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1150 LET OD PŘÍCHODU NAŠICH SLOVANSKÝCH
VĚROZVĚSTŮ SVATÝCH CYRILA A METODĚJE

Ze sbírky
(1)
(2)
(3)
(4)

Květ svatých od poustevnice Kristiny Lagopesole v Italii.

Na hoře Olympu v Polychorniově klášteře.
Na Kavkaze, severně od Černého moře.
Cyril se na Krymu naučil hebrejsky.
Ostatky papeže sv. Klementa I.

(5)

Cyril vytvořil abecedu zvanou hlaholice, aby mohli
evangelizovat slovanské národy, a přeložil evfangelium a část
Starého zákona. Metoděj překlad Bible dokončil.
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(6)

Cyril vytvořil abecedu zvanou hlaholice, aby mohli
evangelizovat slovanské národy, a přeložil evfangelium a část
Starého zákona. Metoděj překlad Bible dokončil.
(6)
V encyklice Slavorum apostoli označil Jan Pavel II. svaté
Cyrila a Metoděje za předchůdce ekumenismu.
(7)
Římská bazilika
(8)
V obou těchto kostelech slavili slovanskou liturgii
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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
červenec :
Úmysl všeobecný: Aby Světový den mládeže v Brazílii povzbudil všechny mladé křesťany
v touze stát se učedníky a misionáři evangelia.
Úmysl misijní: Aby se na celém asijském kontinentě otevřely brány hlasatelům evangelia.
Úmysl národní: Aby se náš národ nezpronevěřil víře svých otců.
srpen:
Úmysl všeobecný: Aby rodiče a vychovatelé pomáhali novým generacím utvářet si správné
svědomí a růst v dobrém a poctivém životě.
Úmysl misijní: Za místní církve na africkém kontinentě, aby ve věrnosti evangelnímu poselství
přispívaly k vytváření pokoje a spravedlnosti.
Úmysl národní: Aby ti, kdo musí překonávat překážky a lidskou zlobu, neztráceli odvahu a sílu
k věrnému plnění křesťanských povinností.

Z FARNÍCH MATRIK :
Do společenství víry jsme skrze svátost křtu v měsíci červnu přijali:
Marii Váňovou
Romana Latináka
Alžbětu Vašičkovou
Davida Pláška

Slopné
Vysoké Pole
Drnovice
Sehradice

***
Svou společnou cestu životem začali v měsíci červnu před Božím
oltářem:
Milan Majzlík
Veronika Filáková

Sehradice
Horní Lideč

Zdeněk Janík
Martina Lukášová

Slopné
Drnovice

Pavel Kozubík
Alena Podpinková

Slopné
Vsetín
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V červnu 2013 odešli na věčnost a byli pohřbeni:
10. června 2013:
Josef Kozubík
Loučka 42

91 let
Odpočinutí věčné dej mu, Pane
a světlo věčné ať mu svítí,
ať odpočívá v pokoji.

@@@
Z pamětní knihy farnosti Horní Lhota.
Náboženské poměry dle zaznamenání P. Dominika Doležela,
faráře v Horní Lhotě v letech 1896 – 1908
Ke kléru, jedné ze složek církevního společenství, o němž píše v kronice P.
Dominik a my pokračujeme v předchozím zápisu, přináleží k a p l a n. Slovo je
odvozeno od slova k a p l e (z lat. capellanus). Je jím kněz, jemuž je svěřena nastálo,
byť i jen částečně, pastorační péče o nějaké společenství nebo zvláštní skupinu
věřících (řeholní, laická společenství, sdružení věřících, nemocnice, sirotčince,
starobince, věznice, uprchlíci, vyhnanci, vojáci, námořníci atd.) podle ustanovení
obecního a partikulárního práva /CIC 564, 568/. Kaplan je povinen udržovat náležité
spojení s farářem /CIC 571/. Je třeba, aby kaplan měl všechna pověření, která
vyžaduje řádná pastorační péče. Kromě těch, která uděluje partikulární právo nebo
zvláštní zmocnění, má kaplan ze svého úřadu oprávnění udílet svátost smíření věřícím
svěřeným do jeho péče, hlásat jim slovo Boží, udílet zvláštní svaté přijímání pro
nebezpečí smrti a svátost pomazání nemocných a udělit svátost biřmování těm, kteří
jsou v nebezpečí smrti /CIC 566, par. 1/. V nemocnicích, vězeních a při námořních
plavbách má kaplan ještě pověření zbavovat nápravných trestů nastupujících bez
rozhodnutí představeného, nevyhrazených a úředně nezjištěných. V českém prostředí
se stalo obvyklým užívat slova kaplan pro farního vikáře, tedy pro kněze, který je
určen k pomoci faráři (na Moravě někdy nazýván kooperátor). U jednoho duchovního
správce se setkáváme s označením l o k á l, odvozenina od lokalie, což byla dříve
v církvi místní duchovní správa, část farnosti nebo přifařená obec. P. ‚Dominik
pokračuje v zápisu:
„Kněží, kteří při tomto chrámu Páně byli ať definitivně ustanoveni či jako
administrátoři, pokud z matrik a něco málo ze zachovalých odevzdaných akt poznati
možno, jsou následující:
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1. Klement Schustaczěk, excisterciák, rodilý ze Křižanovic na Moravě, nastoupil
v červenci r. 1785 a farářoval do března 1787 jako capellanus localis.
2. Po něm správu duchovní zastával František Krbeczek, cooperátor Poslovický až
v srpnu téhož roku 1787 nastoupil –
3. capellanus loci František Sťiěpanek, rozený ve Val. Meziříčí na Moravě – psal
těžko a náramně špatným inkoustem do července 1790.
4. Raymund Babik, exkapucín rozený z Vacenovic na Moravě, nastoupil jako
administrátor a stal se počátkem roku 1791 capellanem loci a setrval do ledna 1802.
Odešel do Štarnova na Moravě.
5. Administrátorem se stal Amaud Kratochvila, s němž mimo podpisu v matrikách
nikde ničeho jsem nenaleznul.
6. Po něm ještě v roku 1082 nastoupil Josef Keisler, rozený ve Třebové na Moravě,
který pěkně napsal trojí inventář v roku 1804, jenž jest jediným pramenem zpráv o
kuracii Horno-Lhotské. Divno mi, že se nikde nezmiňuje o poznámce v misálu starém
ač právě poznámka ta byla pro tehdejší správce kostela zajímavou. Poznámku tu uvedu
při svém jménu, v roku 1810 odešel za faráře do Hrozenkova, odtud na Lomnici a jako
kanovník v Brně, a jmenován administrátorem kooperátor Poslovický.
7. Jan Sterba ze Zlína, o němž kromě podpisu v matrikách více známo není.
8. Téhož roku 1810 nastoupil jako kurát dne 4. srpna Jan Leopold Pecháczek,
rozený na Bludově na Moravě a vytrval až bez mála do konce léta 1820.
9. Po něm nastoupil jako administrátor Bernard Abendroth, kterýž v dubnu téhož
roku stal se lokálem tu. O něm vypravuje zdejší lid, že byl znamenitým léčitelem,
k němuž nejenom z okolí lidé, ale i šlechta až z Vídně prý dojížděla na léčení. Byl prý
také velmi bohat. Peníze míval nasypány v hrncích a s vrchu zaléty voskem a uloženy
za varhanami v kostele. Avšak pověst o jeho bohatství přilákala také lupiče. Ti
střechou a půdou dostali se do fary a chtěli po faráři peníze. Když nechtěl o nich říci,
svázali jej a obuškem zaťali do lopatky by dali důkaz své žádosti. V tom však se
probudila hospodyně a vidouc klíčovou dírkou co se děje, obudila hluchoněmého
drvoštěpa, jenž v komoře byl na noclehu a odstrčila jej do jizby mezi lupiče. Nastala
řež, po níž musela býti jizba ihned zabílena. Na křik přišli lidé, avšak lupiče ani
jednoho nepolapili, jelikož asi 200 kroků za farou už jest les. Hluchoněmého ochránce
svého farář vyléčil a stále u sebe pak choval. Tolik pověst lidí, kteří ještě P.
Abendrotha znali. Odešel v roku 1839 stav se farářem ve Přemyslovicích.
10. Administrátorem ustanoven Vincenc Molt, o němž více není známo. V dubnu
1840 stal se lokálem.
11. Kašpar Janek, rozený ve Štramberku na Moravě. Ve květnu roku 1851 odešel
za faráře do Horní Bečvy.
12. Došel administrátor Jan Hrubý, kterýž až do srpna téhož roku lokalii spravoval.
13. Nástupcem jeho stal se Pavel Halusitský, rozený v Holiči v Uhrách. Byl jediný,
který si držel grunt v Horní Lhotě č. 23. Odešel v prosinci roku 1865 na penzi.
Odstěhoval se dne 23. prosince 1865 do Cetechovic, avšak hned prvou noc na 24.
prosince udusil se uhlovodíkem, jenž z ucpaných kamen vycházel.
Život farností číslo 7-8
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14. Po něm nastoupil P. František Aujezdský, rozený na Moravě ve Valchově u
Boskovic. Za jeho působení, a sice dne 7. září roku 1867 visitoval lokalii J.M.B.
arcibiskup Fridericus, při níž jako komisař fungoval Gustav hrabě Belrupt, kanovník
olomoucký. Po visitaci té se těšil horlivý kněz na povýšení, avšak než došlo, učinila
jeho slabému tělu smrt konec dne 17. března 1870. On prvý skonal ze kněží HornoLhotských na faře a na hřbitově zdejším jest pochován. Cítě svůj konec, dal si vytesati
plotnu pískovce a na ní rukou neumělou vtesati nápis následující: „Zde leží v Pánu
Frant. Aujezdský, kněz. Pastýřoval v Hutisku, Polance, Bánově, v Horní Lhotě.“ Lid
jeho hrob dosud navštěvuje a modlí se.
/Pokračování příště
Mgr. Vladimír Měřínský/
ŽIVOT A POSLÁNÍ KŘESŤANŮ V CÍRKVI A VE SVĚTĚ
Sněm jako událost obdarování a nového porozumění (čl. 10)
Závěrečný dokument Plenárního sněmu katolické církve v ČR čl. 10 vyjadřuje
požadavek, aby církev mj. zakusila okamžik naděje tak, že se nám pravda stane silou
osvobozující. Dnešní člověk žije v prostředí tak zázračných až neuvěřitelných
technických poznatků. Využívá jich do maxima, ony mu slouží, ovšem nelze
ignorovat, že bez zapojení se na dějinnou zkušenost lidstva nemůže člověk dorůst do
moudrého lidství. Jsme stále svědky dějinného střetu dvou axiomů: rozum – víra.Často
slýcháme, zda je možné, aby člověk XXI. století byl věřícím. Osvětleme si, jak je
rozum encyklopedicky někdy definován: filozoficky specifická schopnost člověka
uvažovat i jednat rozumně, tj. nezávisle na okamžité situaci, na vlastních potřebách,
přáních atd., a to podle jistých, všem lidem více méně společenských pravidel.
V antice byl pokládán za odlesk božství v člověku, ve středověku za princip spojující
člověka s Bohem. Novověk zúžil pojem rozum na důkazové postupy, jejichž výsledky
musí každý uznat. Rozum nás přivádí k rozumnosti, vědění, vědě, moudrosti. Avšak
počátek moudrosti je bát se Hospodina; velice jsou prozíraví všichni, kdo tak činí
/Žalm111,10/. V knize přísloví čteme: Synové, slyšte otcovské kázání, pozornost
věnujte poznávání rozumnosti. . . Drž se celým srdcem mých slov, dbej na mé příkazy
a budeš živ. Získej moudrost, získej rozumnost. Na výroky mých úst nezapomeň,
neodchyl se od nich. Neopouštěj ji, bude tě chránit. . . Za všechno své jmění získej
moudrost, za všechno své jmění získej rozumnost. . . Slyš, můj synu, přijmi mé
výroky, živ budeš mnoho let. . . Nevcházej na cestu svévolníků, cestou zlých se
neubírej. . . Napravo ani nalevo se neuchyluj, odvrať od zlého svou nohu /Přísl. 4,1 –
27/. Věda i víra. Ale větší jest víra. „Nevychloubej se moudrý moudrostí svou, nýbrž
v tom ať se honosí, že je tak rozumný, aby poznal mne, že já jsem Hospodin /Jer. 923n./ - Nedej se planým jménem moudrosti podvést! /Aug./ Obecně je věda soustavná,
kritická a metodická snaha o pravdivé poznání v určité vymezené oblasti skutečnosti.
Z toho plynoucí filozofie vědy je obor orientovaný na problémy vědeckého poznávání.
Řešíme-li poměr vztahu vědy a víry, lze říci, že vědě jde o poznávání skutečnosti,
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kdežto víra se ptá po smyslu toho poznání. Víra, v užším křesť. smyslu Bohem
vyvolaný, avšak svobodný souhlas člověka s tím, co Bůh o sobě sdělil v dějinách
spásy završených v Ježíši Kristu. Živou nebo formovanou vírou se rozumí i akt
obrácení k Bohu, který je předpokladem spásy. Karl Rahner charakterizoval Boha jako
Absolutní budoucnost. Rozhodnout se pro něho a směřovat k němu je nám dáno nejen
pasivní věrností a poslušností, ale i aktivitou. Cesta k němu vede přes nesčíslně větší či
menší perspektivy. Ježíš nám je modeluje v širokém spektru: kontemplací žije
s Otcem, sděluje lidem jeho poselství, zakládá v duších Království ne z tohoto světa,
ale přitom neodchází ze světa lidí, chudých a bohatých, dětí a žen, malomocných a
propadlých neřesti. S každým dobrým člověkem, včetně nevěřících, máme společnou
touhu chránit a rozmnožovat dobro. Tento přirozeně do nás vepsaný program
umocňuje evangelium křížem vertikálně horizontální lásky. Naplňuje životní možnosti
v nepřekonatelně velkém prostoru lásky k Bohu, k bližnímu (mezi nimiž má své
přesné místo naše vlastní já) i ke všemu, co je, neboť „Bůh viděl, že je to dobré“.
Každá doba je Boží. Žádný úsek času se nevymkl Prozřetelnosti. Ať si malověrní
vyčítají svému Pánubohu, že jim nezařídil nebe na zemi. Nám je cestou, pravdou a
životem Kristus. Kdo se mu svěří, pozná smysl, cíl a hloubku života uchopujícího
všechny situace zápasu o dobro. Včetně rizik, selhání, proher a utrpení. Ale kdo ví, že
v rámci „velkého divadla světa“ mají všechna dramata a všechny tragedie svou
kladnou funkci, protože konečným vítězem všech zápasů je Bůh, slyší v tom výzvu
zařadit se do boje za dobro na jeho straně. Základní poloha křesťana není ani
pesimismus, ani optimismus, ovšem ani lhostejnost. Je to prostě život zároveň v čase i
nad časem, kde „tisíc let je jako jeden den“ a naše minulost, přítomnost i budoucnost
je bezpečně ukryta v Božím bytí. Víra je přilnutí celého člověka k Bohu, který se
zjevuje. Vyžaduje, aby člověk rozumem i vůlí přijal zjevení, které Bůh uskutečnil
svými činy i slovy /Kat. 176/. Víra je nadpřirozený Boží dar, první ze tří ctností (další
jsou naděje a láska); tvoří habitus, to znamená, že je schopna člověka celého přeměnit.
SZ představuje víru jako naprostou důvěru v Boží slovo nebo jako nadějeplné
přijímání výroků proroků. V NZ je víra přiznáním, že Ježíš Kristus je Syn Boží, který
zemřel a vstal z mrtvých pro spásu všech lidí. Ospravedlnění přichází z víry oživené
skutky: „Víra bez skutků je mrtvá“ /Jak 2,26/. Věřící si nemá víru pouze chránit, ale
také ji vyznávat a šířit. „Mnoho našich současníků, jak se zdá, má obavu, že by
těsnější spojení mezi lidskou činností a náboženstvím ohrožovalo autonomii lidí,
společenských skupin a vědecké práce. Rozumíme-li autonomií pozemských
skutečností to, že stvořené věci a společenské útvary mají vlastní zákony a hodnoty,
které má člověk postupně poznávat, používat jich a pořádat je, pak je taková
autonomie požadavek naprosto oprávněný; nejenže to vyjadřují dnešní lidé, je to i
shodné s vůlí Stvořitele. Z toho, jak byly stvořeny, mají všechny věci vlastní trvalost,
pravdivost, hodnotu, vlastní zákony i uspořádání; to všechno musí člověk respektovat
a uznat právo jednotlivých oborů a techniky na vlastní metody. Když se tedy provádí
metodické bádání ve všech vědních oborech skutečně vědecky a podle mravních
zásad, nebude nikdy ve skutečném rozporu s vírou, protože věci světské i věci víry
pocházejí od jednoho a téhož Boha. Kdo se snaží pokorně a vytrvale zkoumat
Život farností číslo 7-8
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tajemství skutečnosti, ten je třeba, i nevědomky, jakoby veden Bohem, který určuje
všechny věci a působí, že jsou to, co jsou. Budiž nám proto dovoleno vyslovit
politování nad některými postoji, které se z nedostatečného pochopení pro oprávněnou
autonomii vědy vyskytovaly někdy mezi křesťany. Vyvolaly sváry a spory a dovedly
mnohé k názoru, že věda a víra jsou v rozporu. Rozumí-li se však slovům „autonomie
časných skutečností“ tak, že stvořené věci nejsou závislé na Bohu a že jich člověk
může používat bez vztahu ke Stvořiteli, pak cítí každý, kdo uznává Boha, jak jsou
takové názory mylné. Vždyť tvor se bez Stvořitele ztrácí. Ostatně všichni věřící
jakéhokoliv náboženského vyznání slyšeli vždycky v mluvě tvorstva jeho hlas a
projev. Kromě toho: když se zapomene na Boha, těžko pochopit tvora /GS 3,36/.
Mgr. Vladimír Měřínský

GODZONE
(God = anglicky Bůh, zone = anglicky oblast)
Opět po měsíci je pro mladé našich farností připravena rubrika GODZONE.
Tentokráte ji možná čtete o to veseleji, neboť začaly prázdniny. Školní rok sice
skončil, ale akce pro mládež v naší farnosti pokračují, ale o tom až za chvíli …
Nejprve je potřeba zmínit, že se mládež farnosti opět sešla na svém pravidelném
setkání (které probíhá 1x za 3 týdny). Nyní bylo probíraným tématem: Charismata,
Boží milosti a dary Ducha svatého u svatých, čímž jsme načali téma DARŮ A
CHARISMAT DUCHA SVATÉHO, o nichž bude pojednávat následující setkání. 15.
června se tedy ve Slopném nad hasičárnou sešlo 6 mladých a společně s Bohem prožili
krásný večer. Mimo jiné se dozvěděli o stigmatech a daru bilokace (být v jednu chvíli
na dvou místech současně) u sv. Pia z Pietrelciny, o obrovské lásce, kterou oplývala
bl. Matka Tereza, anebo o hrdinském činu sv. Maxmiliána Kolbeho, kdy se
dobrovolně obětoval, aby v Osvětimi zachránil život jinému člověku.
Jak už bylo zmíněno, následující setkání (6.
července 2013 v 19:00 ve Slopném nad hasičárnou)
bude na téma: DARY A CHARISMATA DUCHA
SVATÉHO. Nejprve se dozvíme, co to jsou dary a
charismata, zjistíme rozdíl mezi nimi a poté mezi sebe
pozveme exkluzivního hosta – samotného Ducha
svatého, kterého budeme při modlitbě vzývat. Určitě
jsou zváni všichni, které toto téma zajímá i nezajímá
(vždyť možná je to nadchne, a pokud ne, tak myslím,
že setkání s Duchem svatým je vždy ku prospěchu) i ti, kteří mají v plánu jít raději na
pouťovou zábavu (buďte ujištěni, že i tuto zábavu stihnete, vždyť spolčo trvá od 19:00
do 21:00). A kdo stále váhá, tak třeba bude přesvědčen tím, že občerstvení je zajištěno
(jenom si s sebou vezměte pohárky a můžete i Bibli).
Další akcí určenou nejen pro mládež je VEČER CHVAL, jenž proběhne 13.
července 2013 (začátek v 19:00). Pojďme, udělejme si čas a chvalme Boha …
Život farností číslo 7-8
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A pak samozřejmě nezapomeňte na Cyrilometodějské slavnosti na Velehradě, které
proběhnou 4. a 5. července, přeci 1150. výročí od příchodu těchto věrozvěstů už nikdy
nezažijete. 
Připravila mládež újezdské farnosti

Pouť na Provodov 11. srpna 2013
Bratři a sestry, drazí poutníci.
Dovolte, abychom Vás opět po roce
pozvali na společnou pouť k Panně Marii
Sněžné na Maleniskách. Letos se vrátíme
k tradičnímu programu. Sejdeme se před
ranní mší svatou v 6.45 hod. u kostela sv.
Diviše v Horní Lhotě, kde poprosíme o
požehnání před putováním. Věříme, že se
nám podaří společně dorazit na mši sv.
v 9.00 hod.
Těšíme se na účast stálých i nových
poutníků. Je to jedna z možností, jak Panně
Marii projevit svou vděčnost za vyslyšené
přímluvy.
Šenovští.

Farní knihovna doporučuje knihy:
S Marií proti démonům (P. Tomáš J. Bahounek OP)
Kniha má sice v názvu jméno naší nebeské Matky Panny Marie, věnuje se ovšem
převážně andělům (dobrým i zlým), snaží se přesvědčit, že dobří i zlí andělé existují
(jak ostatně věříme, neboť věříme evangeliu), že ďábel opravdu je. Celá kniha je
proložena příběhy a svědectvími lidí, kteří měli nějakou, třeba na první pohled ne
úplně zjevnou, zkušenost ať už s anděly dobrými nebo zlými. Mimo tyto příběhy a
svědectví se v knize nacházejí zamyšlení formou otázek týkajících se andělů (např.
Může být anděl zároveň na více místech? Mohou démoni svádět lidi pomocí nějakých
zázraků?). Mně osobně při četbě jednoho svědectví zaujala informace, se kterou bych
se s vámi rád podělil: „Statistik Eugen Stofire zveřejnil v roce 1978 studii nazvanou
Příčiny předčasné smrti. V ní statisticky dokazuje, že poměrně méně zranění a
smrtelných úrazů se děje osobám, které věří v Boha, v Boží prozřetelnost a pomoc.
Tedy osobám, které žijí v souladu s Bohem a lidmi.“
Ó, jak jsme ve výhodě oproti nevěřícím. 

Crash test (Mark Hart)
Mnoho mladých katolíků prožívalo nebo stále prožívá svou víru jako Mark Hart.
Málokdy zmeškají mši, ačkoli jí nerozumí. Mají Bibli, ale nečtou ji. Chodí ke zpovědi,
ale nepociťují lítost. Je vaše zkušenost s katolickou vírou podobná? Znamená pro vás
Život farností číslo 7-8
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víra jen samá pravidla? Pokud ano, zapomeňte na jednotvárný život, plný
bezmyšlenkovitého dodržování pravidel, kterým nerozumíte. Je na čase vstoupit do
světla vašeho Stvořitele, který mění životy a zve vás, abyste žili z jeho nesmrtelné
lásky. Autorova vtipná a výstižná zamyšlení ukazují na hlavní pointu. Bůh nikoho
nevolá k tomu, aby byl dobrým člověkem, někým, kdo prostě jen dodržuje pravidla,
ale aby byl novým člověkem v Ježíši Kristu. (převzato z webu www.vira.cz)
Připravil Vojtěch Chupík

Pořad bohoslužeb v červenci a srpnu - farnost Újezd
1. července : Pondělí
Ferie

17.35 Új.:

2. července : Úterý
Ferie

19.00 Dr.:

3. července : Středa
Sv. Tomáše, apoštola
4. července : Čtvrtek

17.35 Új.:
18.30 Sl.:

19.00 Dr.:

Sv. Prokopa, opata,
sv. Alžběty Portugalské

5. července : Pátek
Slavnost sv. Cyrila
a Metoděje, patronů
Evropy

7.00 Új.:
8.30 Sl.:
15.30 Új.:
19.00 Dr.:

6. července : Sobota
Sv. Marie Gorettiové,
panny a mučednice

6.30 Új.:
16.00 Lo.:
18.00 Dr.:
7.00 Új.:

7. července : Neděle
14. neděle v mezidobí
Pouť v Újezdě
8. července : Pondělí
Ferie
9. července : Úterý
Ferie
Život farností číslo 7-8

8.15 Sl.:
9.40 Új.:
17.35 Új.:

19.00 Dr.:

Za + rodiče Macíkovy, jejich rodiče, děti, duše v
On
očistci, rodinu Kudelovu a dar zdraví pro živé
rodiny
Za + Marii Častulíkovu, snachu Blanku, rodiče
Častulíkovy, sestry Annu, Bohumilu, ostatní
příbuzné, duše v očistci a živou rodinu
Za Františku a Břetislava Slaměníkovy, jejich
MJ
rodiče, sourozence a živou rodinu
Za + Františka Kolaříka, zetě, vnuka, rodiče z
obou stran dar zdraví s Boží ochranou pro živou
rodinu
Za + Františka Marcaníka, dvě manželky, děti,
ostatní zemřelou rodinu, P. Jaroslava Studeného
a duše v očistci
Na úmysl dárce
An
Za + Miloslava Fiodora, + syny, rodiče z obou
ZvV
stran, stařečky a Boží požehnání pro živou
Ra
rodinu
MJ
Za + manžele Hlavičkovy, dceru Jindřišku, +
manžela duše v očistci, ochranu a pomoc Boží
pro živou rodinu
Za + Josefa Kořenka, jeho rodiče, stařečky, dar
zdraví a Boží požehnání pro živé rodiny
Na dobrý úmysl
ŠF
Za + d.p. P. Stanislava Gottwalda, živou a +
kněze a duše v očistci
Za + rodiče Kupčíkovy, tři syny, dvě snachy, dva
zetě, vnuka, manžely Svobodoby a rodiče Machů
Za + rodiče Kořenkovy, jejich sourozence, duše
An
v očistci a dar zdraví pro živou rodinu
ChV
Za + Vladimíra Dubce, jeho otce, duše v očistci,
ŠF
pomoc a ochranu Panny Marie pro celou rodinu
KJ
Za + Annu Macíkovu (výroční mše sv.)
Za + rodiče Šůstkovy, vnuka, duše v očistci,
On
přímluvu Panny Marie a Boží požehnání pro
živou rodinu
Za farníky
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17.35 Új.:
10. července : Středa
Ferie
18.30 Sl.:
11. července : Čtvrtek
Sv. Benedikta, opata,
patrona Evropy
12. července : Pátek
Ferie
13. července : Sobota
Sobotní památka
Panny Marie,
Sv. Jindřicha

19.00 Dr.:

Za + Aloise Petrů a manželku

15.30 Új.:

Za + rodiče Maňasovy, Jandíkovy, dar zdraví a
Boží požehnání pro živé rodiny
Za + rodiče Kolaříkovy, dceru Jiřinu, syna Karla,
živou a + rodinu
Za + rodiče Lysákovy, duše v očistci a ochranu
Boži pro živou rodinu
Za živou a + rodinu Kovářovu, živou a + rodinu
Kozubíkovu a duše v očistci
Na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní

18.30 Sl.:
6.30 Új.:
16.00 Lo.:
19.00 Dr.:

14. července : Neděle
15. neděle v mezidobí
Pouť ve Slopném
Bl. Hroznaty,
mučedníka
15. července : Pondělí
Sv. Bonaventury,
biskkupa
16. července : Úterý
Panny Marie
Karmelské

7.00 Új.:
9.40 Új.:
11.15 Sl.:
17.35 Új.:
19.00 Dr.:
17.35 Új.:

17. července : Středa
Bl. Česlava a sv.
Hyacinta, kněží

18.30 Sl.:

18. července : Čtvrtek
Ferie

19.00 Dr.:

19. července : Pátek
Ferie

15.30 Új.:
18.30 Sl.:

20. července : Sobota
Sobotní památka
Panny Marie

6.30 Új.:
16.00 Lo.:

Život farností číslo 7-8

Za rodiče Machů, syna Ladislava, jejich rodiče,
sourozence, duše v očistci, ochranu Panny Marie
a Boží požehnání pro živou rodinu
Za + rodiče Číčelovy, Urbaníkovy, jejich dceru,
dva syny a Boží požehnání pro živé rodiny

Za + Marii a Jana Jordánovy, sestru Belarmínu, s
prosbou o dar zdraví a Boží požehnání pro živou
rodinu
Za farníky (svatý křest)
Za padesátníky ze Slopného
Za + rodiče Ambruzovy, dcery Annu a Lidmilu,
zetě Petra, duše v očistci a Boží požehnání pro
živou rodinu
Za + rodiče Holánkovy, dceru Marii, jejího
manžela, + rodinu a duše v očistci

KM

MJ

Am

Ma
Če
Am
Ov

On

Za + Jindřicha Zvonka, rodiče Zvonkovy,
Ov
Šomanovy, syna Jaroslava, švagra Jaroslava
Sáblíka a dar zdraví pro živou rodinu
Za + Karla Kostku, Františka Kolaříka, rodiče
Petrů, dar zdraví a ochranu Panny Marie pro živé
rodiny
Za + rodiče Pavelkovy, jejich děti, vnuky, tři
zetě, dvoje stařečky, duše v očistci, Boží pomoc
a ochranu Panny Marie pro celou rodinu
Za + Karla Urubka, jeho rodiče, rodiče Drgovy a
ChV
dar zdraví pro živou rodinu
Za + rodiče Kovářovy, Josefa Změlíka, celou
zemřelou rodinu, duše v očistci, dar zdraví a
Boží požehnání pro živou rodinu
Za + rodič Machů, jejich rodiče, sourozence,
ŠF
syna Františka s manželkou, syna Josefa, pomoc
a ochranu Boží pro živou rodinu
Za + Karla Žáčka, dceru, zetě, rodiče Žáčkovy,
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Čechovy a dar zdraví pro živé rodiny
21. července : Neděle
16. neděle v mezidobí
Pouť v Drnovicích
Sv. Vavřince
z Brindisi, kněze
a učitele církve
22. července : Pondělí
Sv. Marie Magdalény
23. července : Úterý
Svátek sv. Brigity,
řeholnice

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

Za + rodiče Gajdůškovy, duše v očistci a dar
zdraví pro živou rodinu

19.00 Dr.:

Za + rodiče Pavelkovy, celou zemřelou rodinu a
duše v očistci
Za + Františku Šimákovu, manžela, jejich děti,
MJ
rodiče, dva vnuky, pět zeťů, Anastazii, Jana,
Annu Olejníkovy duše v očistci a Boží požehnání
pro živé rodiny
Za + Věru Mlýnkovu, Jaroslava Slámu, rodiče
Mlýnkovy a duše v očistci
Za Františku Novákovu, rodiče z obou stran,
rodinu Kovaříkovu, rodiče Šeré a dar zdraví pro
celou rodinu
Za + Marii a Františka Machů, rodiče Častulovy,
Ku
ochranu a pomoc Boží pro živé rodiny
Za + manžela Vladimíra Hlavicu, dvoje rodiče,
duše v očistci a Boží ochranu pro živou rodinu
Za Miroslava Žáčka, dvoje rodiče, snachu Lenku,
ŠF
duše v očistci a ochranu Boží pro živou rodinu
Za + Marii Davidovu, rodiče Ševčíkovy, dceru
Elišku, syna Arnošta, rodiče Tomečkovy, dva
syny Bohuše a Aloise
Na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní u
příležitosti životního jubilea
Za + Bohumila Vaňka (výroční mše svatá)
Ma
Za + rodiče Kučerovy, dvě sestry, švagry a Petra
Če
Černocha
Am
Za farníky
Za umučené na Ploštině a jejich živé i + příbuzné Ov
Za živé a + členy rodiny Kráčalíkovy a
On
Zvonkovy

24. července : Středa
Ferie
18.30 Sl.:
19.00 Dr.:
15.30 Új.:
18.30 Sl.:
6.30 Új.:
27. července : Sobota
Sv. Gorazda a druhů

16.00 Lo.:
18.00 Dr.:

28. července : Neděle
17. neděle v mezidobí
"Valašská pouť" na
Ploštině
29. července : Pondělí
Sv. Marty
30. července : Úterý
Sv. Petra Chryzologa,
biskupa a uč. církve
31. července : Středa
Sv. Ignáce z Loyoly,
kněze
Život farností číslo 7-8

Ku
Če
Am
KJ

17.35 Új.:

17.35 Új.:

25. července : Čtvrtek
Svátek sv. Jakuba,
apoštola
26. července : Pátek
Sv. Jáchyma a Anny,
rodičů Panny Marie

Za + Annu a Josefa Barcuchovy, jejich rodiče a
dar zdraví pro živou rodinu
Za + rodiče Kozubíkovy, syna Aloise, + rodinu
Kozubíkovu v cizině a živou rodinu
Za + Jana Machů (výroční mše svatá)
Za farníky a poutníky

7.00 Új.:
8.15 Sl.:
9.40 Új.:
11.00 Pl.:
17.35 Új.:
19.00 Dr.:

Za + Annu Hříbkovu, Helenu Chalupovu, duše v
očistci a Boží pomoc pro živou rodinu

17.35 Új.:

Za + Marii Belžíkovu, Františku Čalovu,
manžele Hlavičkovy a živou rodinu
Za + rodinu Drgovu, Miškaříkovu, Medřickou,
Láníkovu, Miroslava Růžičku a dar zdraví pro

18.30 Sl.:

On

MJ
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1. srpna : Čtvrtek
Sv. Alfonsa z Liquory,
biskupa a učitele

19.00 Dr.:

2. srpna : Pátek
Panny Marie Královny
andělů - První pátek

15.30 Új.:

3. srpna : Sobota
Sobotní památka PM

18.30 Sl.:
6.30 Új.:
16.00 Lo.:

4. srpna : Neděle
18. neděle v mezidobí
Sv. Jana Marie
Vianneye, kněze

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

5. srpna : Pondělí
Panny Marie Sněžné
6. srpna : Úterý
Svátek
Proměnění Páně
7. srpna : Středa
Sv. Sixta II., papeže a
druhů, mučedníků

17.35 Új.:

8. srpna : Čtvrtek
Sv. Dominika, kněze

19.00 Dr.:

19.00 Dr.:
17.35 Új.:
18.30 Sl.:

15.30 Új.:
9. srpna : Pátek
Svátek sv. Terezie
Benedikty od Kříže
10. srpna : Sobota
Svátek sv. Vavřince,
jáhna a mučedníka

18.30 Sl.:

6.30 Új.:
16.00 Lo.:
7.00 Új.:

11. srpna : Neděle
19. neděle v mezidobí
Sv. Kláry, panny

Život farností číslo 7-8

8.15 Sl.:
9.40 Új.:
11.00 Dr.:

jejich živé rodiny
Za + rodiče Marcaníkovy, Jaruškovy, + děti a
ostatní rodinu, za dar zdraví, ochranu Panny
Marie pro celou živou rodinu a duše v očistci
Za + rodiče Urubkovy, dva syny, prarodiče a
Boží požehnání pro živou rodinu
Za + rodiče Starovy, syna Karla a dar zdraví pro
celou živou rodinu
Za + Jaroslavu Janošovu, živou rodinu a rodiče z
obou stran
Za + rodinu Ovesnou, bratra Jaroslava, vnuka,
Boženu Valčíkovu a duše v očistci
Za + Svatopluka Andrýska, celou + rodinu, duše
v očistci a ochranu Boží pro živé rodiny
Za farníky
Za živé a + sedmdestáníky z Loučky
Za rodiče Stružkovy, + rodinu, duše v očistci a
Boží požehnání pro živou rodinu
Za + rodiče Stružkovy, + Jaroslava Martinku,
rodiče a Boží ochranu pro živou rodinu
Za rodiče Fojtů, syna, snachu, tři zetě, duše v
očistci a dar zdraví pro živou rodinu
Za + Karla Hlavičku, syna, dvoje rodiče, + bratry
a sestry, živou rodinu a duše v očistci
Za živou a + rodinu Pochylou, Fojtíkovu a +
Jiřinu Kocháňovu
Za + Miroslava Machuču, jeho + rodiče, a +
rodiče Raškovy
Na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní a
živou rodinu
Za + Františka Hlavenku, vnuka Michala, dvoje
rodiče, sourozence, duše v očistci a požehnání
pro živou rodinu

Ra

Ku

ŠF
ZvD
Ra
MJ

On

MJ

Km

Za + rodinu Bockovu, Maňasovu, Tomšů a duše
v očistci
Za + Josefa Kuželu, bratra, sestru, dvoje rodiče,
pomoc a ochranu Panny Marie pro živé rodiny

ŠF

Za + Jindřicha Janků, dvoje rodiče, sourozence,
synovce Františka, dary Ducha svatého a Boží
požehnání pro živé rodiny
Za + rodiče Talašovy
Za farníky (sv. křest)
Za Františka Strušku a živou rodinu

An
ChV
ŠF
KJ
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12. srpna : Pondělí
Ferie

17.35 Új.:

13. srpna : Úterý
Ferie

19.00 Dr.:

14. srpna : Středa
Sv. Maxmiliána Marie
Kolbeho, kněze a
mučedníka

17.35 Új.:
18.30 Sl.:
6.30 Új.:

15. srpna : Čtvrtek
Slavnost
NANEBEVZETÍ
PANNY MARIE

17.35 Új.:
19.00 Sl.:
19.00 Dr.:

16. srpna : Pátek
Sv. Rocha a sv.
Štěpána Uherského,
vyznavačů

15.30 Új.:
18.30 Sl.:
6.30 Új.:

17. srpna : Sobota
Sobotní památka
Panny Marie
18. srpna : Neděle
20. neděle v mezidobí
Patrocinium sv.
Rocha ve Slopném
19. srpna : Pondělí
Ferie
20. srpna : Úterý
Sv. Bernarda, opata a
učitele církve
21. srpna : Středa
Sv. Pia X., papeže
22. srpna : Čtvrtek
Panny Marie Královny
Život farností číslo 7-8

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

Za + Františka a Andělu Tomšů, + rodinu
On
Tomšů, Frýželkovu, Boží ochranu a pomoc pro
živé rodiny
Za Jarmilu Urbanovu, její rodiče, dvoje stařečky,
jejich syny, vnuka Josefa a dar zdraví pro živou
rodinu
Za + Františka Machů, zetě Antonína, rodiče
MJ
Machů, Polomíkovy, + sourozence, dar zdraví,
Boží ochranu pro celou rodinu a duše v očistci
Za + Miroslava Švihla, sestru Boženu a duše v
očistci
Za + rodiče Václava a Annu Holbovy, a +
An
manžele Tulpovy
ChV
54
ŠF
Za ministranty ke cti Panny Marie a sv.
KJ
Dominika Savia
Za + osobu k nedožitým 70 narozeninám, jeho
rodiče, rodiče Bodlákovy, dva bratry, švagra,
švagrovou, prarodiče, dar zdraví a Boží
požehnání
Za + rodiče Zichovy, syna Vladimíra, dceru
ChV
Leničku, nemocnou osobu, dar zdraví a Boží
požehnání pro živou rodinu
Za + rodinu Váňovu, Zvonkovu, Machalovu a
duše v očistci
Za + Jaromíra a Annu Belžíkovy, syna Františka,
+ sourozence, rodiče z obou stran a duše v očistci Ov
Za + rodiče Milana a Štefanii Otrasovy,
Františka a Marii Polomíkovy
Za farníky
Za + Antonína Krajču, rodiče Helisovy a dar
Ma
zdraví pro celou rodinu
Če
Za + Jiřinu Janošovu (výroční mše sv.)
Am
Ov

17.35 Új.:

Za + Františka Hovězáka, dvoje rodiče, bratra,
jeho manželku, švagrovou Olgu, živou rodinu a
na poděkování za dar zdraví pro celou živou
rodinu

19.00 Dr.:

Za + rodiče Běloňovy a zetě Antonína

17.35 Új.:

Za + Annu a Františka Kůdelovy, duše v očistci,
dar zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu
Za + Karla Mozgvu, tatínka, bratry, rodiče
Bělaškovy a dar zdraví poro živou rodinu
Za + rodiče Kúdelovy, syna Stanislava, zetě
Františka, rodinu Prokešovu, Jana Šašinka, Boží

18.30 Sl.:
19.00 Dr.:

On

Am
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15.30 Új.:
23. srpna : Pátek
Sv. Růženy z Limy,
panny

18.30 Sl.:
6.30 Új.:

24. srpna : Sobota
Svátek sv.
Bartoloměje, apoštola

25. srpna : Neděle
21. neděle v mezidobí

11.00 Dr.:
16.00 Lo.:
7.00
8.15
9.40
11.00

Új.:
Sl.:
Új.:
Dr.:

26. srpna : Pondělí
Ferie

17.35 Új.:

27. srpna : Úterý
Sv. Moniky

19.00 Dr.:
17.35 Új.:

28. srpna : Středa
Sv. Augustina, biskupa
a učitele církve
29. srpna : Čtvrtek
Umučení sv. Jana
Křtitele
30. srpna : Pátek
Ferie

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

31. srpna : Sobota
Sobotní památka
Panny Marie

14.00 Új.:
16.00 Lo.:

Život farností číslo 7-8

ochranu a pomoc pro živou rodinu
Za + Františku a Jana Hábovy, jejich rodiče,
Boží pomoc a ochranu Panny Marie pro živou
rodinu
Za + manžela, syna Miroslava, živou rodinu
Jurkovu a duše v očistci
Za + Ludmilu Trčkovu, syna Stanislava, dceru
Annu, rodiče Trčkovy, Machovy a dar zdraví pro
živé rodiny
Svatební mše svatá
Za farníky

An

Ku

Za + Janu Polčákovu (výroční mše svatá)
An
Za + Václava Zelenku, živou a + rodinu
ChV
Za + Vlastu Polčákovu (výroční mše svatá)
ŠF
Na poděkování Pánu Bohu za 40 let společného
Ov
života s prosbou o Boží ochranu a dar zdraví pro
živé rodiny
Za + rodiče Machů, syna Oldřicha, rodiče
On
Kůdelovy, syny, Marii Stružkovu, manžely a
Boží ochranu pro živou rodinu
Za + manžele Rybářovy, Boží požehnání pro
živou rodinu a za duše v očistci
Za + Vladimíra Čecha, + bratra Josefa Čecha a
ChV
Jaroslava s manželkou Jindřiškou
Za Aloise a Marii Opravilovy, Ludmilu
Opravilovu, jejich rodiče, dar zdraví a Boží
požehnání pro živou rodinu
Na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní,
dar zdraví do dalších let a Boží ochranu pro
celou živou rodinu
Za + Josefa Švarce
Če
Za + rodiče Kozubíkovy, syna Aloise, živou a +
rodinu
Za + rodiče Machů, syna Ladislava, jejich rodiče,
ŠF
sourozence, duše v očistci a Boží požehnání pro
živé rodiny
Za živé i + šedesátníky z Loučky, Újezda,
Vysokého Pole, Slopného a Sehradic
Za + syna Miloslava Kozubíka, vnuka Daniela,
otce Eduarda Krpenského, rodiče Jurčíkovy,
Marii Kozubíkovu, manžela Josefa, prarodiče a
živou rodinu
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Pořad bohoslužeb v červenci a srpnu
farnost Horní Lhota
4. července : Čtvrtek
Sv. Prokopa, opata, sv.
Alžběty Portugalské
5. července : Pátek
Slavnost
sv. Cyrila a Metoděje
6. července : Sobota
Sv. Marie Gorettiové,
panny a mučednice
7. července : Neděle
14. neděle v mezidobí
Pouť v Újezdě
8. července : Pondělí
Ferie
11. července : Čtvrtek
Sv. Benedikta, opata

17.30
6.55

21. července : Neděle
16. neděle v mezidobí
Pouť v Drnovicích
Sv. Vavřince z Brindisi,
kněze a učitele církve

Život farností číslo 7-8

Za Stanislava Navrátila, rodiče Navrátilovy, Štraitovy, Marii
Mikulcovu a celou živou rodinu

17.30

Za členy živého růžence

6.55

Za Annu Slovákovu, manžela, dceru Annu, syna Václava,
dar zdraví a Boží ochranu po živou rodinu
Za + Josefa Veličku a rodiče
Sehradice: Za + rodiče, zetě, duše v očistci a Boží pomoc
pro živou rodinu
Za + rodiče Fiuráškovy, sourozence, s prosbou o dar zdraví
pro celou živou rodinu

9.30
18.30
17.30

13. července : Sobota
Sobotní památka P M, 17.30
Sv. Jindřicha
14. července : Neděle
6.55
15. neděle v mezidobí 9.30
Pouť ve Slopném
Bl. Hroznaty, mčedn.
15. července : Pondělí 18.30
Sv. Bonaventury,
biskkupa
16. července : Úterý
Panny Marie
17.00
Karmelské
18. července : Čtvrtek
17.30
Ferie
19. července : Pátek
Ferie
20. července : Sobota
Sobotní památka
Panny Marie

Za + Annu a Marii Dočkalovu, její sestru, rodiče z obou
stran a ochranu Boží pro celou živou rodinu

17.30
17.30
6.55
9.30

Za živé a + rodiče Schovajsovy a Šustkovy
Za Josefa Maňase, rodiče, celou živou i zemřelou rodinu
Za + rodiče Annu a Aloise Váňovy, rodiče z obou stran a
duše v očistci
Sehradice: Za + rodinu Novosadovu, Manduchovu, Váňovu
a ochranu Boží pro živé rodiny
Sehradice: Mše sv. a Mariánské večeřadlo
Za + Františka Matulíka, jeho rodiče, Miroslava
Lauterbacha, jeho rodiče, rodiče Krejčí a dar zdraví živým
rodinám
Za + rodiče Váňovy, celou živou a + rodinu
Za + Jolanu Mičkovu, duše v očistci, živou a + rodinu
Za + Marii Jankovu, její dvě sestry, její rodiče a Bkoží
ochranu pro celou živou rodinu
Dolní Lhota: Za + Emila Vodičku, rodiče, rodinu
Mikuláškovu, duše v očistci a celou živou rodinu
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25. července : Čtvrtek
Svátek sv. Jakuba,
apoštola
26. července : Pátek
Sv. Jáchyma a Anny,
rodičů Panny Marie
27. července : Sobota
Sv. Gorazda a druhů
28. července : Neděle
17. neděle v mezidobí
"Valašská pouť" na
Ploštině
1. srpna : Čtvrtek
Sv. Alfonsa z Liquory,
biskupa a učitele

17.30

Za + Františku a Aloise Pláškovy, rodiče z obou stran a
živou rodinu

17.30

Za všechna společenství a všechny rodiny ve farnosti s
prosbou o Boží požehnání a dary Ducha svatého

17.30
6.55
9.30

Za živé i + rodiče Schovajsovy a Heinzovy
Za Anastázii Kuželovu, manžela, rodiče z obou stran, dar
zdraví a Boží ochranu pro živou rodinu
Za farníky (svatý křest)

17.30

Za + Jana Bětíka a Boží ochranu pro celou rodinu

2. srpna : Pátek
Panny Marie Královny
andělů - První pátek
3. srpna : Sobota
Sobotní památka PM

17.30

Za rodiče Idesovy, syna, rodiče Bližňákovy, dva syny, tři
dcery, duše v očistci a Boží ochranu pro živé rodiny

17.30

Za členy živého růžence

4. srpna : Neděle
18. neděle v mezidobí
Sv. Jana Marie
Vianneye, kněze
5. srpna : Pondělí
Panny Marie Sněžné
8. srpna : Čtvrtek
Sv. Dominika, kněze

6.55

Za + Oldřicha a Marii Oškerovy, sourozence, dvoje rodiče,
duše v očistci a celou rodinu
Za + Marii Machů, syna Dušana, Boží ochranu a pomoc pro
živou rodinu
Sehradice: Za rodiče Zádrapovy, celou + rodinu. Boží
požehnání a dar víry pro živé rodiny
Za + Marii Žáčkovu, jejího bratra Aloise, rodiče z obou
stran, duše v očistci na které nikdo z příbuzných nepamatuje

9. srpna : Pátek
Svátek sv. Terezie
Benedikty od Kříže
10. srpna : Sobota
Svátek sv. Vavřince,
jáhna a mučedníka
11. srpna : Neděle
19. neděle v mezidobí
Sv. Kláry, panny
15. srpna : Čtvrtek
Slavnost
NANEBEVZETÍ
PANNY MARIE
Život farností číslo 7-8

9.30
18.30
17.30

17.30

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

17.30

Za + Františku a Antonína Chalupovy, jejich rodiče a duše v
očistci

6.55

Na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní s prosbou o
Boží ochranu a požehnání pro celou rodinu
Za + Marii a Květoslava Nášelovy, jejich rodiče, sourozence
a Boží ochranu pro celou živou rodinu

9.30
7.00
17.30

Za + rodiče Vaněčkovy, zetě Milana, rodiče Závadovy, dva
sourozence, švagra a celou živou rodinu
Za + rodiče Kozubíkovy dvě + dcery a duše v očistci
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16. srpna : Pátek
Sv. Rocha a sv.
Štěpána Uherského,
17. srpna : Sobota
Sobotní památka
Panny Marie
18. srpna : Neděle
20. neděle v mezidobí
Patrocinium sv.
Rocha ve Slopném

17.30

19. srpna : Pondělí
Ferie
22. srpna : Čtvrtek
Panny Marie Královny

17.00

23. srpna : Pátek
Sv. Růženy z Limy,
panny
24. srpna : Sobota
Svátek sv.
Bartoloměje,
apoštola

17.30

25. srpna : Neděle
21. neděle v mezidobí

17.30
6.55

Za živou a + rodinu Máčalíkovu, rodiče Beňkovy, stařčečky
Kovářova a duše v očistci

9.30

Za + Petra Zábojníka, + rodinu Zábojníkovu, Pytlovu, dar
zdraví a Boží požehnání pro celou živou rodinu
Sehradice: Za + Miroslava Polomíka, jeho rodiče, syny, s
prosbou o dar zdraví pro celou živou rodinu
Za + Boženu Váňovu, její rodiče, sourozence, rodiče
Hradilovy, manžele Váňovy, jejich dceru, syna a celou živou
rodinu

17.30

17.30

Za + Miladu Latinákovu k nedožitým devadesátinám, +
rodiče Chmelařovy a živou rodinu

6.55

Za + rodiče Váňovy, živou i + rodinu Váňovu, Žáčkovu,
Petrášovu, Babáčkovu a Janíkovu
Za + Aloise Divoku, dvoje rodiče, duše v očistci a Boží
požehnání pro živou rodinu

9.30

29. srpna : Čtvrtek
Umučení sv. Jana
Křtitele
30. srpna : Pátek
Ferie

17.30

31. srpna : Sobota
Sobotní památka
Panny Marie

17.30

Život farností číslo 7-8

Za + Františka a Zdenku Odehnalovy, jejich rodiče, dar
zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu

Za + rodinu Krejčířovu, Matulovu, jejich + příbuzenstvo a
Boží požehnání pro živou rodinu

17.30
Za Josefa Boráně, rodiče z obou stran, duše v očistci a dar
zdraví pro živou rodinu
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Jména z kancionálu II.
(pokračování)
Tugendlieb Vítězslav (1926)
Narodil se 28. listopadu 1926 v Hranicích na Moravě. Po studiích zde působil
jako dlouholetý varhaník v kostele Stětí Jana Křtitele a zároveň vyučoval na ZUŠ.
Současně se věnoval skladatelské činnosti, zejména v oboru duchovní hudby.
K 80.narozeninám obdržel Cenu města Hranice určenou významným osobnostem
města.
V Kancionálu je uvedena jeho mešní píseň Plníme, Kriste, tvoje přání.
P.Večeřa František – Střížovský (1888 – 1952)
Tento katolický kněz, básník, divadelní kritik, dramatik, kritik výtvarného umění
a redaktor se narodil 3. února 1888 v obci Střížov na Olomoucku. V této hanácké
metropoli také studoval a téměř celý život působil v duchovní správě. Působil rovněž
jako redaktor časopisu Archa a taktéž se jako redaktor podílel na vydání
olomouckého kancionálu Boží cesta v roce 1939. Přestože zastával náročnou funkci
dómského vikáře věnoval se literární a básnické tvorbě a překladatelské práci. Zemřel
v Olomouci 8. 2. 1952.
P. František Večeřa, píšící pod pseudonymem František Střížovský (podle obce,
kde se narodil), je básníkem takřka neznámým. Jeho dílo neupoutalo literární historii
ani kvalitou, ani jako příklad hlavních trendů ve vývoji poezie 20. let 20. stol.:
Střížovský je nesledoval a jeho tvorba představuje do jisté míry jejich protipól.
Střížovského dílo nicméně je – mimo jiné právě tímto – velmi zajímavé. V Kancionálu
je autorem mešní písně k posvěcení chrámu: Buď v Svátosti zde…

P. Veselý Josef (1929-2010)
Msgre. Josef Veselý (narozený 28. července 1929 v Zlámance u Kroměříže) je
český katolický kněz, básník, novinář, spisovatel a politický vězeň komunistického
režimu.Studoval od roku 1940 na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži, v roce 1948
(po přestávce v letech 1942-1945 vynucené uzavřením školy okupačními orgány)
maturoval a vstoupil do kněžského semináře v Olomouci. V roce 1950, po násilném
zrušení semináře, strávil 3 roky u PTP. V roce 1961 byl zatčen pro členství ve
Společenství Vladimíra Neuwirtha a 25. července téhož roku ve vykonstruovaném
procesu odsouzen na 13 let vězení. V roce 1962 jej ve valdické věznici tajně vysvětil
na kněze biskup Korec. Po propuštění v roce 1965 pracoval jako dělník, pak v letech
1968-1970 dokončil svá teologická studia v Litoměřicích. Poté působil jako kněz na
Ostravsku a Opavsku, v roce 1987 se stal děkanem v Opavě. Ve své pastorační
činnosti se soustřeďuje zejména na nemocné, děti a rodiny. V roce 1991 mu byl udělen
titul monsignore. Dne 28. října 2009 mu byl propůjčen Řád T. G. Masaryka III. třídy.
Emeritní opavský děkan zemřel 5. února 2010. Byl také čestným kanovníkem

Život farností číslo 7-8
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Kolegiátní kapituly u sv. Mořice v Kroměříži. Je autorem textu k mešní písni na svátek
mučedníků Prolití krve….
Wipo z Burgundy (990- 1050)
Wipo of Burgundy zvaný též Wippo žil v první polovině 11. století (narozen kolem
roku 990) v Burgundsku. Byl kaplanem na dvoře císaře Konráda II, jehož životopis
napsal ve formě kroniky: "Gesta Chuonradi II imperatoris". Byla presentována císaři
Konrádovi, synovi císaře Jindřicha III v roce 1046, nedlouho poté, kdy byl
korunován. Jeho básnický styl je jednoduchý a plynulý, a jeho jazyk dobře vybraný.
Mezi jeho dalšími dochovanými spisy jsou mravní zásady "Proverbia" (1027 nebo
1028), a "Tetralogus Heinrici" – básnická skladba napsaná
rýmovaných
heksametrech.Vznikla v roce 1041 a je chválou na císaře zdůrazňující, že právo a
zákony jsou skutečné základy trůnu. Je taktéž autorem krásné velikonoční sekvence,
Victimae paschali laudes dochované do dnešní doby a parafrázované i v písni
Velikonoční oběti v Kancionálu. Přes všechnu světskou slávu umírá tento německý
básník a kněz roku 1050 jako poustevník.

Wiseman Nikolas (1802-1865)
Obnovitel římsko-katolické církve v Anglii se narodil 2.srpna1802 irským
rodičům v Seville. V dětství se vrací do Anglie a následně pak odchází na studia do
anglické koleje v Římě. Po návratu do Anglie v roce 1835 pro rozvoj katolické církve
zakládá tři časopisy a to Dublin Review, Catholic Magazine a Londoner Tablet.
Předsedá mariánskému kolegiu v |Oscottu; podílí na činnosti mnoha náboženských a
sociálních spolků a nadací. Je spoluzakladatelem mnoha katolických kostelů, ,
klášterů, škol a nemocnic v Anglii. Roku 1847 předkládá Svatému stolci plán na
obnovu katolické hierarchie v Anglii. Papežským dekretem z 24 srpna 1850 je
jmenován kardinálem a ustanoven arcibiskupem West-minsterským a postaven tak do
čela katolické církve v Anglii. Umírá 15. února 1865. Vedle jeho odborných děl a
zásluh o obnovu a povznesení katolické církve v Anglii je znám jako autor textu
papežské hymny Tam kde strmí.
Zahradníček Jan (1905-1960)
Křesťanská literární tvorba se v české kultuře bezesporu
pojí se jménem Jana Zahradníčka. Pocházel z Mastníka u
Třebíče, narodil se 17 ledna 1905 v početné selské rodině.
V dětství si těžce poškodil páteř. Nejdříve se učil krejčím,
pak studoval gymnázium a filosofickou fakultu. Její studia
však nedokončil. Žil nejprve v Praze, později v Uhřínově
na faře u švagra básníka Jana Dokulila. Působil jako
nakladatelský lektor, překladatel a básník. Od roku 1938
do roku 1948 redigoval katolický časopis Akord, po roce
45 byl nakladatelským redaktorem v Brně. V roce 1951 byl
Život farností číslo 7-8
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se skupinou katolických intelektuálů a spisovatelů zatčen a nezákonně odsouzen k
třinácti letům vězení za velezradu. V době, kdy se jednalo o jeho propuštění, mu po
otravě houbami zemřely dvě dcery. Propuštěn byl po všeobecné amnestii v r.1960,
několik měsíců poté (7. října 1960) však v Uhřínově zemřel na následky žalářování.
Patří k nejtra-gičtějším postavám české poezie, i když jej F.X. Šalda nazval knížetem
české poezie. Zahradníček se jako jeden z mála hlásil k literárnímu katolickému
směru. Komunistický režim jej vyškrtl z učebnic a oficiální historie českém
literatury, po jeho trvání se Zahradníčkova díla (s výjimkou několika málo
vydavatelských počinů v čase uvolnění okolo roku 1968) šířila pouze samizdatem a v
zahraničí. Mezi jeho básnické sbírky patří: Pokušení smrti, Návrat, Jeřáby, Žíznivé
léto, Pozdravení slunci, korouhve, Pod bičem milostným, Stará země, La Saletta,
Rouška Veroničina, Znamení moci, Dům strach, Čtyři léta. Z autorských esejů známe
Oslici Balzakovu. Zahradníček působil rovněž jako překladatel němčiny. Zahradníček
z básní promlouvá jako optimista opěvující krásu světa, lidskou lásku, kouzlo teplého
domova a radost z existence. Přesto se však občas ohlásí tichý hlas pochyb a tón
uzavření uvnitř sebe sama. V Kancionálu je uveden jeho překlad hymnu Salve Pater
Salvatoris – Zdráv buď, strážce – píseň k sv. Josefu.
František Čech
Pokračování příště

ZPRÁVY A INFORMACE
Svěcení zvonů ve Slopném se uskuteční v neděli 14. července 2013. Světitelem bude
Mons. Josef Nuzík, generální vikář arcidiecéze olomoucké.
Dolní Lhota. Mše svatá ke cti Panny Marie Karmelské bude v Dolní Lhotě v neděli
21. července v 9.30 hodin. Při ní bude sbírka na dostavbu kostela.
Drnovice. 22. výročí posvěcení kostela sv. Anežky České připadne letos na neděli 21.
července. Mše svatá za farníky a poutníky bude v 11.00 hodin.
Večery chval. V sobotu 13. července a 10. srpna budou v kostele v Újezdě v 19.00
hodin večery chval. Podrobnosti na vývěskách kostelů:
Mše sv., adorace a písně chval.
Pouť na Svatý Hostýn. Ve středu 24. července 2013 se
uskuteční poutní zájezd z Vlachovic na Svatý Hostýn. Je
možné přihlásit se i z jiných obcí – autobus bude
projíždět. Informace a přihlášky telefonicky u pana
Františka Kořenka. Tel.: 731 286 019.
PLOŠTINA. Tradiční vzpomínková pouť na Ploštině
bude v neděli 28. července. Mši svatou v 11.00 hodin
bude sloužit d.p. P. Mgr. Petr Dujka, farář v Dolní Bečvě
a duchovní rádce tělovýchovné jednoty Orla.
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Slopné. Patrocinium sv. Rocha (malá pouť) bude ve Slopném v neděli 18. srpna. Mše
sv. v 11.00 hodin.
Přihlášky do vyučování náboženství podávají rodiče žáků, kteří půjdou v září do
první třídy ZŠ. Tiskopis přihlášky najdete na webových stránkách farnosti, nebo si jej
rodiče mohou vyzvednout v sakristii.
Stolní kalendář svatohostýnský pro rok 2014 a kancionál jsou k dispozici v sakristii
našich kostelů.

SKUPINY ÚKLIDU
V kostelích újezdské farnosti
v červenci a srpnu 2013
______________________________________________________

Dat. : Újezd : Drnovice : Slopné :
_____________________________________

6.7.:
13.7.:
20.7.:
27.7.:
3.8.:
10.8.:
17.8.:
24.8.:
31.8.:

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

10.
11.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
1.
2.
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www.farnosthornilhota.cz. Uzávěrka vždy dvacátého dne předcházejícího

měsíce.

Život farností číslo 7-8

Strana 21 / 21

