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Mudrci, kteří šli za světlem hvězdy, zaradovali se nevýslovnou
radostí, když ji spatřili nad Betlémem. Vstoupili do domu, kde bylo Dítě.
Poklonili se mu a dali své dary.
Kéž v nastávajícím roce 2014 i Vy se radujete z pravého světla,
kterým je Kristus a Vaše služba Jemu kéž je Vám radostí.
Do Nového roku 2014 hojnost Božího požehnání vyprošují

Vaši duchovní otcové
P. Jan Můčka
P. Krzysztof Klat
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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 leden 2014:
Úmysl všeobecný: Aby byl podporován opravdový hospodářský rozvoj, který
respektuje důstojnost každého člověka.
Úmysl misijní: Aby křesťané různých vyznání směřovali k jednotě, po které toužil
Kristus.
Úmysl národní: Aby Pán svou mocí přivedl k naplnění každé dobré rozhodnutí a dílo
víry.

Z FARNÍCH MATRIK :
V měsíci prosinci 2013 odešli na
věčnost a byli pohřbeni:
14. prosince 2013:
Jan Frýželka
Újezd 23

84 let

21. prosince 2013:
Františka Kráčalíková

Újezd 208
28. prosince 2013:
Josef Machů
Újezd 303

90 let
66 let

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

Ježíšek s šikmýma očima
Velké křesťanské svátky podědily z židovské
tradice zvyk, že je slavíme celý týden. Tedy celých
osm dní, tzv. oktáv. Tak je tomu také s Vánocemi.
Máte již za sebou štědrovečerní večeři, zpěv koled,
možná i návštěvu půlnoční či jiné vánoční
bohoslužby. Činí tak jedna třetina občanů naší země
a velká část je sleduje u televizních obrazovek.
K vánočnímu stolu usedáme společně bez
ohledu na pravici či levici. Koledy se dotýkají strun
naší duše a je tak trošku jedno, v jakém nářečí či
jazyce. Pohlédneme-li do jeslí v Peru, leží na slámě
Ježíšek z kmene Kečua, v Súdánu je černý jako
uhel, v Číně a Japonsku má šikmá očička a u nás máme chodské jesličky vedle těch
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z Třešti či z Valašska. Nevyvolává to žádné napětí ani třenice. Naopak, obdivujeme,
srovnáváme a máme radost z té pestrosti. Víte, čím to je? Myslím, že se stáváme v tyto
dny opravdovými lidmi. Hledíme na druhého s úctou a vlídností. Mateřské a otcovské
city činí náš zrak zářícím, ale také ohleduplným v tom nejhlubším slova smyslu. A to
betlémské dítě, jak zpíváme, je pravý Syn člověka a nám říká: „Co jste učinili jednomu
z nejmenších, mně jste učinili.“ Dětské ruce, které se ovíjejí mámě okolo krku, nám
říkají, na čem opravdu záleží, co je opravdový život, krása a láska. Mysleme na ty
nejmenší! Hodně jim dlužíme.
V srdci se ozývá: „Kde je opravdová láska, tam přebývá Bůh.“ Není to příčinou
toho, že se pořád ptáme, kdo je Bůh? Kde je? Anebo se nás zmocňuje otázka: „Je
vůbec?“ On je, říkají naše Vánoce bez reklamy, bez nucení a násilí. Jsme však schopni
naslouchat a vidět? Přeji Vám požehnané prožívání vánočních chvil a šťastný nový
rok. Možná, že jsem Vám trochu napověděl.
Kardinál Dominik Duka
Přípravil Václav Ulrich

Z pamětní knihy farnosti Horní Lhota.
Náboženské poměry dle zaznamenání P. Dominika Doležela,
faráře v Horní Lhotě v letech 1896 – 1908
P. Dominik ve svém zápisu podává rovněž přehled financování různých aktivit,
které farnost jako úřad řešila. Tato činnost navazuje na finanční poměry a předpisy
v církvi, které zde existovaly již koncem 18. stol., kdy pozorujeme určitý zájem či tlak
z centra monarchie, z Vídně v důsledku nedostačujícího tehdy počtu far na zřizování
nových farností a současně jejich personální obsazení faráři a kaplany. Za kardinála
Schrattenbacha viděl jeho kancléř Schlick možnost pro ustanovení nových 42 kaplanů
při farách, což se mu ale nepodařilo zrealizovat. Až teprve na četná naléhání z Vídně
vypracovala konzistoř zásadní hlediska, jimiž se bránila proti rozdělování a zřizování
nových far. Jednostranně shledávala hlavní překážku v nedostatku financí a
dopodrobna spočítala, že roční vydání farářů překračují 500 zlatých, zatímco na
horských farách činil příjem sotva 100 zlatých a po jejich správcích zbyly jen dluhy.
Fary s dosud dostatečnou kanonickou porcí by o ni rozdělením přišly. Ostatně dobré
fary na rovinách mají kaplany. A kdo by měl na horách stavět fary, ptala se konzistoř.
Chudí lidé by to nemohli. Velký podíl viny na současném stavu nesou šlechtici, kteří
faráře zkracují na desátcích a ti se s nimi nemohou soudit, protože na to nemají peníze.
Zde byl císař zvlášť důrazně vybídnut zakročit a donutit vrchnosti k dodržování
farních práv. Nepružnost církevní správy, neochotné se vzdát běžného mechanismu při
zřizování far pobuřovala vídeňské kruhy, ale ani na jejich nový popud z r. 1718 zřídit
smíšenou komisi pro společný postup v této věci, zůstal v Olomouci bez ohlasu. Proto
když se biskup vrátil z Itálie r. 1772, byl císařem přísně napomenut, aby už konečně se
začalo něco dělat s rozdělením velkých farností. Potíže spojené s dismembrací
(rozkouskováním) farností pramenily jak z církevních ustanovení, tak ze strany
světských vrchností. Církevní orgány se při jednání o rozdělení velkých farností a
zřizování nových držely předpisy, že pro duchovní správce musí být zaručen
kanonický příděl (portio canonica), jehož nejnižší mez byla císařem pro Moravu
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stanovena na 300 zlatých, z čehož dvě třetiny mohly být poskytovány v naturáliích. To
předpokládalo značný základní kapitál 5 000 zlatých, zapsaných do pozemských
desek, zúročitelných na 6 %. Toto ustanovení bylo tíživé zejména pro méně bohaté
vrchnosti. Konzistoř od tohoto předpisu neustoupila ani tehdy, šlo-li o zřízení farnosti
v prostředí, o němž se vědělo, že je silně nekatolické. Později už netrvala na základním
kapitálu 5 000 zlatých a v roce 1738 schválila zřízení fary v Pohořelicích, ač patron
složil jen 3 500 zlatých.
Ze zápisu v kronice se dále dovídáme, jak zde byla odváděna štola (tj. církevní plat
kněžím). Od ohlášek v 1. tř. 27 kr., ve 2. tř. 18 kr., ve 3. tř. 12 kr. Od úvodů v 1. tř. 15
kr., v ostatních 9 kr. Od oddavek v 1. tř. 1 zl.30kr., ve 2. tř. 1 zl., ve 3. tř. 48 kr. O
pohřbů dítek v 1. tř. 45kr.,ve 2. tř. 24 kr. , ve 3. tř. 18 kr. U dospělých s officiem (se
čtením) v 1. tř. 4 zl. 30kr., ve 2. tř. 4 zl., ve 3. tř. 2 zl. 30 kr. S tichou mší svatou a
konduktem v 1. tř. 2 zl. 30kr., ve 2. tř. 2 zl., ve 3. tř. 1 zl. 30 kr. Beze mše sv. a
konduktu v 1. tř. 1 zl. 30kr., ve 2. tř. 1 zl., ve 3. tř. 45 kr. Od komitivů (průvod,
doprovod) 1 zl. Břemen toto beneficium nemá.
Povozy ku zaopatřování a ku křesťanským cvičením dodávají obce a sice: pár
zapřažených koní. Jenomže na mnoho paseky se zapřaženýma konima nemožno se
dostati, a tu jelikož není koní jezdeckých najednou třeba šlapat pěšky. A to po cestách
neschůdných, ba krkolomných. Malé beneficium má také malé stavení. Inventář psaný
dne 15. září 1804 od tehdejšího duchovního správce Josefa Keislera, spolu podepsaný
od Antonína Jelínka popisuje stavení náledovně: Fara – obydlí, již od r. 1706 dle
systému c.k. stavebního ředitelství z pevného tvrdého materiálu se šindelovou střechou
postaveno bylo, pozůstává: a) ze dvou vchodů – z ulice a ze dvora, v nichž jsou
dvoukřídlové dveře. Vpravo dle vchodu hořejších (z ulice) jsou dvě světnice
s nahozeným stropem vedle sebe pro kněze postaveny, v nichž a sice: v prvé: 2 okna a
ve vedlejší jedno okno se mřížemi a dvojitými okny a kamny. Vpravo od vchodu ze
dvora jest spižírna s jedním oknem a mřížemi, vlevo: kuchyně s oknem zamřížovaným.
Sklep jest mimo budovu ve předním pravém koutě dvoru postaven. Ostatních
hospodářských stavení jest jen nejpotřevnější a takové lokálie totiž: 1) dřevěný hlínou
vymazaný kravín a chlévec pro štětináče, jež opravuje obec. b) Inventář není žádný,
také c) žádná bibliotéka, d) ve farním archivu jsou: 1. 3 starší a 3 novější matriky
s repertoriem pro každou obec zvlášť, 2. sbírka zemských zákonů s indexem, 3. kniha
nařízení ordinariátních, 4. kniha kostelních účtův. Pokladna jest uschována u vrchní
správy statku na Světlově, malá dřevěná pokladnice jest na faře. 5. Kniha účtů
chudinských, 6. ostatní přípisy duchovní správy se týkající. (repertorium – seznam,
ukazatel, rejstřík). Budova tato byla během času přepravována a přestavována, a to dle
chuti toho kterého faráře až posledně r. 1896. Z komory vpravo ode dvora zmíněné
učiněna kuchyně do dvora se dvěma dvojitými okny zamřižovanými a do předu do
ulice zřízena jídelna malá, však potřebná ku generální vizitaci. Vlevo pak ode dvora ze
staré kuchyňky zřízena světnička malá pro hosty či pro potřebu domácí a obývá ji
moje stará matička a jest útulná a teplá jako pro starou matičku právě stvořená, ale
umříti v ní nechce, že raději ve své výměnce v Majetíně a tam v rodinné hrobce
pochována býti. Původní světnice (2) zůstaly bytem farářovým, dále jen mříže ze
všech oken vydělány a žádné se nenacházejí. Ve dvorku vzadu vedle kravína
přistavěna komůrka na potřebné věci. Spižírna zřízena ze dřeva stojící na síni vedle
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archivu farního. Byt byl dost dobrý a dosti úhledný, jenom kdyby byl zdravý; však jsa
postaven z kamení, jest vlhký a tím samým málo zdravý a mnoho topení vyžadující.
Na závěr se ptám, co vše museli překonávat, kteří se rozhodli plnit slova Ježíšova:
„Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky... A hle, já jsem s vámi po všechny
dny až do skonání tohoto světa /Mt 28,19-20/. Sv. Ignác dodává: „Kdo z lásky k Bohu
zapomene na sebe a na své pohodlí, o toho se postará sám Bůh“.
Pokračování příště
Mgr. Vladimír Měřínský
ŽIVOT A POSLÁNÍ KŘESŤANŮ V CÍRKVI A VE SVĚTĚ
Sněm jako událost obdarování a nového porozumění (čl. 11)
Je to již 7 let co byl vydán Závěrečný dokument plenárního sněmu katolické církve
v ČR a za 7 let bychom měli mít (?) 20 % 3. tisíciletí za sebou. Jaká bude v té době
např. populační situace, a nejen ta, na naší planetě nebo jen v naší krásné zemi, a jaká
bude situace v naší církvi? V naší společnosti? Náhodou se mně dostal pod ruku
článek z Okna do kraje z r. 2000/VII., v němž Karel Vysloužil na otázku Jak hodnotíte
vývoj u nás za posledních 20 let a stav, k němuž jsme dospěli? píše: „Dnes už se ví,
jak zhoubný je slogan o trhu, který vše vyřeší. Místo dobrých nebo špatných
hospodářů, zplodil skupinu vlků, která vytlačila dobré hospodáře. Zůstali vlci a špatní
hospodáři. Žel i ti špatní pod sociální korouhví se v průběhu dvaceti let naučili umění
vlků a ze všeho vychází garnitura boháčů, která bude stále více rozevírat sociální
nůžky. Největší skupinou ve společnosti jsou lidé hledající – zcela určitě ve všech
vrstvách, pokud máme na mysli profese a postavení. Co hledají nenajdou u moře na
pláži, najdou na cestě jež míří k duchovnu, přesněji ve víře. Oslnění technikou
kulminuje, jako vždy v dějinách se kyvadlo vrací k produchovnění světa.“
Papež František obrací pozornost důrazně k těm nejvíc sociálně trpícím. Matka
Tereza k této alarmující situaci před lety se vyjádřila slovy – Není problém nasytit
celosvětově ty hladové, ale ty bohaté! Snad si většina lidstva přeje optimální životní
podmínky, což nezůstane bez odezvy. V 11. kap. Dokumentu máme určitý výčet
negativních jevů, ale současně i návod, jak je překonávat v tak akcelerujícím 3.
tisíciletí. Papež Jan Pavel II. ve své řeči před Spojenými národy v r. 1955 v New
Yorku mluvil o základech nového světového řádu i o nové naději 3. tisíciletí.
„Uvidíme“, řekl papež, „že slzy tohoto století položily základy nového jara lidského
ducha“. Co měl tímto „novým jarem“ na mysli? Novou identitu člověka? Papež
opravdu očekával, že na tisíciletí odlučování naváže tisíciletí sjednocování. První
křesťanské tisíciletí bylo tisíciletím křesťanské jednoty (existovaly také rozkoly, jak
víme existovala nicméně jednota – Východ – Západ), druhé tisíciletí bylo tisíciletím
velkých rozkolů, a že bychom teď na jeho konci mohli společným přemítáním opět
najít novou jednotu. Celá jeho ekumenická snaha vychází z této dějinně – filozofické
perspektivy. Je přesvědčen, že druhé vatikánum svým přisvědčováním k ekumeně a
voláním po ní je součástí tohoto dějinně – filozofického hnutí. Je naplněn nadějí, že
tisíciletí mají svou fyziognomii, že všechny pády tohoto století i jeho slzy, jak říká,
nakonec přece jen vzklíčí a promění se v nový počátek. Jednota lidstva, jednota
náboženství, jednota křesťanů musí být nově hledána, aby opravdu mohla zase začít
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nějaká pozitivní epocha. Člověk musí mít vize. Bylo by fatální se nechat vést pouze
negativním úsudkem a pominuly vize, které mají pozitivní, smysluplný obsah a
udávají tak směr jednání a poskytují odvahu jednat. Bude-li tato vize naplněna,
musíme nechat na Bohu samém.
Zatím vyvstává před světem hrozba globální katastrofy. Krize církve je jedna věc,
krize sekularizmu (zesvětštění) druhá. První je možná velká, ale druhá se víc a víc
blíží, permanentní globální katastrofě. Změnami klimatu se rozšiřuje pás tropů, stoupá
hladina moří. Polární oblasti tají, ozonové díry už nerostou. Zažíváme tragedie, jako
byla ropná havárie v Mexickém zálivu, obrovské plošné požáry, nepředstavitelné
záplavy, dosud nepoznané vlny horka a sucha. Generální tajemník OSN Pan-Ki-mun
označil planetu Zemi už na shromáždění OSN v New Yorku v listopadu 2007 za
„extremně ohroženou“. Jedna z vyšetřovacích komisí OSN konstatovala, že lidstvu
zbývá už jen pár desetiletí, než dospěje k point of no return, kdy bude pozdě na to,
abychom vlastními silami dostali pod kontrolu problematiku vysoce technizovaného
světa. Řada expertů má za to, že tohoto bodu už bylo dokonce dosaženo.
„Bůh viděl, že všechno, co učinil, je velmi dobré.“, stojí v Genesis. Hrůza, co se
z toho snu o planetě zatím stalo. Otázka zní: co když Země prostě nevydrží enormní
vývojový potenciál našeho druhu? Možná, že vůbec není zařízena na to, abychom tu
byli napořád? Anebo tu děláme něco špatně? A Benedikt XVI. novináři P. Seewaldovi
odpovídá: „Že tu nebudeme věčně, nám říká Písmo svaté a říká nám to i zkušenost.
Ale jistě děláme něco špatně. Myslím, že zde vstupuje do hry problematika pokroku.
Novověk si hledal cestu pod hesly pokroku a svobody. Ale co je pokrok? Dnes vidíme,
že pokrok může být i ničivý. Je nezbytné uvažovat, jaká kritéria musíme najít, aby byl
pokrok skutečně pokrokem. Základní myšlenka byla: pokrok je poznání. A poznání je
moc. To znamená, když poznám, mohu i disponovat. Poznání přineslo moc, ale tak, že
svět, který jsme dle svého domnění prohlédli, teď svou mocí můžeme zničit. Z toho je
zřejmé, že v dosavadním pojmu pokroku, spojujícím poznání a moc, chybí zásadní
aspekt, totiž hledisko dobra. Je tu otázka: co je dobré? Kam musí být moc poznáním
vedena? Jde jen o to, abychom mohli prostě rozhodovat – anebo je nutno se ptát po
vnitřních měřítcích, po tom, co je dobré pro člověka a pro svět? To se v dostatečné
míře nestalo,“ domnívá se Benedikt XVI. A tím víceméně vypadl etický aspekt,
k němuž patří odpovědnost před Stvořitelem. Když je pak motorem pouze vlastní moc
skrze vlastní poznání, stává se tento druh pokroku vpravdě ničivým. A proto by se
mělo začít s velkým zpytováním svědomí. Co opravdu je pokrok. Je pokrok to, že
mohu ničit? Je pokrok to, že sám mohu dělat lidi, selektovat, odstraňovat? Jak lze
pokrok zvládnout eticky i lidsky? I kritéria pokroku by měla být znovu promýšlena.
Jde i o další základní pojem novověku – o svobodu, která je chápána jako svoboda
dělat všechno, což plodí nárok, aby věda nebyla dělitelná. Což znamená: co umíme,
musíme také moci dělat; všechno ostatní by bylo proti svobodě. Je to pravda? Myslím,
že ne. Vidíme, jak moc člověka neuvěřitelně narostla. Co ale nenarostlo spolu s ní, je
náš etický potenciál. Tato nerovnováha se dnes odráží v plodech pokroku, který nebyl
myšlen morálně. Velkou otázkou teď je: jak můžeme pojem pokroku a jeho realitu
korigovat a zvládnout zevnitř, pozitivně? Zde je nezbytné souvislé promýšlení základů.
Mgr. Vladimír Měřínský
Život farností číslo 1/2014
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Pastýřský list Vánoce 2013
Drazí bratři a sestry,
každému z Vás blahopřeji k vánočním svátkům. Vánoce jsou tak krásné proto, že Bůh
přichází mezi nás. My ho očekáváme, jsme pro něj otevření, citliví, vnímaví. Bůh, který je láska,
je dnes uprostřed nás. A také působí skrze každého, kdo miluje, je pozorný, naslouchá,
obdarovává i přijímá.
Vánoce jsou zvláštním svátkem rodiny. Pokud jsme měli to štěstí vyrůstat v dobré rodině,
zakoušeli jsme právě v ní poprvé atmosféru lásky. Tam jsme byli milováni a tam jsme se učili
milovat, zakoušeli jsme domov. Proto se rádi vracíme domů k rodině, či vzpomínáme na dětství
a zvláště na Vánoce, kdy nám byl Bůh tak blízko. Svátky Boží blízkosti však nemusejí být jen
jednou za rok, ale každý den. Vždyť Pán Ježíš slíbil, že bude uprostřed nás vždycky, když
budeme shromážděni v jeho jménu, v jeho lásce.
Co dělat prakticky, abychom byli doma v Ježíšově jménu a mohli zažít jeho přítomnost?
Mít postoj lásky k Bohu i lidem. Láska k Bohu znamená, že mám v sobě pro Boha místo,
že na něho myslím, že s ním počítám, mám radost z toho, že je se mnou a dívá se na mě. Milovat
Boha znamená chtít ho stále poznávat, objevovat, co se mu líbí, a pak mu dělat radost.
Milovat druhé znamená chtít pro ně dobro, mít na ně čas, být pro ně, naslouchat jim a snažit
se jim porozumět, vyhovět, pomoci jim, ale také vyjádřit uznání, pochválit a povzbudit.
To obojí může být někdy těžké a náročné, protože naše já je soustředěné příliš na sebe.
Často chceme to, co nám se líbí, co nám dělá dobře. Prosazujeme, co jsme my vymys leli, naše
představy, a to lepší chceme pro sebe. Láska však vyžaduje odvahu zapřít se, odřeknout si, dát
druhému přednost. Milovat druhého stejně jako sebe. Kdo však skutečně miluje, ten dává snadno
přednost milovanému před sebou samým.
Zvláště Vás, manželé, prosím v Roku rodiny: prokazujte jeden druhému svou lásku každý
den, a to tak, aby z Vás měl radost i Bůh. Nezastavte se v lásce, ani kdyby to bylo těžké, kdyby
Vám nestačily síly. V takové chvíli říkejte: Pane Ježíši, já to líp neumím, ale ty to umíš. Já se ti
otevírám a ty mě pronikni a miluj skrze mě. Ty se dívej mýma očima. Ty se usměj mými rty. Ty
pomáhej mýma rukama. Zvláště, když se zdá, že ten druhý teď nemiluje, doplňte svým
příspěvkem společnou lásku o to víc. Když druhému láska chybí, dávejte mu tím víc lásky
Kristovy.
Skrze Vaši manželskou lásku jste se stali spolupracovníky Boha Stvořitele, když jste dali
život dětem. Stejná láska ať Vás vede k vytváření svatého společenství, v němž Vy i děti
zakusíte oblažující Boží přítomnost. To je nejlepší prostředí pro rozvoj Vašich dětí a pro jejich
víru.
Stejně tak prosím Vás, děti. Mějte rádi rodiče i sebe navzájem. Nechtějte pozornost, lásku
či dary jen pro sebe. Buďte jistí, že budete tím šťastnější, čím šťastnějšími uděláte druhé. Čím
víc budete milovat Boha a dělat mu radost, tím víc štěstí Vám dá on.
Ani malí ani velcí, nebuďte smutní, když se to někdy nepovede. Začněte pokaždé znovu.
Umění milovat a žít ve šťastném přátelství s Bohem je veliké umění, které potřebuje jak nadání,
tak trénink, jako každý sport či hudba. Nadání milovat mají všichni, kterým se Bůh dal poznat,
kterým dal víru. Pomáhejte si navzájem v cvičení lásky a navzájem se povzbuzujte. Jeden
druhému buďte trenérem v lásce. Jeden druhého v lásce předbíhejte. Mějte radost, když se
druhému daří milovat a nezapomínejte mu ukázat, že z něj máte radost, a projevit mu vděčnost a
uznání. Pokud se někomu nedaří, buďte trpěliví a umějte nezdar druhého přejít bez výčitek a
zarmoucení. Mějte odvahu nedávat přednost ničemu před láskou, protože všechno ostatní bez
lásky nemá žádnou cenu. Tak uděláte z vlastní rodiny školu lásky a šťastného společenství.
Modlím se za to, aby to nebyla jen školka či základka, ale časem i škola vysoká.
Pokud jste přijali mou minulou výzvu, udělali jste společnou zkušenost s modlitbou, se
společným otevřením se Bohu. Pokračujte ve společné modlitbě a přidejte cvičení lásky.
Život farností číslo 1/2014
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Modlitba Vás otevírá pro Boha a Boží láska, kterou si navzájem darujete, umožňuje zkušenost
Boží blízkosti, atmosféru Vánoc.
Každému z Vás přeji šťastné Vánoce dnes a pak ještě mnohokrát znovu prožité během
příštího roku. Pak bude rok 2014 jedním z nejkrásnějších.
K tomu Vám ze srdce žehná
arcibiskup Jan

POSELSTVÍ NEMOCNÝM ADVENT A VÁNOCE 2013
Pokoj a dobro Vám všem, naši nemocní přátelé, i Vám, kdo jste jim nablízku!
Začátek nového liturgického roku obsahuje vždy dík za rok uplynulý, který měl mimořádně
bohatý obsah: Velké jubileum 1150 let od příchodu našich věrozvěstů a také 950 let trvání
obnovené olomoucké diecéze. Všechna příprava, duchovní i organizační, bez které by se tak
velké výzvy nemohly prožít a naplnit, byla spojena i s Vaší cennou spoluúčastí, za kterou
vyslovujeme velký dík. A každý dík je nová prosba, nový krok dál do nových obzorů, které Bůh
před námi stále otvírá. Přes mnohé obtíže, které dnes doléhají na Církev, je tu i nadějné vědomí
a zkušenost, že Bůh je nám blízko, že diecéze žije a mnoho věřících v ní vydává svědectví víry
schopné obětí. Ale také víme, že nikdy nesmíme slevit z toho, co nám Bůh sděluje ve svém
Slově a co nám předává ve svátostech, zejména v Eucharistii.
Rok rodiny, který začíná, v nás má upevnit nové odhodlání, a to jak v rodinách, kde žijeme, tak i
ve velké rodině Církve, která právě v pohledu na Svatou rodinu objevuje to, čím sama touží být.
Zde poznává lásku, skrze niž se nebe dotklo země a Bůh člověka. Právě cestou rodiny Bůh
proniká a rodí se na svět, aby jej proměnil.
Láska je vždy spojena se sebedarováním. Pastýři přinášejí prosté dárky chudých lidí, mudrci a
vládci mu nesou zlato a vzácné věci. Ale kdo naplno uvěřil, ten poznává, že láska volá po lásce,
a jako nám Bůh daruje sebe ve svém Synu, tak i my se máme darovat jemu se vším, co jsme a co
máme. Tam je jediná důstojná odpověď člověka na lásku Boží.
Ti, kdo jsou nemocni a trpí, mohou mu nabídnout zvlášť cenný dar. Každé svaté přijímání
podávané nemocnému znamená, že se Kristus spojuje s ním v jeho kříži. Tím dostává i Vaše
nemoc, bezmocnost či samota zvláště vzácnou hodnotu daru. Bl. Jan Pavel II. o tom napsal:
„Nemocní přátelé, Vy víte o mé slabosti pro všechny trpící. Kristus žije a skrývá se ve Vás, ve
Vašich osobách. Jeho vlastní bolesti znovu ožívají a přetrvávají ve Vašich obtížích. Nejsou
marné, jsou přímou účastí na kříži, který zachraňuje svět. Je to tajemný poklad Církve.“
Víme, že je těžké mluvit o nemoci. Je to těžký úsek, kterým každý musí projít. Věříme v Boha,
který se stal člověkem. On své věrné zdokonaluje utrpením, a když dopustí kříž, nabízí i sílu a
nezkouší více, než sneseme. Stal se v Betlémě člověkem trpícím a právě křížem zvítězil nad
zlem a smrtí. Můžete počítat s jeho podporou.
Pokud se i Vy proměníte ve vědomý dar lásky Bohu se vším, co bolí a omezuje člověka, začne i
Vaše nemoc tvořit „poklad v nebi“.
Národ prožívá hlubokou krizi rodiny a potřebuje lidi schopné často velkých obětí. Jen z nich se
rodí naděje a jimi proudí nová infuze Boží milosti do nemocného a vymírajícího národa. Mějme
odvahu naplnit povolání „přijmout a nést nemoc“.
Život farností číslo 1/2014
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Kéž se Vám stane toto sebedarování cestou ke svatosti. Kéž Bůh právě v lidské slabosti projeví
svou sílu. Žehnáme i Vašim rodinám, které Vám spoluutvářejí zázemí lásky a soucitné pomoci,
a také Vašim obětavým přátelům. Ať adventní očekávání Vás všechny uvede do velkého světla,
které se rozzářilo nad Betlémem a které se rozzáří i v každém srdci, rodině, domově, kam zveme
a kde přijímáme Krista.
Žehnáme Vám všem.
arcibiskup Jan a biskup Josef

* **
„Prosím Tě, Pane,
přijmi mne takového, jaký jsem,
děkuji Ti,
že mne takového opravdu přijímáš,
a prosím Tě,
učiň mne takovým, jakým mne chceš mít.“
Drazí přátelé!
Tato modlitba mně, drazí nemocní, pomáhá vydržet sám se sebou,
když na mne dopadají moje slabosti, když nedokážu konat to, co si
myslím, že bych měl dokázat, když v něčem neuspěji, když se na mne
hrne to, co nedokážu zvládnout, atd. Dává mi prožít, že přes ty
nejrůznější obtíže mě má Bůh rád, že se na mne dívá s láskou a že v jeho přízeň mohu stále
důvěřovat. Dává mi pokoj a radost. Bůh mi touto modlitbou také dává naději. „Učiň mě
takovým, jakým mě chceš mít…“ Bůh má o každém z nás krásnou představu a k této představě
nás krůček za krůčkem vede. Někdy i těžkými a bolestnými událostmi.
Vy prožíváte řadu bolestí, těžkostí a úzkostí každou chvíli. Napadlo mě, že byste se i Vy mohli
touto modlitbou obracet k Bohu, prožívat jeho přijetí, přátelství a ujištění, že právě v této chvíli
a tomto stavu, v jakém se nacházíte, je Vám blízko, rozumí Vám.
Možná jste slyšeli jiná povzbudivá slova víry, oslovil Vás úryvek z Písma, posiluje nějaká
modlitba. Zapisujte si takové výroky, pamatujte si je a vracejte se k nim. Jejich prostřednictvím
k nám mluví Bůh a my se díky nim Bohu otevíráme a přijímáme jej – Zdroj bytí, života, pravdy
a lásky, spravedlnosti a milosrdenství – do svého všedního života. Přijď, Pane Ježíši! – volejme
často v duchu nebo i nahlas – přijď do mého života, do mých bolestí, těžkostí, otázek a pochyb,
oživ mou víru, naději i lásku.
Přijď, Pane Ježíši!
P. Bohumír Vitásek,
prezident Arcidiecézní charity Olomouc a biskupský delegát pro pastoraci nemocných

Život farností číslo 1/2014
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GODZONE
(periodické okénko pro mladé z našich farností)
Skončily nám nejkrásnější svátky v roce – Vánoce. Jsme jistě plni různých dojmů,
máme plno zážitků, jsme odpočatí od školy. Ježíš Kristus se narodil v našich srdcích.
Kéž všichni vstoupíme do nového roku tou správnou nohou a jsme věrni svému
předsevzetí co nejdéle.

Co se událo v prosinci:
6. prosince nás navštívil sv. Mikuláš – patron újezdského kostela
7. prosince proběhlo setkání mládežnického spolča na téma ZEPTEJ SE, CO TĚ
ZAJÍMÁ!, při němž nás navštívil otec Můčka, kterého jsme se mohli zeptat na cokoliv,
co nás zajímá; v ten samý den byl na večeru chval v Horní Lhotě chválen náš Pán mší
svatou a písněmi
14. prosince se v Újezdě konala adventní duchovní obnova pro mládež děkanátu,
které se z újezdské a hornolhotské farnosti zúčastnilo přes 30 mladých, což je největší
počet, který kdy od nás byl na podobné akci. Tématem obnovy byl JONÁŠ a obnovu
vedl náš bývalý kaplan o. Tomáš Strogan. Dopolední část obnovy s katechezemi a
obědem proběhla v kulturáku, workshopy po obědě byly buď na faře, nebo opět
v kulturáku, závěr obnovy se konal v kostele, kde nejprve v 15:15 začala chválová
adorace a něco po 16. hodině i mše svatá. Všem, kteří sebrali odvahu a udělali si
v sobotu čas, patří vřelý dík. Pán si i tuto obnovu použil na vaší cestě přibližování se
Jemu. Taky je potřeba strašně moc poděkovat všem, kteří se organizačně na obnově
podíleli, neboť organizace byla na opravdu špičkové úrovni, což potvrzovaly i reakce
mladých.
21. prosince jsme vytvořili nový rekord v počtu účastníků spolča, neboť se nás sešlo
celkem 18. Tématem spolča bylo: CHANGE YOUR LIFE! (= ZMĚŇ SVŮJ ŽIVOT!)

Ohlasy k akcím
Ohlasy k adventní duchovní obnově jsou samostatným článkem v tomto čísle
měsíčníku farností

Co jsme prožili ve spolču
7. prosince
Dnes se nás ve spolču sešlo málo, ale to nám nebránilo ve skvělém povídání s P.
Janem Můčkou, který přijal naše pozvání, aby nám zodpověděl naše dotazy. Zajímaly
nás hlavně otázky eucharistického postu a postu celkově. Otec nám také povyprávěl
spoustu historek ze svého dětství.:) Protože je doba adventu, pomodlili jsme se
nakonec radostný růženec.
21. prosince
Jak už je výše zmíněno, toto spolčo bylo vskutku rekordní, a to z několika důvodů: 1)
více účastníků nikdo do spolča nedorazilo (18), 2) nikdy nebyl mezi dvěma spolči
Život farností číslo 1/2014
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odstup 2 týdnů, 3) poprvé jsme ve spolču zpívali koledy, 4) poprvé jsme ve spolču
vyráběli vánoční ozdoby, 5) poprvé jsme ve spolču hráli hru NÁBOŽENSKÝ KUFR  , 5)
nikdy po spolču nezůstalo tolik buchet a sladkostí, 7) ještě se nám nestalo, aby nám
ogaři ze Slopného zahráli ve spolču scénku  a 8) snad nikdy nebyla ve spolču taková
legrace. Takže spolčo vskutku rekordní a v mnoha věcech premiérové. Ten, kdo zůstal
doma, může litovat.

Příští spolčo
18. ledna 2014 v 18:00 se naše spolčo uskuteční v rámci VEČERA CHVAL ve farním
kostele v Újezdě

Akce na příští měsíc
4. ledna 2014 – večer chval v Horní Lhotě (začátek v 17:30)
18. ledna 2014 – večer chval v Újezdě (začátek v 18:00)

K zamyšlení
Dva lidé mohou žít v jednom bytě buď vedle sebe, nebo spolu. Žijí-li vedle sebe, oba
věří, že jsou. Žijí-li spolu, věří si navzájem. Statická víra znamená, že věřím v Boží
existenci, ale v mém životě se to nijak neprojevuje; dynamická víra s sebou nese
proměnu možnosti v uskutečnění - pohyb. Statická víra přichází málokdy do krize,
protože si neklade otázky. Dynamická do krize přijít může, protože její součástí je
kladení si otázek. Může být jednou slabší a jindy silnější, mohou v ní nastat i různé
pochybnosti, protože ty patří k živé a pevné víře. (převzato z webu www.vira.cz)
připravili mladí z Mládežnického spolča

Adventní duchovní obnova pro mládež děkanátu v Újezdě
OHLASY MLADÝCH Z NAŠÍ FARNOSTI
Dne 14.12 se konala v naší farnosti adventní duchovní obnova, na které byli mladí
z celého děkanátu – zúčastnilo se jí 106 lidí. Chtěli jsme načerpat předvánoční
atmosféru, poznat nové lidi, a taky se setkat s Bohem. Pozvání provázet nás celým
programem přijal otec Tomáš Strogan, který u nás před 5 lety působil jako kaplan.
Částí obnovy, která byla v kulturáku, nás provázela schóla z Valašských Klobouk. Tam
program začal společnou modlitbou a mezitím přijel otec Tomáš. Hned po přivítání
začala katecheze. Otci všichni pečlivě naslouchali. Následně byl oběd. Po chutném
obědě začala další katecheze, kde otec odpovídal na naše dotazy. Po katechezi jsme si
měli každý vzít nějaký žeton na workshopy. Měli jsme na výběr z více možností:
diskuse nad tématem obnovy (Jonáš), kreativní dílny (výroba vánočních ozdob),
filmový koutek (pouštění filmu s hlubším smyslem), soutěživý koutek, Lectio Divina
(rozjímání nad Písmem svatým). Po skončení workshopů jsme se přemístili do kostela,
kde byla adorace s večerem chval. Poté byla mše svatá, kterou sloužil otec Strogan.
Život farností číslo 1/2014

Strana 11 / 20

Z adventní obnovy jsme odjížděli všichni velmi nadšení. Byla to skvělá předvánoční
příprava na příchod Ježíška. Děkujeme za možnost uskutečnění téhle obnovy a ochotě
lidí, kteří se na ni podíleli a všechno připravili. Velké díky taky patří otci Tomáši
Stroganovi.
Adéla Hlavicová
Každá duchovní obnova je skvělá věc. Vždycky mi dlouho zůstane v paměti, posílí moji
víru a v srdci rozlije pocit klidu. Při takovýchto setkáních cítím jakousi sounáležitost,
když vidím, kolik lidí, zvláště mladých, to prožívá se mou. A tato obnova ještě můj
pocit umocňovala, protože byla v místě, kde žiji, a také mezi lidmi, které znám dlouho.
Otec Strogan je výborný řečník a svými přednáškami, hlavně kázáním mě moc oslovil.
Jsem moc ráda, že jsem se mohla zúčastnit a chtěla bych poděkovat organizátorům za
velmi vydařenou akci. Budu vzpomínat a příště přijdu znovu.
Terka Martincová

OHLAS ÚČASTNICE Z VAL. KLOBOUK
(ohlas upraven)

Duchovní obnova v Újezdě byla skvělá!! Začali jsme společnou ranní modlitbou. Po ní
nás čekaly promluvy úžasného a jedinečného otce Tomáše Strogana, který vedl celou
duchovní obnovu. Jeho katecheze oslovily mnohé z účastněných, byly plné krásných a
poučných myšlenek, ale také humoru! Tento kněz zaujal opravdu většinu z nás, každý
si v jeho promluvách našel něco pro sebe! Přednáškami nás provázel příběh Jonáše!
Měli jsme možnost nahlédnout více do svého svědomí a zapřemýšlet o tom, zda je
náš život naplněn tak, jak by měl být, a jestli je to, co v životě děláme, správné. Otec
mluvil srozumitelně, tak, aby to pochopil každý. Po přednáškách jsme dostali
mňamózní oběd. Následovaly dotazy, kterých nebylo zrovna málo a myslím, že asi
každý dostal odpověď na svou otázku! Nechyběla možnost přistoupit ke svátosti
smíření, pro kterou se rozhodlo hodně účastníků (po promluvách otce Tomáše ani
nebylo divu). Program doprovázela klobucko-brumovská schola! Následovaly
workshopy, na které bohužel nezbylo moc času, takže to byla taková rychlovka - to je
jediná má výtka! Z workshopů jsme měli na výběr: kreativní činnosti, Lectio Divina,
filmový koutek, diskuze o katechezích. Poté proběhla adorace, kterou vedl otec Jan
Liška. Adorace byla doprovázená místní scholou. Byla moc pěkná! Zazněly v ní verše z
Písma, slova povzbuzení, krásné písně a nechyběl ani prostor k osobní modlitbě v
tichu a rozjímání. Celou duchovní obnovu zakončila mše svatá! Obnova se mi moc
líbila, otec Tomáš nám všem určitě hodně předal, a byla to opravdu duchovní obnova,
aspoň pro mě určitě! Díky všem animátorům a všem, kteří se na této duchovní
obnově podíleli. Stála za to!

Život farností číslo 1/2014
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Večer chval
Ptáte se, pro koho jsou Chvály? Ani pro mladé ani pro staré ani pro děti ani
pro babičky –

JSOU PRO VŠECHNY!

"... Slíbil, že je nenechá opuštěné, že jim pošle Ducha Utěšitele. A stalo se
to za pár dní. Byl den letnic. Učedníci se shromáždili na jednom místě, aby
se společně modlili. Tu se strhl hukot z nebe, jako když se žene silný vítr,
a všichni byli naplněni Duchem svatým."
Jak vše začalo?
Skupinka farníku se domluvila, že by chtěli mít v naší farnosti Večer chval.
Pro spoustu z nás to byla úplná novinka. Po domluvě s O. Karlem z Brumova
se do týdne konaly u nás v kostele Chvály poprvé. Bylo to právě na den
letnic. Od té doby se konají pravidelně každou druhou sobotu v měsíci
(první sobotu je v Horní Lhotě - jak úžasné je mít dva Večery chval v jedné
farnosti, třetí sobotu v měsíci v Brumově).
Spoustu lidí v dnešní době láká magie, astrologie, tajemno ...
Může snad být větší tajemno než je večer strávený - v kostele - po tmě pouze při hořících svíčkách? Každý, kdo přijde na Večer chval, si může
najít kousek místa jak pro soukromou modlitbu, tak i pro modlitbu ve
společenství (kostel je opravdu velký pro všechny). Každý chválí jinak,
někdo stojí a zpívá, jiný sedí či klečí. A přece všichni chválí Boha.
Proč Chválit?
Bible je plná vzdávání díků a chvály Bohu, už Mojžíš, Jákob, David ..., ale
nechci tady všechny vypisovat ... Jeden text z Bible, ale vystihuje vše a to,
zdá se mi lépe ze slovenského překladu. Tam píše svatý Pavel v listě
Efezským: „… Boha je třeba chválit a zvelebovat, za všechno co pro nás
udělal." Myslím, že pokud toto budeme dělat, všechno ostatní nám Bůh
přidá! Každý z nás má svá trápení, starosti v určitém období svého života,
buď větší nebo menší anebo problémy, které se táhnou už spoustu let. Ale
náš Pán na nás volá: "Povězte mi o svých trápeních a nebojte se je vložit na
mne, odevzdejte mi je a já vás uzdravím." Toto se děje při každé mši svaté,
ale také při Večerech chval. A tak nebojme se odvázat a skočme
"bezhlavě" do náruče Ježíše i maminky Marie! A celí se ponořme do Ducha
Svatého.
Život farností číslo 1/2014
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"Tvé světlo ve tmě svítí, žádná tma jej nepohltí.
Proto zvu Tě, Pane, do temnot mých."
www.vecerychval.cz
Organizační tým

Život farností číslo 1/2014
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Pořad bohoslužeb v lednu 2014 – farnost Újezd
1. ledna : Středa
Slavnost
Bohorodičky
Panny Marie
Nový občanský rok
2. ledna : Čtvrtek
Sv. Bazila Velikého
a Řehoře
Naziánského

7.00
8.15
9.40
11.00

Új.:
Sl.:
Új.:
Dr.:

Za + rodiče Machučovy, syna Stanislava, vnučku,
duše v očistci a Boží požehnání pro živou rodinu

15.30 Új.:

Za + Josefa Vašičku, živé a + pracovníky stavební
společnosti
Za + rodiče Petrů, rodiče z obou stran, jejich + děti,
duše v očistci a ochranu Boží pro živou rodinu

18.00 Sl.:

4. ledna : Sobota
Ferie

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

6. ledna : Pondělí
Zjevení Páně
(Svatých Tří Králů)

9.40 Új.:

11.00 Dr.:
6.30 Új.:
15.30 Új.:
17.00 Dr.:

7. ledna : Úterý
Sv. Rajmunda
z Penafortu, kněze
8. ledna : Středa
Ferie
9. ledna : Čtvrtek
Ferie

18.30 Sl.:
17.00 Dr.:
15.30 Új.:

Za živou a + rodinu Doleželovu, Hlavičkovu,
Tenčíkovu a duše v očistci
Za + rodiče Častulíkovy, Fojtů, duše v očistci
a ochranu Panny Marie pro živou rodinu
Za + rodiče Mikulkovy, syna, snachu, vnučku Irenu,
+ příbuzenstvo a Boží požehnání pro živou rodinu
Za + Josefa, Jiřího, Stanislavu Kamenčákovy,
rodiče z obou stran, Josefa Trčku, babičku
Matyášovu, duše v očistci, dar zdraví a Boží
ochranu pro živou rodinu

Za + Josefa Baloucha (k nedožitým osmdesátinám,)
živou a +rodinu Balouchovu, Váňovu, Mozgvovu
a duše v očistci
Za + rodinu Vlčkovu, Pavelkovu, duše v očistci
a Boží požehnání pro živé rodiny
Za rodiče Jana a Marii Pavelkovi, jejich rodiče,
zetě Františka a Josefa, celou zemřelou rodinu a dar
Ducha svatého pro živé rodiny
Za + Františka Černobilu, duše v očistci a dar
zdraví pro živou rodinu

Ra

ŠF
Ku
Če
Am
KV

An
MJ
ŠF
KJ

ZvD

17.30 Sl.:
17.00 Dr.:
15.30 Új.:

10. ledna : Pátek
Ferie
17.30 Sl.:
Život farností číslo 1/2014

Za živou a + rodinu Zvončákovu a Ščotkovu
Na poděkování za přijatá dobrodiní.

16.30 Dr.:

3. ledna : Pátek
První pátek v měsíci

5. ledna : Neděle
2. neděle
po Narození Páně

An
Ch
ŠF
KJ

Za farníky

Za + rodiče Okaté, Ovesné, manžely Pastyříkovy,
Jana Václavíka, duše v očistci, živou a + rodinu
s prosbou o ochranu Boží.
Za Bohuslava a Ludmilu Šůstkovy, dar zdraví a

Ov
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11. ledna : Sobota
Ferie

6.30 Új.:
16.00 Lo.:
7.00 Új.:

12. ledna : Neděle
Svátek Křtu Páně
Konec doby vánoční

8.15 Sl.:
9.40 Új.:
11.00 Dr.:

13. ledna : Pondělí
Sv. Hilaria, biskupa
14. ledna : Úterý
Ferie

15.30 Új.:

16. ledna : Čtvrtek
Ferie
17. ledna : Pátek
Sv. Antonína, opata

17.30 Sl.:
17.00 Dr.:
15.30 Új.:
17.30 Sl.:

18. ledna : Sobota
Panny Marie, Matky
jednoty křesťanů

6.30 Új.:
16.00 Lo.:
7.00 Új.:

19. ledna : Neděle
2. neděle v mezidobí

8.15 Sl.:
9.40 Új.:
11.00 Dr.:

20. ledna : Pondělí
Sv. Fabiána, papeže
a sv. Šebestiána, muč
21. ledna : Úterý
Sv. Anežky Římské
panny a mučednice
22. ledna : Středa
Sv. Vincence, jáhna
a mučedníka
23. ledna : Čtvrtek
Ferie
Život farností číslo 1/2014

Če
ŠF
Ch
MH
MJ

MJ

17.00 Dr.:
15.30 Új.:

15. ledna : Středa
Ferie

Boží požehnání pro živou rodinu
Za farníky
Za + Marii Hlavičkovu, rodiče, dva braty,
švagrovou a Boží ochranu pro živou rodinu
Za + rodiče Rumanovy, + děti, rodinu a Boží
ochranu pro živé rodiny
Za Karla Dubce, syna, dvoje rodiče, ochranu Boží a
dary Ducha svatého pro živé rodiny a duše v očistci
Za farníky (sv. křest)
Za + rodiče Běloňovi, děti, zetě, snachy, vnuky a
vnučku a celou + rodinu

15.30 Új.:
17.00 Dr.:
15.30 Új.:
17.30 Sl.:
17.00 Dr.:

Za + Marii a Josefa Olejníkovy, jejich rodiče,
Aloise a Jana Machů, jejich rodiče a Boží ochranu
pro živé rodiny
Za + Bohuslava Kozubíka k (nedožitým 80.
Narozeninám), snachu, na poděkován za ochranu
Panny Marie a pomoc Boží pro živou rodinu
Za rodiče Ovesné, dva syny, zemřelou rodinu, duše
v očistci a Boží požehnání pro živou rodinu.
Za + Jana Machů, syna, rodiče z obou stran a dar
zdraví pro živou rodinu
Za + Františka Münstera, rodiče z obou stran, duše
v očistci a dar zdraví pro živou rodinu
Za + manžela Ladislava Papeže, jeho rodiče a Boží
požehnání pro živé rodiny
Za + Františka Mozgvu, rodiče Mozgvovy,
Jandíkovy, ochranu a pomoc Boží pro živou rodinu
Za + Josefa Michalčíka (výroční mše svatá) a dary
Ducha svatého
Za + Stanislava Mikulku (výroční mše svatá)
Za + rodiče Machů, jejich + děti, dar zdraví a Boží
požehnání pro živou rodinu
Za Andělu a Františka Matoškovi, rodiče z obou
stran, Karla Slabiňáka, duše v očistci a Boží
požehnání pro živou rodinu.
Za Ludmilu a Josefa Kořenkovy jejich rodiče,
sourozence duše v očistci, dar zdraví a Boží
požehnání pro živou rodinu

Am

An

Ku
Ma
An
Am
Ov

MJ

ZvD

Na poděkování Pánu Bohu u příležitosti životního
jubilea, dar zdraví a Boží požehnání pro živou
rodinu
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24. ledna : Pátek
Sv. Františka
Saleského, biskupa
a učitele církve
25. ledna : Sobota
Svátek Obrácení
sv. Pavla, apoštola

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

26. ledna : Neděle
3. neděle v mezidobí
Sv. Timoteje a Tita,
biskupů
27. ledna : Pondělí
Sv. Anděly
Mericiové, panny
28. ledna : Úterý
Sv. Tomáše
Akvinského

8.15 Sl.:
9.40 Új.:
11.00 Dr.:
15.30 Új.:
17.00 Dr.:
15.30 Új.:

29. ledna : Středa
Ferie
17.30 Sl.:
30. ledna : Čtvrtek
Ferie

17.00 Dr.:
15.30 Új.:

31. ledna : Pátek
Sv. Jana Boska,
kněze

17.30 Sl.:

Za + Jaroslava Štrbáka, syna, rodiče z obou stran
a duše v očistci
Za + Karla a Marii Váňovy, rodiče Váňovy, dar
zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu
Za + rodiče Kozubíkovy a dar zdraví pro živou
rodinu
Za Stanislava Dorničáka,jeho rodiče a bratry,
za rodiče Macíkovi dva syny.Dar zdraví a Boží
požehnání pro živou rodinu
Za živou a zemřelou rodinu Bézovu, Krumpolcovu
a Rokytovu
Za + Miladu Barcuchovou (výroční mše svatá)
Za farníky
Za + Josefa Kubíčka,rodiče Kubíčkovy, vnuka, dary
Ducha sv., ochranu Panny Marie a Boží požehnání
pro živou rodinu
Na poděkování Pánu Bohu u příležitosti životního
jubilea, za dar zdraví a Boží požehnání pro živou
rodinu
Za zemřelé rodiče Kořenkovy a jejich sourozence
za duše v očistci na,které nikdo nepamatuje za dar
zdraví a Božího požehnání pro živou rodinu
Za + Miloslava a Marii Váňovy, dceru Jaroslavu, +
rodiče, duše v očistci a dar zdraví pro živou rodinu
Za Ludmilu,Aloise ,Marii a syna Miroslava
Opravilovi a Boží pomoc pro živou rodinu
Za Františka Kráčalíka, rodiče Kráčalíkvy, Boží
ochranu pro živou rodinu a duše v očistci
Za + Vilmu a Karla Kolaříkovy, jejich rodiče,
sourozence, dceru Jiřinu, syna Karla, živou a +
rodinu

Ku

ŠF
ŠF
ZvD

Ra
MJ

MJ

Ov

Ra

Pořad bohoslužeb - farnost Horní Lhota
1. ledna : Středa
Slavnost Bohorodičky
Panny Marie
Nový občanský rok
2. ledna : Čtvrtek
Sv. Bazila Velikého
a Řehoře Naziánského
3. ledna : Pátek
První pátek v měsíci
4. ledna : Sobota
Ferie
5. ledna : Neděle
Život farností číslo 1/2014

6.55
9.30

Na poděkování Pánu bohu za dožití 75. let, s prosbou o dar
zdraví, Boží pomoc do dalších let a Boží požehnání pro
celou rodinu

17.30

Za + Josefa Hubáčka, jeho bratra Bohumila, rodiče z obou
stran, živou a + rodinu

17.30

Za + Josefa Fojtíka, rodinu Březinovu a Boží požehnání
pro živé rodiny
Za členy živého růžence

17.30
6.55

Za + rodiče Ulrichovy, živou a + rodinu Ulrichovu a
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2. neděle
po Narození Páně,

9.30

6. ledna : Pondělí
Zjevení Páně
(Svatých Tří Králů)
7. ledna : Úterý
Sv. Rajmunda
z Penafortu, kněze
9. ledna : Čtvrtek
Ferie
10. ledna : Pátek
Ferie
11. ledna : Sobota
Ferie

7.00
17.30

12. ledna : Neděle
Svátek Křtu Páně
Konec doby vánoční

6.55

13. ledna : Pondělí
Sv. Hilaria, biskupa
a učitele církve
16. ledna : Čtvrtek
Ferie
17. ledna : Pátek
Sv. Antonína, opata
18. ledna : Sobota
Panny Marie, Matky
jednoty křesťanů

17.00

20. ledna : Pondělí
Sv. Fabiána, papeže
a sv. Šebestiána, muč
23. ledna : Čtvrtek
Ferie
24. ledna : Pátek
Sv. Františka
Saleského, biskupa
a učitele církve
25. ledna : Sobota
Svátek Obrácení
sv. Pavla, apoštola
26. ledna : Neděle
Život farností číslo 1/2014

Za + Františka Žáčka, syna Milana a duše v očistci
s prosbou o dary Ducha svatého pro celou rodinu
Sehradice Za živé i + dobrodince, přátele a duše
v očistci

17.30
17.30
17.30

9.30
17.00

Za + Ludmilu a Františka Březinovy a celou živou a +
rodinu
Za + Antonína a Marii Vlčkovy, jejich rodiče a dary Ducha
svatého pro celou rodinu
Na poděkování za dar života pro děti narozené v roce 2012
a 2013 s prosbou o dar víry pro jejich rodiny
Sehradice

17.30
17.30
17.30
6.55

19. ledna : Neděle
2. neděle v mezidobí

Malotovu
Za + rodiče Kunderovy, rodiče z obou stran, sourozence,
dar víry, zdraví a Boží ochranu pro živé rodiny

9.30

Za + Františka Katauera, rodiče Katauerovy, rodiče
Váňovy, jejich syna Jaroslava a Boží požehnání pro celou
živou rodinu
Za + rodiče Sanytrákovy a Lysých, duše v očistci, dar
zdraví a ochranu Boží pro celou živou rodinu
Za farníky (svatý křest)

17.00

Sehradice: Za živé a + farníky

17.30

Za + Aloise Hustého, syna Stanislava, rodiče Husté a
Koldůškovy, Františku Rafajovu, duše v očistci, dar zdraví
a Boží požehnání pro celou rodinu

17.30

Na poděkování za společenství naší farnosti, s prosbou o
dary Ducha svatého

17.30
6.55

Za členy živého růžence, za boží pomoc a požehnání pro
jejich rodiny
Za + Miladu Švarcovu, manžela Vladimíra, rodiče z obou
stran, duše v očistci a Boží pomoc pro celou živou rodinu
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3. neděle v mezidobí
Sv. Timoteje a Tita,
biskupů
27. ledna : Pondělí
Sv. Anděly Mericiové,
panny
30. ledna : Čtvrtek
Ferie
31. ledna : Pátek
Sv. Jana Boska, kněze

9.30

Za + Annu a Karla Pláškovy, jejich rodiče, sourozence,
duše v očistci a s prosbou o požehnání pro celou živou
rodinu

17.00

Sehradice: Mše sv. a Mariánské večeřadlo (P. Stříž)

17.30

Za + Marii a Františka Masarovi, jejich rodiče a Boží
požehnání pro živé rodiny

17.30

Volné mše svaté si můžete objednat nejlépe e-mailem, když na našich webových
stránkách www.farnostujezd.cz na horní rám kliknete na nápis Mše 2014 a tam
vyplníte objednávkový lístek. Tam také najdete aktualizovaný kalendář obou farností.

ZPRÁVY A INFORMACE
Farní knihovna v Újezdě doporučuje knihy:
Proč pláčeš, Miriam Utrpení žen po umělém potratu „Postabortivní syndrom“
Svědectví postižených žen a informace lékařů o psychických následcích umělého
potratu Kniha chce svými rozsáhlými svědectvími napomoci v šíření úcty k lidskému
životu. Je určena nejen ženám, které potrat již podstoupily, ale i ženám, které se pro
podstoupení potratu rozhodují, jejich partnerům, příbuzným, známým i odborníkům,
kteří se problematikou potratů jakýmkoli způsobem zabývají. (komentář MUDr.
Ludmily Lázničkové)
Antonín Cyril Stojan (Bohumil Zlámal) Stručný přehled života a díla olomouckého
arcibiskupa a metropolity moravského Antonína Cyrila Stojana, apoštola křesťanské
jednoty.
* */ *
Svátost biřmování pro věřící zájemce obou našich farností. Podrobnosti o věku,
přípravě a přihlášení najdete na webových stránkách: www.farnostujezd.cz v rubrice
svátosti vpravo.
***
Budoucnost Ploštiny. Osada, kde ke konci druhé světové války zahynulo 27
nevinných lidí, místních a z okolních vesnic, neměla co do pozornosti nás věřících
upadnout v zapomenutí. Jednak povinnost pamatovat v modlitbách a při mši svaté na
ty, kteří tam trpěli a zemřeli nám přikazuje láska, a také tyto události varují před
možným nebezpečím, které se může zopakovat, nebudeme-li odpovědni za správu
našeho národa. S vděčností vzpomínám na svého předchůdce d. p. Vladimíra Růčku,
který na Ploštině zbudoval kapli Panny Marie Bolestné a všechny jeho nástupce, kněze
újezdské farnosti, kteří na Ploštině konali bohoslužby i přes nepřízeň minulého režimu.
Zásluhou dnes již zesnulého pana Jana Běloně a jeho rodiny byla kaple uchráněna
Život farností číslo 1/2014
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uzavření a znesvěcení. Kaple stojí na pozemku, který vlastnilo osm podílníků. Nyní je
kaple a nejbližší prostranství kolem ní vlastnictvím římskokatolické farnosti Újezd, za
což vděčím rovněž panu Janu Běloňovi a také paní JUDr. Zdence Pechancové, která
mi obětavě a nezištně poskytovala právní pomoc. V poslední době se začaly ve
farnosti šířit zprávy, že nemám o toto místo zájem, což není pravda. Úmrtím pana Jana
Běloně a následně i náhlým úmrtím jeho syna Josefa, jsem ztratil obětavé
spolupracovníky co se týká Ploštiny. Hlavní vzpomínková pouť sice se uskutečnila, ale
další pobožnosti a mše svaté zůstaly bez většího zájmu. Větší využití kaple vyžaduje
také péči o ni, což duchovní správce nemůže sám zajišťovat bez obětavých
spolupracovníků. Na podzim roku 2013 jsem tento problém přednesl na pastorační
radě farnosti, všichni členové souhlasili, že by se mělo něco dělat, ale nikdo se
nepřihlásil s tím, že by se zapojil do pravidelné práce pro dobro tohoto místa. Po těchto
zkušenostech jsem se rozhodl, že se obrátím v roce 2014 k věřícím v Drnovicích a
okolí a požádám je, abychom s pomocí Boží vytvořili určité společenství, které by
pečovalo o toto místo. Nemusí to být hned
občanské sdružení, ale spolek věřících lidí,
kteří myšlenku pastoračního využití Ploštiny by
podporovali jak pravidelnou modlitbou, tak i
osobní fyzickou pomocí při údržbě kaple a
jejího okolí. Své názory můžete sdělit a také
nabídnou pomoc elektronickou poštou na
adresu:
jan.mucka@volny.cz
nebo:
rkf.ujezd@volny.cz . Všem, kteří se zapojí do
práce pro duchovní udržení tohoto místa ze
srdce žehnám. P. Jan Můčka, farář.

SKUPINY

ÚKLIDU

V kostelích újezdské farnosti
v lednu 2014
______________________________________________________

Dat. : Újezd : Drnovice : Slopné :
_____________________________________

4.1.:
11.1.:
18.1.:
25.1.:

11.
12.
13.
14.

4.
5.
6.
7.

4.
5.
6.
7.

--------------------------------------------------------------------------------------ŽIVOT FARNOSTÍ Měsíčník farností. Vydává: Římskokatolická farnost
v Újezdě a Horní Lhotě pro vnitřní potřebu svých farníků. Adresa: Římskokatolická
farnost 763 25 Újezd u Val Klobouk č. 5, tel./fax: 577350293; mobil: 731619849;
603154041; mail: rkf.ujezd @volny.cz. Webové stránky: www.farnostujezd.cz;
www.farnosthornilhota.cz. Uzávěrka vždy dvacátého dne předcházejícího měsíce.
Život farností číslo 1/2014

Strana 20 / 20

