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NADĚJE ADVENTU
Nejsou žádné beznadějné situace, jsou
jen lidé, kteří jsou bez naděje tváří v tvář
situaci.
Latinské slovo adventus znamená
příchod. Ve starověku to byl také odborný
termín označující zvláštní příchod –
ponejvíce
nositelů
nějakého
úřadu,
například králů nebo císařů do provincie.
Slovo advent vešlo také do křesťanského
jazyka. Ani tady neznamená nic jiného, než
příchod, a to příchod Vykupitele,
Zachránce. Pohled do předvánočních ulic
našich měst nám však nenaznačuje, že by
lidé na někoho čekali. Naši předci prožívali
tuto předvánoční adventní dobu úplně jinak.
Starší z nás si jistě vzpomenou, jak
chodívali s lucernou, anebo úplně ve tmě
s babičkami a tetičkami nebo s maminkou
na roráty. To je ranní mše ke cti Panny
Marie, která je nazývána „Hvězda jitřní“ –
proto ta mše tak po ránu. A protože první
slova mše zněla latinsky „Rorate coeli desuper…“ česky „Rosu dejte, nebesa,
z hůry…“ – vzniklo nám v češtině užívané slovo roráty. V orientu rosa padající na
vegetaci přináší život. Umožňuje rašení, novou úrodu, a proto se také stala symbolem
připomínajícím touhu po někom, kdo by svým příchodem tuto možnost dal. Podle
posledního sčítání lidu značná část naší populace nesdílí
křesťanský názor na svět (nebo se k němu aspoň veřejně
nehlásí), takže můžeme usoudit, že ani letos nebude u nás
pro všechny advent dobou očekávání Kristova příchodu.
Přesto si myslím, že bychom se měli učit čekat všichni.
Čekající člověk má naději, a to je důležitý rozměr adventní
doby, prohloubení naděje. „Naděje je stav ducha, ne stav
světa. Naděje není prognostika. Je to orientace ducha,
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orientace srdce. Naděje prostě není optimismus. Není to přesvědčení, že něco dobře
dopadne, ale jistota, že něco má smysl – bez ohledu na to, jak to dopadne.“ Tato naděje
je křehká a plachá – o Vánocích ji vnímáme jako malé Dítě – a snadno ji pak můžeme
přehlédnout a přeslechnout v hlučných předvánočních ulicích. Proto naši předkové
mluvili o adventu jako o období klidu, ticha a soustředění. Snad není velkou utopií
vytvořit si v adventu alespoň párkrát takový tichý prostor v očekávání tolik potřebné
návštěvy pro každého z nás. Doufejme, že budeme doma, až přijde.
Podle kardinála D. Duky připravil V. Ulrich

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 prosinec:

Úmysl všeobecný:. Za opuštěné děti a za dětské oběti jakékoli formy násilí, aby
nacházely potřebnou lásku a ochranu.
Úmysl misijní: Za všechny křesťany, aby osvíceni světlem vtěleného Slova
připravovali lidstvo na příchod Spasitele.
Úmysl národní: Aby ti, kdo pro svou věrnost Božímu slovu trpí příkoří, hledali a
nacházeli pomoc v modlitbě a setkávání s Kristem ve svátostech.

Z FARNÍCH MATRIK :
Do společenství víry jsme skrze
svátost křtu v měsíci listopadu 2013
přijali:
Štěpána Vykoukala
Evu Martincovou
Jakuba Hlavičku
Josefa Hlavičku

Újezd
Slopné
Loučka
Loučka

V měsíci listopadu odešli na věčnost
a byli pohřbeni:
29. října 2013:
Jiřina Mozgvová
Vysoké Pole 149
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4. listopadu 2013:
Aleš Pavelka
Kroměříž 3161/13

38 let

17. listopadu 2013:
Běla Stružková
Drnovice 101

69 let

18. listopadu 2013:
Lubomír Vaněčka
Sehradice 25

81 let

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

80 let
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MINISTRARE
(nové periodické okénko pro ministranty)
Milí ministranti farností Újezd a Horní Lhota, máme tu další část našeho
ministrantského okénka.
Za uplynulý měsíc jsme toho zase hodně prožili. Újezdští ministranti měli v Újezdě
ministrantský den, během něhož spolu strávili nádherné dva dny naplněné modlitbou,
vyučováním, hrami a také stezkou odvahy na místním hřbitově. Také se mezi sebou
lépe poznali, což bylo ostatně jedním z cílů tohoto dne. Dále jsme se v jednotlivých
farnostech scházeli i na pravidelných schůzkách, např. Úježďani na té poslední získali
nové vědomosti v oblasti křtu. A pomyslným vrcholem měsíce byl fotbalový turnaj
v Dolní Lhotě. Tam proti sobě nastoupili ministranti z Újezda (včetně Vys. Pole), ze
Slopného a z Horní Lhoty (včetně dolnolhotčanů). Hrálo se ve dvou kategoriích –
mladší (do 13 let) a starší (nad 13 let). Výsledky byly následující:

MLADŠÍ MINISTRANTI
1. Újezd
2. Slopné
3. Horní Lhota
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Vítězové si odvezli putovní poháry a každý tým dostal diplom a nějakou sladkou
odměnu. Všichni hráči bojovali, aby právě jejich tým vyhrál, ale tím hlavním na celé
akci nebylo ani tak to, kdo vyhrál (i když vítězství potěší), ale že se kluci dali
dohromady, přijeli, bojovali v duchu fair play a poznali i nové kamarády – ministranty
– z ostatních vesnic. Fotky z této akce naleznete na našich webových stránkách:
www.ministranti-ujezd.webnode.cz

A také opět připomínáme, že jsme 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!
Do dalšího měsíce HODNĚ ŠTĚSTÍ A BOŽÍHO POŽEHNÁNÍ DO VAŠICH ČINŮ
A SLUŽBY přejí:
vedoucí ministrantů
z Újezda, Slopného a Drnovic
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Pouť chlapů na Svatý Hostýn 2013
Řidiči aut, projíždějící v sobotu 23.11. brzy ráno z Loučky do Vizovic, mohli být
svědky zvláštního úkazu. V Loučce kolem kříže tam postávalo několik desítek postav
s batohy na zádech. „Že by se myslivci tak brzy scházeli na hon?“ „Ne, to chlapi
vyrážejí na pěší pouť.“ Chtějí opět dorazit na Svatý Hostýn, aby tam oslavili Svátek
Krista Krále.

Po požehnání, které jsme přijali od otce Jana Můčky, vyrážíme na celodenní pouť.
Po cestě se k nám přidávají další borci, takže nakonec náš průvod má 40 poutníků.
Toto číslo je pro dnešní den symbolické, protože 40 je i počet soukromých úmyslů,
které nám farníci z újezdské a hornolhotské farnosti svěřili, abychom za ně obětovali
část své cesty a abychom se za ně modlili. Tyto úmysly, napsané na lístcích jsme si
vylosovali na první zastávce u Chladné studny. Většina úmyslů byla velmi konkrétních
a překvapilo nás, jak mnoho jich prosí o uzdravení vztahů v rodinách. Uvědomili jsme
si, jak velká důvěra na nás byla naložena a jak může naše pouť konkrétně měnit svět
kolem nás.
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Dobrou náladu nám nekazí ani bláto pod nohama či změna počasí. Po cestě se
hodně diskutuje - o práci, o Bohu, o dětech, o politice, o trnkách …. Někdo si však
šlape raději sám v tichosti.
Cesta byla provázena modlitbou růžence a duchovním slovem, které pro nás
připravil
otec Tomáš Strogan. Ten za námi večer dorazil na Hostýn a tak jsme spolu s ním
prožili večerní mši svatou v kapli na poutním domě, kde jsme byli ubytováni. Řada
z nás využili jeho nabídky ke zpovědi, která se protáhla do časných ranních hodin.
Otci Tomáši za jeho ochotu být s námi moc děkujeme!
Neděle uběhla velmi rychle – mše svatá, křížová cesta, nákup vítaného, na zahřátí
medovinu a už jsme seděli ve vlaku a ujížděli k domovu.
Na závěr nezbývá než poděkovat Bohu za dary, které jsme mohli na této pouti
přijmout a poprosit o jejich trvalé působení v našich rodinách, v našich farnostech.

Za všechny poutníky: Pavel Heinz
Foto: Petr Švach
Kdo zamkne, kdo se nepodělí o svůj pokrm.
Kdo raději uhasí oheň, aby nemusel ohřát bližního.
Kdo zavře ústa, aby bližního nemusel oslovit.
Kdo raději odpočívá, než aby bližnímu pomohl.
Kde nepředává oheň Boží lásky – ten nepoznal příchod Páně
J. Kurmaiz
Farní list číslo 12/2013
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GODZONE
(periodické okénko pro mladé z našich farností)
Milí kamarádi, než se nadějete, jsou tady Vánoce. Ale ještě před nimi nás čeká plno
akcí, o kterých bysme vás rádi informovali. Největší z nich bude jistě adventní
duchovní obnova pro mládež v Újezdě (pro více informací čtěte dále).
Co se událo v měsíci listopadu:
V Horní Lhotě (1. sobotu v měsíci) a v Újezdě (2. sobotu v měsíci) proběhly večery
chval. Je úžasné, že se jich zúčastňují i mladí lidé (nejen z naší farnosti, ale dokonce
sem dojíždí i někteří přespolní) a vzdávají Pánu chválu. V sobotu 16. listopadu se sešli
mladí ve spolču, aby spolu diskutovali a něčemu novému se přiučili v oblasti
EVANGELIZACE. Hned další sobotu nato se v Olomouci uskutečnil Den diecéze
jako oslava 950 let od obnovení biskupství a jako zakončení Roku víry. A třetí sobota
v pořadí (30. listopadu) připadla na Adventní vigilii ve Valašských Kloboukách, při
níž mladí vstoupili tou správnou nohou do adventu.
Co jsme prožili ve spolču
Jak už je výše zmíněno, tématem listopadového spolča byla EVANGELIZACE – co to
je, proč to je, druhy evangelizace, jak evangelizovat atd. Padlo i mnoho zajímavých
osobních zkušeností s evangelizací, viděli jsme evangelizační videa a samozřejmě
nechyběla ani modlitba. Závěrem jsme se dozvěděli něco o systému pastorace mládeže
jak v ČR, tak v arcidiecézi a děkanátu – zjistili jsme, kdo jsou to animátoři, kdo je
laickým zástupcem za děkanát, kdo je kaplanem pro mládež atd. Taky jsme se zmínili
o blížících se akcích, kterých bude možnost se zúčastnit.
Příští spolčo
7. prosince 2013 v 19:00 ve Slopném nad hasičárnou s exkluzivním hostem – otcem
děkanem Janem Můčkou
Akce na příští měsíc
7. prosince – mládežnické spolčo (začátek v 19:00 ve Slopném nad hasičárnou)
14. prosince – adventní duchovní obnova pro mládež
v Újezdě
teď nechť zbystří úplně každý – obnovu povede nám všem
velmi známý otec Tomáš Strogan, který byl v naší farnosti
před pár lety kaplanem, bude to celodenní akce –
předpokládaný začátek kolem 9:00 a konec kolem 17:00,
více informací v ohláškách v neděli 1. prosince a na
plakátku, který by se měl v nejbližší době objevit na
nástěnkách všech kostelů našich farností + samozřejmě na
internetových stránkách naší farnosti – je to obrovská
příležitost zapřemýšlet nad svým životem a říci znovu
Kristu své „ANO“, tak neváhejte a určitě přijďte; systém
přihlašování bude znám v neděli 1. prosince; babičky a
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dědečci, rodiče – řekněte to svým vnoučatům a dětem, propagujte to prosím mezi
mladými, ať se této obnovy zúčastní co nejvíce mladých, o zbytek už se postará Pán.
)
K zamyšlení
V bazilice svatého Františka v Sieně jsou již téměř tři století uchovávány hostie, které
byly v roce 1730 ukradeny a pak nalezeny zcela neporušené v blátě. Zůstávají
neporušené dodnes. Žádný z řady výzkumů provedených v průběhu minulého století
nedokázal objasnit tento jev (srovnávací vzorky při ekvivalentních podmínkách
uchovávání podlehly naprosté zkáze dříve než za deset let). Jan Pavel II. v roce 1980
při návštěvě kaple, kde jsou zázračným způsobem nedotčené hostie uchovávány, řekl:
„TOTO JE REÁLNÁ PŘÍTOMNOST!“ (převzato z časopisu Milujte se! – 26. číslo,
str. 11)
Fungují také naše internetové stránky: www.mladiprokristauhl.webnode.cz, na nichž
najdete podrobnosti k akcím i další potřebné informace.
připravili mladí z Mládežnického spolča

Ať „POMÁHAT“ není jen fráze...
…bylo heslo 7. setkání schol, které se konalo 26. října 2013 v KD Lidečko. Setkání se
zúčastnilo asi 11 schol včetně nás Scholy Újezd.

Jelikož to byla naše premiéra, připravovali jsme se velmi pilně a dokonce se rodina
Kořenkova z Vysokého Pole rozhodla, že nás k této příležitosti bude sponzorovat a
pořídila nám všem krásné scholové trička, za což bychom jim chtěli velice moc
Farní list číslo 12/2013
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PODĚKOVAT! :) Celé setkání začínalo v 10:00 prvním blokem přehlídky schol a
pokračovalo bohatým programem. Organizátoři nezapomněli ani na mladší účastníky
setkání, pro které bylo připraveno malování na sklo a na obličej, prohlídka hasičského
a policejního vozu a jiné aktivity. Každá schola zpívala dvě písničky dle vlastního
výběru. My jsme si vybrali písničky Haleluja spasení a Tleskejte rukama víc. Nešlo o
soutěž, ale pouze o přehlídku a seznámení se s jinými scholami. Každé vystoupení
bylo jiné, ale všechny byly báječné a všichni jsme si to moc užili. Doufáme, že
budeme mít tu možnost a zúčastníme se setkání schol i za rok. :)
Schola Újezd (Eliška Mačková)

Adoptuj si svého politika
Možná jste postřehli, že se od 17. listopadu tohoto roku rozběhla iniciativa „Adoptuj si
politika“. Nás tato iniciativa nadchla, třeba nadchneme i vás.  Aktivita nabízí
možnost se místo nadávání na politiky za ně modlit. Politika si můžete vybrat, příp.
vám můž být přidělen. Na webu http://www.adoptujsipolitika.cz/ se můžete
zaregistrovat a najdete zde všechny potřebné informace. Doporučeného času modlitby
5 minut denně během půl roku se nelekejte – záleží na vás.
Pokud by někomu bránilo v zapojení jen to, že nemá internet a tudíž se nemůže
zaregistrovat, doporučujeme oslovit (mladší) farníky, kteří (věříme) rádi pomohou. 
Jana Pacalová (roz. Schovajsová
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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
Při pročítání této vzácné pamětní knihy se seznamujeme s událostmi, které sahají
daleko před rok 1800, do století 18. a ještě dále do minulosti. Rád bych se spolu s vámi
zamyslel nad tehdejšími ekonomicko-správními poměry naší církve té doby, které ve
farnostech existovaly. Měli bychom o nich být více informováni, zejména
v současnosti, kdy se neustále nastoluje otázka regulérnosti církevních restitucí a
církevního majetku vůbec. Už i jen z pouhého historického hlediska. Není proto
nezajímavé sledovat úsilí státu a církve o zvýšení počtu farností v 18. stol., právní a
finanční podmínky ke vzniku nových far, sociální postavení farářů a jejich pomocníků
a způsob jejich ustavování. V současnosti je studium dějin farností živým tématem
náboženské sociologie, protože v těch základních jednotkách církevní správy lze
sledovat, zda se v nich duchovní život rozvíjel nebo upadal. Metody tohoto studia jsou
dopodrobna rozpracovány ve Francii, Belgii, Itálii, Polsku a poskytují daleko
diferencovanější vhled do církevních dějin, než tomu bylo doposud. Na Moravě je
tento stav poměrně málo znám. S růstem farní sítě to nebylo jednoduché.
Nedostačovala
především
v důsledku
trvalého
demografického
růstu,
charakteristického pro Evropu na začátku 18. století, jenž byl doprovázen vznikem
nových vší a osad, vzdálených i hodiny od farního kostela. Tehdy žilo na Moravě něco
pod jeden milion obyvatel, takže na jednu faru připadalo v průměru 1 800 věřících při
předpokladu, že celá země měla asi 900 000 obyvatel. Za druhé – nedostačující počet
far znepokojoval konfesně absolutistický stát, který spatřoval v katolictví základní
ideologickou oporu své existence a byl vyrušován tu i onde se projevivším
nekatolictvím. Proto jedním z hlavních článků císařského nátlaku na moravské biskupy
bylo zřizování nových far, ale konsistoř neměla chuti se jí obírat a odložila ji jako
zbytečnou za kardinála Schrattenbacha.
Další záznamy v kronice s touto problematikou souvisejí. P. Dominik dále
pokračuje: „Děje ponechávám na soustavné jejich vypravování a přistupuji dle
vysokého nařízení ku popsání beneficia (beneficium = círk. práv. trvalé právo na urč.
úřad a důchod s ním spojený). Před rokem 1785, jak v kostele podotknuto, nebylo
samostatného beneficia, jelikož byl kostel filiální z Poslovic. Ode které ovšem doby,
nemohu udati, však jistě už od roku 1677. Neboť toho roku koupil farář Poslovický
Christián Lurentius Hoffr nový misál, vydaný Monarchií A.D: MDCLXXV pro filiální
kostel Horno-Lhotský, jak sám na titulní straně napsal: Anno 1677 die 23. Martii as
Ecclaesiam Kameno-Lhotensem spectat. Na poslední straně téhož Misálu, jejž jsem
nalezl za měchy od varhan, nalezl jsem následující nápis: Missale hoc spectat ad
filialem Kameno-Lhotensem etemptum est Ecclaesiae pecunia 9 florensis Anno 1677
die 23. Marij sub me parocho pro tunc Poslovicensi Christiano Laurentio Hoffer. Pro
meliori informatione successorum haec noto Quandocunque celebrantur Divina
tenentur Dare praudium honestum 3 mensuras cerevisiae et unam mensuram vini sive
quanticunque est pro eadem pecuniam, quivis etiam rusticus sive incola tenerur dare si
est integer sive lan 2 mensuram buturi at alii per mediam, lan etiam dat quadratum
tritici et totidem avenae et medij mieku talyko. Et omnes etiam gulum at caseum
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quovis anno aut pro his mediam mensuram buturi sicut cum „his convenit?“ Totiž po
našemu: Missale toto náleží kostelu filiálnímu v Kamenné Lhotě a koupeno je z peněz
kostelních 9 zlatých roku 1677 dne 23. března za mne tehdejšího faráře Pozlovického
Kristiána Vavřina Hoffera. Pro lepší poučení nástupců poznamenávám toto: kdykoliv
konají se služby Boží (totiž ve filiálním kostele v Horní Lhotě) povinni jsou dáti
slušný oběd, tři mázy piva a jeden máz vína, anebo kolik za ně cenu peněz. Každý také
rolník či občan povinen jest dáti ať jest celo nebo půlláník 1 máz másla a ostatní jen
půl. Lán také dá čtvrť žita a tolikéž pohanky a částkaři měrku tolika. A také všichni
tvarohu a sýra každého roku anebo za to půl mázu másla – jak s nimi se smluví.
V roku 1785 odloučena Horní Lhota od Pozlovic a stala se samostatnou kapellánií –
kaplanským místem a náleželo ku beneficiu tomuto následující: a) patronát ponechalo
si místodržitelství, b) tři vesnice a sice Horní Lhota, Dolní Lhota a Sehradice (vesnice
léna Vasilska pana hraběte ze Set Julien), které dříve do Pozlovic přifařeny, kamž také
i dále (ještě v roce 1804) desátky odváděny, c) pole beneficium nemělo při zřízení
žádného. Teprve roku 1875 koupili farníci dva kousky s vrchu uvedené pole a zvětšili
zahradu „na výpustě“ zvanou, d) Aceidence (připadnutí) štoly (štola – církevní plat
kněžím za některé církevní úkony – oddavky, pohřby aj.) však bylo dle guberniálního
dekretu ze dne 1. března 1793 jenom z těch domů, které po zřízení tohoto beneficia,
přestavěny či přistaveny byly pro beneficium čítáno, z ostatních starších domů a
odváděna byla štola do Poslovic dále dle normálu ze dne 16. září 1776.
Pokračování příště
Mgr. Vladimír Měřínský/

ŽIVOT A POSLÁNÍ KŘESŤANŮ V CÍRKVI A VE SVĚTĚ
Sněm jako událost obdarování a nového porozumění (čl. 11)
K překonání negativních jevů ve společnosti, které jsou tak často námi citovány a
takřka všemi kritizovány, na něž si ztěžujeme, že nám škodí atd. se vyjadřuje i
Závěrečný dokument Plenárního sněmu katolické církve v ČR v čl. 11, ve kterém
řešení spatřuje ve společné modlitbě a hlubokém duchovním úsilí, jež nás může přivést
k tomu, že „ideál učinit církev domovem a školou společenství“, jež se nestane
prázdnou frází. Víme dobře, že právě zbožnost vycházející z iniciativy Boží je
v logickém rozporu se zhroucenými kdysi tak slibnými koncepty nové společnosti,
které se s ní daly do boje, který neustále pokračuje. A ptáme se, které jsou to ty
atributy zbožnosti, které ji tak vadí, nebo překážejí? Zbožnost – odvozeno od lat.
slovesa devorere, zasvětit se něčemu. Výraz má několik významů: a) označuje jeden
ze sedmi darů Ducha svatého; je to morální ctnost, která vede k plnění povinností vůči
Bohu a vůči bližnímu a která v člověku živí pocity úcty, milosrdenství a soucitu
(synovská zbožnost); označuje všechny formy či způsoby jednání, jež jsou rozšířením
liturgického života církve: např. soukromé modlitby, růženec, konání poutí, křížová
cesta, uctívání ostatků, náboženské tance, které jsou označeny jako výraz lidové
zbožnosti /srov. KKC 1747 – 1676/.
A o jaké formy boje tu jde? Tak třeba marxismus (Marx: „Náboženství je opium
lidu“, psychoanalýza. Z. Freud: „Náboženství je neuróza lidstva“), etika sociologů
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domnívajících se, že morálka může existovat i bez nějaké instituce resp. reformní teze
o zcela novém uspořádání vztahu mezi pohlavími či moderní představy o výchově jako
antiautoritářském modelu atd. J. Ratzinger, ve svých „Rozhovorech“ dodává, že vyjde
najevo vnitřní aporie (tj. bezvýchodnost) a rozpory, stejně jako vnitřní nepravda
takových teorií. A to se také do velké míry děje. Zažíváme odmytologizování mnoha
ideologií, že pouhé ekonomické osvícenství světa, o které se pokoušel Marx a jež se
zpočátku zdálo tak logické, tak přesvědčivé, a proto také tak fascinující, zejména když
bylo spojeno s určitou morální etikou, už prostě nepojme skutečnost. Ukázalo se, že
nedokáže obsáhnout člověka, že náboženství je základní skutečnost v něm. Totéž platí
o všech ostatních věcech, například, že antiautorativní výchova není člověku
přiměřená, protože k jeho podstatě patří potřeba autority. Vyjádřil naději, že na
základě dějinné zkušenosti vzejde nový pohled na křesťanství i v důsledku střetu
sebekritiky ideologií, neboť vším, co bylo na těchto věcech trochu pravdivého, se také
nově otevírá vnitřní bohatství křesťanství. Vidíme ovšem, že ze ztroskotání, z rozpadu,
nemusí dojít nutně něco pozitivního.
Například v bývalých komunistických zemích se dále zhoršuje hospodářská a
politická situace; nedochází sice k regeneraci komunismu, ale ani k žádnému velkému
rozkvětu ve smyslu návratu ke křesťanským hodnotám. Spíše se objevuje další únava
duší, další zploštění, rezignace, vzrůstá beznaděj. Z pouhého selhání předešlých
ideologií nevycházejí nezbytně velká , živoucí, pozitivní hnutí. Následuje zklamání,
které může vést k dalším pádům; poskytuje také ovšem otevřenost pro dotek síly
křesťanství a možnost regenerace. Není to však nezbytnost na způsob nějakého
přírodního zákona. Rovněž tak nové hledání mýtů můžeme pozorovat opravdu všude.
A také návrat před křesťanství, do starých mytologií – v naději, že znovu najde životní
modely a prasíly. Je v tom ovšem také plno romantiky. Nestačí-li nám přítomnost,
nikdy se nemůžeme jednoduše vrátit do dějin a ani si přivolat minulost. V tomto
vyvolávání starých mýtů, v tom, že se nehledá samo křesťanství – které se zdá až příliš
racionální, a tedy také opotřebované – můžeme rozeznat uhýbání před jeho nároky.
Zároveň v tom vidím pokus získat co nejvíce sil z náboženství, a přitom co nejméně
vydávat ze sebe, navazovat co nejmenší vazbu. Ne že by v těchto mýtech nebylo
opravdu skryto mnohé, po čem by se dalo sáhnout. Jsou vize, ve kterých lidstvo
zahlédlo pravdu a našlo životní cesty. Avšak volíme-li pouze sami a přizpůsobujeme
tyto vize jen k vlastnímu použití, nemohou mít svou sílu. Náboženství – religio – jak
už naznačuje slovo samo, bez vazby neexistuje. Chybí-li ochota vázat se a především
podřídit se pravdě, všechno to nakonec zůstává jen hrou, spíše druhem snění, které
nedokáže zvládnout a přivést na správnou cestu problémy a síly, jež sebou nese
moderní svět. Touha po náboženství a přání znovu získat něco z jeho sil tu je, stejně i
jako vědomí, že je potřebujeme, že nám chybí. To je určitě pozitivní znamení, třebaže
je to spojeno s přílišnou sebeoslavou. Stále tu však chybí pokora poznat pravdu, která
na mě klade nároky, a kterou si sám nevolím.
Mgr. Vladimír Měřínský
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Rok 2014 v životě farnosti Újezd
Církevní slavnosti a pohyblivé svátky v roce :
Svátek křtu Páně - konec vánočního období – neděle 12. ledna
Popeleční středa - začátek postní doby – 5. března
Květná neděle - začátek Svatého týdne - 13. dubna
Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ - 20. dubna
Slavnost Nanebevstoupení Páně - čtvrtek 29. května
Slavnost Seslání Ducha svatého - neděle 8. června
Slavnost Nejsvětější Trojice - neděle 15. června
Slavnost Božího Těla – čtvrtek 19. června
Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova - pátek 27. června
Slavnost Ježíše Krista Krále - neděle 23. listopadu
První neděle adventní - začátek nového církevního roku – 30. listopadu

Farní slavnosti a významné dny pro farnost :
Adorační den v Drnovicích – neděle 2. března
Výročí vypálení Ploštiny - mše sv. na Ploštině – vzpomínka neděle 27.
dubna
První svaté přijímání dětí – neděle 15. června
Pouť v Újezdě - neděle 6. července
Pouť ve Slopném - výročí posvěcení kostela - neděle 13. července
Pouť v Drnovicích – výročí posvěcení kostela- neděle 20. července
"Valašská" pouť na Ploštině – 27. července
Adorační den ve Slopném – čtvrtek 14. srpna
Patrocinium sv. Rocha ve Slopném - neděle 17. srpna
Pouť Panny Marie ve Vysokém Poli - neděle 7. září
Panny Marie Bolestné na Ploštině - neděle 14. září
Pouť za obnovu rodin na Velehradě - sobota 12. července
Adorační den v Újezdě – sobota 25. října
Újezdské hody - neděle 26. října
Patrocinium sv. Anežky v Drnovicích - neděle 16. listopadu
Patrocinium sv. Mikuláše v Újezdě – neděle 7. prosince

Svatý křest se bude ve farnosti udělovat :
12. ledna
09. února
09. března
06. dubna
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11. května
08. června
10. srpna
14. září

05. října
16. listopadu
14. prosince
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Mše svaté za jednotlivé skupiny věřících :
Za děti, které půjdou k 1. sv. přijímání – neděle 2. února
Za děti, které byly vloni u 1. sv. přijímání – 17. března
Za školní mládež (konec školního roku) - neděle 29. června
Za školní mládež (začátek nového školního roku) - neděle 31. srpna
Za občany Loučky ke cti sv. Václava - neděle 28. září
Za členy živého růžence: z Vysokého Pole a Slopného - neděle 5. října
Za členy živého růžence: z Drnovic - neděle 5. října
Za členy živého růžence: z Újezda a z Loučky - neděle 12. října
Za členy mysliveckého sdružení ke cti sv. Huberta - neděle 19. října (9.45)
Za včelaře ke cti sv. Ambrože - neděle 7. prosince

Mše svatá s nedělní platností v Drnovicích :
Z důvodu poutí a farních slavností o některých nedělích v roce 2014 bude nutné, aby místo mše
svaté v neděli v Drnovicích v 11.00 hodin byla mše sv. s nedělní platností v sobotu večer v 18.00
hodin. Jedná se o tyto soboty:

27. dubna
14. června
21. června

12. července
26. července
16. srpna

6. září

Sbírky nařízené arcibiskupstvím :
Haléř sv. Petra: 23. února
Na Svatou zemi: 18. – 19. března
Na Kněžský seminář v Olomouci: 20. dubna
Na křesťanská media (Proglas a TV Noe): 11. května
Na církevní školy v arcidiecézi: 8. června
Na misie: 19. října
Na Charitu: 16. listopadu

Sbírky na opravy našich kostelů :
19. ledna
16. března
06. dubna

18. května
22. června
20. července

17. srpna
21. září
24. – 26. prosince (na vytápění kostelů)

Poutě na Svatém Hostýně :
Svatojosefská pouť – neděle 16. března
Pouť hasičů - sobota 26. dubna
Pouť bohoslovců za povolání - neděle 4. května
Pouť podnikatelů - sobota 17. května
Pouť včelařů - neděle 25. května
Pouť Radia Proglas a TV Noe - sobota 31. května
Pouť kněží za vlastní posvěcení – úterý 10. června
Hlavní pouť - neděle 17. srpna
Farní list číslo 12/2013
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Pouť pedagogů - sobota 23. srpna
Orelská pouť - neděle 24. srpna
Dušičková pouť – sobota-neděle 11./12 října
Pouť myslivců – sobota 18. října
Pěší pouť chlapů - sobota - neděle 22/23. listopadu

Na mše svaté pro rok 2015 se bude zapisovat :
V Újezdě: pondělí 24. listopadu
V Drnovicích : úterý 25. listopadu
Ve Slopném: pátek 28. listopadu
V Loučce: sobota 29. listopadu

Rok 2014 v životě farnosti Horní Lhota
Celocírkevní, diecézní a děkanátní akce jako v Újezdu.

Farní slavnosti a významné dny pro farnost :
Adorační den v Horní Lhotě – pondělí 10. února
První svaté přijímání dětí – neděle 1. června
Pouť v Dolní Lhotě (Panny Marie Karmeské) - neděle 20. července
Patrocinium sv. Dionýsia – hornolhotské hody - neděle 12. října

Svatý křest se bude ve farnosti udělovat :
19. ledna
16. února
16. března

18. května
15. června
17. srpna

21. září
23. listopadu
21. prosince

Mše svaté za jednotlivé skupiny věřících :
Za děti, které půjdou k 1. sv. přijímání - neděle 2. února
Za členy hasičského sboru z Horní Lhoty, Dolní Lhoty
a Sehradic – neděle 27. dubna a neděle 31. srpna
Za školní mládež (konec školního roku) - neděle 29. června 9.30
Za školní mládež (začátek nového škol. roku) –pondělí 1. září 17.30
Za včelaře ze Sehradic, Dolní Lhoty Horní Lhoty
a Slopného – neděle 7. prosince 6.55
Za členy živého růžence: sobota po prvním pátku v měsíci

Na mše svaté pro rok 2015 se bude zapisovat :
V Horní Lhotě: čtvrtek 27. listopadu
V Sehradicích : pondělí 24. listopadu
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Pořad bohoslužeb v prosinci – farnost Újezd
7.00 Új.:
1. prosince : Neděle
1. neděle adventní
(začátek církevního
roku)
Sv. Edmunda
Kampiána, kněze

8.15 Sl.:
9.40 Új.:
11.00 Dr.:

Za + Annu Černobilovu, sourozence, rodiče, + rodinu
a duše v očistci
Za živou a + rodinu Kohnovu, Svobodovu, Tormovu
a Pulkrábkovu
Za + Františka Kořenka, rodiče, bratra, sestry, švagry
a ochranu Panny Marie pro živou rodinu
Za + rodinu Častulíkovu, Šomanovu, + Marii
Častulíkovu a Boží požehnání pro živou rodinu

2. prosince : Pondělí
Ferie

15.30 Új.:

Za + rodiče Maliňákovy, jejich + děti, duše v očistci
a ochraná Panny Marie pro živou rodinu

3. prosince : Úterý
Sv. Františka
Xaverského, kněze

6.30 Új.:
17.00 Dr.:

Za farníky
Za + Bělu Stružkovu, jejího manžela Josefa, rodiče
Stružkovy, Slámovy, Boží požehnání a ochranu Panny
Marie pro živou rodinu

4. prosince : Středa
Sv. Jana Damašského,
Sv. Barbory, panny a
mučednice

15.30 Új.:
17.30 Sl.:

Za + rodiče Měřičkovy, jejich syna Františka, všechny +
sourozence, rodiče z obou stran a Boží ochranu pro
živou rodinu
Za živou a + rodinu Drgovu, Novákovu a duše v očistci

5. prosince : Čtvrtek
Ferie

6.30 Új.:
17.00 Dr.:

Za farníky
Za + Boženu Řehákovu a + rodiče

6. prosince : Pátek
Sv. Mikuláše,
biskupa a patrona
farního kostela
v Újezdě

15.30 Új.:

Za + Ladislava Černobilu, rodiče Černobilovy,
Vohnické, Kolaříkovy, dar zdraví a Boží požehnání pro
živou rodinu
Za živou a + rodinu Číčelovu, Urbaníkovu, Petrášovu,
Brumíkovu a duše v očistci

7. prosince : Sobota
Sv. Ambrože, biskupa
a učitele církve

6.30 Új.:
16.00 Lo.:

17.30 Sl.:

7.00 Új.:
8. prosince : Neděle
2. neděle adventní
Patrocinium sv.
Mikuláše v Újezdě

8.15 Sl.:
9.40 Új.:
11.00 Dr.:

6.30 Új.:
Farní list číslo 12/2013

Za + Jana Psotu a Boží požehnání pro živou rodinu
Na úmysl dárce
Ke cti sv. Ambrože za živé i + včelaře z Újezda,
Drnovic, Loučky a Vysokého Pole
Za Anežku a Josefa Kovářovy, dva zetě, duše v očistci,
zdraví a po moc Boží pro celou rodinu
Za členy III. řádu sv. Františka, kněze, řeholníky,
bohoslovce
vyprošení darů Ducha svatého, Boží požehnání a
ochranu Panny Marie
Za + rodiče Ovesné, jejich rodiče z obou stran, dva syny,
duše v očistci, pomoc a ochranu Boží a Panny Marie pro
živou rodinu
Za farníky
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9. prosince : Pondělí
Slavnost
NEPOSKVRNĚNÉ
HO POČETÍ
PANNY MARIE

15.30 Új.:

10. prosince : Úterý
Ferie

6.30 Új.:

17.00 Dr.:
18.30 Sl.:

15.30 Új.:
11. prosince : Středa
Ferie
12. prosince : Čtvrtek
Panny Marie
Guadalupské

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

13. prosince : Pátek
Sv. Lucie, panny
a mučednice
14. prosince : Sobota
Sv. Jana od Kříže,
kněze a učitele církve

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

15. prosince : Neděle
3. neděle adventní
8.15 Sl.:
9.40 Új.:
11.00 Dr.:
16. prosince : Pondělí
Ferie
17. prosince : Úterý
Ferie

15.30 Új.:
6.30 Új.:
17.00 Dr.:

15.30 Új.:
18. prosince : Středa
Ferie

17.30 Sl.:
6.30 Új.:
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Za + manžele Annu a Františka Belhovy, jejich rodiče,
za + Františka Žálka, syna Františka a ochranu pro živou
rodinu
Za + syna Davida Smolka a dar zdraví pro živou rodinu
Za + Jindřicha Váňu, dva švagry, rodiče z obou stran a
dar zdraví pro živou rodinu
Za + rodinu
Za + Josefa Machů, bratra Lubomíra, Josefa Mozgvu a
rodiče z obou stran
Za + Antonína Váňu, dvoje rodiče, jejich + děti, živou a
+ přízeň doma i v cizině, Boží požehnání pro živou
rodinu a duše v očistci
Na dobrý úmysl
Za rodiče Struškovy, dítko, syna, dceru, dva zetě,
vnučku, duše v očistci a Boží požehnání pro živou
rodinu
Za + Andělu a Františka Honkovy, rodiče Okaté,
Pastyříkovy celou + rodinu Václavíkovu, duše v očistci
a dar zdraví pro živé rodiny
Za rodiče Koutné, Alenu Šenovskou a dar zdraví pro
živou rodinu
Za + rodiče Machů, syna, jejich rodiče, sourozence, duše
v očistci, ochranu Panny Marie a Boží požehnání pro
živé rodiny
Za + manželku, + rodiče a sourozence Kolomazníkovy
Za + Josefa a Josefku Machů, jejich + rodiče z obou
stran, bratra Miroslava, Antonína Novotného a Boží
ochranu pro živou rodinu
Za + Jana Machů, sestru Emanuelu, rodiče, jejich
sourozence, Františka a Andělu Šimonů a duše v očistci
Za farníky (svatý křest)
Za + Josefa Štěpáníka a Boží požehnání pro živou
rodinu
Za rodiče Mozgvovy, děti, rodiče, duše v očistci a Boží
požehnání pro živou rodinu
Za Františka Fojtů, zetě Josefa, dva bratry, švagrové,
rodiče Machovy, dceru Annu a Boží požehnání pro
živou rodinu
Za rodiče Machů, syna Oldřicha a Boží požehnání pro
živou rodinu
Za + Ludmilu Mikovčákovu, rodinu Latinákovu,
Mikovčákovu, Bačinskou a ochranu Panny Marie pro
živou rodinu
Za Andělu a Františka Honkovy, manžely Pastyříkovy,
Strana 17 / 24

19. prosince : Čtvrtek
Ferie
17.00 Dr.:
20. prosince : Pátek
Ferie

15.30 Új.:
17.30 Sl.:
6.30 Új.:

21. prosince: Sobota
Sv. Petra Kanisia,
kněze a učitele církve

16.00 Lo.:

22. prosince : Neděle
4. neděle adventní

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

23. prosince : Pondělí
Ferie

15.30 Új.:
19.30 Dr.:

24. prosince : Úterý
ŠTĚDRÝ DEN
21.00 Új.:
22.30 Sl.:
7.00 Új.:
8.15 Sl.:
25. prosince : Středa
Slavnost
NAROZENÍ PÁNĚ
Hod Boží vánoční

9.40 Új.:
11.00 Dr.:
14.30 Lo.:

7.00 Új.:
26. prosince : Čtvrtek
Sv. Štěpána,
prvomučedníka

8.15 Sl.:
9.40 Új.:

27. prosince : Pátek
Farní list číslo 12/2013

11.00 Dr.:
15.30 Új.:

rodiče, Jana Václavíka, duše v očistci a dar zdraví pro
živé rodiny
Za + Fantiška Zichu, rodiče z obou stran, bratra
Stanislava, Jana Čokavce, duše v očistci a ochranu
Panny Marie pro živé rodiny
295
Za + rodiče Mozgvovy, Urbanovy a Boží ochranu pro
celou rodinu
Za + rodiče Častulíkovy, dceru Bohumilu, manžela,
dceru Evu, dceru Annu, manžela, zetě Pavla, snachu
Janu, duše v očistci a Boží požehnání pro tivou rodinu
Za + rodiče Fojtů, syna Zdenka, manželku a Boží
ochranu pro živou rodinu
Za + Josefa Drgu (výroční mše sv.)
Za farníky
Za + Jana Machů, dítko, duše v očistci a Boží požehnání
pro živou rodinu
Za + rodiče Františka, Marii a bratra Františka
Bodlákových
Za + rodinu Václavíkovu, Obadalovu, ochranu a pomoc
Boží pro živou rodinu a duše v očistci
Za + rodiče Stružkovy, jejich dceru, syna, dva zetě,
rodiče Velískovy, duše v očistci, dar zdraví, ochranu a
pomoc Boží pro živou rodinu
Za farníky
Za + rodiče a prarodiče Slovákovy, duše v očistci
a dary Ducha svatého pro živou rodinu
Za + Františka Pavelku, dva bratry, rodiče Pavelkovy
a Boží požehnání pro živou rodinu
Za + rodiče Vaňkovy, dceru, syna Františka Kořenka,
duše v očistci, Boží požehnání a ochranu Panny Marie
pro živou rodinu
Za + Jana Běloně, syna Josefa, dceru Marii a Boží
požehnání pro živou rodinu
Za všechny z domova, pomoc Boží a ochranu Panny
Marie, za nemocné, duše v očistci, hlavně za ty, na které
žádný z blízkých nepamatuje
Za + Ludvíka Ambrůze, rodiče z obou stran, sourozence,
švagry, duše v očistci a Boží požehnání pro živou rodinu
Za + Romana Váňu, dvoje prarodiče, duše v očistci a
pomoc Boží pro živou rodinu
Za rodiče Juřičkovy, dceru Aničku, zetě, vnuka
Jaroslava a dar zdraví pro celou rodinu
Za Františka Bartoše, rodiče z obou stran, šagra Josefa,
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Sv. Jana, apoštola
a evangelisty
28. prosince : Sobota
Sv. Mláďátek, dětí
betlémských,
mučedníků

6.30 Új.:
16.00 Lo.:
7.00 Új.:

29. prosince : Neděle
Svaté Rodiny Ježíše,
Marie a Josefa

8.15 Sl.:
9.40 Új.:
11.00 Dr.:

30. prosince : Pondělí
Sedmý den ván.
oktávu
31. prosince : Úterý
Sv. Silvestra I.,
papeže

dar zdraví a Boží ochranu pro živou rodinu
Za rodiče Váňovy, babičku, rodiče Kuželovy, dceru
Irenu, Zdeňka Stloukala a dar zdraví pro živé rodiny

17.30 Sl.:

15.30 Új.:

Za + Marii Barcuchovu (výroční mše svatá)
Za + Ludmilu Belžíkovu, ochranu a pomoc Boží pro
živou rodinu
Za + rodiče Jana a Marii Pavelkovy, Vincence Peška,
vyprošení daru zdraví, pomoc a ochranu Boží pro celou
živou rodinu.
Za + rodiče Šunkovy, Machů, tři švagry, dar zdraví a
Boží požehnání pro živou rodinu
Za farníky
Za + rodinu Častulíkovu, Machů, dva syny, dcru Annu,
dar Ducha svatého pro živé rodiny a duše v očistci

16.00 Lo.: Mše sv. Na dobrý úmysl

Pořad bohoslužeb - farnost Horní Lhota
1. prosince : Neděle
1. neděle adventní
Sv. Edmunda Kampiána,
kněze

6.55
9.30

2. prosince : Pondělí
Ferie
5. prosince : Čtvrtek
Ferie

17.00

6. prosince : Pátek
Sv. Mikuláše,
biskupa
7. prosince : Sobota
Sv. Ambrože, biskupa
a učitele církve

17.30

8. prosince : Neděle
2. neděle adventní
Patrocinium sv.
Mikuláše v Újezdě

Farní list číslo 12/2013

17.30

17.30
6.55
9.30

Za živou a + rodinu Honzovu a Kovářovu
Za farníky (svatý křest)
Sehradice: Za dar zdraví, Boží požehnání pro celou rodinu a
duše v očistci
Za + rodiče Rakovy, dceru Bohumilu, strýce Václava, rodiče
Antonínovy a Boží pozehnání pro živou rodinu
Za + rodiče Marii a Františka Sanytrákovy, živou a zemřelou
rodinu
Za členy živého růžence
Za + rodinu Pavelkovu z Dolní Lhoty a duše v očistci
Za + Ludmilu Pláškovou, rodiče Janíkovy, syny, jejich
manželky, rodiče Pláškovy, syna Vincence a Boží požehnání
pro celou rodinu
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9. prosince : Pondělí
Slavnost
NEPOSKVRNĚNÉ
HO POČETÍ
PANNY MARIE

7.00

Za + Miloslava Kozubíka, duše v očistci, živou a + rodinu
Kozubíkovu a Vojáčkovu

17.30

10. prosince : Úterý
Ferie

17.00

Sehradice: Za + rodiče Bačovy, dvě dcery, dva syny, bratra
Aloise, Josefa Václavíka, duše v očistci a ochranu Boží pro
živou rodinu

12. prosince : Čtvrtek
Panny Marie
Guadalupské
13. prosince : Pátek
Sv. Lucie, panny
a mučednice

17.30

Za +rodiče Malyškovi, dceru Martu a duše v očistci

17.30

Na poděkování za dar žovota a zdraví, s prosbou o Boží
požehnání do dalších let

14. prosince : Sobota
Sv. Jana od Kříže,
kněze a učitele církve

17.30

Za + rodinu Masařovu, Mikulkovu a Boží ochranu pro živou
rodinu

15. prosince : Neděle
3. neděle adventní
16. prosince : Pondělí
Ferie
19. prosince : Čtvrtek
Ferie
20. prosince : Pátek
Ferie
21. prosince: Sobota
Sv. Petra Kanisia,
kněze a učitele církve
22. prosince : Neděle
4. neděle adventní
24. prosince : Úterý
ŠTĚDRÝ DEN

6.55
9.30

17.00
17.30

Farní list číslo 12/2013

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

17.30
17.30

Za rodiče Jedlovcovy, dceru Marii, zetě Franiška, manžele
Máčalíkovy, syna, duše v očistci a Boží ochranu pro živou
rodinu

6.55
9.30

Za živou a + rodinu Boháčovu, Procházkovu a Vrlovu
Za Marii Navrátilovu, snachu Yvettu, živou a + rodinu
Hlavenkovu a Navrátilovu

20.00
24.00

Vánoční mše sv. v Dolní Lhotě
Za + rodiče Stanislava a Marii Petrů, duše v očistci a Boží
ochranu
za stařečky Latinákovy, rodiče Idesovy, bratra Aloise, Josefa
Václavíka, duše v očistci a Boží ochranu por živou rodinu
Za + rodinu Galaherovu a celou živou rodinu, s prosbou
o Boží požehnání
Za živé a + včelaře ze Sehradic, Dolní Lhoty Horní Lhoty a
Slopného

6.55
25. prosince : Středa
Slavnost
NAROZENÍ PÁNĚ
26. prosince : Čtvrtek
Sv. Štěpána,

Za + Anastázii a Karla Kozlovy, Marii a Josefa Pláškovy,
rodiče, živou a + rodinu
Za + Jaroslava Kutáčka, syna s rodinou v cizině a duše v
očistci

9.30
6.55
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prvomučedníka
27. prosince : Pátek
Sv. Jana, apoštola
a evang.
28. prosince : Sobota
Sv. Mláďátek, dětí
betlémských,
mučedníků
29. prosince : Neděle
Svaté Rodiny Ježíše,
Marie a Josefa
31. prosince : Úterý
Sv. Silvestra I.,
papeže

9.30
17.30
17.30

6.55
9.30
15.30

za + Bohumila Roubalíka, syna, dvoje rodiče, dar zdraví,
ochranu a pomoc Boží pro živé rodiny a duše v očistci
Za + Otu Hofschneidera, Cicílii Frýdlovou, duše v očistrci,
Boží požehnání a ochranu pro živou rodinu
Za + rodinu kadlečkovu, Zádrapovu a dary Ducha svatého
pro živou rodinu
Za farníky

ZPRÁVY A INFORMACE
Farní knihovna doporučuje knihy :
O modlitbě (Romano Guardini)
Modlitba je vnitřní potřebou, milostí a naplněním – je však také povinností, námahou a
přemáháním. Existuje tedy zážitek modlitby, ale také cvičení modlitby; její živý
pramen, ale také její škola. Více už samotné knížce.
Sv. Karel Boromejský (P. Karel Dachovský)
Svatý Karel Boromejský (1538 v Aroně –1584 v Miláně),byl italský biskup a kardinál.
Je patronem biskupství Lugano, univerzity v Salcburku, „Boromejského sdružení“,
duchovních
správců, seminářů, boromejek a
proti moru.
Jeho
svátek
se
slaví 4. listopadu. Karel pocházel ze zámožné rodiny, hodně studoval a žil velmi
asketickým způsobem života, pomáhal chudým a ve svých 46 letech vyčerpán zemřel.
Kniha pojednává právě o životě tohoto světce.
SÍLA LŽI (Tiziano Soldavini)
Tiziano Soldavini a jeho kniha SÍLA LŽI láká k přečtení už samotným názvem.
Italský kněz využil své zkušenosti zpovědníka, duchovního vůdce i psychoterapeuta.
Uvádí nejen odkazy na biblické postavy a vyprávění z klasické literatury, ale i přímá
svědectví lidí, které doprovázel na cestě osvobození ze lži Rozebírá druhy lží,
ochromující moc lži, kořeny i důsledky. Avšak ukazuje i způsoby, jak se lži vyhnout,
jak se vyprostit z pavučin i okovů, do nichž se člověk zapletl, a jak dojít uzdravení
srdce. O tomto aktuálním tématu se píše velmi málo. Přitom lež se ve svých mnoha
podobách týká nás všech, ať už klameme sami sebe i druhé, nebo jsme spíše oběti
lživých vyjádření někoho jiného. Podobně jako všechny neřesti i lež parazituje na
Farní list číslo 12/2013
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našem lidství a znemožňuje nám žít v pravdě. A mluvit pravdu, žít ji,
znamená připodobňovat se Kristu.
Otevírací doba knihovny je každý první pátek v měsíci po mši svaté (tedy zhruba od
16:20 do 17:15).
připravili
knihovníci
Adventní ducovní obnova pro mládež našeho děkanátu,
kterou povede náš bývalý kaplan P. Tomáš Strogan, se
uskuteční v sobotu 14. prosince v kinosále v Újezdu.
Začátek v 9.00 hodin. Podrobnosti na vývěsce kostela.
Vhodná zvláště pro ty, kteří chtějí v nejbližší době
přijmout svátost biřmování.
V kostele v Drnovicích se týž den večer v 17.00 hodin
uskuteční předvánoční koncert žáků LŠU .
Předvánoční koncert žáků ZŠ v Újezdu v kostele sv.
Mikuláše v neděli 15. 12.2013 odpoledne v 15.30 hodin.
Zveme Vás všechny, svou přítomností kromě pěkného
zážitku také oceníte svědomitou práci žáků naší ZŠ.
TRADIČNÍ PŘEDVÁNOČNÍ KONCERT DECHOVÉ
HUDBY se uskuteční v neděli 22. prosince ve 14.30 hodin. V letos k nám přijede
dechová hudba Lidečanka.

Farní list číslo 12/2013
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Příležitost k vánoční sv. zpovědi bude Horní Lhotě ve čtvrtek 19. prosince od 14.00
do 17.00 hodin za účasti cizích zpovědníků.
V Újezdu se bude zpovídat v pátek od 9.00 do 11.00 a odpoledne od 13.00 do 16.30
hodin. Podrobnosti a také plán zpovídání v jiných farnostech děkanátu je vyvěšen na
našich kostelích.
Stavba kostela Panny Marie v Dolní Lhotě. V současné době probíhá pokládání
střešní krytiny na přilehlé objekty kostela – sakristiie a pastorační místnosti. Vnitřní
omítky se nám již pro zhoršené počasí nepodaří provést, zůstanou na jaro. Čas
využijeme k dokončení elektroinstalace a drobných úprav co se týká dřevěného podbití
a zateplení prostoru mezi zdmi a střechou stavby. Na Štědrý den večer i na Hod Boží
vánoční při všech bohoslužbách v Horní i Dolní Lhotě bude sbírka na dostavbu kostela.
Všem, kteří podporují toto dílo ať modlitbou, nebo finančními dary, upřímné Pán Bůh
zaplať.

BOHOSLUŽBY O VÁNOCÍCH :
24.12.: Štědrý den : Vánoční mše svatá večer:
19.30 – Drnovice
20.00 – Dolní Lhota
21.00 - Újezd
22.30 – Slopné
23.00 – Horní Lhota
25.12.: Hod Boží vánoční – Bohoslužby jako v neděli
14.00 – Loučka Domov důchodců
26.12.: Svátek sv. Štěpána – Bohoslužby jako v neděli
Zveme vás
na tradiční
VÁNOČNÍ PUTOVÁNÍ
K PANNĚ MARII VYSOCKÉ
Průvod vyjde
v sobotu 28. prosince v 16.00 hodin
od zvonice ve Vysokém Poli
zakončení děkovnou pobožností
v kapli s možností sv. přijímání
Farní list číslo 12/2013
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Pane.
Zářící nebe je plno lesku tvé hvězdy.
Země dnes odráží její tiché světlo,
Poněvadž ses dobrotivě zjevil na zemi.
Uzdrav smutek našich srdcí,
vždyť jsi přišel, abys všechno zachránil.
Popřej našim očím světlo,
Které nás očistí
a učiní hodnými
věčně patřit na tebe...
Kéž o vánočních svátcích všichni zakusíte,
že v lásce je vám Bůh blízký.
K tomu Vám žehnají
Vaši duchovní správcové
P. Jan
P. Krzysztof
Závěr roku. Tak jako každoročně, i letos bude možné jet na pouť na Svatý Hostýn.
Odjezd bude stejně jako minulá léta ve 20.00 hodin z Újezda. Zájemci se mohou hlásit
telefonicky u pana Františka Kořenka, tel.: 731 286 019 .
V našich farnostech: V 15.30 děkovná mše svatá v Horní Lhotě se svátostným
požehnáním. V Újezdu připravujeme adoraci a děkovnou pobožnost. Přesný čas bude
oznámen v ohláškách.

SKUPINY

ÚKLIDU

V kostelích újezdské farnosti
v prosinci 2013
______________________________________________________

Dat. : Újezd : Drnovice : Slopné :
_____________________________________

7.12.:
14.12.:
21.12..
28.12.

7.
8.
9.
10.

11.
1.
2.
3.

16.
1.
2.
3.

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