní církve je jím ten,
kdo obdržel druhý stupeň kněžského svěcení a má moc udělovat svátosti. Rozlišují se
kněží řeholní, jsou-li členy nějaké kongregace nebo řádu, a světští, jsou-li včleněni do
diecéze a podléhají pravomoci biskupa.
2. Kněžství. Jedna ze sedmi svátostí, které Ježíš ustanovil v církvi a jejím
prostřednictvím se v církvi vykonává a předává poslání svěřené apoštolům. Jde o
svátost apoštolské služby, jejíž náplní je sloužit ve jménu a osobě Krista ve
společenství. Posvěcení služebníci vykonávají svou službu v lidu Božím vyučováním
(munus docendix), bohoslužbou (munus liturgicum – liturgie) a duchovní správou
(munus regendi). Hned od počátku byl kněžský úřad udělován a vykonáván ve třech
stupních: na úrovni biskupů, na úrovni kněží (presbyter) a na úrovni jáhnů. Služby
udílené svěcením jsou pro organickou skladbu církve nenahraditelné: bez biskupa,
kněží a jáhnů nelze hovořit o církvi. Svátost kněžství uděluje biskup vkládáním rukou
provázeným slavnostní světící modlitbou, jíž se Bůh žádá o milost Ducha Svatého pro
svěcence a pro jeho službu /CIC 1009, par. 2/. Svěcení vtiskuje nezrušitelné svátostné
znamení. Církev světí na kněze pouze pokřtěné muže, jejichž schopnosti pro výkon
kněžského úřadu byly řádně zjištěny. Odpovědnost a právo vyzvat někoho, aby
přistoupil k svěcení náleží autoritě církve /CIC 1024 – 1025/. V latinské církvi se
svátost kněžství běžně uděluje jen čekatelům, ochotným žít v celibátu, kteří veřejně
projeví vůli zachovávat jej z lásky ke království Božímu a ke službě lidem /srov. Kat.
1536 – 1600/. Výraz k n ě ž s t v í znamená hodnost a poslání kněze. V dějinách
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náboženství mělo kněžství za úkol být prostředníkem mezi člověkem a božstvím. U
primitivních náboženství bylo kněžství výsadou skupinových předáků (téměř vždy
králů). Později se funkce krále a kněze začaly oddělovat, a tak u přírodních
náboženství se kněžství promítalo do 3 funkcí: obětovat, zaříkávat a předvídat
budoucnost. Kněžství bylo často dědičné nebo se předávalo pověřením, spojeným
s pomazáním, vkládání rukou atd. Ve SZ měli kněží, členové pokolení Leviho a
zvláště Áronovi potomci, za úkol hlásat Boží slovo a obnovovat spojení s Bohem
prostřednictvím obětí a modlitby, ačkoli toto kněžství nemohlo zajistit konečnou
spásu, kterou mohl uskutečnit pouze Kristus. Podle listu Židům je to Kristus, kdo
nabídnutím sebe samého jako oběti /Jan 17-19; Žid 7,25;8,1 nn; 9,11.15/ vystupuje
jako nový a definitivní nejvyšší velekněz podle řádu Melchizedechova, čili ten, který
byl pověřen přímo Bohem /srovn. Žid 5,5 nn). Na Kristovu kněžství se díky křtu
podílejí všichni věřící (církev jako kněžský lid). Na základě tohoto kněžství a k jeho
službě existuje jiné kněžství , kněžství služebné, jehož posláním je sloužit jménem a
v osobě Kristově společenství věřících. Uděluje se svátostí svěcení /srov. Kat. 1533 –
1600/. Kánon 233, §1. Celé křesťanské společenství je povinné podporovat povolání,
aby bylo dostatečně postaráno o potřeby služby v celé církvi; zvláště jsou tou
povinností vázány křesťanské rodiny, vychovatelé a zcela zvláště kněží, především
faráři. Diecézní biskupové, kterým nejvíce přísluší péče o růst povolání, poučují sobě
svěřený lid o důležitosti posvátné služby a potřebnosti služebníků církve a nadto
podněcují a podporují již existující činnost a díla k podpoře povolání.
3. Farář – z řeckého parochos – „udělující“ (lat. parochus). Farář je správce
farnosti, podílí se na Kristově službě tak, že vykonává službu učením, posvěcováním a
řízením ve spolupráci s ostatními kněžími nebo jáhny a v součinnosti s křesťany
laiky /CIC 519; CD 30/. K tomu, aby byl někdo platně ustanoven farářem, se
vyžaduje, aby byl knězem /CIC 521, §1/, neboť se jedná o vykonávání plné duchovní
péče, jež vyžaduje výkon odpovídající kněžství.
4. Administrátor – Kodex církevního práva zná tři významy tohoto pojmu: a)
apoštolský administrátor je ten, kdo provádí duchovní správu a vede jménem papeže
„určitou část Božího lidu, kterou lze ze zcela zvláštních a závažných důvodů nelze
zřídit jako diecézi /CIC 371/. Nazývá se apoštolským vikariátem nebo apoštolskou
prefekturou; b) diecézní administrátor je ten, jehož úkolem je řídit diecézi, pokud je
biskupský stolec uvolněný /CIC 421/; c) farní administrátor je ten, kdo byl jmenován
biskupem, aby řídil farnost, pokud je uvolněna nebo faráři je bráněno ve výkonu
pastorační služby /CIC 539/.
Příště, nežli začneme s výčtem kněží, jak se o nich dovídáme ze záznamu P.
Dominika, začneme ještě charakteristikou kněze – kaplana. Informovaností o těchto
věcech nám jde o oboustrannou dobrou vůli a důvěru. Budeme-li se k těmto tématům
vyjadřovat aspoň takto, domnívám se, základně poučeni, tak to dle slov arcibiskupa K.
Otčenáška bude v nás mluvit, jednat Duch našeho Otce.
Pokračování příště
Mgr. Vladimír Měřínský
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ŽIVOT A POSLÁNÍ KŘESŤANŮ V CÍRKVI A VE SVĚTĚ
Sněm jako událost obdarování a nového porozumění (čl. 10)
V závěrečném dokumentu Plenárního sněmu katolické církve v ČR je
poznamenáno, že právě on je vhodnou příležitostí, aby naše církev rozpoznávala spolu
s bratry a sestrami v Kristu „znamení času“. K tomu třeba důkladně zpytovat svědomí
ve světle Ducha, aby prožila okamžik pravdy v setkání s Kristem a zakusila okamžik
naděje, že se nám pravda stane silou osvobozující, silou zachraňující před smrtí, jak
citoval papež František 5. neděli postní z evangelia /Jan 8,1-11/ o cizoložné ženě,
v němž neslyšíme slova pohrdání, odsouzení, ale pouze slova lásky, milosrdenství,
která vybízejí ke konverzi. Kolik těžkostí a zla nás každodenně provází a obklopuje?
A přece je na toto vše lék; trpělivost Boha a prosba o jeho milosrdenství. Kardinál
Kasper řekl, že pocítit milosrdenství přináší změnu všeho. Trocha milosrdenství činí
svět méně chladným a spravedlivějším. A my o tyto hodnoty - o odpuštění
ochabujeme. Nikdy proto neochabujme prosit laskavého Otce, který vždy odpouští, má
milosrdné srdce vůči všem, zejména s prosbou o přímluvu Matky Boží. V čas
přítomný nám toto Svatý otec připomenul. Ne vždy a včas si to uvědomujeme. Kolika
bolestem a utrpení by svět při vědomí a činění těchto pozitiv byl ušetřen ve svých
dějinách?
Malý příklad, jak na znamení času, na čas, resp. letopočet dokáže člověk
reagovat. Před lety za onoho času na jedné škole v pracovně dějepisu vyučující na
volnou stěnu učebny pořídil různobarevné linky času k učivu dějepisu 6. – 9. tř., ke
kterým připojil významné letopočty z učiva patřičné třídy. Před tuto nástěnnou
pomůcku přidal na stěnu citaci (či heslo jak se tehdy říkalo) od významného řeckého
dramatika a myslitele z 5. století př. Kr. Sofokla, čítající tři slova – Čas vidí vše. Jinak
ústředním motivem Sofoklových her je problém konfliktu lidského jednání s vyšším
řádem, ať už jde o překročení mezí daných člověkem, po kterém následuje tragický
pád. Tato jeho myšlenka se vztahovala k uzlovým letopočtům od starověku po
novověk; „Čas vidí vše“! Dotyčný vyučující, nic netuše, byl náhle vedením školy
upozorněn, aby citát ze zdi odstranil, i když onen byl převzat z novinového článku
v Rudém právu! Nestalo se. Až dotyčný vyučující odjel na měsíc mimo školu, vrátil se
a heslo zmizelo. Čas vidí vše – někomu vadilo. Byl to triumf? Ale čeho? Myšlenka o
čase má stále platnost, jak čteme ve 2 Kor, 6-2, nebo Gal 6,9-10. „Tak dokud je čas,
čiňme dobře všem, nejvíce však těm, kteří patří do naší víry“ nebo Ef 5-16 –
„Nepromarněte tento čas, neboť nastaly dny zlé“.
Čeho bylo znamení času těm, kteří ho inkognito sundali ze zdi? Možno se
domnívat. Asi věděli proč. Čas nám totiž mnoho připomíná a vědomí či tlak jedné ze
základních forem každé smyslové zkušenosti může dělat někomu vážné problémy?!
V čase a jeho znameních je ukryt významný fenomén – paměť. Jak poznamenal Jan
Pavel II. r. 1980 v sídle UNESCO – Národ, který ztrácí paměť, přestává existovat!
Není to pro nás memento? Před našima očima, jak o tom svědčí i některé pořady
televize, nám vyrůstá nový vývojový stupeň člověka, dle Otty Mádra – Homo stulus;
čím pošetilejší, tím pyšnější, bezradnější, smutnější, který mnohdy neví, co s vlastním
životem. Ztrátu smyslu označuje Viktor E. Frankl za smrtelnou nemoc dneška. Jak to
souvisí s dějinami? Bez výchovy nemůže dítě dorůst do skutečného lidství. Bez
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zapojení na dějinnou zkušenost lidstva nemůže člověk dorůst do moudrého lidství. I
v případě, že se s minulostí hádá, dostává od ní nepřímo životní orientaci, podobně
jako generace bojovných ateistů byla nevědomky opřena o křesťanský řád hodnot. Bez
výchovy dějinami je člověk vydán napospas jak iracionálním popudům svého
nedozrálého nitra, tak obratným manipulátorům, pro něž je takový „materiál“ vítaný.
Dějiny jsou ovšem něčí, jsou to děje života; mého, mého rodu, mého národa, mé
církve, mého lidstva. Přisvojovací zájmeno zde není nahodilé. Máme totiž možnost
volby; buď odmítnout anebo přijmout za vlastní, do svazku uvědomělé a věrné lásky.
Už sebe potřebujeme přijmout, se vším, i s osobní historií a jejími stíny, aby nás
z podvědomí nezaskakovala (viz Roman Guardini, Přijmout sebe). Nezakotvovat
v žádném domově je rovněž nebezpečné, „Opustíš-li mě, zahyneš“ Viktora Dyka není
bez obecného významu. Proto se nemůžeme zříci dějin církve, navzdory různým
pocitům a problémům. Křesťanství a spása se dějí, křesťan mimo dějiny církve je
mimo Kristovo dílo. Nesmíš říkat: Co bylo ošklivé, s tím já nemám nic společného.
Chceš-li být opravdu Kristův, musíš ho přijmout celého, i s církví a jejími dějinami.
On se neštítí tvé duchovní špíny a bídy, jde s tebou i nížinami života. Je tvá povinnost
zůstávat s ním, když jde se svým lidem tisíciletími, když jako hlava svého mystického
těla prožívá bezprostředně jeho slávu, zápasy i morové rány. A je k dispozici jako
lékař. Je nám zapotřebí uzdravení dějin. Nemocné svědomí a podvědomí se uzdraví
odhalením a pokáním. Podobně je třeba naučit se vidět dějiny beze strachu, s vůlí
k pravdě – a s láskou, která teprve bystří zrak pro porozumění lidem a dějům.
Nemohu Vás na závěr, milí čtenáři, ošidit o dvě krásné ukázky. Obě jsou z dávné
historie, ale obě se kupodivu až neskutečně vztahují k naší současnosti. Posuďte sami!
Francouzský diplomat Eustach Deschampse, člen poselstva, které doprovázelo
dceru Karla IV. k bílým útesům doverským do náruče anglického krále Richarda II.
píše: „V Čechách se dobře necítím, vše proti mému vkusu je. Právo tam není
domovem, marně byste ho hledali. Lapka s tulákem vládnou všem, po cestách honí vás
den celý. Slabý je bit, silný je smělý. Pěší i jezdce s družinou o koně, náklad oberou a
jejich odpor vždy léčí porcí ran, věru náramnou. Nikde den nezdál se mi delší.“
Ve sto let staré povídce Karla Chalupy U smrti se praví: „V 16. století řádil mor
v Čechách několikráte, ale přehrozným se ukázal tento zhoubce lidstva roku 1679, kdy
jím byla zachvácena Vídeň. Z města prchalo vše, dvůr uchýlil se do Prahy, nikdo
nechtěl nemocných obsluhovati. Kníže Schwarzenberg tehdy ze šlechty jediný zůstal
v ubohém městě a pečoval ze všech sil o nemocné. Byl za to nazván králem moru.“
Mgr. Vladimír Měřínský

Farní knihovna doporučuje knihy:
Růžencová královna z Fatimy – Dějiny zázračných zjevení (překlad J. Pustějovský)
Kniha líčí velmi poutavě události ve Fatimě. Autorovi se podařilo psychologicky
vykreslit povahy omilostněných dětí a působení milosti Boží v jejich duších. Svatý
život prostých, neučených dítek je jistě jedním z hlavních důkazů pravosti zjevení.
Zjevení P. Marie ve Fatimě, potvrzené i tolika zázračnými uzdraveními nejen těla, ale
Život farností číslo 6
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i duší, volá znovu k lého mumina, který jako první skřítek svého rodu pronikne v zimě
na povrch země a dočká se tu po mnoha dramatických zážitcích šťastně nového jara…
Čarovná zima (Tove Janssonová)
Jedna z pohádkových knížek švédského seriálu o skřítcích muminech líčí příhody
malého mumina, který jako první skřítek svého rodu pronikne v zimě na povrch země
a dočká se tu po mnoha dramatických zážitcích šťastně nového jara…
Připravil: Vojtěch Chupík s použitím Časopisu katolického duchovenstva
(ročník 88, rok 1948), a s použitím webu databazeknih.cz.

***
Nová kaple v Loučce
Psal se 22. duben 1945. Válka se chýlila ke konci, přesto toho rána vyjelo z
vizovické nacistické posádky komando s rozkazem vypálit obec Loučka, jako odvetu
za útok partyzánů na jednotku německých vojáků. Řádění nacistů na Ploštině, tak
mělo mít v Loučce další dějství.
Stalo se ale něco, nad čím nechápavě kroutí hlavou i odborníci na události II.
světové války, něco, co se nikdy předtím a ani potom nestalo. Ten hrůzný rozkaz nebyl
splněn! Bylo vypáleno „jen“ sedm stodol a o tom proč se tak stalo, se vedou různé
debaty a dohady. Jedno je ale jisté – den na to 23. dubna v Prlově splnilo nacistické
komando stejný rozkaz nelítostně jako na Ploštině. Proč byla Loučka ušetřena?
Myslíme si, že je tady na místě mluvit o tom, že to byl zázrak, díky kterému teď
nestojí v Loučce stejný památník jako na Ploštině, nebo v Lidicích.
Nejen tato událost byla důvodem, proč vznikla v Loučce iniciativa za zbudování
nové kaple . Farníci ostatních obcí naší farnosti dobře ví, jakým požehnáním je pro
jejich obec kostel nebo kaplička, jako místo setkávání při příležitostné mši k různým
výročím a slavnostem, či důstojným místem májových pobožností, modliteb
matek, růženců a jiných zbožných aktivit, nebo i místo soukromé osobní modlitby.
Přesto, že místní Domov důchodců si ve svých prostorách kapli zřídil a občanům
Loučky je do ní umožněn přístup, je zřejmé, že její využití pro uvedené aktivity není
možné. Tyto skutečnosti jsme konzultovali s naším panem děkanem i otcem
arcibiskupem a u obou jsme pro náš záměr postavit kapli přímo v obci našli velkou
podporu. Jeden světec řekl: „Vašim Bohem je to, co dáváte na první místo“. My
chceme do středu naší dědiny postavit kapli, jako její srdce a křesťanský symbol, jako
signál, že zveme Boha mezi nás do našeho středu a taky jako poděkování za dar života
onoho 22.dubna 1945.
Spolek pro zbudování kaple vznikl v Loučce už před rokem a za tu dobu se nám
podařilo zorganizovat řadu pěkných i poučných akcí a plánujeme další velmi zajímavé
projekty. Dalo by se tedy říct, že kaple ještě nestojí a už přináší dobré ovoce. Budeme
rádi, když nás podpoříte především modlitbou a také účastí na připravovaných akcích
pořádaných na podporu stavby kapličky v Loučce.
Členové Spolku pro kapli v Loučce
Život farností číslo 6
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www.kaplevloucce.cz
Stránky, které připravují mladí ze „spolča“

GODZONE
Dovolte mi na měsíc červen krátký příběh k zamyšlení, na který jsem náhodou
natrefila na internetu.

O JEDNIČCE A NULE
Jednička a nula jsou různá čísla a tak mají i různé hodnoty. Podle toho také hrají
každá svou, obě však důležitou, roli. Jelikož nejsou ve hře žádná jiná čísla, je asi
zřejmé, že jednička bude představovat Boha a my se musíme spokojit s tím, že jsme
jen obyčejné nuly. První co nás asi napadne je: „Bůh je něco, ale já nejsem nic.“ - a je
to tak správně, ale můžeme se na to podívat i trochu jinak.
U jedničky nám je jasné, že má svou určitou hodnotu. Ale s nulou je to trochu
složitější. Nula sama osobě není nic, ale když zaujme správné místo, ukáže se, že
jakousi hodnotu má. Když si nula připadá důležitá a staví se před jedničku, je tam
zbytečná, a to i v případě, že by těch nul bylo třeba sto – číslo vždy přečteme jako
„jedna“. Postaví-li se však zajedničku, můžeme pozorovat jakýsi zázrak. Z jedničky je
desítka! Po připojení další pokorné nuly, která uzná jedničku jako větší než je sama, se
číslo zvětší o devadesát. Přijdou-li další čtyři nuly, máme milion! A tak by to mohlo jít
až do nekonečna (pokud bychom však našli dostatek pokorných nul).
Co z toho tedy vyplývá pro nás? Půjdeme-li životem sami, jak se říká „na vlastní
triko“, bez Boha (a je jedno, kolik nás bude), nebude mít náš život smysl ani žádnou
reálnou hodnotu. Když si budeme připadat důležitější než Bůh, a postavíme se před
něj, stále budeme „nic“. Ale zaujmeme-li správný postoj (tj.: „Ty buď Pane na prvním
místě v mém životě, Ty mě veď, já se podřizuji Tobě a Tvé vůli.“), pak náš život
dostává od Boha hodnotu, stáváme se velmi důležitými a nezanedbatelnými.
Bůh je ten, který nám dává hodnotu. I když upadneme, utečeme od Krista nebo jej
odmítneme, stále máme jakousi potenciální hodnotu, která má svůj smysl, když ji
nabídneme Pánu.

Akce, které jsou připravovány:
Zveme všechny farníky a všechny, kteří chtějí chválit Boha na:

VEČER CHVAL - sobota 8. 5. 2013 kostel Újezd u Val. Klobouk
Začátek v 19:00.
Život farností číslo 6
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ADORACE
Vzdej Bohu chálu !
Jan 9,24

EUCHARISTIE - TAJEMSTVÍ ŽIVOTA je téma duchovní obnovy s P. Vojtěchem
Kodetem, která se bude konat v sobotu 15.6. od 9:00 v Kongresovém centru ve Zlíně
(předpokládaný konec je v 18:00). Vzhledem k omezené kapacitě sálu je potřebná
registrace předem, poplatek činí 50,- Kč.
Registraci je možné provést jedním z následujících způsobů:
1. Zasláním přihlášky mailem na adresu: do-zlin@seznam.cz a úhradou poplatku na
číslo účtu 1015888/2070 nebo :
2. Osobním přihlášením a úhradou poplatku ve farnostech děkanátů: Zlín, Vizovice,
Uherské Hradiště, Uherský Brod, Valašské Klobouky, Vsetín, Kroměříž, Holešov.
Při přihlášení a latbě uveďte prosím vždy JMÉNO a PŘÍJMENÍ.
Při hromadné registraci rozepište jednotlivě každého účastníka. tel.: 607 213 617,
e-mail: dozlin@seznam.cz
SPOLČO - další setkání mladých se bude konat 15.6. v 19:00. Pokud bude zájem,
pojedeme na duchovní obnovu P. Vojtěcha Kodeta (viz. výše), pokud ne, tak se
setkáme nad hasičárnou ve Slopném. Určitě přijďte ;)
(Pokud chcete vědět, kdy a co spolčo pořádá, jaká témata právě probíráme, nebo vidět
fotky z akcí,kterých jsem se účastnili, můžete se přidat do skupiny Mládežnické spolčo
na http://www.facebook.com/groups/353727511409298/ .)
PĚŠÍ POUŤ NA VELEHRAD - pouť je pořádána děkanátem pro mládež, vyráží se
2.7. v 9:00 od kostela ve Valašských Kloboukách a na Velehrad se dorazí 3.7. (každý
den se ujde cca 30 km). Na Velehradě se bude spát ve stanech na zahradě místního
kláštera. Přihlášky do 23.6. na emailu anima.wbs@seznam.cz.
Více informací o akcích se dozvíte u Vojtěcha Chupíka nebo Kláry Mačkové.

Modlitba pro každý prst ruky
1. Palec je prst nejbližší. Začni se tedy modlit za ty, kteří
jsou ti nejblíže. Jsou to lidé, na které si vzpomeneme
nejsnadněji. Modlitba za naše drahé je „milá povinnost.“
2. Dalším prstem je ukazováček. Modli se za ty, kdo učí,
vzdělávají a pečují o druhé. Sem patří učitelé, profesoři,
lékaři a kněží. Potřebují podporu a moudrost, aby ostatním ukazovali
správný směr. Vždy na ně pamatuj ve svých modlitbách.
Život farností číslo 6
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3. Další prst je největší. Připomíná nám naše vůdce. Modli se za
prezidenta, poslance, podnikatele a další zodpovědné. Jsou to lidé, kteří
řídí osud naší vlasti a ovlivňují veřejné mínění. Oni potřebují Boží vedení.
4. Čtvrtým prstem je prsteníček. Mnozí se budou divit, ale je to náš
nejslabší prst, což může potvrdit každý učitel hry na klavír. Tento prst
nám má připomínat modlitbu za slabé, zkoušené a nemocné. Oni
potřebují tvé modlitby ve dne i v noci. Modliteb za ně nebude nikdy dost.
Prsteníček nás zve i k modlitbě za manželské páry.
5. Nakonec přichází malíček, nejmenší ze všech. Podobně malými se
máme cítit před Bohem a před bližním. Bible říká, že „poslední budou
prvními.“ Malíček ti připomíná, aby ses modlil za sebe. Poté, co se
pomodlíš za všechny ostatní, lépe pochopíš, jaké jsou tvé potřeby a
uvidíš je správným úhlem pohledu.
Papež František

Pořad bohoslužeb v červnu - farnost Újezd
6.30 Új.:
1. června : Sobota
Sv. Justina,
mučedníka

11.00 Dr.:
16.00 Lo.:
19.00 Dr.:
7.00 Új.:

2. června : Neděle
9. neděle v
mezidobí
Sv. Marcelína a
Petra, mučedníků

8.15 Sl.:
9.40 Új.:

3. června : Pondělí
Sv. Karla Lwangy a
druhů
4. června : Úterý
Ferie

17.35 Új.:

5. června : Středa
Sv. Bonifáce,
biskupa
a mučedníka

17.35 Új.:

Život farností číslo 6

19.00 Dr.:

18.30 Sl.:

Za + Josefa Rašku, syna Mariána, rodiče z obou
stran, Annu a Miroslava Goňovy a Boží
požehnání pro živou rodinu
ŠF
Svatební mše sv.
Na poděkování Pánu Bohu za 65 let společného
života s prosbou o Boží ochanu pro živou rodinu
Za + Josefa Bodláka, rodiče z obou stran, duše v
očistci, dar zdaví a Boží požehnání pro živou
rodninu
Za + rodiče Hlavičkovy, dceru Jindřišku s
An
manželem a poděkování za Boží požehnání k
Če
dožití žlivotního jubilea
Za + Anastázii a Františka Hubáčkovy, + bratry,
rodiče z obou stran, sestru, švagrovou a dar zdraví ZvV
JaK
pro živou rodinu
Za + SM Emanueleu Machů, Annu, Jana a
Františka Machů, ochranu a pomoc Boží pro
živou rodinu
Za + rodiče Juřicovy, syna, rodiče Pomykalovy a
On
Boží požehnání pro živou rodinu
Za + Josefa Žáka, rodiče, rodiče Nedavaškovy,
stařečky, duše v očistci a Boží požehnání pro
živou rodinu
Za rodiče Polomíkovy, dvě dcery a Boží ochranu
pro živou rodinu
Za + Antonína Chmelu, syna Antonína, rodiče
Chmelovy, Kozubíkovy, + příbuzenstvo a Boží
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MJ

6. června : Čtvrtek
Sv. Norberta,
biskupa
7. června : Pátek
Slavnost
NEJSVĚTĚJŠÍHO
SRDCE JEŽÍŠOVA

8. června : Sobota
Neposkvrněného
Srdce
Panny Marie

19.00 Dr.:

15.30 Új.:
18.30 Sl.:

Za + rodiče Šomanovy, Machů a dar zdraví pro
živou rodinu
Za + rodiče Mozgvovy, Vaňkovy a + manželku

16.00 Lo.:

Za + Jana Kozubíka, rodiče z obu stran, dar
Če
zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu
Za + rodiče Čechovy, Čevelovy, jejich +
sourozence a Boží pomoc pro živou rodinu
Za + Marii a Karla Barcuchovy, jejich rodiče,
ŠF
sourozence a duše v očistci
ZvD
Za + rodinu Hlavičkovu, jejich rodiče, sourozence, duše v očistci a dar zdraví pro živou rodinu
Ra
Za farníky (svatý křest)
MJ
Za + rodiče Štěpáníkovy, Trčkovy, manžele
Slovákovy, bratra Karla a Boží požehnání pro
živou rodinu
Za Zdenku Polčákovu, rodiče Polčákovy, syna
On
Františka, strýce Františka, rodiče Bělaškovy,
duše v očistci a dar zdraví pro živou rodinu
Za + rodiče Obadalovy, syny Františka a Karla,
prarodiče, Davida Smolka, duše v očistci a
ochranu Panny Marie pro živou rodinu
Za + rodiče Machů z obou stran, jejich zesnulé
Ov
děti, zetě, za živou rodinu a duše v očistci
Za + rodinu Petrášovu a Aloise Gergelu
Za + Antonína a Marii Běloňovy, živou a +
rodinu Běloňovu a Daňkovu

19.00 Új.:
7.00 Új.:

9. června : Neděle
10. neděle
v mezidobí
Sv. Efréma
Syrského, jáhna
a učitele církve

8.15 Sl.:
9.40 Új.:
11.00 Dr.:

10. června : Pondělí
Ferie

17.35 Új.:

11. června : Úterý
Sv. Barnabáše,
apoštola
12. června : Středa
Ferie

19.00 Dr.:

13. června : Čtvrtek
Sv. Antonína
z Padovy, kněze..

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

14. června : Pátek
Ferie
18.30 Sl.:
6.30 Új.:
15. června : Sobota
Sobotní památka
Panny Marie, sv.
Víta, mučedníka

16.00 Lo.:
18.00 Dr.:
7.00 Új.:

16. června : Neděle
12. neděle
Život farností číslo 6

požehnání pro živou rodinu
Za + rodiče Machů, vnuka, + rodiče Zichovy,
jejich + děti, stařečky z obou stran, dar zdraví a
Boží požehnání pro živou rodinu

8.15 Sl.:

Am
ChV

Za + rodiče Kořenkovy, syna Františka, jeho
manželku, duše v očistci a ochranu Boží pro
živou rodinu
Za rodiče Lekešovy, dceru Helenu a Boží
požehnání pro živou rodinu
Za + Lenku Žáčkovu, Vlastu a Josefa Mikulkovy,
Miroslava Žáčka, duše v očistci a Boží ochranu
pro živou rodinu
Za + Aloise Strbáka, rodinu Strbákovu,
Barcuchovu a duše v očistci
Za + rodiče Častulíkovy, duše v očistci, ochranu a
pomoc Boží, přímluvu Panny Marie pro živou
rodinu
Za + Annu Janošovu, manžela, syna Josefa a
celou živou rodinu
Za rodiče Rakovy, Polčákovy a ostatní příbuzené
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Ra

Am

Ma
Če

v mezidobí
17. června : Pondělí
Ferie
18. června : Úterý
Ferie
19. června : Středa
Sv. Jana
Nepomuckého
Neumanna, biskupa
20. června : Čtvrtek
Ferie

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

21. června : Pátek
Sv. Aloise Gonzagy,
řeholníka
18.30 Sl.:
22. června : Sobota
Sobotní památka
Panny Marie, Jana
Fischera, biskupa a
Tomáše Mora,
mučedníků.
23. června : Neděle
12. neděle
v mezidobí

6.30 Új.:
16.00
Lo.:

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

24. června : Pondělí
Slavnost Narození
sv. Jana Křtitele
25. června : Úterý
Ferie
26. června : Středa
Ferie
27. června : Čtvrtek
Sv. Cyrila
z Alexandrie

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

28. června : Pátek
Sv. Ireneje,
Život farností číslo 6

z obou stran, za duše v očistci a Boží ochranu pro
živou rodinu
Za děti prvokomunikanty a jejich rodiče
Za rodiče Ambrůzovy, syna Ladislava, rodiče
Janků, rodinu Černobilovu a dar zdraví pro živou
rodinu
Za + Františka Tichého, syna, zetě, švagry, duše v
očistci a živou rodinu
Za + Svatopluka Andrýska, + rodinu Peškovu,
Salajovu, dar zdraví a Boží požehnání pro živou
rodinu
Na poděkování Pánu Bohu za 45 let společného
života, s prosbou o Boží ochranu do dalších let
Za rodiče Josefa a Emílii Machů, duše v očistci a
Boží požehnání pro živou rodinu
Za + Aloise Buriánka, jeho rodiče, rodiče
Kořenkovy, Františka Bartoše, Stanislava
Buriánka, Boží pomoc a ochranu Panny Marie
pro živou rodinu
Za + rodiče Rakovy, Polčákovy a ostatní příbuzné
z obou stran, duše v očistci a Boží ochranu pro
živou rodinu
Na poděkování Pánu Bohu
Za + rodinu Andrýskovu, Žáčkovu, + kněze, duše
v očistci, ochranu a pomoc Boží pro živé rodiny

Za + Josefa Jurečka (výroční mše svatá)
Za + Jana Janoše, manželku, příbuzné a dary
Ducha svatého pro živou rodinu
Za + Jana a Františku Kořenkovy, jejich rodiče,
sourozence a Boží požehnání pro živou rodinu
Za + Jana Běloně, Jana Machů, manžele
Svobodovy a živou rodinu

On

Km

An

Ku

Ma
Če
Am
Ov

On
Za + Jana Barcůcha, Josefa Šafaříka, rodiče z
KJ
obou stran a Boží požehnání pro živou rodinu
Za + rodiče Smolkovy, dvě zemřelé dcery, zetě a
vnuka Josefa
Za + Jana Smolka, dvě + dcery, dva zetě, vnuka
ChV
Josefa a duše v očistci
Za + Františka Malotu, celou živou a + rodinu
Za + rodiče Pavelkovyl, jejich zetě, dvě snachy,
vnuka Josefa, rodinu Fojtíkovu, Horčicovu a Boží
ochranu pro celou živou rodinu
Za + sestru Emanuelu Machů, Františka Machů,
Jana Machů, živé a + kněze a Boží požehnání pro Ov
živou rodinu
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biskupa
a mučedníka

18.30 Sl.:

29. června : Sobota
Slavnost sv.
PETRA a PAVLA,
apoštolů
30. června : Neděle
13. neděle v ezidobí
Svatých
prvomučedníků
římských

7.00 Új.:
8.30 Sl.:
9.30 Dr.:
16.00 Lo.:
7.00 Új.:
8.15 Sl.:
9.40 Új.:
11.00 Dr.:

Za + Bohuslava Kozubíka, snachu, na poděkování
za dožití 75 let života s prosbou o Boží chranu
pro živou rodinu
Za + Josefa a Františku Ambrůzovy, jejich syna
Am
Josefa a Boží pomoc pro živou rodinu
ChV
Za + Josefa Ovesného, rodiče, rodinu Horáčkovu,
Peřestovu a Boží požehnání pro živou rodinu
Za farníky
Za + Vlastimila Šlíška, dvoje rodiče, + rodinu,
Ku
duše v očistci a Boží požehnání pro celou rodinu
Če
Za + Jiřinu a Bohumila Váňovy, Jindřicha Janků
a dar zdraví pro živou rodinu
Am
Za školní mládež na poděkování
KJ
Za + Ludmilu Honkovu, rodiče Honkovy,
Bližňákovy, ochranu a pomoc Boží pro jejich
rodiny

Pořad bohoslužeb v červnu
farnost Horní Lhota
1. června : Sobota
Sv. Justina,
mučedníka
2. června : Neděle
9. neděle v mezidobí
Sv. Marcelína a Petra,
mučedníků

6. června : Čtvrtek
Sv. Norberta, biskupa

17.30

Za členy živého růžence

6.55
9.30

Za + paní Smetkovu a dva manžely
Za víru, naději a lásku pro rodinu Martincovu a Žáčkovu

17.30

Za + rodiče Jiřinu a Adolfa Václavíkovy, celou živou a +
rodinu

7. června : Pátek
Slavnost
17.30 Za + Emílii Žáčkovu, dva manžele, jejich + rodiče,
NEJSVĚTĚJŠÍHO
sourozence a + dceru Helenu
SRDCE JEŽÍŠOVA
8. června : Sobota
Neposkvrněného
17.30 Za živou a + rodinu Šmotkovu a Kuželovu
Srdce Panny Marie
9. června : Neděle
10. neděle v mezidobí 6.55 Za + Aloise Kuželu (u příležitosti 15. výročí úmrtí)
Sv. Efréma Syrského,
9.30 Za děti prvokomunikanty a jejich rodiče
jáhna a učitele církve

10. června : Pondělí
Ferie
13. června : Čtvrtek
Sv. Antonína z
Padovy
Život farností číslo 6

18.30

Sehradice: za Karla a Ludmilu Máčalovy, jejich rodiče, syna
Karla, dvě manželky, dceru, duše v očistci a Boží ochranu
pro živou rodinu

17.30

Za živou a + rodinu Novosadovu, Manduchovu, Roubalíkovu
a Váňovu s prosbou o Boží ochranu pro živé rodiny
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14. června : Pátek
Ferie

17.30

Za + rodinu Šenovskou, Hlavicovu, duše v očistci, za dary
Ducha svatkého a Boží ochranu pro živou rodinu

15. června : Sobota
Sobotní památka PM,
sv. Víta, mučedníka

17.30

Za + rodiče Hedviku a Václava Šenovské a dar zdraví pro
celou rodinu

6.55

16. června : Neděle
12. neděle v mezidobí
20. června : Čtvrtek
Ferie
21. června : Pátek
Sv. Aloise Gonzagy,
řeholníka
22. června : Sobota
Sobotní památka PM,
Jana Fischera, biskupa
a Tomáše Mora, muč.
23. června : Neděle
12. neděle v mezidobí
24. června : Pondělí
Slavnost Narození
sv. Jana Křtitele
27. června : Čtvrtek
Sv. Cyrila z Alexandrie,
biskupa a uč. církve

28. června : Pátek
Sv. Ireneje,
biskupa a mučedníka
29. června : Sobota
Slavnost sv. PETRA
a PAVLA, apoštolů
30. června : Neděle
13. neděle v mezidobí
Sv. provomučedníků
římských

Život farností číslo 6

Za + Blaženu Úšelovu, + manžela, rodiče z obou stran a Boží
ochranu pro živou rodinu
9.30 Za + Františka a Bohumilu Heinzovy, živou a + rodinu
Heinzovu a Vojáčkovu
17.30 Za + rodiče Šenovské, zetě, vnučku, rodiče Majerikovy, duše
v očistci a Boží ochranu pro celou živou rodinu
17.30

Na poděkování za dar života a zdraví s prosbou o požehnání
do dalších let

17.30

Za Oldřicha Kuželu, bratra, rodiče, Boží ochranu a
Požehnání pro celou živou rodinu

6.55

Za Aloise Idese, vnuka, rodiče Idesovy, Vaněčkovy,
Žáčkovy, syna Rudolfa a pomoc Boží pro živou rodinu
Za + Václava Žáčka ze Sehradic, dar zdraví, Boží pomoc a
ochranu pro živou rodinu
Sehradice: Za + Aloise Žáčka, syna, ochranu Boží pro celou
rodinu a duše v očistci

9.30
18.30
17.30

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

17.30

Za Kristýnu a Jiřího Žáčkovy, jejich děti a celou živou rodinu

7.00
17.30

Za + rodinu Váňovu, dceru, zetě, + rodinu Petrášovu, dva
syny, dceru a duše v očistci
Za + Oldřicha Kovaříka, celou živou a + rodinu
Za + Františka Katauera, rodiče Katauerovy, Váňovy, jejich
syna Jaroslava a Boží požehnání pro celou živou rodinu
Za školní mládež - na poděkování za uplynulý školní rok

6.55
9.30
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ZPRÁVY A INFORMACE
Pozvánka na muzikál HRA S OSUDEM,
který bude ve VIZOVICÍCH V PÁTEK 21.6.2013 V 19 HOD. V KULTURNÍM
DOMĚ.
Autorem hudby, textů, taneční choreografie a režisérem je pan Miroslav Hromádka
z Vizovic, účinkuje zde 25 zpívajících, v orchestru hraje 20 muzikantů pod vedením
pana Václava Maňase. Jedinečný zážitek doplňují velmi pěkné filmové projekce, které
nahrazují kulisy. Děj muzikálu je na motivy pohádky Tři zlaté vlasy děda Vševěda a je
vhodný pro dospělé i pro děti.
Celosvětová eucharistická adorace v neděli 2. června. Svatý otec František vyzval
věřící celého světa, aby se připojili k hodinové adoraci v rámci probíhajícího Roku
víry, kterou on povede od 17.00 hodin v bazilice sv. Petra v Římě. V naší farnosti
bude výstav Nejsvětější Svátosti od 17.00 do 18.00 hodin ve farním kostele v Újezdu,
zakončená svátostným požehnáním. Tradiční průvod Božího Těla bude tentýž den
dopoledne v Újezdu po mši sv. v 9.40.
Den otevřených dveří v rekreačním středisku Archa v Rajnochovicích. O.s.
Sarkander a Táborové středisko Archa zve děti, rodiče, ostatní farníky a přátele na
neděli 23. června 2013. Program bude zahájen ve 14.00 hodin modlitbou a
požehnáním. Na programu je také fotbalové utkání mezi vedoucími Archy a tatínky
dětí. (Ti ať si vezmou sportovní oblečení).
Světové dny mládeže v Riu de Janeiru za účasti Svatého otce Františka. Z naší vlasti
se přihlásilo128 osob, nejvíce z naší arcidiecéze – 33 přihlášených.
Pěší pouť tatínků s dětmi je letos naplánována na 21. až 23. června. Tentokrát ze
Svatého Hostýna na Velehrad. Pouť bude zahájena v pátek ráno na Svatém Hostýně a
ukončena v neděli odpoledne v bazilice na Velehradě mší svatou. Poutí bude provázet
P. Jiří Putala, farář v Chropyni. Bližší informace podá: Petr Markovič tel.:
587 405 293, e-mail: markovic@arcibol.cz .
Služba Charity – ošetřovatelská péče v rodinách. Na území újezdské farnosti působí
Charita Slavičín, farnosti Horní Lhota Charita Luhačovice. V případě potřeby,
zejména péče o staré a nemocné farníky. Potřebné informaci získáte na faře.

***
SKUPINY ÚKLIDU
V kostelích újezdské farnosti
v červnu 2013
_______________________________________________________

Dat. : Újezd : Drnovice : Slopné :
_____________________________________

1.6.:
8.6.:
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17.
18.

5.
6.

5.
6.
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15.6.:
22.6.:
29.6.:

rodiče
1.
1.

7.
8.
9.

7.
8.
9.

--------------------------------------------------------------------------------------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;
www.farnosthornilhota.cz. Uzávěrka vždy dvacátého dne předcházejícího měsíce.
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