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SVÁTEK UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁMU
Lidově obětování Páně - Hromnic
Vstupní mešní modlitba tohoto svátku, který se slaví čtyřicátého dne po slavnosti
Narození Páně zní: Všemohoucí Bože, když se tvůj jednorozený Syn stal člověkem, byl
ti představen v chrámě; my si to dnes připomínáme a pokorně prosíme, očisti naše
nitro, abychom mohli předstoupit před tebe. Tehdy, čtyřicátého dne po Kristově
narození nazval Pána Ježíše stařeček Simeon Světlem k osvícení národů a k slávě
svého izraelského lidu. V našich farnostech v tento den přicházejí děti, které půjdou
k prvnímu svatému přijímání, aby si nechali posvětit své křestní svíce a byli tak
představeni Pánu i nám věřícím jako ty, kteří chtějí letos s čistým nitrem předstoupit
před Pána Ježíše a přijat jeho svaté Tělo. Prosím o modlitbu za ně a hlavně za jejich
rodiče, aby jim byli dobrými duchovními vůdci.
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APOŠTOLÁT MODLITBY
Denní modlitba apoštolátu:
Nebeský Otče, kladu před tebe celý dnešní den. Přináším ti v něm své modlitby, práce,
radosti i utrpení ve spojení s Ježíšem Kristem, který ve mši sv. neustále zpřítomňuje
oběť sebe samého za záchranu světa. Duch svatý, který jej vedl, kéž je i mým
průvodcem a vyzbrojí mě silou pro svědectví o tvé lásce. To vše přináším jako svou
nepatrnou oběť spolu s Pannou Marií, Matkou našeho Pána a Matkou církve, zvláště
na úmysly, které nám předkládá Svatý otec a naši biskupové na měsíc únor 2014:
Úmysl všeobecný: Aby církev a společnost uznávaly moudrost a zkušenost starších lidí.
Úmysl misijní: Za kněze, zasvěcené osoby a laiky, aby plně pracovali na díle
evangelizace.
Úmysl národní: Aby dobrotivý Bůh připravil srdce lidí, kteří nepoznali jeho lásku,
k přijetí radostného poselství Kristova evangelia.

Z FARNÍCH MATRIK :
V měsíci lednu 2014 odešli na
věčnost a byli pohřbeni:
16. ledna 2014:
Anna Lysáčková
Slopné 59
24. ledna 2014:
Miloslav Kovář
Loučka 48

83 let

90 let

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

Na Hromnice o hodinu více
Přísloví „Na Hromnice o hodinu více“ zřejmě zná každý a vybaví si prodlužující
se den, jakýsi náznak, že délka noci už viditelně ustupuje. S Hromnicemi mají zvláště
ti starší a literatury znalí spojeny svíčky – hromničky, které se zapalovaly jako ochrana
před úderem blesku. Možná se v této chvíli objeví na rtech nejednoho čtenáře úsměv,
jakým že to způsobem se naši předkové chránili. Doufám, že to bude úsměv shovívavý
a otevřený poznání, že je nechránily jenom ony hromničky, ale jejich rozsvícení bylo
spojeno s modlitbou, tedy prosbou k Bohu, aby domácnost chránil. Navíc bych také
chtěl upozornit, že církev nespoléhala jen na ochranu modlitbou, ale jeden z jejích
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kněží, Prokop Diviš, se stal vynálezcem bleskosvodu, takže ono to s tím církevním
tmářstvím ani před staletími nebylo tak hrozné.
Listujeme-li ve slovnících a učených knihách a pátráme-li po původu Hromnic,
objevíme řadu různých teorií. Snad je pravdě nejblíže ta, že Slované čekali na první
jarní bouři a při zaznění hromu si představovali, že jde o jakési nové probuzení
přírody, všechno se začíná hýbat, obnovovat. Církev na tento den stanovila svátek
Uvedení Páně do chrámu, kdy podle náboženských předpisů Panna Maria a svatý Josef
přinášejí Ježíška představit do chrámu, také se dříve svátek nazýval Očišťování Panny
Marie. V chrámu se svatá rodina setkává s prorokyní Annou a stařičkým Simeonem,
který Ježíše nazve „světlem k osvícení pohanů“ a raduje se, že před svým skonem ještě
má možnost uvidět spasitele světa.
Symbolika světla je krásná a starobylá. Vůbec bych tedy přezíravě nekrčil nosem
nad svěcením hromniček. Když člověk takovou svíčku rozsvítí při večerní modlitbě,
může si připomenout, že Kristus je světlem. Ale také to, že každý z nás má být
světélkem pro ty druhé. Zapálíme-li ve velkých prostorách kostela byť jen jednu
svíčku, nevidíme vše v jasné záři halogenů, ale přece jen jsme i tak schopni se
orientovat. Přál bych nám všem, aby naše malá osobní světélka zářila pro ostatní, aby
byli schopni lépe nalézt správnou cestu. Stojí zato obnovovat staré zvyky a tradice a
hledat symboliku, kterou jsou naplněny. Naším světlem je Kristus a byl bych moc rád,
abychom my, křesťané, byli pro druhé také těmi příjemnými hřejivými světly.
(podle kardinála Dominika Duky zpracoval V. Ulrich)

Z pamětní knihy farnosti Horní Lhota.
Náboženské poměry dle zaznamenání P. Dominika Doležela,
faráře v Horní Lhotě v letech 1896 – 1908
Následné zápisy v kronice se dotýkají také hospodářské problematiky ve farnosti,
které korespondovaly s poměry v monarchii, tedy i na Moravě. I zde byly z vyšších
míst tlaky na rozdělení far. Námitky proto tomuto záměru vznášeli často i faráři
uvádějíce, že dotací nových far budou citelně zkráceni na svých stejně nízkých
příjmech. Obavy farářů, že zmenšením farního teritoria přijdou o část svých důchodů,
byly mnohdy opodstatněné a zdržovaly vznik nových farností po mnoho let. I postoj
vrchnosti se lišil podle majetkových poměrů. Chudší šlechtici se po roce 1720
spokojovali zřizováním lokálních kaplanství, k jejichž dotaci stačil roční příjem150 –
180 zlatých. Ukázalo se, že za r. 1721 – 1750 bylo rozděleno 23 far a ustanoveno 70
lokálních kaplanství. Síť far byla nadále nedostačující a biskup vybízel instituce i
kněze, aby dotaci nových far podporovali jako holešovský farář Pergen, který finančně
zajistil lokálie v Kostelci a Prusínovicích. I laici velkými penězi zajistili ve svých
rodištích pravidelné konání bohoslužeb. Zejména na Valašsku bylo kněží málo a
dotace kaplanských míst zámožnými věřícími aspoň zčásti zaplnily křiklavé mezery
v duchovní správě. Odkaz Anny Hrádečné z r. 1759 zabezpečil kaplana ve Frenštátě,
kde r. 1713 spravoval farář navíc pět kostelů a v městě samém sloužil mši jednou za 6
týdnů. Ze statistiky Marie Terezie z 60 let 18. stol. vysvítá, že v početnosti far vedla
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jižní Morava, tedy kraje s osídlením před 13. stol. Západní i východní části země byly
v tomto směru nepoměrně horší. Třebíčské děkanství spravovalo 7 far a lokálií, 74 vsí
a pod samou Třebíč spadalo 27 vsí. Na Valašsku spravovali ve vizovickém děkanství
v průměru 9,5 vsí, v holešovském 8,6, kolem Oder 10,2 vsí. Výjimkou byl děkanát
v Bruntále díky německým rytířům. Podle pramene gener. vikáře Freyenfelse Alma
dioecesis Olomucensis fungovalo zde v letech 1771 – 72 na dotyčném území diecéze
519 far a 142 lokálních kaplanství, což je proti r. 1710 přírustek 34%. Počet obyvatel
vzrostl na 1 276 150 a v průměru připadalo na 1 farnost 1 930 duší, kolem Oder 3 615,
kdežto kolem Mikulova jen 1 207 věřících. V krakovské diecézi 1 300 věřících,
v Belgii, Francii či Kolíně n. Rýnem připadaly na 1 farnost 2 – 3 vsi. Hustota farností
na Moravě odpovídala poměrům v Rakousku a Uhrách. V této politicko-hospodářské
situaci se nacházela i farnost Horní Lhota.
P. Dominik dále popisuje lokalitu fary a jejího okolí se všemi pamětihodnostmi.
Dopředu před okny jest malá zahrádka asi 160 sáhů výměrou, jež byla r. 1898 na
podzim pěkně a dosti trvale oplocena. Mezi okny nedaleko ode zdi stojí kamenný kříž
– jeden z těch, jež „Sborník Velehradský“ klade do doby sv. Cyrila a Metoděje – a sice
od r. 1885. Dříve stával ve vesnici „v pustém“ u potoka. Vysoký jest 90 cm a široký
v ramenou 80 cm. O tomto kříži nezachovala se tu bohužel – pro nešťastné doby –
pověst, která by svědectví vydávala památce Cyrilo – Metodějské. Ač zde jistě vedla
cesta do severozápadní Panonie, když vedla osada Poslovice – a ne dle čtení
německého z nešťastné doby poněmčovací Poslowitz: Pozlovice nýbrž Poslovice (od
poslů už stávaly a poselství do Olomouce poslové donášeli, odkudž vzala osada svůj
název. Vždyť celé panství bývalo lénem biskupů olomouckých. Lid zná jen tuto pověst
o kříži: Pán Sehradu (nyní „Vald“ byl horlivým katolíkem a chtěl, aby též jeho jediná
dcera byla po katolicku vychována. Však kněz, jenž výchovu a vyučování převzal byl
tajný „Husita“ a vštípil v srdce mladé šlechtičny učení Husovo. To když zvěděl pán
hradu, že od kněze hanebně byl oklamán, kázal mu krutou smrt připraviti: dal totiž sud
silnými hřeby vybíti a v něm kněze husitského se hradu dolů po stráni pustiti. Ve
hrozném tom ježku zabedněný kněz opřel se rukama i nohama o dno sudu a uchránil
takto citlivější části těla poranění smrtelnému. Sud – naraziv na skálu, se rozsypal.
Kněz v bezvědomí v sudu od souvěrců nalezen a skrýván byl na „Podhradí“ hradu
„Starého Světlova“, odkudž navštěvoval své věřící. Když pak jednou šel do Lhoty ku
nemocnému v noci se světlem, byl spozorován ze hradu, kdež čekali Žižku, jenž tehdy
už ku Uherskému Brodu přitáhl, potrestaným knězem snad na pomstu zavolaného. A
majíce světlo za předvoj: švihovkou kněze ze hradu zabili na místě „v pustém“
zvaném, kdež kříž ten stával. Poněvadž obec v místě tom měla stavěti obecní domek –
však postavena jen šatlava a kůlna na stříkačku – a kříž tam vadil, byl zmíněného roku
1885 přenesen do farní zahrady a tu stojí.
Osada a obec Horní Lhota má svůj název jako všechny Lhoty v národu česko –
slovanském ode jména Lhota, jinak „lhůta“. Poněvadž za starodávna bývaly dvory a
osady nové na jistou dobu nebo lhótu, i několikaletou od poplatků osvobozeny, zvány
proto samy Lhotami. Z té příčiny nalézá se osad toho jména veliký počet nejen
v Čechách, nýbrž vůbec v zemích slovanských i nyní poněmčených, v nichž mají
jméno Ellgut = Lhota. Názvy Horní a Dolní Lhota jest odtud, že Horní leží u pramenů
horských pod Sehradem a Dolní po vodě asi 2 km níže, proto také se vůbec společným
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jménem „Lhotky“ pro svou maličkost nazývají. Dle zápisu s vrchu zmíněného již
v kostelním misálu od faráře Vavřince Christiána Hoffera z r. 1677 dáván název
„Horní Lhotě“: „Kamenná Lhota“, kterýžto název více a více se ztrácí z užívání,
jelikož i v úředních a pozemkových listinách jména Horní a Dolní Lhota se užívají.
Doba, kdy povstala tato obec není nikde udána, avšak jméno samo ukazuje, že vzala
původ od obývání u hradu Sehrad zvaného.
Pokračování příště
Mgr. Vladimír Měřínský
ŽIVOT A POSLÁNÍ KŘESŤANŮ V CÍRKVI A VE SVĚTĚ
Sněm jako událost obdarování a nového porozumění (Církev dnes)
Církev chce být společenstvím vzájemně sdílené víry, společných nadějí i
společných úkolů, mezi které významně patří hlásání evangelia jako služby
prokazované nejen křesťanskému společenství,ale i celému lidstvu. /EN, č.1 Pavel
VI.). V minulé části dokumentu „Život a poslání“ jsme se zamýšleli nad pojmem
pokrok z různých pohledů. Pro jeho pozitivního zvládnutí je nezbytné rovněž
promýšlení jeho základů. Problémy společnosti nejsou menší než dříve. Ptáme se, jak
utvářet svůj život: jaké jsou naše hodnoty a naše měřítka? Jak chceme žít v budoucnu?
Vidíme, v současnosti, jak se svět vystavuje nebezpečí, že lidé úplně ztratí půdu pod
nohama, že odpoutaný ekonomický systém může se vyvíjet v dravý kapitalismus, který
požírá nesmírné hodnoty; že vysokorychlostní život na nás klade přehnané nároky, ale
vede i k dezorientaci; že vedle společnosti neustálých výkonů tu vyrostla i společnost
bezradná, která dnes považuje za chybu, co ještě včera platilo za správné, a zítra zase
bude považovat za správné to, co dnes hodnotí jako chybné. Máme tu masový
fenomén nemocí jako vyhoření, nové závislosti jako gamblerství nebo posedlost
pornografií. Honba koncernů za optimalizací práce vytváří už sotva zvladatelný stres;
je tu obtížná situace dětí trpících ztrátou rodinných vztahů; nadvláda medií, která
vytvořila kulturu porušování všech tabu, hloupnutí a morálních otupění; nabídka
elektronické zábavy, která by mohla zmanipulovat a zničit naše lidské kvality.
V mnoha zemích se šíří postoj, který křesťanské náboženství znevažuje a stále častěji
je mu i nepřátelský.
Už je tomu tak dle Ratzingra, že s rozvojem novověkého myšlení v duchu
pokroku a vědy se vytvořila mentalita, která má za to, že „hypotézu Boha“, jak to
vyjádřil Laplace, už nepotřebujeme. Člověk si dnes myslí, že vše, co dříve očekával
jedině od Boha, umí sám. Dle tohoto myšlenkového modelu, který se bere jako
vědecký, se věci víry jeví jako archaické, mytické, přináležející minulým civilizacím.
Víra, každopádně ta křesťanská, je tedy klasifikována jako relikt minulosti. Už
osvícenské 18. století prohlašovalo, že i papež, tento dalajláma Evropy, bude muset
jednoho dne zmizet. Osvícenství prý tyto pozůstatky mýtična definitivně odstraní.
Myšlení, které zaznamenává tolik úspěchů a obsahuje tolik správného, změnilo
základní vztah člověka ke skutečnosti. On už nehledá tajemství, to božské, ale myslí si,
že ví: všechno, čemu ještě nerozumíme, jednoho dne, rozluští věda; je to jen otázka
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času, pak ovládneme všechno. Ale věda už teď vidí své hranice, mnoho vědců dnes
říká, že to celé musí odněkud pocházet a že si tu otázku musíme znovu klást.
Tím zase vyrůstá nové chápání náboženství; nejen jako jevu mytologického, jevu
archaické povahy, ale z vnitřních souvislostí, z logu – tak, jak evangelium opravdu
víru chtělo a zvěstovalo. Ale religiozita se musí regenerovat nově, v tomto velkém
kontextu – a musí také nacházet nové výrazové formy, nové formy rozumění. Dnešní
člověk nepochopí už jen tak, že Krev Krista na kříži je smírnou obětí za jeho hříchy.
To jsou věty, které jsou veliké a pravdivé, ale které už v celkové struktuře našeho
myšlení a našeho obrazu světa nemají místo; je nutný překlad a nové pochopení.
Musíme například znovu porozumět tomu, že zlo opravdu vyžaduje pracné
vypořádávání. Nesmí se prostě odsouvat nebo zapomínat. Musí být zpracováno,
zevnitř přeměněno. Jsme v epoše, kdy je nutná nová evangelizace; kdy evangelium,
aby nově vstupovalo do našeho myšlení a porozumění, musí být zvěstováno ve své
veliké, trvající racionalitě a zároveň i v moci přesahující racionalitu.To, že opět
musíme najít vnitřní rovnováhu a že potřebujeme duchovní růst, poznáváme skrze
veliké nesnáze své doby víc a více. Ovšemže, vždycky, ne až teď, existují odstředivé
síly a tendence k národním církvím, a ty přece i vznikly. Avšak právě dnes je vidět, že
jsou to anachronismy. Je zřejmé, že církev neroste tím, že se nacionalizuje, separuje a
uzavírá do určité části kultury a tu absolutizuje, nýbrž, že potřebuje jednotu, že
potřebuje něco jako primát. John Meyendotff, pravoslavný ruský teolog, žijící
v Americe, si postěžoval, že jejich největším problémem jsou autokefálie (v pravoslaví
označení pro autonomní církev, řízeny vlastním představeným jehož si samy určují –
meteopolitu). Mnohá biskupství nezůstala ušetřena úsilí o „modernizaci“ církve, jak o
tom svědčí slova kritiky filozofa Rüdigera Safranskiho o tom, že křesťanství se
vyvinulo v „chladný náboženský projekt“, ve „směs sociální etiky, institucionálního
mocenského myšlení, psychoterapie, meditačních technik, muzeálních služeb,
kulturního managementu a sociální práce atd“, což jsou právě ty rozkladné síly, které
existují v lidské duši.
Mgr. Vladimír Měřínský

Duchovní obnova s otcem Mariánem Kuffou pro nás byla
velkým obohacením.
Po skončení jsem potkávala lidi nadšené,
rozzářené, mnozí z nich možná začínali zvažovat,
jak by oni sami mohli pomoct bezdomovcům a
narkomanův na Zlínsku, kde by se našlo místo, pro
zřízení takové komunity. Nemálo posluchačů se
rozhodlo za otcem Mariánem co nejdřív vyjet a
podívat se, jak to u něj na Slovensku chodí. Mnozí
byli nadšeni, protože si mohli s otcem Mariánem
podat ruku, nebo stál prostě blízko nich, někteří se
za ním běželi jen tak podívat a pozdravit ho.
Nevím, jestli mu taková popularita byla příjemná.
Život farností číslo 2
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Děkuji Pánu, že nás tak silně otec Kuffa oslovil. Určitě díky Duchu sv., který stál při
něm a otvíral naše srdce.
O přestávce jsem se setkala s jednou řádovou sestrou. Pracuje v Olomouci
s bezdomovci. Říká: „Ano, to, co otec povídá, dobře známe, i o té noze. Známe život
těch lidí. Otec má pravdu“ A mně najednou došlo něco hrozně důležitého- vždyť ta
sestra by mohla vyprávět stejně silné příběhy jako otec Marián, vydává se stejně tak ve
své práci pro bezdomovce.
Najednou jsem si uvědomila, jak lehce se necháme strhnout něčím, pro nás,
vyjímečným, ohromujícím, jak nás to nadchne. Snad proto, že je lehčí utíkat se
k zážitkům a výjimečnostem, než žít obyčejný běžný život. Tam totiž nemáme
možnost tak vyniknout.
Pochopila jsem slova otce Mariána, kterými se s námi loučil- ženy, buďte ženami
a matkami a vy muži buďte muži, tak jak si to Pán přeje.
Došlo mi, v čem je ta síla osobnosti otce Kuffy:
- vydal svůj život Bohu a přijal ho za Pána svého života
- přijal poslání, které mu Pán dal a kam ho postavil
- své poslání se snaží plnit jak nejlíp dovede
- ve svém běžném životě se stále setkává s Kristem, mluví s ním,
doptává se ho a je vnímavý pro Jeho působení
- o svých zkušenostech s Pánem mluví
A to je všechno!
Chceš být jako otec Marián, také toužíš po takto naplněném životě?
Nemusíš zakládat komunitu pro narkomany, jezdit a dávat duchovní cvičení,
všechno prodat.
Udělej to, co dělá otec Marián:
- pozvi Pána do svého života (to jsi už možná udělal), ale co nám
nejvíc chybí- přijmout své poslání a plnit vše co s ním souvisí co možná
nejlépe. A pak o Pánově působení svědčit.
Jsi studentem?- pak plň své povinnosti co nejlépe, žij mezi přáteli, kam tě Pán
postavil, žij tam s ním
Jsi maminka?- neutíkej od své rodiny, ani k „velkým duchovním zážitkům“, ale
pečuj o své děti, buď dobrou manželkou, důvěřuj a žij s Ježíšem
Jsi zaměstnaný? – pak pracuj pečlivě a dobře, aby se na tebe ostatní mohli
spolehnout, vytrvej v těžkostem a vnímej Ježíšovu pomoc.
Jsi starý a nemocný?- nes své těžkosti, povídej si často se svým Pánem, raduj se
z drobností, buď vděčný.
Prostě- přijmi své poslání, žij ho s Ježíšem a mluv o tom se svými blízkými a
přáteli.
A budeš jako otec Kuffa. Tak jednoduché!
Najednou mne napadlo odpovědět těm, kteří jsou už teď neskonale natěšení na
další setkání s otcem Mariánem:
Chceš se setkat s o.Kuffou:
- zajdi za některým z našich kněží a zeptej se, co prožili v posledních týdnech
v nemocnici, u umírajících a při přípravách na křest, při své službě- budeš
Život farností číslo 2
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překvapený, jak stejné budou jejich zkušenosti, jako jsou zkušenosti otce
Mariána
- vypni svůj film a zajdi se podívat do kuchyně, kde tvoje máma v sobotu do noci
vaří, aby její rodina měla klidnou neděli a dobrý oběd- tam je „tvůj Kuffa“
- udělej si konečně čas a navštiv svého dědečka, který leží na LDN po mrtvičce a
nese své utrpení- tam je „tvůj Kuffa“
- zkus někdy oslovit někoho z našich kostelníků, uklízeček kostela nebo jen tak
někoho ze starých lidí v našem kostele, zeptej se na jejich život a budeš žasnout,
jak se neskutečně perou s těžkostmi a přitom neztratili víru- to je „tvůj Kuffa“
Ti všichni přijali své poslání!
Mohu dosvědčit, že přijmout svoje poslání a žít v něm pro Pána a s ním, je úžasné.
Když mi toto všechno došlo a vrátila jsem se večer z duchovní cvičení, dala jsem
se do sobotního úklidu a vaření. Dělala jsem to pro svoji rodinu a s vědomím, že toto
je moje jasné poslání, to, co po mne Pán opravdu chce. Nevěřili byste- jindy bych to
nechala být a jen to rychle odbyla a ještě se cítila ublížená. Dnes? Šlo to samo, rychle,
s radostí, dokonce jsem se přistihla, že se usmívám. Ani o půlnoci jsem nebyla
unavená a šla umýt i tu koupelnu.
Závěr pro můj život?
Buď jako otec Marián, žij, jak si přeje tvůj Pán: pozvi Boha do života, přijmi své
poslání, vnímej Pána v běžném dni, děkuj a mluv.
Bože, jak je to prosté….A to musel přijet otec Kuffa až z Žakoviec!
Proč neslyším tebe, Pane?

Farní knihovna v Újezdě doporučuje knihy:
Následování Krista (Tomáš Kempenský)
Následování Krista od augustiniánského mnicha Tomáše Kempenského je po Bibli
nejrozšířenější knihou světové literatury. Kniha pomáhá odpoutat se od každodenního
shonu a znovu najít cestu ke Kristu. Autor čelí rozpadu hodnot prostředky aktuálními i
dnes.
(převzato z www.ikarmel.cz)
Slovácko sa súdí aj nesúdí (Zdeněk Galuška)
Vítejte na Slovácku! Příběhy, které k nám promlouvaly z televizních obrazovek, máte
nyní možnost přečíst si také v knižní podobě. Nechejte na sebe působit osobitý humor
a náladu starého Slovácka, kdy každý věděl o druhém vše, i když to mnohdy nechtěl
připustit. A kdybyste si nevěděli rady s některými slovíčky, na konci knížky je malý
slovácký slovníček.
(převzato z www.databazeknih.cz)
OTEVÍRACÍ DOBA FARNÍ KNIHOVNY V ÚJEZDĚ JE KAŽDÝ PRVNÍ
PÁTEK V MĚSÍCI PO MŠI SVATÉ OD 16:25 DO 17:00.
připravili knihovníci
Život farností číslo 2
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MINISTRARE
(nové periodické okénko pro ministranty)
Milí ministranti farnosti Újezd, máme tu další část našeho ministrantského okénka.
Za, uplynulý měsíc jsme toho zase hodně prožili. Měli jsme ministrantský turnaj
v pinci (ping-pongu) a kalču (stolním fotbálku), kde jsme spolu na újezdské faře
strávili odpoledne, které nám přineslo spoustu zážitků a hlavně zábavy. Také jsme
měli schůzky, které nám dali hlavně nové vědomosti a také jsme se dozvěděli, co nás
v roce 2014 čeká a nemine. Fotky a podrobnosti o těchto akcích naleznete na našich
webových stránkách: www.ministranti-ujezd.webnode.cz
VÝSLEDKY MINISTRANTSKÉHO TURNAJE V PINCI A KALČU

ROZHODČÍ: JAN A JAKUB KOŘENKOVI
Pinec
1) MATĚJ KOŘENEK
2) JAKUB FOJTŮ
3) JOSEF MACHŮ
4) KRYŠTOF AMBRŮZ
5) PETR HLAVICA
Kalčo
1) DAN HLAVIČKA
JAN MACHŮ
2) DAN HLAVICA
ONDŘEJ FOJTŮ
!!! SLÁVA VÍTĚZŮM ČEST PORAŽENÝM !!!
A také se jako pokaždé zmiňujeme, 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

Život farností číslo 2
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GODZONE
(periodické okénko pro mladé z našich farností)
Skončilo nám ve škole první pololetí, avšak toto okénko pro mladé nekončí. Bude tu
s vámi i nadále.

Co se událo v měsíci lednu:
4. ledna – večer chval v Horní Lhotě
18. ledna – večer chval v Újezdě
25. ledna – mládežnické spolčo ve Slopném
26. ledna – koncert křesťanské skupiny ADORARE v Dolní Lhotě

Ohlasy k akcím
V lednu byl sice újezdský večer chval mimořádně posunutý o jeden týden a konal se
tedy až třetí sobotu v měsíci, nicméně to mu na kráse a hlavně na Boží chvále
neubralo. Večer chval začal adorací před Pánem Ježíšem, v níž jsme se modlili za
JEDNOTU KŘESŤANŮ (neboť v sobotu začínal týden modliteb za jednotu křesťanů)
a taky za naši osobní jednotu s Pánem, aby On byl v nás a my v Následovaly chvály
aNěm. celý večer vyvrcholil mší svatou. Nádhera.

Co jsme prožili ve spolču
25.1. proběhlo spolčo na téma ,,Cesta“. Naším hostem byl Pavel Chabiniok, hlavní
animátor děkanátu. Na začátku jsme se pomodlili a pustili jsme si videoklip. Pavel si
připravil poutavou prezentaci o tom, jak si ho Pán Bůh vedl a jak se mu dával poznat.
O svém studiu, kurzu animátora, Celosvětovém setkání mládeže v Madridu a
Celostátním setkání ve Žďáru nad Sázavou. Protože se mnozí členové spolča začnou
připravovat na svátost biřmování, tak jsme ji předali zkušenosti, zážitky a probrali
jsme Dary ducha svatého díky příběhům. :)
Nakonec jsme spločo ukončili rozjímavou modlitbou nad životní cestou. Skvělá
věta: ,,Bůh je jako GPS, když zahneš špatně, vypočítá ti novou cestu.“

Příští spolčo
Vzhledem k tomu, že začala příprava na biřmování, pravidelná setkání spolča se dobu
neurčitou přerušují. Bylo by toho až moc. Scházet se budeme nepravidelně a daleko
méně častěji než doposud. Takto to bude platit až do konce školního roku a
pravděpodobně i o prázdninách.

Akce na příští měsíc
sobota 1. února – večer chval v Horní Lhotě
sobota 8. února – večer chval v Újezdě
sobota 15. února – mládežnická sportovní akce Pepův pohár konaná ve Valašských
Kloboukách. Je to děkanátní akce, jejíž součást budou turnaje ve volejbale a fotbale.
Život farností číslo 2
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Pro utvoření týmu ve volejbale bude potřeba 7 hráčů (z toho musí být min. 2 holky),
pro utvoření týmu ve fotbale bude potřeba 5 hráčů (z toho musí být min. 1 holka).
Začátek v 8:00 registrací, konec kolem 15:00. Startovné na hlavu: 50 Kč. Věkově
neomezeno. V nejbližší době se objeví plakátek a budou se tvořit farní týmy. V případě
zájmu se nebojte kontaktovat Vojtu Chupíka.

K zamyšlení
Jeden poněkud lenivý student si všiml, že jeho spolužačka je vždy dobře připravená na
hodiny španělštiny. Jednoho dne se jí zeptal: „Jak to děláš, že vždycky tak bezvadně
umíš?“ „Než se začnu učit,“ řekla mu dívka, „tak se vždy pomodlím, abych si učivo
zapamatovala a uměla ho zopakovat.“ „Vážně?“ podivil se chlapec. „Tak to je její
tajná metoda,“ pomyslel si. „Dobrá tedy, budu se modlit taky.“ Ten večer se modlil
jako divý, přeříkal všechny modlitby, na něž si vzpomněl. Avšak druhý den nedokázal
zopakovat ani jednu frázi z lekce. Značně znechucený vyhledal svou kamarádku a
obvinil ji, že ho podvedla. „Modlil jsem se,“ řekl jí, „ale ze včerejšího úkolu jsem
neuměl ani slovo.“ „Možná,“ opáčila, „že ses nenamáhal s učením.“ „No jasně, že ne,“
řekla chlapec. „Vůbec jsem se neučil. Neměl jsem přece důvod. Řeklas mi, že se mám
modlit, abych si učivo zapamatoval.“ „V tom je tvůj problém,“ řekla spolužačka.
„Řekla jsem ti, že se modlím před učením, a ne místo něj.“(převzato z časopisu
Milujte se!; 27. číslo; str. 61)
připravili mladí z Mládežnického spolča

Pořad bohoslužeb v únoru 2014 – farnost Újezd
1. února : Sobota
Ferie

6.30 Új.:
16.00 Lo.:
7.00 Új.:

2. února : Neděle
Svátek
Uvedení Páně
do chrámu
4. neděle v mezidobí
3. února : Pondělí
Sv. Blažeje, biskupa
a mučedníka
4. února : Úterý
Ferie
5. února : Středa
Sv. Agaty, panny a
muč.
Život farností číslo 2

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

Za farníky

Ku

Za + rodiče Polčákovy, Vaculínovy, jejich + děti,
vnuky a Boží požehnání pro živé rodiny
Na poděkování za 70 let života, dary Ducha svatého,
ochranu Panny Marie pro všechny rodiny
Za děti prvokomunikanty
Za + rodiče Stružkovy, sestru, bratra, rodiče
Velískovy, dar zdraví, ochranu a pomoc Boží pro
živou rodinu
Za rodiče Hlavičkovy, Holé, syna Vladimíra, jeho
vnuka, nemocnou osobu a Boží ochranu pro živé
rodiny

ŠF
ZvS

On

17.00 Dr.:
15.30 Új.:

Za + rodiče Machů, syna Františka, jeho manželku,
syna Josefa, sourozence a duše v oč.

MJ

17.30 Sl.:
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6. února : Čtvrtek
Sv. Pavla Mikiho a
druhů

17.00 Dr.:
15.30 Új.:

7. února : Pátek
První pátek v měsíci
únoru
8. února : Sobota
Ferie

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

9. února : Neděle
5. neděle v mezidobí

8.15 Sl.:
9.40 Új.:
11.00 Dr.:

10. února : Pondělí
Sv. Scholastiky, panny 15.30 Új.:
17.00 Dr.:
11. února : Úterý
Panny Marie Lurdské
15.30 Új.:
12. února : Středa
Ferie
17.30 Sl.:
13. února : Čtvrtek
Ferie

17.00 Dr.:

14. února : Pátek
Ferie Výročí úmrtí
sv. Cyrila v Římě

15.30 Új.:
17.30 Sl.:

6.30 Új.:
15. února : Sobota
Sobotní památka P M 16.00 Lo.:
7.00 Új.:
16. února : Neděle
6. neděle v mezidobí

8.15 Sl.:
9.40 Új.:
11.00 Dr.:

Život farností číslo 2

Za + Františka Pavelku, dva bratry, rodiče
Pavelkovy, jejich vnuka Rostislava a Boží požehnání Ra
pro živou rodinu.
Za zemřelé rodiče Gjondlovy,Emílii Raškovu, živou
a zemřelou rodinu Gjondlovu, Hlavoňovu a duše v
očistci.
Za + Zdeňku Machů, požehnání a ochranu pro živou
ŠF
rodinu a duše v očistci
Za + Václava Šimáka, jeho rodiče, rodiče
Halbrštátovy a Boží požehnání pro živou rodinu
Za Josefa Ďulíka, jeho tatínka, prarodiče Ďulíkovi,
Ma
Drgovi, Čurečkovi a Milana Špotáka
ChV
Za + Františka Machů, (k nedožitým 80.
Am
narozeninám), dvoje rodiče, dary Ducha, duše
Ov
v očistci a ochranu Boží pro živé rodiny
Za farníky (sv. křest)
Za + Miroslava Vráblíka (výroční mše svatá)
Za zemřelou rodinu Mozgvovu a duše v očistci

On

Za rodiče Struškovy, syna, dceru, dva zetě, vnuka,
vnučku a dar zdraví pro živou rodinu
Za živou a + rodinu Kostkovu, Hověžákovu a
Vojtěch Kořenka
Za + P. Františka Petrů, jeho + rodiče, sourozence,
příbuzné a duše v očistci.
Za + Františka Ovesného, syna Miroslava, rodiče,
stařečky, duše v očistci, Boží požehnání a ochranu
Panny Marie pro celou rodinu
Za + Boženu a Ludvíka Zvonkovy, jejich + rodiče,
duše v očistci a živou rodinu
Za + rodiče Soukupovy, děti, zetě, dvě snachy,
rodiče Petrů, duše v očistci, dar zdraví a Boží
ochranu pro živou rodinu
Za rodiče Repákovy, tři syny, stařečky z obou stran a
ochranu Panny Marie pro živou rodinu
Za zemřelého Oldřicha Drgu, nemocnou manželku
,za dar zdraví ,ochranu a Boží pomoc pro živou
rodinu
Za + Antonína Ludmilu Belžíkovy, rodiče z bou
stran a duše v očistci
Za + Františku Kořenkovu (výroční mše svatá)
Za zemřelou Emilii Častulíkovou (10. výročí úmrtí),
manžela, rodiče z obou stran, sourozence a duše v
očistci

Ov

Če

ZvD
An
Če
ZvV
JaK
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17. února : Pondělí
Sv. Alexia a druhů

15.30 Új.:

18. února : Úterý
Ferie

17.00 Dr.:
15.30 Új.:

19. února : Středa
Ferie

20. února : Čtvrtek
Ferie

17.30 Sl.:

22. února : Sobota
Svátek Stolce
sv. Petra, apoštola

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

23. února : Neděle
7. neděle v mezidobí
Sv. Polykarpa,
biskupa a mučedníka
24. února : Pondělí
Ferie
25. února : Úterý
Ferie,
26. února : Středa
Ferie
27. února : Čtvrtek
Ferie

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

Život farností číslo 2

MJ

Za + Josefa Machů, syna, jejich rodiče, sourozence,
duše v očistci, ochranu a pomoc Boží pro živou
rodinu
Za + Josefa Machů, zetě, dvoje rodiče, duše v očistci,
rodiče Váňovy, Boží ochranu, požehnání pro živé
rodiny
Za +Marii Pěnčíkovou, +zetě, + Marii Votrubcovou
a Boží požehnání pro živou rodinu
Za + rodinu Trochtovu, Trchalíkovu, dva bratry, dvě
sestry a řeholní sestru Annu Šutovu
Za + Františka Machů (k nedožitým 80.
narozeninám), rodiče z obou stran, duše v očistci, dar
zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu
Za farníky
Za + Josefa Mikulku (výroční mše svatá)
Za zemřelé rodiče Šulákovy, dceru, dvoje prarodiče
a Boží ochranu pro živou rodinu.
Za + rodiče Pavelkovy, jejich rodiče, sourozence,
ochranu a pomoc Boží pro živou rodinu

Če

ŠF
Ku
Če
Am
KV

On

17.00 Dr.:

Za + Helenu Chalupovu a duše v očistci

15.30 Új.:

Za + rodiče Barcuchovy, syna Stanislava
s manželkou, dceru Annu Vaňatkovu, sourozence
a duše v očistci

Am

Za + rodinu Hübnerovu, + rodinu Andrysovu,
+Milana Vyorala, dar zdraví a Boží požehnání pro
živou rodinu
Za + rodiče Kamenčákovy, Šimonů, Fryželkovy,
jejich + děti, dar zdraví a Boží požehnání pro živou
rodinu
Za + Josefa Bližňáka, syna, dvoje rodiče a ochranu
Panny Marie pro živou rodinu

Ra

17.30 Sl.:
17.00 Dr.:
15.30 Új.:

28. února: Pátek
Ferie

Za Josefa Mozgvu, dva zemřelé syny, rodiče z obou
stran, jejich syny, zetě a Boží požehnání pro živé
rodiny
Za + Františka Váňu, rodiče z obou stran, duše
v očistci, dar zdraví a Boží ochranu pro celou živou
rodinu.

On

17.00 Dr.:
15.30 Új.:

21. února : Pátek
Sv. Petra Damianiho,
biskupa a učitele
církve

Za + rodinu Václavíkovu, Obadalovu, dary Ducha
svatého, ochranu a pomoc Panny Marie pro živou
rodinu
Za + rodinu Žákovu, Chalupovu, jejich rodiče, Boží
pomoc, ochranu Panny Marie a duše v očistci

17.30 Sl.:
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Pořad bohoslužeb - farnost Horní Lhota
1. února : Sobota
Ferie
2. února : Neděle
Svátek Uvedení Páně
do chrámu
4. neděle v mezidobí
3. února : Pondělí
Sv. Blažeje, biskupa
a mučedníka
6. února : Čtvrtek
Sv. Pavla Mikiho
7. února : Pátek
První pátek v měsíci
8. února : Sobota
Ferie
9. února : Neděle
5. neděle v mezidobí
10. února : Pondělí
Sv. Scholastiky,
panny
13. února : Čtvrtek
Ferie
14. února : Pátek
Ferie Výročí úmrtí sv.
Cyrila v Římě
15. února : Sobota
Sobotní památka P M
16. února : Neděle
6. neděle v mezidobí

17.30

Za + rodiče Vladimíra a Františku Žáčkovy a Boží ochranu
pro živou rodinu

6.55

Za rodiče Januškovy, Pavelkovy, celou + rodinu, dar víry a
Boží požehnání pro živou rodinu
Za děti, které půjdou letos k prvnímu svatému přijímání a
jejich rodiče

9.30

17.00

Sehradice: Za +rodiče Kuželovy,syna z Horní Lhoty a
pomoc Boží a ochranu P.M. pro živé rodiny a duše v očistci.

17.30

Za rodinu Maňasovu, Žáčkovu, Bruníkovu, Antonii
Bruníkovu a za živou rodinu

17.30

Za + Marii a Josefa Dobešovy a duše v očistci

17.30

Za členy živého růžence

6.55
9.30

Za + Františka Žáčka, duše v očistci, pomoc a ochranu Boží
pro živou rodinu
Za + Miriam Šenovskou, jejího otce Rudolfa a celou živou i
+ rodinu

Adorační den v Horní Lhotě
17.30

Za + Oldřicha Ambrůze, sourozence, rodiče z obou stran
a požehnání pro celou rodinu

17.30

Na poděkování Pánu Bohu za prokázaná dobrodiní
s prosbou o dary Ducha svatého pro celou rodinu

17.30

Za + Ludvíka a Marii Masařovy, dvoje rodiče, živou a +
rodinu a duše v očistci

6.55

Na poděkování za dožití životního jubilea 80 let, za dar
zdraví a ochranu Boží pro živou rodinu a + rodinu
Kolaříkovu, Mikuláškovu a duše v očistci
Za farníky (svatý křest)

9.30
17. února : Pondělí
Sv. Alexia a druhů

17.00

Sehradice: Za +rodiče Záhorovské a Fiedorovi+Libuši
Fiedorovou, celou zemřelou rodinu, duše v očistci.Za dar
víry Boží požehnání,pro celou

20. února : Čtvrtek
Ferie
21. února : Pátek

17.30

Za + Oldřicha Kovaříka, celou živou a + rodinu
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Sv. Petra Damianiho,
22. února : Sobota
Svátek Stolce sv.
Petra, apoštola
23. února : Neděle
7. neděle v mezidobí
Sv. Polykarpa,
biskupa a mučedníka
27. února : Čtvrtek
Ferie
28. února: Pátek
Ferie

17.30
17.30

6.55
9.30

Za Františka Petráše, dvě sestry, jejich rodiče, dva švagry,
duše v očistci, Boží pomoc a ochranu Panny Marie pro
celou živou rodinu

Za + Bohumila Hubáčka, rodiče, bratra a duše v očistci
Za + Františka a Martu Máčalovy, dvoje rodiče
a sourozence

17.30

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

17.30

Za + rodiče Remešovy a Maňasovy, duše v očistci,
dar zdraví, pomoc Boží a ochranu pro živé rodiny

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
Adorační den v Horní Lhotě
Na ponděllí 10. února připadá pro farnost Horní Lhotu adorační
den. Ten den je pro farnost zároveň dnem modliteb za bohoslovce
kněžského semináře v Olomouci.
Svátost oltářní bude vystavena od 12.00 do 18.00 hodin.
V 17.30 začne společná adorace zakončená svátostným
požehnáním. Bližší informace budou v nedělních ohláškách.

Pravidelná adorace v Újezdě
Každé úterý od 15.30 do 16.30 bývá v kostele v Újezdě adorace
zakončená svátostným požehnáním.

Den nemocných

o svátku Panny Marie Lurdské 11. února. Pamatujeme
ve svých modlitbách na nemocné a trpící, svěřujeme je ochraně Panny Marie.
Součástí péče o nemocné bývá ve farnostech udělováno společné pomazání
nemocných. Tuto svátost, která je posilou ve stáří a nemoci mohou přijmout všichni
starší 70. let a ostatní věřící, pokud se necítí zcela zdrávi. Podrobnosti udělování
budou v ohláškách.

Svátost biřmování

pro věřící farnosti Horní Lhota a Újezd je zařazena
otcem arcibiskupem na 29. listopadu 2014. Biřmovanci si vykonají duchovní obnovu o
víkendu 12.-14. září. Přípravu jednotlivých skupin kontaktujeme přes e-mailové
Život farností číslo 2
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spojení s biřmovanci, nebo prostřednictvím SMS. Prosíme o modlitbu za naše
biřmovance.

Národní týden manželství

10. - 16. února 2014 Valašské Klobouky
Motto: Ohromné maličkosti - Malé kroky k velkým vztahům.
Velké věci se rodí z drobných každodenních maličkostí.
Často i malé věci mají ohromný vliv na zlepšení života.
NTM je týden, kdy to můžeme vyzkoušet i v našem

manželství.
Posláním Národního týdne manželství je připomenout si alespoň
jednou za rok rozmanitost a krásu manželství jako základu života
rodiny. NTM je zastřešující iniciativou pro nejrůznější celostátní i místní aktivity v
týdnu sv. Valentýna,
zaměřené na praktický rozvoj manželství a podporu jeho hodnoty ve veřejném a
politickém prostoru.

Podrobný program najdete na nástěnce našich kostelů a na webových
stránkách farnosti. Informace a přihlášky:
Děkanátní středisko Centrum pro
rodinu Smetanova 95, 76601 Val. Klobouky
Tel: 732 127 091, email: ceprovalk@seznam.cz

Duchovní obnova pro chlapy
22. března 2014 Horní Lhota

V sobotu 22. března se na faře v Horní Lhotě uskuteční duchovní obnova pro chlapy.
Myšlenka vznikla při pouti na Svatý Hostýn v minulém roce. Obnovu bude vést P.
Tomáš Strogan. Podrobnosti budou zveřejněny během měsíce února v ohláškách a na
plakátech.

Kontakt a přihlášky: Pavel Heinz, heinz.pavel@email.cz , tel.: 605 222 767

SKUPINY

ÚKLIDU

V kostelích újezdské farnosti v únoru 2014
______________________________________________________

Dat. : Újezd : Drnovice : Slopné :
_____________________________________

1. 2.:

15.

8.

8.

8. 2.:

16.

9.

9.

15. 2.:

17.

10.

10.

22.2.:

18.

11.

11.

--------------------------------------------------------------------------------------ŽIVOT FARNOSTÍ Měsíčník farností. Vydává: Římskokatolická farnost
v Újezdě a Horní Lhotě pro vnitřní potřebu svých farníků. Adresa: Římskokatolická
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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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