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Říjen, měsíc růžencový
Kněz zaopatřoval starou babičku, která
byla blízko smrti. Sama mu řekla, že už jen
čeká, kdy ji Pán zavolá k sobě. Kněz ji
položil otázku, zda se bojí smrti. Její
odpověď byla. „Proč bych se měla bát?
Vždyť celý život se modlím svatý růženec a
poslední léta denně. Kolik to bylo Zdrávasů
za celý život. A vždy jsem přece končila:
,Svatá Maria .. pros za nás hříšné nyní i
v hodinu smrti naší. Spoléhám na to, že v tu
chvíli bude při mně a za mne prosit Matka
Boží, když jsem ji o to v životě tolikrát
prosila.“
V měsíci říjnu nás církev zvlášť vybízí
k modlitbě
růžence.
V růžencových
tajemstvích prožíváme život a dílo Pána
Ježíše a účast Matky Boží v dějinách spásy.
Každá modlitba růžence nám pomáhá
zvroucnit náš vztah ke Kristu a Marii. Naši
předkové si velmi vážili modlitby svatého
růžence. Denní modlitba růžence v postní
době, případně v říjnu bývala samozřejmostí pro celou rodinu. Dnes nad tím
v mnohých rodinách ani neuvažují a pak se nemůžeme divit, že děti modlitby neznají a
nemají k modlitbě vztah. Berou ji při nejlepším jako povinnost, kterou je třeba splnit
ráno a večer, v mnohých rodinách se děti setkají s modlitbou tak, že se určité základní
modlitby musejí naučit před prvním svatým přijímáním. Rok 2014 bude v naší
arcidiecézi Rokem rodiny. Zaměřme se už nyní, v říjnu, při modlitbě svatého růžence
na naše rodiny a prosme Matku Boží o přímluvu, aby společná modlitba (i růžence) se
vrátila jako pravidelná součást rodinného života.
Společný autobus v sobotu 5.10. na Velehrad odjížídí o hodinu dřív, než bylo
oznámeno, tedy ve 13.00 z Drnovic; 13.10 z Újezdu; 13.20 ze Sehr. a 13.30 z H.L.
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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 září:

Úmysl všeobecný: Za ty, kdo se cítí obtíženi životem do té míry, že si jej přejí ukončit,
aby zakusili blízkost Boží lásky.
Úmysl misijní: Aby slavení Světového misijního dne povzbudilo všechny křesťany ve
vědomí, že jsou nejen příjemci, ale též hlasateli Boží slova.
Úmysl národní: Aby Bůh nepřestával posílat dělníky na svou vinici.

Z FARNÍCH MATRIK :
Do společenství víry jsme skrze
svátost křtu v měsíci září 2013
přijali:
Lindu Koutnou
Horní Lhota
Kryštofa Zichu
Vysoké Pole
Andreu Václavíkovou Vysoké Pole
Jiřího Machů
Slopné
Jana Lipnera
Loučka
Svou společnou cestu životem začali
před Božím oltářem:
Karel Kutálek
Valašské Meziříčí
Kateřina Šenovská Horní Lhota
Pavel Bartoš
Marie Kuželová

Loučka
Sehradice

Marek Žák
Eva Mozgvová

Smolina
Slopné
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V měsíci září odešli na věčnost
a byli pohřbeni:
13. září 2013:
Mária Kuzmová
Horní Lhota 69

80 let

V naší rubrice nedopatřením nebyl
v letošním roce uveden:
27. dubna 2013:
Stanislav Burianek
Loučka 29
Odpočinutí věčné dej jim, Pane
a světlo věčné ať jim svítí,
ať odpočívají v pokoji.
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Pastýřský list našeho otce arcibiskupa
k volbám 2013
Drazí bratři a sestry,
blíží se důležité parlamentní volby, a proto vám jako váš pastýř chci
připomenout, že katolíci mají morální povinnost šířit společné dobro využitím svého
volebního práva (srov. KKC 2240). Zodpovědnost za stát nemají jen veřejní činitelé,
ale všichni občané (2239). Na každém z nás záleží, komu dáme svůj hlas, koho
pověříme, aby jednal naším jménem v parlamentu.
Nehleďme na líbivá slova a laciné sliby ráje na zemi. Všimněme si především
postojů kandidátů k zásadním morálním otázkám. Nikdo není dokonalý, proto od
politiků žádejme především správný postoj k ochraně základních lidských práv a
hodnot.
Základem státu je rodina. Fungující stát nezajistí ten, kdo nepodpoří zdravou
rodinu založenou na manželství muže a ženy. Spravedlivý stát nevybuduje ten, kdo
nezajistí každému základní právo na život od početí až po přirozenou smrt. Lidská
práva nerespektuje ten, kdo je přizná jen někomu, kdo upřednostní dospělé na úkor
dětí či bohaté na úkor chudobných. Rovnost ve všem není možná. Nikdy nebudou
všichni stejně bohatí nebo stejně zdraví a úspěšní. Všichni však musí mít stejná práva.
Všem dětem se musí přiznávat právo na život, dobrou výchovu a lásku otce i matky v
rodině. Práva dospělých omezující práva dětí, jako například „pořizovat si“ děti jako
nějaký majetek mimo manželství a jít za svým „štěstím“ za cenu rozbití rodiny, jsou
vůči dětem nespravedlivá a nepřijatelná.
Stát má sloužit všem občanům a má pomáhat k jejich pokojnému soužití. Proto je
špatné podpořit svým hlasem ty, kteří propagují nenávist – ať už třídní, rasovou či
náboženskou. Někteří si v této kampani berou za volební téma boj proti církvi pod
záminkou restitucí, které stejně nejde měnit ani zákonem ani referendem. Dvacet let
chyběla politická vůle k dohodě. Nakonec jsme přijali návrh vlády. Ti, kteří žádnou
dohodu nechtěli, dnes křičí. Zlé je především to, že volební kampaň apelující na
lidskou závist probouzí náboženskou nenávist. Přidávají se noviny, které píší o
miliardách pro církve.
Dovolte proto opět krátké vysvětlení restitucí, kterými církev vůbec nezbohatne,
jen se změní způsob financování. Stát přestane platit kněze, a tím bude mít menší
možnost zasahovat do vnitřního života církve, což právě některým vadí. Stát vrátí
církvi majetek, který má ve svých rukách, a proplatí majetek, který je v rukách krajů,
obcí a soukromých osob. Z tohoto majetku si pak musí církev trvale vydělávat na platy
duchovních a na provoz. Pokud budeme hospodařit úspěšně, budeme podporovat další
prospěšné aktivity. Církev už dnes platí nemocniční kaplany v některých nemocnicích,
či učitele náboženství v některých školách a pastorační asistenty v některých
Charitách. Snížení restituční částky stanovené zákonem a dohodnuté ve smlouvě se
státem by vedlo k propouštění zaměstnanců. To bychom neměli dopustit.
Pro lepší představu můžeme srovnat dosavadní roční dotace státu na všechny
církve v České republice s náklady Národního divadla v Praze a všechny finanční
náhrady obdržené během příštích třiceti let s každoroční dotací na sluneční elektrárny,
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která je jen o málo menší. Částka, kterou má stát církvím vyplatit, tvoří jednu tisícinu
státního rozpočtu. Zatím jsme nepřevzali ani jeden pozemek, ani jednu korunu
finanční náhrady. Jen jsme přišli o některé dotace například na Charitu a o některé
sponzory, protože ti si myslí, že jsme už bohatí.
Nenaříkáme, protože jsme v ruce Boží, a věříme, že vše, co se děje, je Boží vůle
či Božího dopuštění. Všem, kteří nás očerňují, pomlouvají, špiní a nenávidí, velkoryse
odpouštíme, protože Pán Ježíš nás učí milovat všechny, i nepřátele. Nežádá však od
nás, abychom spolupracovali na jejich křivdách tím, že je podpoříme.
Konečné rozhodnutí při volbách udělá každý sám. Tam, kde máte pochybnosti,
kde se vám nikdo nezdá ideální, volte menší zlo a svůj hlas dejte tomu, kdo je ideálu
nejblíže, kde máte alespoň naději, že se váš kandidát bude stavět za hodnoty blízké
křesťanství nebo se bude snažit alespoň zmenšit negativní dopad zákonů prosazených
většinou. Nehleďte na to, jestli má šanci uspět. Důležitý je každý hlas.
Spoléhám na vaši zralou odpovědnost a lásku k Bohu, církvi a národu. Vyprošuji
vám moudrost Ducha Svatého a každému z vás ze srdce žehnám.
arcibiskup Jan

ZAMYŠLENÍ OTCE KARDINÁLA DOMINIKA DUKY
Demokracie není a nesmí být absolutní
Blížící se státní svátek 28. 10. Jako by dovršoval oslavu naší státnosti, svátek sv.
Václava, který jsme oslavovali před měsícem. Znovu dnes uvažujeme o bývalém
Československu, jeho republikánském zřízení a vztahu k monarchii. Možná jedním
z nejzmiňovanějších slov je demokracie, která se běžně překládá jako vláda lidu.
V posledních letech nebo spíše desetiletích jako by u nás i ve světě docházelo
k určité krizi demokracie. S bolestí shledáváme, že to vůbec není žádné ideální zřízení.
Má své chyby, své nedostatky, své nemoci. Parlamentní demokracie tak, jak ji dnes
vnímáme a prožíváme, jako by byla více politikařením než politikou.
Pohybujeme se v krátkých úsecích mezi volbami, kdy má vláda šanci něco udělat
ne během čtyřletého volebního období, ale během roku. Rok po volbách ministři
mapují situaci, rok napnou síly na změny a zbylé dva roky si netroufají nebo nemohou
mnoho dělat, aby neohrozili budoucí volební výsledky.
Říkáme si, zda jsme opravdu toto chtěli. Parlamentem protékají zákony, o kterých
už mnozí při jejich zrodu vědí, že budou potřebovat novelizovat, protože to jsou
zmetky. Mnozí mají v politice za to, že stačí mít většinu a pak už má člověk
automaticky pravdu.
To je však iluze. Žádná demokracie není a nesmí být absolutní. Francouzský
kardinál Barbarin uvádí, že je především třeba při projednávání zákonů zachovat
zdravý rozum. Projednávání zákonů, zvláště těch, které pojednávají o lidských
právech, eutanázii a dalších citlivých oblastech, klade významné omezení, když říká:
Ano, parlament má moc, aby stanovil tento zákon. Je tu ovšem otázka, má-li k tomu i
právo.
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Může se stát, že v dalších letech právě tato poznámka získá na významu i u nás.
Demokraticky zvolení zástupci budou mít moc udělat leccos. Je otázka, zda na to mají
právo a zda to bude správné.
(z knihy Glosy od kardinála Dominika Duky zpracoval Václav Ulrich)

Z pamětní knihy farnosti Horní Lhota.
Náboženské poměry dle zaznamenání P. Dominika Doležela,
faráře v Horní Lhotě v letech 1896 – 1908
Není toho málo, nad čím je možno se při pročítání hornolhotské kroniky
zamýšlet, co ho překvapuje, co lze hodnotit z různých úhlů pohledu či aktualizovat
atd. Právě dnes, 15.8., kdy začínám s přípravou příspěvku do našeho farního
měsíčníku a to na svátek Nanebevzetí Panny Marie, kdy na Sv. Hostýně z úst tisíců
poutníků zaznívají slova jedné z přímluv litanie loretánské „Matko láskyhodná“, jako
projev díkůvzdání za Matku Ježíšovu, který, mladíkovi na otázku co má dělat, aby
dosáhl věčného života, říká: „ ... zachovávej přikázání“. Nakonec Ježíš shrnuje
všechna tato přikázání do kladné formulace: „Miluj svého bližního jako sám sebe“ /Mt
19, 6-19/KKC 2052.
Začínám touto úvahou proto, že se chci úvodem dotknout složitostí ve vztazích
mezi farníky, o nichž se v kronice píše. Jde o vztahy mezi občany obce různého
náboženského vyznání, obecně o konflikt mezi křesťanstvím a židovstvím, jenž
nepozbyl na aktuálnosti dodnes. Benedikt XVI., ještě jako kardinál Ratzinger k tomu
říká: „Není pochyb, že musíme nově žít a promýšlet náš vztah k židovství, což se také
děje. Nezaniknou tím rozdíly ... Musíme je však prožívat na základě vzájemné úcty a
vnitřní sounáležitosti na cestě. Myslím, že skrze existenci Starého zákona jako části
křesťanské bible vždycky existovala hluboká vnitřní příbuznost mezi křesťanstvím a
židovstvím... Musíme nově prožívat svou sounáležitost, společné Abrahámovy dějiny,
které nás zároveň oddělují i sbližují. Musíme respektovat, že židé nečtou Starý zákon
s ohledem na Krista, ale na kohosi Neznámého, který ještě přijde. Že však také oni
mají stejné zaměření víry. A naopak doufáme, že židé pak pochopí, v co se spolu
s Abrahamovou vírou pokoušíme věřit i my, i když vidíme Starý zákon v jiném světle.
Že spolu budeme moci žít ve vzájemné vnitřní spřízněnosti. Rodokmen u Lukáše jde
k Adamovi a ukazuje Ježíše jako člověka vůbec. To je velmi důležitý prvek, že Ježíš je
člověkem a že jeho život a smrt platí pro všechny lidi. Protiklady tu jsou. Musíme se
však učit docházet právě v protikladech k lásce a pokoji. Židovský učenec Šalom ben
Chorin toto dilema shrnul jednou větou: „Ježíšova víra nás spojuje, víra v Ježíše nás
rozděluje“. Nesmíme tedy skrývat protiklady.To by byla nesprávná cesta, protože
cesta, která se míjí s pravdou, není nikdy skutečnou cestou pokoje. Zde vyvstává
otázka důsledků nepochopení těchto protikladů, což vedlo ke katastrofě – k holokaustu
a že to bylo právě na křesťanské půdě možné. Je to závažná a temná kapitola,
konstatuje Ratzinger. A je důležité, že holokaust nespáchali křesťané, ani nebyl
prováděn ve jménu Kristově, ale anti-křesťané. Že byl zamýšlen jako předstupeň
vyhlazení křesťanství. Okolnost, že vyhlazování Židů Hitlerem mělo také vědomě
Život farností číslo 10
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antikřesťanský charakter, nesmí být zamlčováno. Ovšem nemění nic na tom, že za to
byli zodpovědni pokřtění lidé. I když byla SS zločinecká organizace ateistů a sotva
v ní byli věřící křesťané, byli nicméně pokřtěni. Nedá se popřít, že křesťanský
antisemitismus k tomu do jisté míry připravil půdu. Byl rozšířen ve Francii, Rakousku,
v Prusku, ve všech zemích, a na tento základ se pak dalo navázat. Skutečně je to
podnět k neustálému zpytování svědomí /Ratz./. Bývá nám často kladena otázka po
Božím mlčení ve 20. století: „Kde byl Bůh, když se vraždilo v nacistických
koncentračních táborech a stalinských lágrech?“ Významný současný židovský
myslitel, britský rabín Jonathan Sacks odpovídá na otázku, kde byl Bůh, když se
vraždilo v Osvětimi, větou: „Byl tam v přikázání Nezabiješ“. Bůh nám dal přikázání a
svobodu. Stojíme před dilematem, zda brát jeho přikázání vážně nebo zda se k němu
se všemi tragickými důsledky pro nás i pro ostatní, obrátíme zády. My křesťané
věříme v Boha, který stvořil člověka svobodným a nesnímá z lidí jejich odpovědnost,
protože tím by je zbavil svobody a s ní i lidské důstojnosti.
Tuto úvahu, aby byla úplná, bych rád dokončil před zápisem na měsíc listopad.
Navazuji na dikci kronikářského záznamu P. Dominika, který píše, že r. 1894 umírá
zde P. Jan Hubík. Sestru jeho Terezii Hubíkovou měl jsem přes půl roku za hospodyni
a ta mi sdělila, že vždy na radu P. Lysého staral se o volby a „ty volby - jsou slova
jeho sestry – ty zkrátily bráchovy život.“ A že ani ten obětovaný život nestačil pro
starost a farářovou péči i oběťmi peněžními, jichž měl hojnost – zvolené, ukázaly
volby do říšské rady. Jakmile se dostaly do Brodu mezi rolníky lidovce, volili s nimi.
Mne se sice báli, ale přece přišli všichni prositi za odpuštění, jehož sem jich ovšem jak
kněz potěšil, ale od té doby si umínil, že nikdy agitačně do voleb obecních zasahovati
nebudu. Kněz jest jim dobrý,aby jim pomohl, ale potom oni si dělají jak chtějí. Jediný
synáček starosty sehradského měl za kmotra pana faráře Lysého, ale proto přece volil
proti straně klerikální s lidovou. A jakou měl výmluvu? Sice volili tak všichni známí
rolníci. Lidem těm neplatí věčný důvod. Kde vidí některého známého, tam jdou. Však
prý jsou to přece také rolníci, kteří chtějí dobré rolnictvo. Pán tento jelikož pro
churavost v kostele ničeho neopravoval, nechal pak před smrtí svou pro farníky jedno
sto a padesát zlatých na novou střechu kostela, jež na jaře roku 1896 pokryta byla.
Škoda ho byla. Půjčil lidem peníze, by se u žida Frankla vyplatili, však blízkou smrtí
svou jim nepomohl. Nýbrž pozůstalost žádala peníze a tu šli zase všichni rovnou
cestou ku židu Franklovi, jelikož administrátor půjčiti nemohl, a stali se takto teď tím
většími otroky židovými. Do záložny zde žádný jíti nechce. Jenom k židovi a tak jsou
teď skoro všichni u žida zadluženi a tím i jeho otroci. Kéž Bůh nám dá několik let
úrodných, bychom se zmohli na svou záložnu Raifeisenovu. Po jeho smrti přišel
v adventu r. 1894 kooperátor z Domaželic za administrátora Bedřich Kaláb, kterýž
nemoha poslouchati staršího bratra, téhož ze předříkávání odstranil, čímž velmi dobře
udělal. Odešel dne 18. března za kooperátora do sousedních Poslovic a za faráře téhož
dne 18. března 1895 dojel nový farář Dominik Doležel ve průvodu důstojného pana
děkana Františka Taufra, faráře z Luhačovic a jeho kaplana Jana Pokorného. Že si
předem nový farář každé uvítání zakázal, neboť velké spousty sněhu toho roku
napadaného působily celá bahna a tu jak nemají pak čekáním a stáním v takovém blátě
lidé, zvláště dítky se nastuditi. Však přece u Procházkového postavili bránu a všichni
Život farností číslo 10

Strana 6 / 17

vítali: školní děti i dospělí. Novému tomuto faráři nastala doba práce. Střecha kostelní
prabídná, vnitřek kostela plísní zelený až úzko se podívati, krajina chudobná, horská,
farář svého majetku nemá: Bůh pomoz!
Pokračování příště
Mgr. Vladimír Měřínský/

ŽIVOT A POSLÁNÍ KŘESŤANŮ V CÍRKVI A VE SVĚTĚ
Sněm jako událost obdarování a nového porozumění (čl. 11)
Čas, ubíhající k našemu konci, který všichni prožíváme, nám přináší stále více či
méně významné novoty, něco NOVÉHO. Nyní, kdy začínám psát tento příspěvek, naši
mládež očekává např. vstup do NOVÉHO školního roku. Ptáme se: „Máme všichni
rádi všechno nové?“ To staré nás již např. nebaví a je na nás, zda jsme s těmi novotami
spokojeni. My přece máme rádi všechno nové.To staré nás už nebaví, nevzrušuje, to
staré zevšední. Politická strana, která někde vládne dost dlouho, ale dobře, obvykle
nedostane hlasy voličů: lidé touží po něčem novém. Zařízení bytu vyhovuje, ale
vyhodí se: nové láká. Životní partner zevšední, najít si nového slibuje zážitek.
Náboženství staré dva tisíce let už je „pasé“, jsou tu nová učení tajuplných sekt nebo
dráždivá mystéria okultních nauk. Výrobci o tom vědí, a tak se na obalech spotřebního
zboží čas od času objeví nápadné označení „nový“ Jar, nový „Azur“ nebo co ... a tak
se spokojeností přijímáme s trápením či starostmi i když problematiky minulého
zůstávají. Má to tak být, nebo neměli bychom se poněkud změnit? Katechismus
katolické církve nám říká, že Bůh sám vkládá do lidského srdce „metafyzický
nepokoj“, potřebu hledat smysl a na toto tázání člověka Bůh odpovídá svým
sebesdělením (Zjevením) – a na toto Boží sdílení, slovo, v němž se Bůh sám dává,
člověk teprve odpovídá aktem důvěry a sebeodevzdáním – svou vírou, jež nás učí žít
s paradoxy, otřesy i v oblasti náboženství. Zůstává však to, na čem vyroste
„křesťanství druhého dechu“, víra, naděje a láska, tyto tři. Pro dobu, na jejímž prahu
stojíme, bude asi nejpotřebnější naděje.
11. článek Závěrečného dokumentu Plenárního sněmu katolické církve v ČR nás
vyzývá k další „změně“ myšlení, jež řecky označujeme jako „metanoia“. Znamená
návrat k Bohu, kdy se hříšník obrací k Bohu poté, co se od něho vzdálil. Zahrnuje
v sobě radikální změnu smýšlení, úsudku, rozhodnutí a její projev ve známkách pokání
– svátostné zadostiučinění. KKC 1459. Mnohé hříchy ubližují bližnímu. Je třeba
usilovat o nápravu. To vyžaduje prostá spravedlnost ... Rozhřešení odstraňuje hřích ...
Hříšník ... musí vykonat něco navíc ... Přiměřeným způsobem „zadostiučinit“ své
hříchy ... také se nazývá „pokání“... Může jím být modlitba, almužna, skutky
milosrdenství, služba bližnímu, dobrovolné zřeknutí se něčeho, sebezápory a
především trpělivé přijetí kříže, který musíme nést. Takové skutky nám umožňují stát
se spoludědici vzkříšeného Krista, poněvadž „trpíme s ním“/Řím 8,17/.
O člověku víme, píše O. Mádr, že je dobrý i zlý a z důrazu na jedno nebo druhé
vychází dvojí zásadní pojetí pokání a náboženského života vůbec: pesimistické a
optimistické. Pesimistické se soustřeďuje na boj proti zlu. Člověk je nakloněn ke
Život farností číslo 10
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zlému, proto hřeší; hřích ohrožuje věčnou spásu. Úkolem křesťana je bránit se proti
hříchu. Ale již sv. Terezie z Avily varovala před přílišným hleděním do propasti
vlastní špatnosti místo na Boží lásku. Optimistické pojetí se soustřeďuje na zápas o
dobro. Nejsme jen špatní, naše přirozenost není docela zkažená. Je v nás touha po
dobru a radost, když je působíme. Máme schopnost vytvářet dobro i v sobě,
zdokonalovat obraz Boha.Tento dynamický postoj není motivován strachem, ale
láskou. Povzbuzuje ho zkušenost svatých, kteří dokázali divy.
V souvislosti se svátostí smíření citujeme slova našeho Vykupitele: „Obraťte se.“
Jistěže metanoia znamená odvrat od hříchu, ale nejen to. To hlavní je obsaženo
v dalších slovech: „Neboť se přiblížilo nebeské království“. Hlavní je to nesmírné
dobro, které nám Bůh nabízí skrze Krista. Obrácení (konverze, metanoia) je trvalý
pohyb k Bohu celou bytostí. K trvalé konverzi patří řada dalších věcí, ale zejména
trvalý růst víry, naděje a lásky v celoživotním dramatickém zápase o dobro, o svatost,
o Boha: Jsou-li všichni křesťané povoláni ke svatosti /Lumen gentium 40/, máme
právo na svatý optimismus a naši věřící na to, abychom je nedrželi na via purgativa
(očišťování), ale je vedli dál po via iluminativa (osvícení) a via unitiva (sjednocování).
Církev se každodenně pouští do boje s duchem tohoto světa, do boje o duši tohoto
světa. Jestliže je v něm z jedné strany přítomno evangelium a evangelizace, z druhé
strany je zde také mocná antievangelizace, která má k dispozici své prostředky a
programy a staví se proti evangeliu a evangelizaci na velmi silný odpor. Nejostřejší
boj za duši současného světa probíhá tam, kde se duch tohoto světa zdá být nejsilnější.
V tomto smyslu se encyklika Redemptoris missio zmiňuje o moderních aeropázích
(název aristokratické správní a soudní rady ve starověkých Athénách) neboli o nových
kazatelnách. Těmito aeropágy jsou dnes svět vědy, kultury a sdělovacích prostředků;
prostředí, v němž se vytvářejí intelektuálské elity, spisovatelské a umělecké prostředí.
Církev se přes veškeré ztráty neustále s nadějí dívá do budoucna. Tato naděje je
znamením moci Ducha. A moc Ducha se měří podle slov apoštola Pavla: „Běda,
kdybych nehlásal evangelium!“
Mgr. Vladimír Měřínský

Život není pískoviště
„Technika překonala všechny vzdálenosti, ale nevytvořila žádnou blízkost.“
(M. Heidegger)
Jednou z příčin trápení mnoha našich současníků je nedostatek lidské blízkosti.
Výstižně mi svoji osamělost ve vlastní rodině formulovala jedna osmnáctiletá dívka,
která si postěžovala: „Je nás v celém domě celkem sedm, ale já se tam cítím úplně
sama.“ Možná by se stejným způsobem vyjádřili i ostatní členové její rodiny.
Zatímco někteří lidé postrádají pocit sounáležitosti a zážitek sjednocení se
s druhými, jiní lidé zase nemají tendenci vytvářet zavazující vztahy. Zdůvodnění, proč
tomu tak je, by našla nejspíš psychologie, sociologie, pedagogika i další společenskovědní obory.
Život farností číslo 10

Strana 8 / 17

Pokud jde o tendenci vyhýbat se trvale zavazujícím slibům, domnívám se, že
příčina leží v neochotě nést celoživotně zavazující vztah. Důvodem bývá strach
z odpovědnosti, pocit ztráty svobody, zalíbení si v pohodlí a sobectví. Tyto důvody
mohou být také příčinou vzrůstajícího počtu soužití dvojic bez sňatku, poklesu
porodnosti, a dokonce i poklesu závazků žít v celibátu.
Mnoho dospělých lidí se chová jako děti. Chtěli by si vyzkoušet manželský život,
ale jen jako hru. Pokud je hra s jedním partnerem omrzí, jdou si hrát na manželství
s jiným na jiné pískoviště. Hodně mladých mužů by si chtělo vyzkoušet kněžské
působení nebo zažít řeholní stav, ale také jen jako klukovskou hru. Pokud je to na faře
nebo v klášteře přestane bavit, jdou si hrát jinam. Všichni přitom zapomínají, že
existují vztahy, které nelze jenom zkoušet.
Jen malým klukům, kteří si hrají s dřevěnými pistolemi na zloděje a na policajty,
je dovoleno vyměnit si role. Pro ně z toho totiž neplyne žádná odpovědnost, žádný
dopad na reálné mezilidské vztahy. U dospělých, pokud se druhým nechtějí vzdalovat
a zažívat ztrátu blízkosti, to neplatí.
K radosti lidské duše přispěje zkušenost, že v lidském životě se dají hrát hry, ale
ve hrách nelze prožít celý život. Krása blízkého vztahu vychází z věrnosti svému slovu
a žádná technika ani chemie ji nenahradí. Vždyť ovocem Božího Ducha, který překoná
každou vzdálenost, je kromě zmíněné věrnosti také láska, dobrota a trpělivost – jak
píše už svatý Pavel.
(podle Maxe Kašparů zpracoval Václav Ulrich

@ @ @
Akce pro mládež děkanátu
Valašské Klobouky ve
školním roce 2013/2014
V neděli 8. září 2013 se ve Val.
Kloboukách sešli animátoři (=
mladí lidé mající ve farnostech na
starosti pastoraci mládeže)
děkanátu Val. Klobouky, aby
naplánovali akce pro mládež
v děkanátu pro tento školní rok
2013/2014.
11.–12.10.2013 GO EXTREME! 2 (adrenalinová venkovní bojová noční hra – ve
Vlachovicích)
30.11.2013

Adventní vigilie (nejen večerní bohoslužba v předvečer
začínajícího adventu – ve Valašských Kloboukách)
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14.12.2013

Adventní duchovní obnova (přijďte obnovit svůj život v Kristu
během adventu – V ÚJEZDĚ)

15.02.2014

Pepův pohár (sportovní – pravděpodobně fotbalová a
volejbalová akce typu turnaje – ve Valašských Kloboukách)

15.03.2014

Postní duchovní obnova (obnovte svůj život v Kristu
v průběhu postní doby – v Nedašově)

12. 4. 2014

Děkanátní setkání mládeže (po třech letech je na řadě opět
„děkanátko“, tedy setkání mládeže celého děkanátu, podobná
akce typu Rio 2013, Velehrad 2013, Žďár 2012, i když
menšího rozsahu – tentokráte ve Valašských Kloboukách)

16. 4. 2014

Densing ívnyng (taneční plesová zábava – místo konání zatím
neurčeno)

1.–5.7. 2014

Pěší pouť na Velehrad (1.–3. 7. proběhne pěší putování, 4.–5. 7.
budeme přítomni na hlavním programu Dnů lidí dobré vůle,
a potom zase pěšky zpátky domů)

Více informací o jednotlivých akcích u Roberta Večeři, Vojtěcha Chupíka a Martiny
Velískové.
Většina těchto akcí bude specifikována při nedělních ohláškách, na plakátcích kostela
v Újezdě, na internetových stránkách farnosti, ve farním měsíčníku, na nově
plánovaném webu mládeže naší farnosti (podrobnosti v listopadovém měsíčníku) a na
webu mládeže valašskoklobouckého děkanátu (www.anima.wbs.cz). S propagací
problém nebude – vše se včas dozvíte a pak už bude jen na Vás, jestli se rozhodnete
obětovat trochu svého životního času našemu Pánu, který je Pánem času a bez něhož
bysme tady nikdo nebyli. Věříme, že času stráveného na těchto akcích litovat
nebudete.
animátoři naší farnosti

Pořad bohoslužeb v říjnu – farnost Újezd
1. října : Úterý
Sv. Terezie
od Dítěte Ježíše

17.00 Dr.:

Za + rodiče Kořenkovy, duše v očistci a Boží
požehnání pro živou rodinu

17.35 Új.:

Za + Renatu Maliňákovu, Josefa Maliňáka,
rodiče Hasoňovy, duše v očistci a pomoc Ducha
svatého pro živou rodinu
Za + rodiče Hetmerovy, dvě dcery, Františku
Tichou, rodiče Urbaníkovy, dva syny, dceru a
duše v očistci

2. října : Středa
Svatých andělů
strážných

18.30 Sl.:

3. října : Čtvrtek

17.00 Dr.:

Život farností číslo 10
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Ferie

rodinu
15.30 Új.:

4. října : Pátek
Sv. Františka
z Assisi
5. října : Sobota
Sv. Faustyny
Kowalské, řehol.
6. října : Neděle
27. neděle
v mezidobí
sv. Bruna, kněze
7. října : Pondělí
P. M. Růžencové
8. října : Úterý
Ferie
9. října : Středa
Sv. Dionýsia,
biskupa a druhů, m.
Sv.Jana
Leonardiho, kněze

18.30 Sl.:
6.30 Új.:

7.00
8.15
9.40
11.00
14.30

Új.:
Sl.:
Új.:
Dr.:
Lo.:

17.35 Új.:
17.00 Dr.:
17.35 Új.:
18.30 Sl.:

10. října : Čtvrtek
Ferie

17.00 Dr.:

11. října : Pátek
Ferie

15.30 Új.:
18.30 Sl.:

12. října : Sobota
Sv. Radima,
biskupa
Sobotní památka
PM
13. října : Neděle
28. neděle v
mezidobí
Hornolhotské hody
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6.30 Új.:
16.00 Lo.:

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

Za Františka Polčáka, manželku, snachu Janu,
rodiče z obou stran a Boží požehnání pro živou
rodinu
Za + Josefa Šimonů, dceru Janu, rodiče z obou
stran, živou a + rodinu a duše v očistci
Za + rodiče Sucháčkovy, Chromíkovy,
jejich + děti, snachu, duše v očistci, dar zdraví
a Boží požehnání pro živou rodinu
Za členy živého růžence z Vysokého Pole
Za členy živého růžence ze Slopného
Za farníky (svatý křest)
Za + Věru Marcaníkovu (výroční mše sv.)
Za + rodiče Hlavičkovy, živou a + rodinu
Hlavičkovu, Šůstkovu a duše v očistci
Za + manžely Vaňatkovy, dvoje rodiče, duše v
očistci, ochranu a pomoc Boží pro živou rodinu
Za + rodiče Častulíkovy, dceru Annu, jejího
manžela, syna Jana, jeho manželku
a duše v očistci
Za + rodiče Mikulkovy, Poláchovy, Františka
Drábka, dar zdraví a Boží požehnání pro žiovu
rodinu
Za + prarodiče Machů, Kuželovy, jejich syny,
rodinu Konečnou, Boží požehnání a dar zdraví
pro živou rodinu
Za + Zdeňka Bodláka, rodiče, Jiřinu a Antonína
Bodlákovy a jejich vnuka Marka
Za + Jana Václavíka, rodiče z obou stran,
manžely Pastyříkovy, Boží požehnání pro živé
rodiny a duše v očistci
Za Marii a Františka Machů, duše v očistci a Boží
požehnání pro živé rodiny
Za + rodinu Kovaříkovu, Kozubíkovu,
Lauterbachovu a Novákovu
Za + rodiče Polomíkovy, syna Františka a Boží
požehnání pro živou rodinu
Za členy živého růžence z Újezda
Za + Josefa Lysáčka, + rodiče Lysáčkovy,
Bližňákovy a živou rodinu (děti a vnuky)
Za + Miroslavu Dorničákovu (výroční mše svatá)
Za členy živého růžence z Drnovic

Ov

ŠF

An
Če
ZvV
JaK

MJ

Ov

Ra

Ku5

ŠF
ZvD
Ra
MJ
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14. října : Pondělí
Sv. Kalista I.,
papeže a mučedníka
15. října : Úterý
Sv. Terezie z Avilly

17.35 Új.:
17.00 Dr.:
17.35 Új.:

16. října : Středa
Sv. Hedviky, Sv.
Markéty Marie
Alacoque, řeholnic
17. října : Čtvrtek
Sv. Ignáce z
Antiochie, biskupa
a mučedníka
18. října : Pátek
Svátek sv. Lukáše,
evangelisty

18.30 Sl.:
17.00 Dr.:

Za + Frantliška Marcaníka, rodiče z obou stran,
snachy, švagrové, sourozence, + rodinu, dar
zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu

15.30 Új.:

Za + Josefa a Amálii Buriánkovy, syna
Stanislava, Františka Buriánka, rodiče
Buriánkovy, Bližňákovy, Boží pomoc a ochranu
Panny Marie pro živou rodinu
Za + Marii a Vladimíra Kozubíkovy, syna Aloise
a Boží požehnání pro živou rodinu
Za + rodiče Balouchovy, rodiče Buriánkovy,
jejich rodiče, dar zdraví a Boží požehnání pro
celou živou rodinu
Za + Františka Fojtíka, + rodiče z obou stran a
dar zdraví pro celou živou rodinu
Za členy živého růžence z Loučky
Za + Pavla Heinze, jeho bratry, rodiče a Boží
požehnání pro živou rodinu
Za živé a + členy mysliveckých sdružení Újezd,
Vysoké Pole a Loučka
Za + rodiče Trčkovy, duše v očistci, ochranu a
pomoc Boží pro živou rodinu

18.30 Sl.:
6.30 Új.:

19. října : Sobota
Sobotní památka
Panny Marie
20. října : Neděle
29. neděle
v mezidobí

Za Františka Častulíka, Josefa Belžíka a Boží
požehnání pro živou rodinu
Za + Františka Tichého, syna, zetě, švagry, duše
v očistci a živou rodinu
Za + Vladimíra Kráčalíka, rodiče z obou stran, +
sourozence, Boží ochranu pro živé rodiny a duše
v očistci
Za + rodiče Bartošovy, syna, rodiče Janošovy,
syna a celé zemřelé příbuzenstvo

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

21. října : Pondělí
Ferie

17.35 Új.:

Za Františka machů, sestru, švagrovou, rodiče z
obou stran a dar zdraví pro celou živou rodinu

22. října : Úterý
Bl. Jana Pavla II.,
papeže
23. října : Středa
Sv. Jana
Kapistránského,
kněze
24. října : Čtvrtek
Sv. Antonína Maria
Klareta, biskupa
25. října : Pátek
Ferie

17.00 Dr.:

Za + Františka a Annu Machů, dvoje rodiče,
syna, vnuka a zetě

17.35 Új.:

Za rodiče Mozgvovy, děti, rodiče Janáčovy, duše
v očistci a dar zdraví pro živou rodinu
Za rodiče Váňovy, dceru Jaroslavu a dar zdraví
pro živou rodinu
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18.30 Sl.:
17.00 Dr.:

Za + rodiče Zvonkovy, děti, zetě a vnučku

15.30 Új.:

Za rodiče Balouchovy, syny, vnuka, rodiče
Hubáčkovy, syny a dar zdraví pro živou rodinu

MJ

ZvS

Am

Ra
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Am
KJ

MJ
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ChV
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Adorační den
v Újezdu
26. října : Sobota
Sobotní památka
Panny Marie

18.30 Sl.:
6.30 Új.:
16.00 Lo.:
7.00 Új.:

27. října : Neděle
30. neděle v
mezidobí
Újezdské hody.
Změna letního
času na zimní
28. října : Pondělí
Svátek sv. Šimona
a Judy, apoštolů
29. října : Úterý
Ferie

8.15 Sl.:
9.40 Új.:
11.00 Dr.:

31. října : Čtvrtek
Sv. Wolfganga,
biskupa

Ku

Ma
An
Am
Ov

15.30 Új.:

Za + rodče Ludmilu a Františka Vítkovy, ochranu
a pomoc Boží pro živou rodinu

MJ

17.00 Dr.:

Za + rodiče Švachovy, syna Jaroslava, duše v
očistci a Boží požehnání pro živou rodinu
Za + rodiče Machů, Rudolfa Müllera, duše v
očistci a Boží požehnání pro živou rodinu
Za + rodiče Pláškovy, Petrů, zdraví a dary Ducha
svatého pro živou rodinu

ChV

15.30 Új.:
30. října : Středa
Ferie

Za + manžela, Otýlii a Věru Fiodorovy, rodinu
Váňovu a Boží požehnání pro živou rodinu
Za farníky
Za + Františka Žálka, rodinu Žálkovu,
Matochovu, dar zdraví a ochranu Panny Marie
pro živou rodinu
Za Dagmar Čvandovou, její sestru Stanislavu,
prarodiče Čvandovy, Benešovy a Boží požehnání
pro živou rodinu
Za + Annu Váňovu, jejího + syna Karla, rodiče z
obou stran a duše v očistci
Za + Josefa Janoše (k jeho nedožitým 50.
narozeninám), jeho + maminku, duše v očistci,
Boží požehnání a ochranu pro živou rodinu
Za + rodiče Stružkovy, sestru, bratra, dva švagry,
dar zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu

17.30 Sl.:
17.00 Dr.:

Za + rodinu Václavíkovu, dar víry a dary Ducha
svatého pro živou rodinu

Pořad bohoslužeb v říjnu – farnost Horní Lhota
3. října : Čtvrtek
Ferie
4. října : Pátek
Sv. Františka
z Assisi
5. října : Sobota
Sv. Faustyny
Kowalské, řehol.
6. října : Neděle
27. neděle
v mezidobí
sv. Bruna, kněze

10. října : Čtvrtek
Ferie
Život farností číslo 10

17.30

Za + Františka a Marii Juránkovy, živou a + rodinu a duše v
očistci

17.30

Za členy živého růžence
POUŤ ZA OBNOVU RODIN NA VELEHRADĚ

6.55
9.30

17.30

Na poděkování Pánu Bohu a Panně Marii za dožitých 50 let
života s prosbou o dar zdraví, Boží požehnání a ochranu pro
živou rodinu
Za + Jana a Františku Masařovy, jejich rodiče, sourozence a
duše v očistci
Za rodiče Honzovy, Žáčkovy, Evu Míškovu a manžele
Svobodovy
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11. října : Pátek
Ferie
12. října : Sobota
Sv. Radima,
biskupa
13. října : Neděle
28. neděle
v mezidobí
14. října : Pondělí
Sv. Kalista I.,
papeže a muč.
17. října : Čtvrtek
Sv. Ignáce z
Antiochie, biskupa
a mučedníka
18. října : Pátek
Svátek sv. Lukáše,
evangelisty
19. října : Sobota
Ferie
20. října : Neděle
29. neděle
v mezidobí

17.30
17.30

Za + rodiče Kuželovy, syna Miroslava, Marii Ambrůzovu,
dceru Marii, manžela Václava, dar víry, zdraví a Boží ochranu
pro živou rodinu
Za živou a + rodinu Řehákovu a Roubalíkovu, s prosbou
o požehnání do dalších let
Za farníky a poutníky
Sehradice: Za + Aloise a Helenu Šenovské, jejich rodiče,
pomoc Boží a ochranu Matky Boží pro celé živé rodiny a duše
v očistci

6.55
9.30
17.00

16.00

Za + Aloise Majzlíka, jeho rodiče, dar zdraví a Boží
požehnání pro celou živou rodinu

17.30
17.30

Na poděkování za dožití životního jubilea

6.55

Za + Jiřinu a Václava Havránkovy, dceru Věru, rodinu
Žákovu, jejich dva syny, Boží ochranu a požehnání pro živou
rodinu
Za farníky (svatý křest)

9.30
24. října : Čtvrtek
Sv. Antonína Maria 16.00
Klareta, biskupa

Za + Marii a Františka Poláchovy, jejich syna Františka, dar
zdraví a Boží požehnání pro ceslou živou rodinu

25. října : Pátek
Ferie
17.30
26. října : Sobota
17.30
Ferie
27. října : Neděle
6.55
30. neděle
v mezidobí
9.30
Změna letního
času na zimní
28. října : Pondělí
17.00
Svátek sv. Šimona
a Judy, apoštolů
31. října : Čtvrtek
16.00
Sv. Wolfganga,
biskupa

Na dobrý úmysl
Za Ludmilu a Oldřicha Matulíka, jejich rodiče, rodinu
Šimonů, živou a + rodinu a duše v očistci.
Za + rodiče Januškovy, Pláškovy, duše v očistci, celou živou
a + rodinu
Za Anežku a Ludvíka Heinzovy, rodiče, sourozence, duše v
očistci a dasr zdraví pro živé rodiny
Sehradice: Za + Františka Mikulce, jeho + syna, rodiče z
obou stran a duše v očistci
za rodiče Rakovy, syna, Luboše Raka, jeho manželku a duše v
očistci

Jména z kancionálu II.
(pokračování)
P. Žák František,SJ (1862-1934)
Život farností číslo 10
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Narodil se 15.května 1862 ve Hvězdě u Police nad Metují. Na kněze byl vysvěcen
5. července 1897 a do řádu Tovaryšstva Ježíšova vstoupil r. 1898. Je osobností
známou svými homiletickými a dogmatickými spisy, ale je znám i jako povídkář a
beletrista; napsal i několik divadelních her. Byl taktéž výborný exercitátor, kazatel a
duchovní vůdce zvláště na svém pracovišti u sv. Ignáce v Praze v době I. světové
války, kdy proslul svými protimonarchisti-kými kázáními. V roce 1919 založil u sv.
Ignáce chrámový sbor a ustavil Družinskou Cyrilskou jednotu. Svým dílem
(duchovními texty), které nechal zhudebnit od renomovaných autorů získal nesporné
zásluhy o rozvoj české duchovní hudby. Zemřel po těžké chorobě 22.prosince 1934 a
je pochován na vyšehradském hřbitově.
Většina písní s jeho texty byla pojata do Družinského zpěvníku a později byly
některé převzaty do Českého kancionálu, Boží cesty a dalších. Nejvíce z písní pro
Boží lid se vžila píseň Ježíši Králi, nebe a země. Kromě této jsou v Kancionálu
uvedeny s jeho texty mariánká píseň Budiž vděčně velebena a eucharistická píseň Ó,
Srdce Páně nejsvětější.
František Čech

ZPRÁVY A INFORMACE
Stavba kostela Panny Marie v Dolní Lhotě. Do konce roku plánujeme dokončit
zastřešení sakristie a přilehlých místností. Pokud bude vhodné počasí, rádi bychom
provedli vnitřní omítku stěn. Pokračuje se také v úpravě terénu kolem kostela. Všem
dobrodincům, kteří pravidelně přispívají na stavbu tohoto chrámu ke cti a slávě Boží a
ke cti Panny Marie, Pán Bůh zaplať.
Růžencová pouť v Uherském Brodě se letos koná v sobotu a v neděli 5. a 6. října.
V sobotu v 18.30 bude světelný průvod z farního kostela, v 19.00 hodin mše sv. a ve
21.00 noc mladých s Marií (růženec, naslouchání, setkání – do 24.00). V neděli slavná
mše sv. v 10.30, 13.00 svátostné požehnání, 15.00 mše sv. kněžského semináře.
Růžencové pobožnosti v říjnu: Růženec děti v Horní Lhotě vždy v pondělí, úterý a
středu. Růžencová pobožnost v újezdské farnosti vždy půl hodiny přede mší svatou.
V Drnovicích také v pondělí, středu a pátek v 18.00 ve vesnici v muzeu.
Patrocinium sv. Dionýsia – pouť v Horní Lhotě v neděli 13. října. Mše sv. v 6.55 a
v 9.30 hodin.
Dušičková pouť na Svatém Hostýně bude v sobotu 12. října a v neděli 13. října.
V sobotu po mši sv. světelný průvod na místní hřbitov.
Víkend plný dobrodružství pro táty s dětmi. (převzato z měsíčníku Oldin).
Vypravte se prozkoutm za doprovodu zkušených speleologů veřejnosti nepřístupnou
jeskyni u Javoříčka. Tato lákavá nabvídka je určena pro otce a děti do 8 let. Akce je
naplánována od 18. do 20. října (začátek v pátek večeří, končíme v neděli obědem).
Kromě výpravy do jeskyně bude připraven pestrý společenský program (hry venku,
uvnitř, zajímavá beseda, malá pouť na nedělní mši sv. atd.). Je třeba, aby tatínci i děti
byli trochu pohybově zdatnější. Kapacita je omezena, přihlaste se co nejdříve. Bližší
Život farností číslo 10
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informace a přihlášky: www.rodinnyživot.cz; Kontaktní osoba: Petr Markovič, tel.
587 405 293; e-mail: markovic@arcibol.cz
Malá pouť za velké věci. Pouť za víru v našich rodinách. Putování začíná od
katedrály sv. Václava v Olomouci do baziliky Navštívení Panny Marie na Svatém
Kopečku u Olomouce. Cesta je dlouhá 8. km a jde zhruba o dvě hodiny chůze. Podle
svých možností se můžete přidat. Odchod od katedrály je ve 13.00 hodin, nebo ve
14.30 pod kopcem v Samoiškách. Zakončení v 15.00 hodin mší svatou v bazilice.
Nejbližší termín poutě je 27.10., další 10.11. Bližší inf.: www.rodinnyživot.cz; nebo
tel.: 587 405 251, e-mail: reznickova@arcibol.cz.
Patnáctá svatohubertská pouť na Svatém Hostýně bude v sobotu 19. října.
Misijní neděle – 20. října. Modlíme se za misionáře a misie. Sbírka při bohoslužbách
bude odeslána na potřeby misionářů.
Duchovní obnova v Dolní Lhotě s otcem Gorazdem O.Praem. bude v sobotu 26.
října. Přihlášky v sakristii. Podrobnosti na vývěskách kostelů.
Hody v Újezdě připadají letos na neděli 27. října.
Z pastoračního programu arcidiecéze na příští rok: Rok 2014 vyhlašuje ČBK
Rokem rodiny (na připomínku Roku vyhlášeného OSN před 20 lety). Ústřední akcí
bude Národní pouť rodin 30. 8. 2014 ve Žďáru n. Sáz. V naší diecézi věnujeme celý
rok rodině a to zvláště z pohledu témat uplynulého roku: Víra v rodině: předávání
víry, společné prožívání eucharistické úcty a svatého přijímání, modlitba v rodině.
28. 7. 2014 si připomeneme sté výročí vypuknutí 1. světové války. Většina obcí má
pomníky obětem války. Podrobnosti jednotlivých duchovních programů budeme
zveřejňovat s předstihem během roku. Podrobný pastorační plán našich farností bude
vypracován a uveřejněn v listopadovém měsíčníku. Priorita je v tomto pořadí: Obecná
(světová) církev, Arcidiecéze, farnost.

SKUPINY

ÚKLIDU

V kostelích újezdské farnosti
v říjnu 2013
______________________________________________________

Dat. : Újezd : Drnovice : Slopné :
_____________________________________

5.10.:
12.10.:
19.10..
26.10..

16.
17.
18.
1.

2.
3.
4.
5.

7.
8.
9.
10.

--------------------------------------------------------------------------------------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;
Život farností číslo 10
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www.farnosthornilhota.cz. Uzávěrka vždy dvacátého dne předcházejícího měsíce.
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