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VŠICHNI VĚRNÍ ZEMŘELÍ
Nejobydlenějšími místy na světě jsou
hřbitovy. Teprve když je navštívíme,
uvědomíme si, že je tu řada generací našich
předků, z nichž někteří mají jména na
náhrobcích, většina však odpočívá v jakési
anonymitě věků. Alespoň jednou za rok si
většinou připomínáme, že nás skrze staletí
propojuje s našimi dějinami řada osob,
jejichž vlastnosti jsme v té či oné míře
zdědili, k nimž patříme. Na takzvané
"Dušičky", což je církevní připomínka všech
věrných zesnulých, chodíme na hřbitovy,
nosíme tam květiny a stojíme v tichém
zamyšlení či modlitbě.
Bývá zvykem právě v této době zpustit
lamentace o zlodějích, kterým není nic svaté.
Kteří drancují a plundrují i hřbitovy a
náhrobky, aniž dbají na etiku či bolest
pozůstalých, kteří nacházejí zničené památky
na své zesnulé. Snad největší pohromou jsou
zmizelé urny, zatímco o osudu nebožtíků se
můžeme jen dohadovat.
Rád bych tentokrát připomněl krásu naších hřbitovů, ne jejich zanedbanost, ne
lhostejnost, s jakou přistupují mnozí ke svým zesnulým předkům. Existuje dokonce
několik knih, které nás našimi nejznámějšími hřbitovy provázejí. Poukazují na
hodnotná umělecká díla, na náhrobky od renomovaných sochařů, na architektonicky
zajímavé hrobky a další pamětihodnosti. Vždyť procházka hřbitovem nemusí být jen
jakousi podivnou morbidní zábavou, ale připomínkou souvislostí. Nemusí to být jen
Slavín, který je pln slavných jmen, výkvětu našeho národa. Procházím-li hřbitovem,
žasnu často nad péčí a umem, s nímž se kdysi lidé starali o své drahé zemřelé.
Kéž bychom i dnes, kdy nestavíme honosné hrobky, dokázali našim zesnulým
postavit krásný pomník ve své paměti, pomník modlitby za pokoj jejich duše. Ono
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"memento mori", barokní "mysli na smrt", je totiž zdravou relativizací našich často
zbytečných půtek a hádek. I my se jednou k našich blízkým přidáme a věříme, že
závěrečné setkání bude setkání všech, kdo dokázali skutečně milovat. Bůh je totiž
Láska.
(z knihy Glosy od kardinála D. Duky připravil V. Ulrich)

K zamyšlení

Čas pšeničného zrna
Cesta člověka nekončí na této zemi, jak
si mnozí z nás myslí. Myslí si to, když
pokládají hřbitovy za znamení definitivního
cíle cesty a konce všeho. Je to základní
omyl. Hřbitov není ničím jiným než skříní,
kam
klademe
první,
nikoli
však
nejdůležitější symbol naší existence,
podobně jako odkládáme staré šaty. Smrt, od
chvíle, kdy máme podíl na věčném životě,
není ničím jiným než znamením. Máme však
tu ošklivou skříň, která má za úkol nás
upozorňovat na důležité věci, abychom se
trochu zamysleli a abychom se znovu vydali
na cestu vedoucí mnohem dál. Pozemský
život je tedy jen prvním krátkým úsekem naší cesty, cesta, která je ještě dlouhá. Je to
čas "obilného zrna, které umírá" v zemi, je to doba jednoho pozemského dne ve
srovnání s tisíci lety u Boha. Je to však velmi důležité období, protože pro Boha je
důležité vše. Po ukončení pozemského života začíná nové období, které má jinou
formu a jiná znamení, ale není více věčné než období první, neboť i to je věčné a jeho
hodnota byla přenesena světlem, odívajícím podstatu člověka. Ta je dána Bohem od
samého počátku při stvoření. Řekl bych ti, že život věčný, ten opravdový, je stejným
poznání Boha, jež během tvé cesty roste, ale nemění podstatu věcí. Je to poznání před
pozemskou smrtí a poznání po ní, i když se řadí do jiné skutečnosti.
(podle C. Carretta připravil V. Ulrich)

MODLITBA K PANNĚ MARII ZA DOBROU SMRT
Ó Maria, sladké útočiště bídných hříšníků, až bude muset má duše odejít z tohoto
světa, pro bolest, kterou jsi zakoušela, při smrti svého Syna na kříži, pomoz mi, má
Matko, v tu chvíli svou milostí!
Vzdal ode mne pekelné nepřátele a přijď si pak pro moji duši a uveď ji k věčnému
Soudci! Neopouštěj mne, moje Královno!
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Po Ježíši musíš být mou posilou v tom hrozném okamžiku. Pros svého Syna, aby mi
popřál pro svou dobrotu zemřít při objímání tvých nohou a vydechnout duši do jeho
svatých ran se slovy: Ježíši a Maria, vám daruji své srdce i svou duši. Amen.

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 listopad:

Úmysl všeobecný: Za kněze prožívající těžkosti, aby na své cestě věrnosti nacházeli
posilu, ve svých pochybnostech povzbuzení a ve svém utrpení útěchu.
Úmysl misijní: Za církve v Latinské Americe, jež jsou plodem misií z Evropy, aby
vysílali misionáře ostatním církvím.
Úmysl národní: Aby křesťané upřímně hledali cestu k jednotě a usilovali o její
dosažení.

Z FARNÍCH MATRIK :
Do společenství víry jsme skrze
svátost křtu v měsíci říjnu 2013
přijali:
Andreu Doruškovou
Františka Kučeru
Nikol Boraňovou

Drnovice
Sehradice
Horni Lhota

Svou společnou cestu životem začali
před Božím oltářem:
Martin Cigánek
Poteč
Dagmar Tvarůžková Újezd
Alena Váňová
Ladislav Škarek

Slopné
Slopné

V měsíci říjnu odešli na věčnost
a byli pohřbeni:
3. září 2013:
Mária Kuzmová
Horní Lhota 69
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80 let

4. října 2013:
Miroslav Opravil
Drnovice 60

62 let

9. října 2013:
Františka Jurková
Slopné 134

80 let

17. října 2013:
Josef Drga
Újezd 245

95 let

21. října 2013:
František Váňa
Slopné 164

78 let

24. října 2013:
Marta Machů
Vysoké Pole 5

70 let

Odpočinutí věčné dej jim, Pane
a světlo věčné ať jim svítí,
ať odpočívají v pokoji.
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Z pamětní knihy farnosti Horní Lhota.
Náboženské poměry dle zaznamenání P. Dominika Doležela,
faráře v Horní Lhotě v letech 1896 – 1908
Navazujíc na předchozí úvahy po Boží přítomnosti či nepřítomnosti v souvislosti
s holokaustem se nabízí myšlenka karmelitánské mystiky, obraz temné noci,
přicházející nejen na individuální cestě člověka, ale že existují také „kolektivní temné
noci“, např. tragické zkušenosti 20. století. Tyto tragedie nepřestaly, terorismus, násilí,
zvrácené smýšlení jsou přítomny bohužel i v našem 21. století. Tragedie holokaustu je
pro lidstvo velkým mementem, nemůžeme však být nekritičtí. Francouzský katolický
básník Charles Pégui napsal kdysi tváří v tvář vzmáhajícímu se katolickému
antisemitismu ve své vlasti, že skrze eucharistii, přijímání Těla a Krve Ježíše Krista,
v nás křesťanech „koluje židovská krev“ a skrze Krista jsme tak „tělesnými“ a
„pokrevními“ příbuznými všech židů. Jistě nás to nepohoršuje, naopak. František
Halas v kap. EXKURS XV píše, že ve své kondolenci zaslané do Vatikánu po smrti
Pia XII. v říjnu 1985 se tehdejší ministryně zahraničí státu Izraele Golda Meirová
vyjádřila o zesnulém těmito slovy: Život naší doby byl obohacen hlasem, který
vyjadřoval nad63,99+ vřavou každodenních konfliktů velké mravní pravdy.
Oplakáváme velkého služebníka míru. Již v roce 1943 napsal příští prezident Izraele
Chaim Weizmann, že Svatý stolec poskytuje všude, kde je to možné, svou mocnou
pomoc, aby zmírnil smutný osud mých pronásledovaných souvěrců. Moše Šarett, jeho
spolupracovník, při setkání s papežem na konci 2. světové války řekl: Mou první
povinností bylo poděkovat jménem židovského národa vám a vašim prostřednictvím
katolické církvi za všechno, co jste udělali v různých zemích pro záchranu Židů.
Benedikt XVI. ještě v době svého pontifikátu přijal delegaci zástupců židovských
organizací z USA, setkal se s židovskými představiteli při návštěvě synagogy v Kolíně
nad Rýnem a v r. 2006 v Osvětimi. Při přijetí ve Vatikánu připomněl historický vývoj
vztahů mezi křesťany a židy a vyzdvihl především deklaraci II. vatikánského koncilu
Nostra aetate jako „milník na cestě smíření“. Církev podle něj hluboce a nezvratně
odmítá všechny formy antisemitismu a buduje dobré a trvalé vztahy mezi oběma
komunitami.“
Byl jsem velmi potěšen při návštěvě zdejší školy zjištěním, že vedení školy a její
zainteresovaní pracovníci mají mj. v plánu se svými žáky uskutečnit vzdělávací zájezd
do Osvětimi v duchu výše uvedených myšlenek.
Otázku poměru církve k nekřesťanským náboženstvím řeší, jak bylo výše zmíněno,
jako závažné novum II. vatikánský koncil Deklarací Nostra aetate 4, kde se v její 2.
části píše: „Protože tedy mají křesťané a Židé tak velké společné dědictví, chce tento
sněm podpořit a doporučit vzájemné poznávání a úctu. Toho lze dosáhnout především
biblickými a teologickými studiemi a bratrskými rozhovory. Třebaže židovští předáci
se svými stoupenci přivodili Kristovu smrt, přece nelze to, co bylo spácháno při jeho
mučení, přičítat všem Židům bez rozdílu, ani tehdejším ani dnešním. I když je církev
novým Božím lidem, přece nesmějí být Židé označováni ani za zavržené Bohem ani za
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prokleté, jako kdyby to vysvítalo ze svatého Písma. Proto, ať si dají všichni pozor, aby
při katechezi a při kázání Božího slova neučinili nic, co se neshoduje s pravdou
evangelia a s Kristovým duchem. Církev, která zavrhuje veškerá pronásledování, ať
jde o kohokoliv, protože má na paměti společné dědictví se Židy a je vedena nikoli
politickými pohnutkami, nýbrž náboženskou evangelní láskou, čelí nenávisti,
pronásledování a projevů antisemitismu, jimiž se kdykoliv a kdokoliv obrátil proti
Židům. Ostatně Kristus, jak církev vždy učila a učí, podstoupil dobrovolně a
s nesmírnou láskou utrpení a smrt za hříchy všech lidí, aby všichni dosáhli spásy. Je
tedy povinností církve ve svém kázání hlásat Kristův kříž jako znamení všeobecné
Boží lásky a zdroj veškeré milosti“. Na otázku, zda jsou Židé stále ještě klíčovou
otázkou pro budoucnost světa, jak se říká v bibli, odpovídá Ratzinger. „... V každém
případě jako první nositelé zaslíbení – a tedy jako národ,ve kterém se odehrávalo
základní velké období biblických dějin – nepochybně stojí ve středu světových dějin.
Mohli bychom namítnout, že tak malý národ nemůže přece mnoho znamenat. Myslím
si však, že se ve všech epochách a velmi jasně i dnes ukazuje, že je tento národ
v něčem zvláštní, že velká rozhodnutí světových dějin s ním téměř vždycky nějak
souvisí.“
Po ukončení úvah o respektive možných staronových problémech ve vztazích mezi
občany či farníky pokračujeme v záznamech o poměrech a práci ve farnosti po
příchodu P. Dominika Doležela, který začíná tím, že především doufá a spoléhá se na
pomoc Boží. A také jak píše „pomohl“, že do 9. května 1896, ve kterýžto den byla tzv.
generální visitace J. Milosti arcibiskupem Theodorem Drem. Kohnem odbývána, při
níž jako koncomisař visitační fungoval Dr. Klug, metropolitní prelát – byl kostel vně i
uvnitř dosti pěkně upraven. Neboť střecha znovu pokryta, hřbitov nově ohrazen.
Uvnitř kostela loď vybílena, presbytář slušně vymalován, čehož ozdobou jsou po
stranách na zdi olejové obrazy – Božského Srdce Páně a Nejčistšího Srdce Panny
Marie. Na hlavním oblouku osm andělíčků nesoucích stuhy s nápisy osmera
blahoslavenství. Dlažba nová, v presbytáři položená vzorkovaná cementová a stupeň
mramorový položen. Nádobí posvátné všechno pozlaceno a postříbřeno tak, že co při
generální visitaci do rukou bylo třeba vzíti, vše nově upraveno. Třetinu všeho nákladu
přispěl náboženský fond, jelikož pan inženýr Sedláček z Uherského Hradiště všechno
při prohlídce střechy do dodatečného rozpočtu přijal a vřadil a jako nezbytně nutné
uvedl. Ve faře také postavena nová světnice z čeledníku a ze dvou tmavých komůrek
zařízena kuchyně nákladem farářovým, jemuž už bylo farníků líto. Všechno s pomocí
Boží hned bylo zaplaceno, neboť lidé na vyzvání prosebné pomalu peníze snášeli a
sice složili: a) z Horní Lhoty 147 zl, b) z Dolní Lhoty 78,50 zl, c) ze Sehradic 147,50
zl – spolu 373 zl. Z toho zaplaceno: za cementové dlaždice 63,99 zl, dovoz a položení
24 zl, doprava sošek na oltáři a křtitelnice 48,74 zl, oprava nádobí 70,92 zl, stupeň
mramorový bez dovozu 28 zl, nový koberec na stupně oltářní 24,44 zl,vymalování
presbytáře a natření oltáře 260 zl, jiná oprava v kostele a kříže u hřbitova12,20 zl,
celkem 538,29 zl. Porovnáme-li příjem per 373 zl s vydáním per 538 zl 29 k jeví se
nedostatek per 165 zl 29 k. I obrátil jsem se s prosbou na svého bratrance rolníka ze
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Příkaz za Olomoucem p. Josefa Pospíšila a ten mi poslal sbírku, již v rodině blízké své
učinil a sice celkem 130 zl. Ostatní zaplať Pán Bůh!
Pokračování příště
Mgr. Vladimír Měřínský/

ŽIVOT A POSLÁNÍ KŘESŤANŮ V CÍRKVI A VE SVĚTĚ
Sněm jako událost obdarování a nového porozumění (čl. 11)
Dokument Plenárního sněmu katolické církve v ČR ve své 11. kapitole konstatuje,
že dnes již mnohem lépe víme, jak radikální musí být naše proměna, abychom uměli
čelit nejrůznějším pokušením atd. Je otázka zda a jak to umíme? Zejména
v současnosti kdy nás provázejí a čekají nejrůznější změny, nové tváře ve státní
administrativě, oslavy, jubilea a nevím co ještě. K zamyšlení nad tím vším jsem si
dovolil vypůjčit do příspěvku našeho farního měsíčníku jeden z fejetonů P. Jana
Rybáře, S.J. z jeho druhého rozšířeného vydání Musíš výš. V jeho lidských slovech
čteme: „Když byl 19. června 1946 (tedy před 67 lety) opět zvolen prezidentem Dr.
Beneš, opouštěl Vladislavský sál za doprovodu Fierlingra a Zápotockého. Tehdy jsme
netušili, jak je tento doprovod charakteristický pro politickou situaci. To jsme
pochopili až 25. února 1948, kdy už si nikdo nemohl dělat žádné iluze o politické
situaci u nás. Náš profesor latiny vystihl tuto situaci jedinou větou: Bude s námi zle. A
bylo. Z profesorů našeho gymnázia si odseděl každý v průměru asi tři roky vězení. Ze
čtyřiceti mých spolužáků bylo vězněno nebo internováno celkem devatenáct. Důvody?
Většinou odmítnutí spolupráce s tajnou policií. Všechna někdejší uznání zásluh z doby
nacistické okupace byla zapomenuta. Pražský arcibiskup i jiní hodnostáři vyzývali
k rozvaze, spravedlnosti a odpovědnosti. Bylo ale pozdě. Všechna varování před
zakukleným zlem nepomohla. Národ byl opojen osvobozením, které se změnilo
v nastraženou past. A ta v únoru sklapla. Tak jako nepomohlo varovat Němce před
nacismem, nepomohlo ani varování Čechů před komunismem. Bylo nutno přejít
hořkou zkouškou. Ani dnes není ještě mnohým jasné, že byl národ připraven o své
nejkrásnější a nejcennější hodnoty. Mnozí s nostalgií vzpomínají na hrnce plné masa,
které jsme měli za časů rudé diktatury jisté. Když naříkáme, jak zlé jsou časy,
pamatujme, že časy jsou takové, jací jsou lidé. Již na konci 4. století myslitel Augustin
řekl: „Čas – to jsme my sami“.
Zde slavit – znamená proti srsti času říkat slova svá. Objeví se mnoho prachu
farizejstvím přihlazeného, svrab po kůži rozlezlý jak mapa držav knížectví pekelných i
lysá místa naprosté netečnosti. Nikdo se neschová v domech stavěných na písku
nejistot, co se žulově tváří. Zbude jen nářek po pravdě zavržené /Jan
Zahradníček,1946/.

@ @ @
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MINISTRARE
(nové neperiodické okénko pro ministranty)
Milí ministranti farnosti Újezd, v září nám začal nový školní rok a s ním i pravidelné
ministrantské schůzky. Letošní školní rok 2013/2014 bude jedinečný, neboť je plný
novinek, na které se můžete těšit, např.:





pravidelné schůzky (každé dva týdny – 1x hry, 1x vyučování),
společné ministrantské akce (např. opékání, fotbal, promítání filmu,
stanování, výlety atd.),
společné akce s ministranty ze Slopného a z Drnovic,
soutěže o ceny a mnohé další.

Největší novinkou je však spuštění nové
ministrantské webové stránky. Tato internetová
stránka je, narozdíl od výše uvedených novinek,
společná pro ministranty jak z Újezda, tak ze
Slopného a z Drnovic (ministranti z Horní Lhoty
jsou samozřejmě také vítáni a i oni zde mohou najít
spoustu zajímavých poznatků). Web je plný
informací o jednotlivých farnostech, kostelích,
najdete zde také seznamy ministrantů, data
ministrantských
schůzek,
plánované
akce,
fotogalerii, encyklopedii se zajímavostmi, modlitby,
velkou ministrantskou soutěž (zatím určenou pouze
pro újezdské ministranty), odkazy na další stránky
atd. Prostě je toho víc než dost! A to ještě není
všechno, postupně se bude tento web upravovat a
budou následovat další novinky – můžete se těšit!
Web je společný pro 3 vesnice, v nichž se
pravidelně ministruje, a ministrantští vedoucí
v jednotlivých vesnicích se budou snažit, aby
informace na tomto webu byly stále aktuální a
platné. Každá z farností (Újezd, Slopné i Drnovice)
bude mít na této stránce svou záložku sloužící k lepší orientaci pro ministranty. Máte
se, kluci, na co těšit! Adresa webu je: www.ministranti-ujezd.webnode.cz
Jsme také otevřeni novým tvářím a každý, kdo by se k nám chtěl přidat, začít
ministrovat a sloužit Pánu u oltáře, je velmi vítán. Nebojte se kluci přijít na nějakou
ministrantskou schůzku a zapojit se, nebo oslovte svého kamaráda, který ministruje, a
poproste ho, jestli byste s ním mohli na schůzku přijít – určitě vás neodmítne, bude
naopak rád. Hlavně se nebojte – strach není od Boha, strach je od toho Zlého. A tomu
my se přece poddávat nebudeme! Hodně zdaru v tomto boji i v celém školním roce
přejí
vedoucí ministrantů z Újezda, Slopného a Drnovic
Život farností číslo 11
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K zamyšlení …

Závěr Roku eucharistie
Nedávno jsem si přečetl Život zlínských farností, což je obdoba našeho farního
měsíčníku, a velmi mě tam zaujal článek P. Ivana Fišara, týkající se závěru Roku
eucharistie. V něm nejprve upozorňuje, že tento Rok eucharistie končí už 24. listopadu
2013, tedy na slavnost Ježíše Krista Krále a vybízí, jeho slovy, k „POŘÁDNÉMU
FINIŠI“ v úkolech, jež nám stanovil otec arcibiskup ve svém pastýřském listě na
začátku loňského adventu:







Využít tohoto roku k hlubšímu poznání a prožívání mše svaté.
Rozdělit se o své zkušenosti s prožíváním mše svaté a svého přátelství
s Ježíšem se svými blízkými či známými.
Pozvat na mši svatou ty, kteří se odcizili, nebo chodí jen jednou za čas.
Nabídnout přípravu ke svatému přijímání těm, kteří svátostného Ježíše
ještě ani jednou v životě nepřijali.
Zvláště pamatovat na nemocné a staré v rodině, ulici, domě či bytovce,
kteří nemohou do kostela, aby v tomto roce měli příležitost k svatému
přijímání alespoň jednou za měsíc doma.

Po přečtení těchto cílů bychom se měli sami sebe poctivě ptát: Jak jsme tyto úkoly
otce arcibiskupa naplňovali? Zkusme si odpovědět hned teď.
A pokud to nebylo nic moc, tedy většina z úkolů nebyla z naší strany naplněna, měli
bychom se snažit na závěr Roku eucharistie k pořádnému finiši ve splnění těchto cílů.
P. Fišar dokonce říká, že bychom všech pět bodů měli zahrnout i do zpytování
svědomí před každou
zpovědí.
Cílem vyhlášení Roku
eucharistie nebylo zahltit
nás dalšími úkoly a
požadavky, ale poznat
hloubku a smysl této
obdivuhodné svátosti (1.
úkol otce arcibiskupa).
Můžeme se o to mimo
jiné
pokusit
např.
přečtením nějaké knížky
týkající se mše svaté,
rozjímáním nad Písmem v těch místech, kde Ježíš ustanovuje eucharistii, anebo tím, že
se budeme snažit dávat po celou dobu mše svaté pozor. Kéž se nám to všem zdaří.
Připravil Vojtěch Chupík

Život farností číslo 11
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GODZONE
(periodické okénko pro mladé z našich farností)
Po dvouměsíční pauze se tu opět hlásí mládež naší farnosti.

Co se událo v měsíci říjnu:
 pouť našeho děkanátu za obnovu rodin a kněžská povolání na Velehradě
 GO EXTREME! 2
 večer chval v Horní Lhotě a Újezdě

Ohlasy k akcím
GO EXTREME! 2
Druhý ročník této adrenalinové hry už byl mírnější než ten minulý – nejednalo se o
výsadek, ale o bojovku typu: dostanete neonové náramky a chraňte si je, aby vám je
nevzali. Úkolem bylo dostat se ve skupinkách přes les plný chytačů, kteří měli za úkol
nám tyto náramky brát. Vyvrcholení bylo u Hložecké kaple, kde jsme se pomodlili
desátek. A pak už hurá zpět na chatu ve Vlachovicích, přičemž po cestě na nás opět
čekalo nebezpečí – nepravidelně umístěné hlídky, kteří se nám hlava nehlava snažili
náramky odebrat – a někdy to byl opravdu tuhý boj.  (Vojta Chupík)

Co jsme prožili ve spolču
Setkání bylo něčím zvláštní... Otec Kryštof se nabídl, že by rád navštívil naše spolčo a
připravil si nějaké téma. O tom, že spolčo bude výjimečné svědčila i velká účast (pár
nováčků). Hlavním tématem tohoto spolča bylo: Co bylo na počátku a jak Bůh stvořil
svět. Na začátku jsme se pomodlili takovým způsobem, že jsme náhodně otevřeli Bibli
a přečetli kratinký úryvek. Poté jsme se zaposlouchali do výkladu. Otec moc pěkně
mluvil o dvou různých světech. Pozemském - kde žije člověk (střežen svým andělem),
měří se zde čas a k něčemu směřujeme. Druhým světem je svět neviditelný, který je
někde kolem nás - Bůh, andělé, nebe, peklo. Zde vše trvá věčně. Mluvil také o tom, že
Bůh nejprve před stvořením světa stvořil 4 archanděly (angel = posel) - Michael,
Gabriel, Rafael a Lucifer. Lucifer měl z nich nejdůležitější poslání , a to zvěstovat
budoucím lidem o velikosti Boha, to jaký je. protože však Boha nejlépe znal, zatoužil
být také jako on a nechtěl mu být poslušným. Proto ho Bůh zavrhl a tak vzniklo peklo a
zlý duch, který nás v našem svědomí nabádá ke hříchu. Hlas ve svědomí = hlas andělů
nebo Lucifera. Mimo jiné nám bylo vysvětleno, čím se od sebe liší jednotlivé sféry:
neživá příroda, flora, fauna a lidé. Posledním bodem otcova skvělého výkladu byl
hřích. Jak na člověka působí a že ho vede do záhuby. Zmínili jsme se také o tom, jak to
funguje v očistci. Protože jsme se skoro měsíc neviděli, tak samozřejmě nemohla
Život farností číslo 11
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chybět volná zábava, při které jsme si zazpívali, občerstvili se a popovídali si. Moc se
nám domů nechtělo, ale snad se zase všichni potkáme na příštím spolču.
Tímto děkuji otci Kryštofovi z jeho krásná slova a vyšetřený čas a Katce Januškové za
hru na kytaru. :)
Klára Mačková

Příští spolčo
V sobotu 16.11.2013 opět ve Slopném nad hasičárnou v 19:00. Tématem
bude EVANGELIZACE.

Akce na příští měsíc
02.11.2013 – Večer chval v Horní Lhotě (začátek v 18:00)
09.11.2013 – Večer chval v Újezdě (začátek v 18:00)
16.11.2013 - Mládežnické spolčo (ve Slopném, v 19:00 - téma: evangelizace)
17.11.2013 - Křest 3.CD skupiny ADORARE (začátek ve 14:00 v KD Klobučan, vstupné
dobrovolné, možnost zakoupení CD i nového zpěvníku této velmi úspěšné křesťanské
skupiny)
23.11.2013 – Den arcidiecéze v Olomouci (Celá arcidiecéze se sejde spolu s o.
arcibiskupem při slavnostním vyznání víry a netriviálním doprovodném programu.
Proč? Protože uplynulo 950 let od obnovení diecéze (založena byla už r. 880). A taky
si to přeje papež, aby při ukončení roku víry bylo společná slavnost s vyznáním víry s
(arci)biskupy. Těšit se můžete na prohlídky čehokoliv arci*, prezentace center pro to i
ono (pro mládež, pro rodinu atd.), adoraci a požehnání. Začíná se v 10:00.)
30.11.2013 – Adventní vigilie + mládežnická mše svatá ve Val. Kloboukách (Není nad
to vstoupit do adventu tou správnou nohou, začátek ve večerních hodinách – čas
bude upřesněn v ohláškách.)

K zamyšlení
Dva mniši pěstovali růže. První se při rozjímání rozplýval nad jejich krásou a vůní.
Druhý naopak růže stříhal a obdarovával kolemjdoucí. Jednoho dne ho ten první
mnich napomenul: „Jak se můžeš tak jednoduše zbavovat radosti ze svých růží a jejich
vůně?" Ten druhý odpověděl: „Růže zanechají velkou vůni na rukou toho, kdo je
daruje!" Jedno přísloví říká: „Braní naplňuje ruce, ale darování srdce."
(z knihy: Příběhy pro osvěžení duše; Pino Pellegrino)
Spoustu dalších zajímavých věcí a různých akcí pro mladé (i trochu staší :) ) křesťany
naleznete také na našich stránkách: www.mladiprokristauhl.webnode.cz
Připravili mladí z Mládežnického spolča
(popisek Dne arcidiecéze převzat ze stránek animátor)
Život farností číslo 11
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Pořad bohoslužeb v listopadu – farnost Újezd
1. listopadu : Pátek
Slavnost
VŠECH
SVATÝCH

2. listopadu : Sobota
Vzpomínka
NA VŠECHNY
VĚRNÉ
ZEMŘELÉ

6.30 Új.:
15.30 Új.:
17.00 Dr.:
17.30 Sl.:
6.30
8.30
8.30
16.00

Új.:
Sl.:
Dr.:
Lo.:

7.00 Új.:
3. listopadu : Neděle
31. neděle
v mezidobí
Martina de Porres,
řeholníka

8.15 Sl.:
9.40 Új.:
11.00 Dr.:

4. listopadu : Pondělí
Sv. Karla
Boromejského,
biskupa

15.30 Új.:

5. listopadu : Úterý
Ferie

17.00 Dr.:
15.30 Új.:

6. listopadu : Středa
Ferie
7. listopadu : Čtvrtek
Ferie

17.30 Sl.:
17.00 Dr.:
15.30 Új.:

8. listopadu : Pátek
Ferie
17.30 Sl.:
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Na dobrý úmysl
Za + Josefa Mozgvu, dva syny, rodiče z
obou stran, zetě a Boží požehnání pro živé
rodiny
Na úmysl dárce
Za + Marii Vyskupovu, rodiče Vyskupovy,
Vašinovy, živou a + rodinu
Na úmysl Svatého otce
Za všechny věrné zemřelé
Za všechny věrné zemřelé
Na poděkování Pánu Bohu k 80
narozeninám, + manželku, ochranu a
pomoc Boží pro živé rodiny
Za + Jarmilu a Josefa Macíkovy, jejich
dceru Jarmilu, rodiče Slovákovy, jejich
dceru Marii, syna Františka, vnučku
Barboru a Boží ochranu pro živou rodinu
Za živou a + rodinu Machů
Za Marii a Oldřicha Martinkovy, rodinu
Martinkovu, Kolajovu a Boží milost pro
živou rodinu
Za + rodiče Struškovy, děti, dva zetě,
vnuka a vnučku, celou živou a + rodinu
Za + rodiče Ovesné, Okaté, manžely
Pastyříkovy, + Josefa Holíka, Černého,
Jana Václavíka, dar zdraví, Boží požehnání
pro živé rodiny a duše v očistci
Za + Františku Vašičkovu, + manžela
Antonína a dar zdraví pro živou rodinu
Za + rodinu Janišovu, Obadalovu a Boží
požehnání pro živou rodinu
Za + rodiče Kozubíkovy, syna Jjindřicha,
snachu, vnuka, duše v očistci a dar zdraví
por celou rodinu
Za + Andělu a Františka Machů, jejich
rodiče, sourozence, dceru, zetě, duše v
očistci a Boží ochranu pro živé rodiny
Za + Jana Šimoníka, prarodiče, rodiče
Tejmlovy, duše v očistci a Boží požehnání
pro živé rodiny
Za + Annu Hořákovu, na poděkování za
ochranu Panny Marie a pomoc Boží pro
živou rodinu

Ku
MJ
Am
KJ

ŠF
Ov

An
Če
ZvV
JaK

Ov

MJ

Ra
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6.30 Új.:
9. listopadu : Sobota
Svátek Posvěcení
lateránské baziliky

16.00 Lo.:

7.00 Új.:
10. listopadu: Neděle
32. neděle
v mezidobí
Lva Velikého,
papeže
11. listop. : Pondělí
Sv. Martina
Tourského, biskupa
12. listopadu : Úterý
Sv. Josafata, biskupa
a mučedníka

8.15 Sl.:
9.40 Új.:
11.00 Dr.:

15.30 Új.:
17.00 Dr.:
15.30 Új.:

13. listopadu : Středa
Sv. Anežky České,
panny
14. listop. : Čtvrtek
Ferie

17.30 Sl.:
17.00 Dr.:
15.30 Új.:

15. listopadu : Pátek
Sv. Alberta
Velikého, biskupa
a učitele církve
16. listop. : Sobota
Sv. Markéty Skotské,
Sv. Gertrudy, panny

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

17. listop. : Neděle
33. neděle
v mezidobí
Sv. Alžběty
Uherské, řeholnice
Patrocinium sv.
Anežky v Drnovicích

Život farností číslo 11

8.15 Sl.:

9.40 Új.:
11.00 Dr.:

Za + Jaromíra Pochylého, rodiče, Ludmilu
Pochylou, Vladimíra Pochylého, duše v
očistci a Boží ochranu pro živou rodinu
Na poděkování Pánu Bohu u příležitosti
životního jubilea s prosbou o další pomoc,
dar zdraví a ochranu Panny Marie pro živé
rodiny
Za Ludmilu a Stanislava Zvončákovy, duše
v očistci a pomoc Boží pro živou rodinu
Na poděkování Pánu Bohu za přijatá
dobrodiní, živou a + rodinu Hlavičkovu,
Kolaříkovu, Machů a duše v očistci
Za farníky (sv. křest)
Za + Josefa Bodláka, bratra, manželku a
živou rodinu
Za + Emila Hůště, dva syny, rodiče z obu
stran a živou rodinu
Za Josefa a Emílii Machučovy, jejich
rodiče, syna Miroslava a duše v očistci
Za + Rudolfa Hlavičku (k nedožitým 90.
narozeninám), syna Josefa, duše v očistci,
dar zdraví a Boží požehnání pro živou
rodinu
Za + Emila Šustka, bratra, dvoje rodiče,
duše v očistci a živou rodinu
Za + rodinu Žákovu, Chalupovu, duše v
očistci a Boží ochranu pro živou rodinu
Na poděkování Pánu Bohu u příležitosti
životního jubilea, dar zdraví, Boží
požehnání a ochranu Panny Marie pro
živou rodinu
Za živou a + rodinu Máčalovu, Talašovu,
Bližňákovu, Kozubíkovu a duše v očistci
Za + Josefa Váňu, Ludmilu Váňovou,
rodiče z obou stran, duše v očistci a dar
zdraví pro živou rodinu
Za + rodiče Počiorkovy, syna Pavla, dceru
Jaroslavu, pravnuka Tomáška Koutného,
ochranu a pomoc Boží pro živou rodinu
Za + Martina a Michalčíka, manželku,
syna, sourozence, rodiče Janošovy, syna,
snachu a ochranu Panny Marie pro živé
rodiny
Za + Aloise Polácha (10. výročí úmrti)
Za farníky a poutníky

Ku

ŠF
ChV
Ma
MJ
MJ

Ov

KM

ŠF

ŠF
ZvD
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MJ
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18. listop.: Pondělí
Posvěcení bazilik
sv.apoštolů
Petra a Pavla v Římě

15.30 Új.:

17.00 Dr.:
19. listopadu : Úterý
Ferie
15.30 Új.:
20. listopadu : Středa
Ferie
17.30 Sl.:
21. listop.: Čtvrtek
Zasvěcení Panny
Marie v Jeruzalémě

17.00 Dr.:
15.30 Új.:

22. listopadu : Pátek
Sv. Cecílie, panny a
mučednice
23. listop.: Sobota
Sv. Klementa I.,
papeže a mučedníka

16.30 Sl.:
6.30 Új.:
16.00 Lo.:

7.00 Új.:
24. listop.: Neděle
Slavnost
JEŽÍŠE KRISTA,
KRÁLE
Ondřeje Dung-Laca,
kněze a druhů,
mučedníků

25. listop.: Pondělí
Sv. Kateřiny
z Alexandrie, panny
a mučednice

26. listopadu : Úterý
Ferie

Život farností číslo 11

8.15 Sl.:
9.40 Új.:
11.00 Dr.:

Za Annu, Ludmilu a Josefa Manovy, duše
v očistci, pomoc Boží a ochranu Panny
Marie pro rodiny Manovu, Tučkovu
a Machů
Za rodiče Machů, syna Ladislava, jejich
sourozence, Františka, Emila Vlčka, duše v
očistci a Boží požehnání pro živou rodinu
Za + rodiče Urubkovy, Zvonkovy, duše v
očistci, dar zdraví a Boží požehnání pro
živé rodiny
Za + manžely Kozubíkovy, Juzovy v cizině
a duše v očistci
Za + Jana a Emílii Častulíkovy, rodinu
Častulíkovu, Šulákovu, Frýželkovu a duše
v očistci
Za + rodiče Polomíkovy, zetě, stařečky,
sourozence, + rodinu Janků, duše v očistci
a Boží ochranu pro živé rodiny
Za manžela, syna, dvoje rodiče, dary
Ducha svatého a duše v očistci
Za Františka Mozgvu, rodiče Mozgvovy,
Jandíkovy, dar zdraví a Boží ochranu pro
živou rodinu
Za Boženu Ambrůzovu, duše v očistci a
celou živou rodinu
Za + Marii Pěnčíkovu, rodinu Pěnčíkovu a
Votrubcovu
Za nemocnou Vlastimilu Mikešovu, dary
Ducha svatého pro celou rodinu Mikešovu,
Kolaříkovu a duše v očistci
Za rodiče Josefa a Ludmilu Maňasovy,
dcery Ludmilu, Annu, a živou rodinu
Za + rodiče Holé, syna Stanislava, rodiče
Fojtíkovy, duše v očistci a Boží požehnání
pro živou rodinu

15.30 Új.:

Za + Marii Mikeskovu, Františka
Novosáda, Janičku Frýželkovu, dar zdraví
a Boží požehnání pro živou rodinu
Frýšelkovu, Hruškovu a Novosádovu

17.00 Dr.:

Za + rodiče Častulíkovy, dceru Bohumilu,
vnučku Evu, dcru Annu, zetě Pavla, snachu
Janu, tři zetě, Marii Častulíkovu, Blanku,
duše v očistci a Boží požehnání pro živou
rodinu

MJ

Ov
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15.30 Új.:
27. listopadu : Středa
Ferie
17.30 Sl.:
28. listopadu :
Čtvrtek
Ferie
29. listopadu : Pátek
Ferie

17.00 Dr.:

Za farníky

15.30 Új.:

Za + Andělu Poláchovu, syny Pavla, rodiče
a duše v očistci
Za + rodiče Aloise a Žofii Žáčkovy
+ rodinu Žáčkovu, Vaculínovu, Drgovu
a duše v očistci
Za + rodiče Černobilovy, syna, rodiče
Plškovy a duše v očistci
Za + Jiřího Mikuláška, rodinu
Mikuláškovu, Lauterbachovu, duše
v očistci a ochranu Panny Marie pro živé
rodiny

17.30 Sl.:
6.30 Új.:

30. listop.: Sobota
Svátek sv. Ondřeje,
apoštola

Za + Josefa Martinku, jeho sestru, rodiče, +
rodiče Vinklárkovy, duše v očistci a Boží
požehnání pro živou rodinu
Za Josefa Kozubíka, + bratra a sestru,
rodiče z obou stran, živou a + rodinu doma
i v cizině

16.00 Lo.:

An

Če

Pořad bohoslužeb v listopadu – farnost Horní Lhota
7.00
1. listopadu : Pátek
Slavnost
VŠECH
SVATÝCH
2. listopadu : Sobota
Vzpomínka
NA VŠECHNY
VĚRNÉ ZEMŘELÉ
3. listopadu : Neděle
31. neděle
v mezidobí
Martina de Porres,
řeholníka
7. listopadu : Čtvrtek
Ferie

17.30

7.00
17.30
6.55
9.30

16.00

8. listopadu : Pátek
Ferie

17.30

9. listopadu : Sobota
Svátek Posvěcení
lateránské baziliky
10. listopadu : Neděle

17.30
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6.55

Za + Josefa a Anežku Šenovské, živou a + rodinu a
duše v očistci
Za + rodiče Františka a Marii Majzlíkovy, jejich syna
Františka, snachu Annu, Ladislava a Vlastu
Latinákovu, za dar zdraví, ochranu Boží a přímluvu
Matky Boží pro celou živou rodinu
Na úmysl Svatého Otce
Za členy živého růžence
Za + rodinu Kolaříkovu, Mikuláškovu, duše v očistci,
dar zdraví a ochranu Boží pro živou rodinu
Za dvoje + rodiče, celou živou a zemřelou rodinu a
duše v očistci
Za + Adolfínu a Aloise Petrů, Adolfa a Marii
Petrášovy, Josefa Petráše, jeho manželku a ostatní
zemřelou rodinu, duše v očistci a dar zdraví pro
živou rodinu
Na poděkování za 15 let manželství s prosbou o
požehnání do dalších let
Za + Anežku Žáčkovu, sestru, manžela, Boží
požehná a ochranu pro celou rodinu
Za + Jaroslava Strnada, celou + rodinu s prosbou o
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32. neděle
v mezidobí
Lva Velikého, papeže
11. listopadu :
Pondělí
Sv. Martina
Tourského, biskupa
14. listopadu : Čtvrtek
Ferie

9.30

Boží požehnání pro živou rodinu
Za + Františka Žebráčka, manželku, rodiče z obou
stran a Boží požehnání pro živou rodinu

17.00

Sehradice: Za + Aloise Žáčka, + syna, ochranu Boží
pro celou rodinu a duše v očistci

16.00

Na vlastní úmysl a ochranu pro celou rodinu

15. listopadu : Pátek
Sv. Alberta Velikého,
biskupa a učitele
církve
16. listopadu : Sobota
Sv. Markéty Skotské,
Sv. Gertrudy, panny

17.30

17.30

Za + rodiče Slovákovy, dceru, snachu, syny, zetě a
celou živou rodinu

17. listopadu : Neděle
33. neděle
v mezidobí
Sv. Alžběty Uherské,
řeholnice
Patrocinium sv.
Anežky v Drnovicích
21. listopadu : Čtvrtek
Zasvěcení Panny
Marie v Jeruzalémě
22. listopadu : Pátek
Sv. Cecílie, panny a
mučednice
23. listopadu : Sobota
Sv. Klementa I.,
papeže a mučedníka

6.55

Za rodinu Kozubíkovu, Hlavičkovu, duše v očistci a
Boží ochranu pro celou rodinu
Za + Vojtěcha Urbana, jeho rodiče, duše v očistci a
Boží požehnání pro celou živou rodinu

24. listopadu : Neděle
Slavnost
JEŽÍŠE KRISTA,
KRÁLE

9.30

16.00

Za + rodinu Majerikovu, Nášelovu, s prosbou za dar
zdraví a Boží požehnání pro živé rodiny

17.30
17.30

Za + Františka a Marii Ulrichovy, zetě Jaroslava, +
rodinu Martincovu a Ulrichovu

6.55

Za + rodiče Váňovy, Kozubíkovy, jejich dcery, Věru
Mlýnkovu a Marii Semelovu, s prosbou o Boží
požehnání pro živou rodinu
Za + rodinu Kovářovu a Matulíkovu, dar zdraví a
Boží ochranu pro živé rodiny

9.30

25. listopadu: Pondělí
Sv. Kateřiny z
Alexandrie, panny
a mučednice
28. listopadu : Čtvrtek
Ferie

17.00

Sehradice: Za + Františka Machů, rodiče Machů,
Polomíkovy, dar zdraví, pomoc Boží, ochranu
Matky Bkoží pro živé rodiny a duše v očistci

16.00

Za + Aloisii a Antonína Řezníčkovy, dceru Miladu,
zetě Vladimíra, dar zdraví a Boží požehnání pro
živou rodinu

29. listopadu : Pátek

17.30
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Ferie
30. listopadu : Sobota
Svátek sv. Ondřeje,
apoštola

17.30

Na poděkování za 80 let života, za zdraví a Boží
pomoc do dalších let pro celou rodinu

Farní knihovna v Újezdě
S dvouměsíční pauzou a s omluvou za tuto pauzu se Vám opět
připomíná újezdská farní knihovna. Oproti loňskému školnímu roku
proběhla v knihovně jedna velká změna, a to že od října je otevírací
doba knihovny pouze
každý první pátek v měsíci po mši svaté (zhruba od 16:20 do 17:15),
tzn. ostatní pátky už knihovna otevřena nebude. Věříme, že i přesto se
řady našich pravidelných čtenářů rozšíří a budeme moci nadále
zprostředkovávat našim farníkům kvalitní duchovní četbu. Za zmínku
také stojí, že během prázdnin byl knihovní fond rozšířen o několik zcela
nových a zajímavých titulů, které čekají jen a jen na to, až si je někdo
půjčí. Nenechte je dlouho čekat!
Dále bychom rádi každý měsíc pokračovali v doporučování některých
knih, které je možno si v knihovně půjčit. Tak tedy na měsíc říjen
doporučujeme tyto knihy:

Rodičovství chce odvahu (James Dobson)
„Tuto knihu jsem napsal s úmyslem oslavit rodičovství. Myslím si, že zde bylo již dost
ponižování a sebeodsuzování. Dnes je třeba dosáhnout dvojnásobné dávky sebedůvěry
v naši schopnost vést děti správným směrem a zamyslet se nad obavami, které nám
brání prožívat s nimi radost.“ (slova autora)
Kniha obsahuje rady pro rodiče mladších dětí, doporučení rodičům dospívajících dětí,
otázky a odpovědi, kapitolu Příliš vyčerpaný rodič, kapitolu Děti vzdorovité a děti
poddajné, několik myšlenek na závěr a jako dodatek i dotazník a mnoho dalšího.

Tisíc tomu let (Marie Holková)
V této povídce určené převážně mládeži se vypráví o malém neznámém chlapci, žijícím
v době veliké a slavné, v době nesmazatelně vryté v historii našeho státu. Silou ducha
a vzdělaností vedl tehdy kníže Václav Svatý svůj lid vpřed. T. G. Masaryk o něm kdysi
řekl: „Svatý Václav byl kníže míru, ale statečně hájil přemyslovského státu a uhájil.“
Tehdy se psal rok 929 po Kristu. Od té doby mnohokráte se hnaly černé mraky nad
Život farností číslo 11
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českým nebem, avšak žádná bouře nepřátelství nedovedla zahubit český národ, národ,
jemuž v čele již před tisíci lety stál kníže pokoje a míru. Po jeho vzoru i my nyní
chceme vítězit mravními hodnotami, nikoli násilím a zlobou. Pojďte si o tom zvláště
vy, mladí, něco přečíst. (upravená předmluva autorky)

Jak porozumět Písmu svatému (Norbert Lohfink)
Je pozoruhodné, že právě v naší době roste živý zájem o Písmo svaté. Zároveň se však
zvýšenou měrou projevují potíže při snaze o správné porozumění jeho zvěsti. Dnes se
už nedá přijmout všechno s prostou nekritickou vírou jako v minulých dobách. Hlavně
vlivem nebývalého vzmachu přírodních věd a techniky nabývá naše myšlení nových
dimenzí, nového zaměření a postoje ke skutečnosti. Dnešní doba vyžaduje i nový
přístup k Božímu slovu. K tomu nám nabízí pomoc tato knížečka. Chce nám usnadnit
přístup především ke Starému zákonu, zároveň však v několika základních rysech
načrtává správný pohled na zákon Nový. Omezuje se na hlavní otázky. A je psána
stručně a jasně. Právě v tom tkví její hodnota a výhoda. Pozná to každý čtenář
usilující o nové a správné porozumění Knize knih: každý zde najde k tomu povzbuzení
a nové světlo. (z předmluvy k této knize)

Pražské arcibiskupství 1344-1994
Sborník příspěvků k dějinám nejvyšší správně administrativní církevní instituce v
českých zemích. Obsahuje úvodní slovo kardinála Miloslava Vlka, mapy diecézního
členění pražské arcidiecéze, liturgickou hudbu v předhusitské katedrále, podíl
arcibiskupů na zlatém století české gotiky, rekatolizaci v Čechách, lidovou zbožnost
v 17. a 18. století, rušení klášterů v Čechách za Josefa II., problémy devatenáctého
století, církevněpolitický vývoj Československa v letech 1938-1989, seznamy
pražských arcibiskupů a biskupů a další kapitoly mapující historii tohoto
arcibiskupství.
Sestavili knihovníci

ZPRÁVY A INFORMACE
HALLOWEEN - festival smrti Římskokatoličtí kněží ve Francii ve středu 1. října
2000 zorganizovali protesty proti Halloweenu, protože podle nich je tento podzimní
svátek duchů a skřítků zasvěcený Satanovi, ohavnosti a absolutnímu zlu. Kněží též
kritizovali skutečnost, že oslavovat Halloween znamená organizovat večírky v
podvečer dne Všech svatých, kdy katolíci tradičně navštěvují hroby svých blízkých a
zdobí je květinami a na jejich památku zapalují svíčky. ,,Nemůžete slavit i Halloween
i Všech svatých,. Nemůžete míchat všechno dohromady jen pod zaninkou zábavy,“
vyjádřil se P. Don Pascal. Ve Francii se v posledních letech Halloween, když se 31.
října děti převlečou za duchy, skřítky a čarodějnice a žádají od sousedů sladkosti,
oslavuje s čím dál větším nadšením.Mohou za to především reklamní a obchodní triky
z USA. Také milánský arcibiskup kardinál Carlo Maria Martini kritizoval v italském
deníku Avvenire rostoucí trend oslavovat Halloween také v křesťanských zemích.
Život farností číslo 11
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,,Halloween je svátek, který je naší tradici cizí,“ řekl kardinál a vyzval katolíky, aby na
svátky Všech svatých a Dušiček pěstovali tradiční úctu k zemřelým návštěvou hrobů a
obnovovali víru ve vzkříšení.
V prvních listopadových dnech slavíme jeden z velkých křesťanských svátků –
Všech svatých a Dušičky. Módní vlna ,,alternativního duchovna“ nenechala ani tyto
svátky bez své černé protiváhy. Halloween, svátek čarodějů a čarodějnic, který k nám
přišel z USA, ukazuje, jak rychle umíme i my na Slovensku s křesťanským zázemím
nekriticky přijímat duchovní škodliviny. Hlavně, že je to ze západu. ,,Dušičky“
Nového věku jsou totiž oslavami okultizmu a satanizmu, oděné do folklórní podoby.
Ten, kdo neví, o co jde a ,,kráčí s dobou“ si možná vůbec neuvědomuje, že se přijetím
tohoto trendu otevírá temným silám.... Koncem října 2000 jsme dostali fax od našich
německých přátel, který vysvětluje podstatu Halloweenu. Zde je jeho text: V Katolické
církvi oslavujeme 1.11.všechny naše svaté a druhý den všechny naše zemřelé...
Zároveň vidíme v médiích, a tak troch všude, širokou propagaci svátku Halloween:
vidíme tam strašidla, kostry, čarodějnice, to působí nepokoj. Co je to Halloween? Je
to dnes pro satanisty na celém světě největší svátek roku. Navíc 31.10. je ,,Nový rok“ v
kalendáři čarodějů. ,,World Book Encyklopedie“ vysvětluje, že je to začátek všeho, co
je ,,cold dark and dead“ (studené, temné a mrtvé).
Trochu dějepisu: 300 let před Kristem držela jedna tajná kněžská společnost pod
svou nadvládou keltský svět. Každý rok 31.10., v den Halloweenu, oslavovali na
počest svého pohanského božstva ,,Sambain“, festival smrti. Ti kněží chodili dům od
domu a žádali pro svého boha dary, nejednou i lidské oběti. V případě odmítnutí
vyslovovali nad daným domem kledbu smrti. Odtud pochází výraz ,,Trick nebo Treat“
( zlořečení nebo dar). Jasněji řečeno, : když ne dar, tak kletba. Na cestu si kněží svítili
vydlabanými řepami, vyřezsnými do podoby tváře. Uvnitř hořela svíčka vyrobená z
lidského sádla, které pocházelo z předchozích obětí. Řepy představovaly ducha, který
jejich kletby působil účinnými. V 18. a 19. století se tento zvyk dostal do USA, kde
byly řepy nahrazeny dýněmi. Duch, který v těchto lampách ,,přebývá“ byl nazván
Jock, později ,,Jack“, z toho ,,Jack-o-lantern“. Slovo Halloween pochází z ,, All
Hallows´Eve“. (Přeloženo: předvečer Všech svatých ). A jsme v pokušení spojit ho s
touto křes'tanskou tradicí. Ve skutečnosti je však původ Halloweenu úplně pohanský a
nemá žádnou souvislost s naším křesťanským svátkem. Navíc je známo, že v USA,
Austrálii i jinde vykonávají satanisté tuto noc rituální vraždy.
Tedy: Když vidíte své děti dělat ,,Trick nebo Treat“ jak chodí dům od domu a prosí
o sladkosti, zdá se, že je to nevinné a směšné. Pouvažujte však, jestli je nevědomky
nenavádíte ke skutečně temnému rituálu! (Gospa – P. Maria v Medžugorii - nám už
před lety řekla: ,, Bezhlavě se vrháte do rukou satana“.) V této souvislosti některé
školní dvory, kde žáci tráví přestávky, jsou zaplavené ,, pokémony“, tj. malými
netvory, kteří mají zamaskovaná jména démonů. Ďábel se chce co nejdříve zmocnit
srdcí těch nejmenších a nejkřehčích, malých dětí. Tyto ,,opice“ se snaží přetvořit
všechno krásné a dobré na zlé. Nejsmutnější a nejzávažnější příklad této skutečnosti
máme v tzv. ,,černých mších“, které napodobují Eucharistii. Co můžeme dělat tváří v
tvář tomuto lidskému dramatu? Především se nepolekat a neobviňovat kohokoli. Je
lepší lidi přijmout a vysvětlovat jim, o co jde.
Život farností číslo 11
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S pomocí těch nejmenších vraťme svátku Všech svatých světlo, život a radost z
Boha, který vstal z mrtvých. Vstupme do naděje! My dospělí máme zodpovědnost za
výchovu dětí, ochranu jejich srdcí, jejich očí, jejich duše a pomáhat jim růst v Bohu.
Ježíš..... vzal za ruku dítě, postavil ho vedle sebe a řekl: ,,Kdo přijme jedno takové dítě
kvůli mně, mne přilímá. A kdo mne přijme, přijímá toho, který mě poslal.(Lk 9,46-48)
(srovnej: Mt 18,1-6 ...10)
Sdružení Maria – Královna pokoje, Francie http:// communion.free.france
Překlad z knihy: Anton Selecký, DIAL'NICA DO PEKLA
Vydal: Magnificat o.z. Belinského, 851 01 Bratislava, Slovensko v roce 2000
(www. magnificat. sk.)
Bylo, možná je, možno objednat v Matici cyrilometodějské s.r.o., Dolní náměstí 24,
771 11 Olomouc 1, e-mail: knihy@maticecm.cz
Patrocinium svaté Anežky České, patronky kostela v Drnovicích oslavíme v neděli
17. listopadu při mši svaté v 11.00 hodin.
Pouť chlapů na Svatý Hostýn se uskuteční v sobotu 23. listopadu. Začátek – sraz
všech účastníků pouti bude v sobotu ráno v 6.00 hodin v Loučce u kříže na silnici
směrem k Vizovicím. Zakončení pouti na Svatém Hostýně v neděli v poledne.
Zpáteční cesta bude dopravními prostředky.
Rok víry – slavnostní zakončení. V arcidiecézi zakončíme Rok víry při Dnu
arcidiecéze v katedrále 23. listopadu společně s oslavou 950. výročí obnovení
biskupství v Olomouci. Slavnostně vyznáme víru a přitom budeme v ruce držet kříž,
který v závěru biskup posvětí.
Den arcidiecéze. Věřící všech farností srdečně zvu do olomoucké katedrály, kde 23.
11. 2013 společně oslavíme 950. výročí obnovení moravského biskupství. Při mši
svaté v 10 hodin poděkujeme Bohu za nesčetné milosti, které v těch letech lidem na
Moravě dal. Od 13.00 do 15.30 si můžeme vybrat z pestré nabídky programů:
prohlídky: katedrály, Arcibiskupského paláce a kurie, Arcidiecézního muzea,
otevřených kostelů a Sarkandrovy kaple se zachovalým mučícím nástrojem, či
teologické fakulty;
prezentace: Charity, Center pro katechezi, mládež, rodinu, církevní školy. Bude
příležitost ke svátosti smíření i k tiché adoraci.
Zakončení v katedrále v 16. hodin svátostným požehnáním.
Rádi bychom vypravili autobus na tento Den diecéze. Zájemci se mohou přihlásit
v sakristii, je třeba se přihlásit co nejdříve, protože autobus je třeba zajistit paředem!
V našich farnostech zakončíme Rok víry v neděli o Slavnosti Krista Krále
slavnostním vyznáním víry, k němuž si přineseme z domu kříž. Letos totiž také
slavíme výročí Ediktu milánského, kterým v roce 313 dostali křesťané svobodu. Císař
Konstantin Veliký se rozhodl pro tento krok po tom, co zvítězil ve znamení kříže. Je
vhodné, abychom se i my nově přihlásili ke Kristovu kříži, aby si ho do bytu pořídila
každá rodina, která ho dosud nemá. Při vyznání víry budeme držet v ruce své kříže,
nebo alespoň ten, který nosíme na krku.
Život farností číslo 11
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Pastorační program 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. Sázavou.
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. Zvláštní pozornost budeme věnovat rodinám
prvokomunikantů. Pastorační program pro naše farnosti bude vytvořen během měsíce
listopadu a bude uveřejněn v prosincovém měsíčníku.
Objednávka mší svatých pro příští rok se uskuteční jak bylo naplánováno a je
uvedeno v pastoračním plánu pro rok 2013. Novinkou bude v tomto roce to, že po
těchto dnech, kdy bude možné objednat mši svatou osobně na kontaktním místě
(sakristie kostela), bude možné objednat aplikaci mše svaté na úmysl zájemce také
přes internet. Na našich webových stránkách bude otevřen odkaz, na kterém bude
možné mši svatou objednat a odeslat. Postup bude tento: Zájemce si prohlédne
stávající stav tím, že si otevře celoroční intenční kalendář, kde budou uvedeny dny a
hodiny slavení jednotlivých mší svatých ve farnosti. Pokud zvolená mše svatá bude již
objednaná, nebo bude slavena na společný úmysl, bude okénko „úmysl mše svaté“
vyplněno. Pokud bude v požadovaný den a hodinu mše sv. „volná“, tak si ji objedná
vyplněním objednávky, která bude stejná jako klasické lístky, které jsme ve farnostech
rozdávali v několika uplynutých letech. Pokud se na určitý den a hodinu sejde více
požadavků, bude přijat ten, který přijde jako první (datum, hodina, případně minuta).
Přijetí úmyslu bude zájemci potvrzeno a e-mailovou adresu, kterou v objednávce
uvede. Jedná se o první rok, proto se může vloudit chyba a předem děkujeme za
trpělivost a pochopení.

KUPINY

ÚKLIDU

V kostelích újezdské farnosti
v listopadu 2013
______________________________________________________

Dat. : Újezd : Drnovice : Slopné :
_____________________________________

2.11.:
9.11.:
16.11..
23.11.
30.11.

2.
3.
4.
5.
6.

6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
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