ŽIVOT
FARNOSTÍ
--------------------------------------------------------------------------------------

Ročník VIII.

DUBEN 2014

č. 4

-------------------------------------------------------------------------------------Společný zpravodaj farností Újezd a Horní Lhota. Vydává farní úřad pro potřebu svých farníků

Viz, člověče, čím se stal Bůh pro tebe.
Vezmi si k srdci pokoru, která poučuje, aniž mluví
Tys chtěl být bohem, třebaže jsi člověk, a tak jsi byl ztracen.
On chtěl být člověkem, třebaže je Bůh, aby hledal, co bylo ztraceno.
Tvá lidská pýcha tě natolik srazila, že jen pokora Boží
tě zase mohla pozvednout...
Sv. Augustin
Všem, kteří v Kristu hledají svou spásu,
aby se se svým Spasitelem zvláště ve Svatém týdnu
a o velikonocích setkávali v Eucharistii vyprošují a žehnají
P. Jan a P. Krzysztof
Život farností číslo 4
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VELIKONOCE
Na rozdíl od Vánoc nebude
asi mnoho z nás tvrdit, že se
těší či těšili na Velikonoce.
Patřím ke generaci, která
především na venkově a
v malých městech prožívala
rok ve střídavém cyklu
církevních svátků na podloží
zemědělské civilizace. To se
projevovalo i v textech pronášených modliteb. Velikonoce, májové pobožnosti,
procesí Božího Těla, mariánské pouti v srpnu, svátek sv.
Václava, Dušičky a Vánoce. Velkými a oblíbenými svátky bylo posvícení a pouť či na
Moravě hody. Lhal bych, že Velikonoce jsem chápal v tomto dětství podle církevního
tvrzení, že jsou to největší svátky v roce a hlavní svátky celého křesťanství. Vůbec mě
nelákala koleda, barvení vajíček a vyplácení děvčat pomlázkou. To, co bylo na
Velikonocích v našem dětství přitažlivé, byl Boží hrob resp. stráž nás chlapců u Božího
hrobu. Jaké však bylo naše zklamání, že jsme nevyfasovali přilbu a kopí. Ale pak přišel
podvečerní průvod vzkříšení, který končíval až za tmy. Teprve později jsem více a více
byl přitahován velikonočním dramatem, které nekončilo propadem do smutku a
rezignace, nýbrž Ježíšovým vzkříšením. A tak celé jeho úsilí o nový a i pro nás kluky
krásný život pochopení a přátelství znamenalo vítězství.
V tomto světle všechny ty oběti, nespravedlnosti a věznění padesátých let – doba
mého dětství a dospívání – získávaly nový smysl a zde se rodila naděje. Pokaždé, když
jsem slyšel či vyslovoval „ono to praskne“, se mně vybavil odvalený kámen od hrobu.
A tak po letech vím, proč na slavení Velikonoc přicházeli skauti i sokoli, orlové a
degradovaní důstojníci. Všichni ti, kteří věděli, a v jejichž očích zářila naděje a radost.
Čím více jsem se nořil do
tajemství Velikonoc, tím
více jsem si je zamiloval.
Zkuste to také. Není vůbec
nic
ztraceno,
podrazy,
zbabělost i zrada, to vše
prohraje, tak jako tomu bylo i o Kristových Velikonocích. Kámen z našich srdcí
bude znovu odvalen.
(podle knihy Glosy arcibiskupa
Dominika Duky zpracoval
Václav Ulrich)
Život farností číslo 4
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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 duben 2014:
Úmysl všeobecný: Aby ti, kdo vládnou, dbali o ochranu celého stvoření a usilovali o
spravedlivé rozdělování přírodního bohatství.
Úmysl misijní: Aby Zmrtvýchvstalý Pán naplnil nadějí srdce těch, kdo zakoušejí
utrpení a nemoci.
Úmysl národní: Za naše farnosti, aby byly oporou života z víry novému pokolení
křesťanů, zrozenému o Velké noci.

Z FARNÍCH MATRIK :
Do společenství víry jsme skrze svátost křtu v měsíci březnu přijali:
Tobiáše Řeháka
Viktorii Šůstkovou

Vrbětice
Pozlovice

Jana Hasila
Horní Lhota
Moniku Harkabuzíkovou Uh. Hradiště

V měsíci březnu 2014 odešli na věčnost a byli pohřbeni:
20. března 2014
Jaroslav Januška
Dolní Lhota

22. března 2014
Josef Šimoník
Vysoké Pole 147

21. března 2014
František Žáček
Horní Lhota

31. března 2014
František Kovář
Dolní Lhota

66 let

GODZONE
(periodické okénko pro mladé z našich farností)

Ohlasy z akcí aneb co se událo v měsíci březnu:
Postní duchovní obnova v Nedašově – 15. 3. 2014
Dne 15. března 2014 se v obci Nedašov uskutečnila Postní duchovní obnova. Počala
společnou ranní modlitbou a dále pokračovala přednáškou Pavla Šupola, který působí
jako kněz 5 let. Přiblížil nám svůj osobní příběh, který ho přivedl až na cestu kněze,
představil moderní křesťanskou hudbu a ukázal osudy některých významných lidí
dnešní doby, kteří se dokázali odpoutat od drogové závislosti nebo nepřízně životních
osudů za pomoci Boha. Jako například muž, který se narodil bez rukou a nohou. Ve
Život farností číslo 4
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věku asi deseti let se pokusil spáchat sebevraždu, ale nakonec se dokázal smířit s tím,
jaký je a přijal Boha. Nyní je z tohoto člověka ženatý muž a úspěšný spisovatel. Dále
odpovídal na naše dotazy ohledně lásky, manželství, potratů či samotné víry. Velmi
povzbuzující však bylo slyšet samotného Pavla Šupola, který z vlastní zkušenosti říkal,
že ať už jste třeba bigbíťáci s dlouhými vlasy, jako on sám můžete být povoláni. Po
ukončení tohoto programu byla obnova přesunuta z tělocvičny ZŠ Nedašov do
místního kostela, kde následovala adorace a mše. Účastníci měli možnost zpovědi a
také si dále promluvit s Pavlem Šupolem. Tato obnova nám ukázala a vysvětlila
mnohé, o čem jsme možná pochybovali nebo nevěděli. A poukázala na to, že ať už je
člověk jakýkoliv vždy má možnost změny k lepšímu a putovat cestou víry.
(ohlas účastnice z Valašských Klobouk)

Akce na příští měsíc
5. 4. 2014 (17:30)
6. 4. 2014 (12:20)

Večer chval v Horní Lhotě
Putování kříže farnostmi děkanátu

Mládež našeho děkanátu se rozhodla, že bude během letošního postní doby putovat
s velkým křížem po všech farnostech děkanátu. Vždy o víkendu se sebere skupinka
mladých z farnosti, v níž se zrovna kříž nachází, a vydá se formou křížové cesty do
předem určené vedlejší farnosti, které tento kříž předá. K nám kříž doputuje někdy
v týdnu na začátku dubna ze Slavičína (bude přivezen autem) a my jej potom v neděli
6. dubna přeneseme do farnosti
LUHAČOVICE A POZLOVICE. Je to
však přeci jenom poměrně daleko, tak
nám přijdou naši mladí přátelé z těchto
výše uvedených farností naproti, takže
se s nimi setkáme na Lipskách (za
Dolní Lhotou). K putování s křížem
zveme jak mladé, tak i ty dříve
narozené. Sraz je v neděli 6. dubna ve
12:20 před kostelem v Újezdě. Půjde se
přes Loučku, Slopné, Sehradice, Dolní
Lhotu a Lipska. Vy, kteří bydlíte
v těchto vesnicích, se k nám můžete
přidat po cestě (jenom si musíte
s někým domluvit, ať vás třeba
prozvoní, až budeme v dané dědině,
abyste se k nám mohli ve správný čas
připojit). Budeme putovat formou
křížové cesty se 14 zastaveními, bude
nám k tomu hrát schóla – co víc si přát.
Putuje se za každého počasí. Vzhledem
k tomu, že budeme chodit po silnicích,
vemte si každý reflexní vestu (kdo
Život farností číslo 4
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nemá, nic se neděje, mělo by být několik náhradních). Z Lipsk zpět domů se
dostaneme autobusem v 16:56 (z Lipsk), v Dolní Lhotě přestoupíme na jiný autobus,
který jede až do Vysokého Pole. Proto s sebou peníze na autobus a taky nějaké pití a
svačinku.
12. 4. 2014 (19:00) Večer chval v Újezdě
12. 4. 2014
Děkanátní setkání mládeže ve Valašských Kloboukách
Po několik letech je tu opět děkanátní setkání mládeže, které proběhne v sobotu před
květnou nedělí ve Valašských Kloboukách na ZŠ. Mottem tohoto setkání je:
„Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je království nebeské.“ (Mt 5,3) Mladí ze
všech farností děkanátu se mohou těšit na super program:
katecheze otce Jiřího Cymanovského
hra Pevnost Boyard (znáte z televizních obrazovek z PRIMA COOL)
worshopy (povedou je exkluzivní hosté)
bývalý kaplan pro mládež P. František Dostál (Živá x neživá víra)
bývalý nedašovský farář P. Jiří Cymanovský
Milan Novák z Přístavu v Rajnochovicích (Hejbni se!)
naši jediní dva děkanátní bohoslovci: Filip Mana a Jirka Šůstek (Jak se stalo,že..)
a další (např. tvořivý workshop)
velkolepý oběd
zpovědní zrcadlo od váženého hosta – P. Petra Bulvase (biskupského delegáta pro
pastoraci)
adorace se svátostí smíření
mše svatá
Cena celého setkání je 100 Kč. Na tuto akci je možné přihlásit se přes přihlašovací
formulář na webu www.anima.wbs.cz nebo přímo v sakristii. Peníze se platí až na
místě. Pokud se z naší farnosti na tuto akci přihlásí minimálně 20 lidí, máme
přislíbené, že přes Újezd pojede děkanátní autobus, který nás doveze tam i zpátky.
Pokud nás ale bude přihlášených míň, budeme se muset na do Klobouk a zpět dostat
sami. Proto neváhejte a přihlašujte se. Více informací u Vojty Chupíka a Roberta
Večeři.
26. 4. 2014 (20:00) Densing Ívnyng
Po Velikonocích je naplánovaný křesťanský ples pro mládež v Brumově. Cena 100 Kč.
Plakátek s informacemi na webu www.anima.wbs.cz. Letos bude tento ples
dvouděkanátní akcí – děkanátu Valašské Klobouky a děkanátu Vsetín, bude to teda
mega pařba. 

Červnová akce
6.8. 6. 2014

Duchovní obnova za uzdravení s otcem Jamesem Manjackalem v
Brně
Motto: ,,Hle, všechno tvořím nové“ (Zj 21, 5) bližší informace o
akcích: www.anima.wbs.cz; www.mladiprokristauhl.webnode.cz ;
www.duchovniobnova.cz

Život farností číslo 4
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POZOR!
Od neděle 6. dubna do neděle 13. dubna probíhá v celé církvi týden modliteb za
mládež, proto neváhejte a připojte se k desetitisícům mladých, kteří se sami za sebe
v tomto týdnu modlí. K této příležitosti jsou speciálně vytvořené modlitební texty,
které je možno najít na webu www.anima.wbs.cz.

K zamyšlení
Půst je přípravou na povolání
Milí mladí přátelé,
postem se připravujeme na Velikonoce, ale víme, že Ježíš z něj svým čtyřicetidenním
pobytem v poušti učinil také přípravu na povolání. Do ústraní se totiž vydal předtím,
než zahájil své veřejné působení. Podle Evangelia tam hladověl a ďábel ho pokoušel.
Až teprve potom se vrátil v síle Ducha do Galileje a učil v synagógách. (srov. Lk 4)
Od mladých lidí někdy slýchám, že na svoje otázky, jakou cestou se mají v životě
vydat, nedostávají jasnou odpověď. Ptají se, kde ji mají hledat. Ježíš na to říká:
Následujte mě! Co tedy udělal On? Nejprve se vydal do ústraní a postil se. V poušti se
zřekl nejen chleba, ale i pozemské vlády nad všemi královstvími světa, kterou mu
nabízel ďábel. Z pouště se vrátil v síle Ducha, připravený uskutečnit své poslání
Mesiáše.
Víme, že bez takového postního odříkání se neobejde žádné křesťanské povolání. V
rodinách je to například věrnost, stálost a úcta k životu, v duchovním povolání
poslušnost, celibát či panenství. Dnešní svět na tyto závazky zaměřuje velkou
pozornost a mimořádně ho provokují. Často totiž nechápe, že nejde v první řadě o
zřeknutí se něčeho, ale o zřeknutí se pro něco, o odložení proměnlivých a dočasných
lákadel ve prospěch věčného Božího království. Právě k němu nás Bůh povolává – ať
už skrze manželství, duchovní povolání či jiný jemu oddaný způsob života.
Ze srdce Vám žehnám, aby Vás tato postní doba posílila právě na cestě k Vašemu
povolání. Abyste se na ni vydali povzbuzeni, v síle Ducha. Jan
Vokál,
biskup
diecéze Hradec Králové
připravili mladí z Mládežnického spolča

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 2. ministrantský den, kde
jsme spolu strávili dva dny, které nám přinesly spoustu nových a zajímavých poznatků
do naší ministrantské služby, také jsme si zasoutěžili a ukázali naše vědomosti a
dovednosti. Byly schůzky, které nám daly hlavně nové vědomosti a plno hezkých
zážitků z her. Fotky a podrobnosti o těchto akcích naleznete na našich webových
stránkách:
Život farností číslo 4
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www.ministranti-ujezd.webnode.cz
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!
MINISTRANTSKÁ KŘÍŽOVKA

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

Osoba duchovního stavu
Část diecéze
Roucho jáhna
Liturgická nádoba
Kněz, stojící v čele děkanátu
Nejsvětější svátost oltářní
Pomocný kněz ve farnosti
Nádoba, sloužící ke křtu
Liturgická kniha s texty
Sbírka kostelních písní
Místo, kam uložili právě narozeného Ježíška
(Vyluštění na str. 16)

Z pamětní knihy farnosti Horní Lhota.
Náboženské poměry dle zaznamenání P. Dominika Doležela,
faráře v Horní Lhotě v letech 1896 – 1908
S těmito dříve popisovanými poměry a okolnostmi se jistě musel vyrovnávat P.
Dominik na jemu svěřeném pastoračním území, na této nelehké, ba mnohdy těžké
Život farností číslo 4
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brázdě. Značnou roli zde jako i jinde hrály finance, peníze resp. daně – dávky, jež
odváděly od dávných dob porobené národy na znamení své podřízenosti, jak se
dovídáme např. z Knihy Soudců /Sd 3,15-18; 2. Knihy Královské 17,3-4/. V období
římské nadvlády vybírali daně celníci; Ježíš potvrdil, že peníz daně má být císaři dáván
/Mk 12,13-17; Luk 20,20-25/neboť povinnosti vůči Bohu se liší od povinnosti vůči
světské moci. I výběrčímu v Kafarnaum odpověděl Petr, zda jeho Mistr platí
chrámovou daň, kladně, neboť Ježíš se nechtěl protivit těmto lidem /Mt 17,24-25/ a
nechtěl být pokládán za zélota (příslušníka palestinské nacionalistické strany v 1. stol.
př.Kr.)
K těmto otázkám se široce vyjadřuje sv. Pavel v Listu Římanům, později Pius XI.
v encyklice Quaragesimo anno v návaznosti na Rerum Novarum, okružní list Lva XIII.
a v neposlední době církev tuto problematiku řeší pregnantně na II. vatikánském
koncilu Pastorální konstitucí o církvi v dnešním světě – Gaudium et spes... atd.
Jistě tento fenomén byl v pozadí problému nedostatečného počtu far při stálém
růstu obyvatelstva a vyvstal s naléhavostí právě kolem roku 1770, kdy panovnice byla
znepokojena neustávajícími projevy tajného nekatolictví. Měla za to, že biskupové
neučinili zadost svým povinnostem, ač právě za Hamiltona byla duchovní správa na
Moravě rozšířena o 45 lokálií. Týž biskup navrhl panovnici, aby se 1% kostelních
peněz věnovalo na zřizování lokálních kaplanství, ale nedostal na tento reálný plán
z Vídně odpovědi. Když na toto nereagovala jak panovnice, ani kláštery, ani
biskupové, začal jednat její syn Josef II. Zřizoval kaplanství dle 3 hledisek. Předně je
umísťoval v místech těžko přístupných z mateřské farní obce, za druhé ve vsích
vzdálených od ní více než hodinu a konečně v osadách čítajících více než 700
obyvatel. Od roku 1780 – 1790 vzniklo na území olomoucké arcidiecéze 126 lokálních
kaplanství. Pro mnohé duchovní správy postavil i jednoduché kostely. Od poloviny 18.
století křivka zakládání duchovních správ prudce stoupla a za tehdejších biskupů došlo
k vystupňování úsilí o rozmnožení duchovních správ, které v olomoucké diecézi
vyvrcholilo za biskupa Hamiltona, jenž navázal na úspěšného Troyera. Arcibiskup
Colloredo v díle pokračoval.
S problematikou ryze církevní, kde jsem citoval z prací našeho historika Rudolfa
Zubera v úvodu tohoto zápisu, jistě souvisí i ta sekulární, v níž pokračujeme v jejím
líčení s P. Dominikem. Hrad Sehrad, kdy zase vystaven byl, není památky dějepisné,
jen dle zbořeniska možno souditi, že před 10. stol. základy jeho položeny nebyly: leč
že by dříve byl stával hrad způsobu starého. Důležité místo to bylo pro pohodlný
průsmyk hřbetem horským, kterýž uměli „prušáci“ v r. 1866 dobře upotřebiti. Od koho
by byl hrad Sehrad zbudován neznámo. Dle „Wollnys Topografie lexikon“ byli ve 12.
století držiteli jeho pánové ze Šternberka po 230 let, jeden z nejstarších a v dějinách
vlasti naší nejznamenitějších panských rodů staročeských. U předků vzácné rodiny
této, kteříž od starodávna nosili v erbu hvězdu zlatou o 8 rozích v poli modrém,
převládala z prvopočátku osobní jména Zdislav (Zdeněk a Diviš) snad podle některého
zasvěcen i chrám Páně Horno-Lhotský sv. Diviši, biskupu a mučedníku. (Před rokem
1360, píše Vincenc Prasek, seděli na tom zboží Ješek a Stašek, bratří ze Sehradic, kteří
stojíce nepochybně ve službách pánů Alberta, biskupa Zvěřínského a Alše, bratří ze
Šternberka, s nimi a s pány Janem z Kravař, s Benešem z Kravař a ze Strážnice, jakož i
Život farností číslo 4
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s panem Onšem z Lípy, nájezdy činili do vesnic klášteru vizovskému Smilheimu
náležících. Mocní páni ze Šternberka, kteří z hradů svých Lukova a Světlova (asi 3
kilometry na jihozápad od Sehradu vzdáleného) vládli celou krajinou na daleko a na
široko, snadno ve služby své svedli sehradské rytíře. A čím mocnější byli spojenci
pánů ze Šternberka, tím snáze dopouštěli se všichni ve spolek svévole. Takož
vizovskému klášteru zabrali všecky vesnice: Jařice, Luptál, Roketnici, Leštnou,
Polanku, Požehov, Prlov, Želitovice, Lípu, Vysoké Pole, Hrozenkov a Šanov. Že opat
kláštera Smilheima tomu se dívati nemohl, anobrž vyhledával, jakž pochopitelné,
nejprve v zemi pomoci, totě na snadě, avšak nebylo snadno tak mocným pánům
poroučeti, aby zabrané zboží vydali. Pročež obrátil se konečně ke stolici papežské do
Avignonu s prosbou o spomožení. A papežská kurie, nemohouc slyšeti opatovy žádosti
slušné, dne 16. března 1361 nařídila biskupovi olomouckému Janu VIII. příjmením
Očko, děkanu a vší kapitule kostela olomouckého, opatům hradišťskému,
strahovskému a mnohým jiným osobám duchovním, aby v kostele, když bude o
službách Božích, anebo kdež toho potřeba nejlépe ukazovati bude, tak aby o tom
žalovaní zvěděti mohli, ohlásili, že svrchu psaní nájezdníci, mezi nimi i Ješek a Stašek
ze Sehradic do 60 dní buď sami nebo skrze své plnomocníky mají se dostaviti před
kurii papežskou, která jakmile 60 dní mine, na té při seděti bude. A byť se prý
biskupovi vidělo něco proměniti, co se týče dne a způsobu stání před kurií papežskou,
nicméně rozhřešení provinilcům uděliti že sobě zůstavuje stolice papežská sama.
/Kodex Diplom.Moraviae IX. 174. a 175./ To znamená jinými slovy, kdyby provinilci
klášteru i vydali všecky statky, že ještě jim sluší pokání činiti tak, že pouť vykonají
k papežské stolici do Avignonu a tam rozhřešení dosáhnou. Nemáme dalších zpráv,
jak provinilci potrestáni byli, ale jisto jest, že páni ze Šternberka teprve roku 1367
podrobili se rozsudku biskupa, někdy zvířenského, tehda litomyšlského, Alberta ze
Šternberka.
Pokračování příště
Mgr. Vladimír Měřínský
ŽIVOT A POSLÁNÍ KŘESŤANŮ V CÍRKVI A VE SVĚTĚ
Sněm jako událost obdarování a nového porozumění (Církev dnes)
Zejména v současnosti papež spolu s biskupy, kněžími a jáhny, Bohu zasvěcenými
osobami a všemi věřícími laiky se hluboce zamýšlejí nad fenoménem těžiště vývoje
církve – kam kráčí církev, stát a společnost? Odpověď nám dává jistě II. vatikánský
koncil, jako základní axiom, který rozpracovávají – nejenom – všechny biskupské
konference svými nálezy a zjištěními, ale všichni společně uvažujeme o té plejádě
problémů a otázek, jimiž nás dnešní svět přímo zahlcuje. Známe naše klady, pozitiva,
ale bohužel i negativa, jež nás nenechávají lhostejnými. O dění, vztazích, kritikách i
pochvalných vyjádřeních jsme takřka denně informováni z medií. Existuje mnoho
aktivit, pokusů věci napravovat a řešit. Nedaří-li se, je to tím, jak píše Ratzinger, že
vycházejí z toho, že je opomíjen nejvlastnější kořen – víra. A jsou to katolíci
z povolání, kteří ze svého katolického vyznání žijí, ale pramen víry v nich evidentně
působí už jen tichoučce, po kapkách. Musíme se snažit o to, aby se to změnilo. V Itálii,
Život farností číslo 4
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kde je daleko menší počet institucionálních církevních firem, pozoruji, že iniciativy
nevznikají proto, že církev jako instituce něco zařídí, ale proto, že lidé mají víru.
Spontánní akce nevznikají z instituce, ale z autentické víry. Člověk se přirozeně pořád
musí ptát, které věci, byť někdy platily za podstatným způsobem křesťanské, byly ve
skutečnosti jen výrazem určité epochy. Co je pak to opravdu podstatné? To znamená,
že se znovu a znovu musíme vracet k evangeliu a ke slovům víry, abychom viděli trojí:
co k tomu patří; co se v proměnách dob právem mění; a co k tomu nepatří. Určujícím
prvkem je koneckonců vždy nalezení správného rozlišování. K tomu poznamenává
Karel Rahner ve svém Úvodu k Dokumentům II. vatikánského koncilu: „Církev je
společenství lidí, které Boží milost neopouští, kteří jsou nositeli dějin, mají přítomnost,
jdou vstříc budoucnosti jako úkolu, nebezpečí a požehnání a ve všem tom mají co dělat
jako hříšníci sami se sebou a s Boží milostí. Jestliže to všechno platí o církvi, platí to i
o sněmu církve, tedy i o Druhém vatikánském koncilu. Uskutečňovali ho lidé a vnesli
do jeho průběhu a výsledků lidské prvky. Neměli možnost (protože to lidem vůbec
nepřísluší a ani to není možné) jednoduše odhodit minulost církve jako balast a začít
znovu od nuly. Podle možností se však poctivě namáhali jak jen mohli, aby rozlišili
živé od toho, co je opravdu mrtvé, aby našli v každé době platný základ církve:
samého Ježíše Krista a jeho minulost. Snažili se o konfrontaci se současností („otevřít
okna“, jak to požadoval Jan XXIII.). Pokoušeli se vyhlédnout do budoucnosti a jít jí
vstříc, pokud je to možné člověku vůbec a také konkrétním lidem, na nichž koncil
spočíval. Pracovali s vědomím:“Tak i vy, až uděláte, co vám bylo přikázáno, řekněte:
Jsme jenom služebníci“. Bylo určitě uděláno tolik práce, že nejen z víry v působení
Ducha svatého v církvi, ale i ze střízlivé historické zkušenosti můžeme být přesvědčeni
o tom, že to byl sněm, který smí prohlásit: Rozhodl totiž Duch svatý a my...“
/Sk 15,28/. Co se týká toho vlastního a jedině rozhodujícího, totiž víry, naděje a lásky
k Bohu a člověku, to není vykonáno, ale postaveno před církev jako úkol (úkol dneška
v zájmu zítřka). Zbývá otázka, zda lidé v církvi chtějí na tomto úkolu trpělivě pracovat
(K.R.). Že tomu tak je, potvrzují slova papeže Františka v jeho nejnovější encyklice
Lumen fidei (Světlo víry), Karmel. nakl. Kostelní Vydří 2013, kde v Úvodu čl. 6 píše.
„Rok víry začal v den padesátého výročí zahájení Druhého vatikánského koncilu. Tato
okolnost nám umožňuje nahlédnout, že druhé Vatikánum bylo koncilem o víře, neboť
nás vyzvalo, abychom primát Boha v Kristu znovu učinili středem našeho církevního a
osobního života. Církev totiž nikdy nepokládá víru za samozřejmý fakt, ale ví, že tento
Boží dar musí být živen a posilován, aby ji na její pouti stále vedl. Druhý vatikánský
koncil dal zazářit víře v lidské zkušenosti a vydal se tak cestami dnešního člověka.
Tímto způsobem se ukázalo, jak víra obohacuje lidskou existenci ve všech jejích
dimenzích. Petrův nástupce včera, dnes i zítra, je totiž vždy povolán „utvrzovat bratry“
v onom nezměrném pokladu víry, který Bůh dává každému člověku jako světlo na
cestu.“ Ve víře, jež je dar Boží, nadpřirozená ctnost, kterou nám on vlévá –
rozpoznáváme, že nám byla nabídnuta velká Láska a byli jsme osloveni dobrým
Slovem a že přijetím tohoto Slova, jímž je Ježíš Kristus, vtělené slovo, nás Duch svatý
přetváří, osvěcuje budoucí cestu a dává nám křídla naděje, abychom se po ní mohli
s radostí vydat. Víra, naděje a láska vytváří v podivuhodném propojení dynamiku
křesťanské existence směřující k plnému společenství s Bohem. Jaká je tato cesta,
Život farností číslo 4
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kterou před námi víra otevírá? Odkud přichází její mocné světlo, které osvěcuje cestu
úspěšného a plodného života?
Mgr. Vladimír Měřínský

Farní knihovna v Újezdě doporučuje knihy:
Jan Pavel II. – Svědek naděje (autor George Weigel)
Unikátní portrét papeže Jana Pavla II. – člověka, myslitele a vůdce, jehož víra v Boha
definovala pravidla nového přístupu ke světové politice a změnila chod dějin. Autor
čtenáře seznamuje s papežovou nezanedbatelnou úlohou v několika nedávných
událostech, například při pádu komunismu. Obsahuje také dříve nevydanou papežovu
korespondenci s Leonidem Brežněvem, Michailem Gorbačovem a Tengem Siaopchingem a čerpá přitom z dosud nezveřejněných autobiografických vzpomínek
papeže. Kniha Svědek naděje se věnuje rovněž papežově úsilí postavit mosty do jiných
křesťanských společenství a také do islámu, judaismu a dalších významných
světových náboženství, podává analýzu návrhů Jana Pavla na posílení demokratických
společností v jednadvacátém století a obsahuje stručné shrnutí nejvýznamnějších nauk,
jež papež během svého pontifikátu publikoval. Dramatický příběh papeže Jana Pavla
II. je dokreslen překlady jeho poezie, detailními vzpomínkami těch, kteří papeže
poznali jako mladého muže, kněze a přítele, a obsažnými rozhovory s katolickými
vůdci z celého světa.
Kniha skvěle koresponduje se svatořečením Jana Pavla II. a Jana XXIII., které
proběhne v neděli 27. dubna 2014.
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 4
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Pořad bohoslužeb v dubnu – farnost Újezd
1. dubna : Úterý
Ferie

17.00 Dr.:
15.30 Új.:

2. dubna : Středa
Ferie
3. dubna : Čtvrtek
Ferie

17.30 Sl.:
17.00 Dr.:
15.30 Új.:

4. dubna : Pátek
Ferie
17.30 Sl.:
6.30 Új.:
5. dubna : Sobota
Ferie
6. dubna : Neděle
5. neděle postní
(smrtná)

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

7. dubna : Pondělí
Ferie

15.30 Új.:

8. dubna : Úterý
Ferie

17.00 Dr.:
15.30 Új.:

9. dubna : Středa
Ferie

17.30 Sl.:

10. dubna : Čtvrtek 17.00 Dr.:
Ferie
15.30 Új.:
11. dubna : Pátek
Ferie
17.30 Sl.:
6.30 Új.:
12. dubna : Sobota
Ferie

Život farností číslo 4

16.00 Lo.:

za zemřelou Marii Jurčagovu, zemřelého manžela
Josefa a dar zdraví pro živou rodinu
Za +rodiče Ptáčkovy, rodiče Mozgvovy, jejich děti,
duše v očistci, dar zdraví a Boží požehnání pro živou
rodinu
Za živou a + rodinu Kadlečkovu, Daďovu a Hořákovu
Za Františka Tkadlece, jeho rodiče, rodiče Kůdelovy,
syna Stanislava, Boží ochranu a pomoc pro živou
rodinu
Za + rodiče Kozubíkovy, dva syny, zetě, Františku
Kozubíkovu, dar zdraví a Boží požehnání pro živou
rodinu
Za Aloise Hořáka, živou a zemřelou rodinu Hořákovu,
dar zdraví a Boží požehnání
Za + Josefa a Marii Kovaříkovy, Miroslava Strušku a
dar zdraví pro živou rodinu
Za + manžela Viktora Kopřivňanského, rodiče z obou
stra, ochranu a pomoc Boží pro živou rodinu
Za Marii a Františka Kozubíkovi, bratra, sestru a dar
zdraví pro živou rodinu
Za farníky
Za rodiče Manišovy, dceru Marii, duše v očistci a Boží
požehnání pro živou rodinu
Za zemřelého Františka Frýželku, vnučku Janu,
zemřelé dvoje rodiče, dar zdraví, Boží ochranu a
požehnání pro živou rodinu.
Za zemřelého Antonína Vašičku, zemřelou manželku
Františku a dar zdraví pro živou rodinu
Za + Otilii Vargovou, Otilii Stojaspalovou, duše
v očistci a Boží ochranu pro živou rodinu
Za + rodinu Mlčkovu a Heinzovu, Boží požehnání pro
rodinu Hinkovu.
Za rodiče Húšťovi, 2 syny,snachu , Josefa Štěpáníka,
Josefa Janoše a ochranu panny Marie pro živé rodiny
Za + Josefa a Annu Barcuchovy, strýce Zdenka a
Ladislava, bratrance Ladislava, duše v očistci a dar
zdraví pro žívou rodinu
Za + rodiče Kořenkovy, syny, dcery, švagry a vnuka,
Boží ochranu pro živé rodiny
Za + Marii Ševčíkovu, nemocnou osobu a Boží
požehnání pro živou rodinu
Za + Františka Hovězáka, dvoje rodiče, dva bratry,
švagrové, živou rodinu a poděkování za dar zdraví pro
celou živou rodinu
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ŠF
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An

7.00 Új.:
13. dubna : Neděle
KVĚTNÁ
NEDĚLE
(pašijová)
14. dubna: Pondělí
Pondělí Svatého
týdne
15. dubna : Úterý
Úterý Svatého
týdne
16. dubna : Středa
Středa Svatého
týdne
17. dubna : Čtvrtek
ZELENÝ
ČTVRTEK
18. dubna : Pátek
VELKÝ PÁTEK
Den přísného
postu
19. dubna : Sobota
BÍLÁ SOBOTA

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

Za Miroslava Strušku, jeho rodiče, Ludmilu a
Františka Barcuchovy, rodiče z obou stran a dar zdraví
pro živou rodinu
Za + Františku Olejníkovu (výroční mše svatá)
Za + Josefa Čurečka (výroční mše svatá)
Na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní.
Za + Josefa Kabelu, rodiče z obou stran, dar zdraví a
Boží požehnání pro živé rodiny

17.00 Dr.:

Za + manžela, rodiče, živou rodinu a duše v očistci

15.30 Új.:

Za + rodiče Hasoňovy, vnučku Renatku, Josefa
Maliňáka a ochranu Panny Marie pro živou rodinu
Za živou a zemřelou rodinu Lysáčkovu a Bližňákovu

17.30 Sl.:
17.00 Új.:

Za děti, které byli vloni u prvního svatého přijímání a
jejich rodiče

15.00 Új.:

OBŘADY VELKÉHO PÁTKU

19.30 Új.:

Za farníky

ŠF
ZvD
Ra
MJ
On

MJ

Am
ChV

7.00 Új.:
8.15 Sl.:

Za + Josefa Machů (výroční mše svatá)
Za + Františku a Františka Jurkovy, jejich syna, rodiče
An
20. dubna : Neděle
z obou stran a duše v očistci
Slavnost
9.40 Új.:
Za + Stanislava Buriánka (výroční mše svatá)
Če
ZMRTVÝCHVSTÁ 11.00 Dr.: Za + Josefa Běloně (výroční mše svatá)
NÍ PÁNĚ
14.30 Lo.: Za rodiče Divoké, Fojtíkovy a Boží požehnání pro
ZvV
živou rodinu
JaK
7.00 Új.:
Na poděkování za dar manželství, ochranu a Boží
požehnání pro živou rodinu.
An
21. dubna: Pondělí 8.15 Sl.:
Za Irenu Kozubíkovu, živé a + rodinné příbuzné a duše ChV
Pondělí
v očistci
velikonoční
9.40 Új.:
Za + rodinu Staňkovu a duše v očistci
Am
11.00 Dr.: Za zemřelou Marii Častulíkovu, syna Josefa a Boží
Ov
ochranu pro celou živou rodinu.
22. dubna : Úterý
19.00 Dr.: Za dvoje + rodiče Machů, + děti, zetě, snachy a Boží
Úterý velikonoční
požehnání pro živé rodiny
23. dubna : Středa 17.35 Új.: Za Miroslava a Marii Machů
Středa velikonoční 18.30 Sl.: Za rodiče Machů, syna Františka s manželkou, syna
MJ
Josefa, jejich sourozence a duše v očistci
24. dubna : Čtvrtek 19.00 Dr.: Za zemřelého Jana Barcucha, vnuka Luboška, dvoje
Čtvrtek
rodiče, Annu Častulíkovu, za dar zdraví pro celou
velikonoční
rodinu
15.30 Új.: Za Jiřího Mikuláška, rodiče Polomíkovy, stařečky, +
25. dubna : Pátek
rodinu Janků, duše v očistci, ochranu Panny Marie pro
Ra
Pátek velikonoční
živou rodinu
Život farností číslo 4
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18.30 Sl.:
6.30 Új.:
26. dubna : Sobota
Sobota
velikonoční

10.30 Új.:
16.00 Lo.:
18.00 Dr.:

27. dubna: Neděle
2. neděle
velikonoční
Svátek Božího
Milosrdenství
Vzpomínková
mše sv. na Ploštině
28. dubna: Pondělí
Sv. Petra Chanela,
kněze a muč.
29. dubna : Úterý
Sv. Kateřiny
Sienské
30. dubna : Středa
Sv. Zigmunda,
Sv. Pia V., papeže

Život farností číslo 4

7.00 Új.:
8.15 Sl.:
9.40 Új.:
11.00 Pl.:
17.35 Új.:
19.00 Dr.:
17.35 Új.:
18.30 Sl.:

Za Františku a Aloise Janíkovi,dar zdraví a Boží
požehnání pro živou rodinu.
Za + Irenu Petrů, rodiče Petrů, Ludmilu Janošovu, dar
zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu
Svatební mše sv.
Za + Marii Davidovu, rodinu Tomečkovu, jejich syny
Aloise a Bohuše, rodiče Machovské a Šefčíkovy,
jejich děti Elišku a Arnošta
Za + rodinu Ovesnou, duše v očistci, na které žádný
nepamatuje, ochranu a pomoc Panny Marie pro živou
rodinu
Za + rodiče Šlíškovy, syna Vlastimila, rodiče
Škubníkovy, + rodinu a Boží požehnání pro živou
rodinu
Za živé + hasiče ze Slopného, ke cti sv. Floriána,
patrona hasičů
Za + Jana Machů, rodinu Machů, Šimonů, živé a +
kněze
Vzpomínková mše sv. za oběti Ploštiny a jejich rodiny
Za Jaroslava Machů, syna Jaroslava, dvě manželky a
duše v očistci.
Za zemřelé rodiče Stružkovi,zemřelou rodinu,duše v
očistci,dar zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu
Za zemřelé rodiče Stanislava s Libuši Hlavičkovy,
duše v očistci a Boží požehnání pro celou živou rodinu
Za + Anastázii a Františka Hubáčkovy, + bratry, +
rodiče z obou stran, + sestru, + švagrovou a dar zdraví
pro živou rodinu
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ŠF

An
ChV
ŠF
KJ

On

Ov

Pořad bohoslužeb - farnost Horní Lhota
3. dubna : Čtvrtek
Ferie
4. dubna : Pátek
Ferie
5. dubna : Sobota
Ferie
6. dubna : Neděle
5. neděle postní
(smrtná)
10. dubna : Čtvrtek
Ferie
11. dubna : Pátek
Ferie
12. dubna : Sobota
Ferie
13. dubna : Neděle
KVĚTNÁ NEDĚLE
(pašijová)
14. dubna: Pondělí
Pondělí Svatého týdne
17. dubna : Čtvrtek
ZELENÝ
ČTVRTEK
18. dubna : Pátek
VELKÝ PÁTEK
Den přísného postu
19. dubna : Sobota
BÍLÁ SOBOTA

17.30
17.30

Za rodinu Koldůškovu, Hurtovu, duše v očistci, Boží pomoc
a ochranu por živé rodiny
Za + otce Hofschneidera, dceru Marii, Cecílili Frýdlovou,
duše v očistci, dar zdraví, Boží ochranu a přímluvu Matky
Boží pro celou živou rodinu

17.30

Za členy živého růžence

6.55
9.30
17.30

Za + rodiče Kozubíkovy, zetě, rodiče Januškovy, Strnkovy,
živou a + rodinu a duše v očistci

17.30

Na úmysl dárce

17.30

Za Antonína a Marii Máčalovy, Josefa a Bohumilu
Drničákovy a duše v očistci

6.55
9.30

Za rodiče Šenovské, syna, dědečky a Boží ochranu pro živou
rodinu
Za + Františka a Marii Urichovy, jejich rodiče, sourozence,
duše v očistci, dar zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu

18.30

Sehradice: Za + rodiče z obou stran a za zdraví och-ranu
Boží i P.M.a za duše v očistci.

17.30

Na poděkování za kněžská povolání, s prosbou o dary Ducha
svatého pro kněze a také ty, kteří pracují v pastoraci zvláště o
dar hluboké víry a věrnosti Kristu.

17.30

Obřady Velkého pátku

17.30

Za + Karla a rodiče Voltnerovy, Maluškovy, Slávku a
Miroslava a celou živou rodinu
Za + Františka Mikulku, syna, rodiče z obou stran, duše
v očistci, dar zdraví a Boží ochranu
Za + Zdeňku Žáčkovu, rodiče Honzovy, Žáčkovy a celou
živou a + rodinu
Za + rodiče Váňovy, Ambrůzovy, jejich syny, duše v očistci
a ochranu pro celou živou rodinu

20. dubna : Neděle

6.55

Slavnost
ZMRTVÝCHVSTÁNÍ
PÁNĚ

9.30

21. dubna: Pondělí
Pondělí velikonoční

Za + rodinu Berčíkovu, Tomanovu a Boží ochranu pro celou
živou rodinu
Za + rodiče Kovářovy, dceru Marii, Františka Vánu, jejich
rodiče, duše v očistci a Boží ochranu pro celou živou rodinu

6.55
9.30
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24. dubna : Čtvrtek
Čtvrtek velikonoční
25. dubna : Pátek
Pátek velikonoční
26. dubna : Sobota
Sobota velikonoční
27. dubna: Neděle
2. neděle velikonoční
Svátek Božího
Milosrdenství
28. dubna: Pondělí
Sv. Petra Chanela,
kněze a muč.

17.30

Za + Františku a Aloiseš Pláškovy, rodiče z obou stran a za
dar zdraví pro živé rodiny

17.30
17.30
6.55
9.30
18.30

Za + Františka a Zdenku Odehnalovy, jejich rodiček, dar
zdraví a Boží požehnání pro celou živou rodinu
Za Annu Slovákovu, manžela, dceru Annu, syna Václava a
dar zdraví pro živou rodinu
Za hasiče
Sehradice: Za + rodiče, bratra a za Boží pomoc a po-žehnání
pro živou rodinu.

Jak vznikly písně …
Ó, Matko Páně…
Píseň „Ó, Matko Páně“ vznikla jako hudební dárek, který věnoval Panně Marii
Křtinské Josef Julínek, varhaník v Letonicích. Narodil se v roce 1898. Již v 16-ti letech
převzal po zemřelém otci službu varhaníka. V roce 1921 se oženil. Po roce se jim
narodilo děvče, ale maminka při porodu zemřela a tak sám vychovával svoji dceru,
která dostala na křtu jméno Marie. Na začátku 2. světové války vážně onemocněla. V
roce 1942 byla určena na práci do Říše. Poslali ji domů s tím, že brzy zemře. Dokud
mohla, chodila, ale nakonec ulehla nadobro. Denně ji pozoroval, viděl, jak se ztrácí,
byl z toho nešťastný, říkal si: Zůstanu sám.
Najednou se rozhodl: Pojedu za Pannou Marií do Křtin. Právě tu sobotu měla
farnost a okolí pouť do Křtin. Věřil, že Mariino srdce je naplněno láskou a jeho prosbu
neodmítne, Vždyť zpíváme: Ještě nikdy neslýcháno, že kdo od ní opuštěn. Pros i tobě
bude dáno, budeš jistě potěšen. Říkal si: Když je lidská síla bezmocná, tvá kyne ruka
pomocná. Když za poledne byl křtinský chrám prázdný, klekl před trůnem Panny
Marie a prosil ji těmito slovy: Ó, Matko Páně, matko rajských krás, Ty víš, co srdce
tíží, pojď milostí v mou duši chvíli zas, když bol se kolem šíří, do rukou svých vem
srdce bloudící, dej smilování duši prosící. Maria, Maria, Maria. Pozval Pannu Marii do
kraje svého domova. Poprosil ji, aby byla světlem lásky v temnu jeho duše. Pozval ji
ke své dceři, jejíž život prchá v dál a prosil ji, aby jeho smutek v duši utišila. Dej
zdraví tam, kde duše odchází. Věděl, že Panna Maria jeho bolest a prosby zná. S
důvěrou, že ho Panna Maria vyslyší, se vrátil domů.
Rozhodl se, že tuto svoji prosbu zhudební. Obětoval celou noc a ráno měl před
sebou hotovou píseň „Ó, Matko Páně“. Za noc složil jak slova, tak i nápěv. Při ranní
mši sv. poprvé zahrál tuto píseň, která vzešla z jeho velkého bolu. Panna Maria
pomohla. Dcera se plně uzdravila. Tato píseň vyšla jako letáček v roce 1943 se
schválením Brněnské konsistoře. Od té doby poutníci rádi tuto píseň zpívají. (Alois
Benda Královopolské Vážany – Pozdrav ze Křtin - prosinec 2000).
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Připravil František Čech
Pokračování

ZPRÁVY A INFORMACE
OPRAVTE SI, PROSÍM: Děkanátní pouť za obnovu rodin a nová kněžská
povolání nebude jak bylo původně stanoveno v červenci, ale v sobotu 14. června
v 15.00 hodin na Velehradě. Všechny naše farní akce zůstávají beze změny.
Svatořečení Jana Pavla II. a Jana XXIII. se uskuteční v neděli 27. dubna 2014
v Římě.
Mše svatá na Ploštině. Letošní výročí připadne ve Svatém týdnu (bílá sobota).
Protože je vhodné, aby věřící prožívali Svaté třídenní a Hod Boží velikonoční se svými
rodinami ve farnosti, proto vzpomínkovou mši svatou překládáme na neděli 27. dubna
2014 (neděle Božího milosrdenství) v 11.00 hodin.
Pouť rodin na Svatém Hostýně bude v sobotu 30. srpna 2014.

SKUPINY

ÚKLIDU

V kostelích újezdské farnosti v březnu 2014
______________________________________________________

Dat. : Újezd : Drnovice : Slopné :
_____________________________________

5.4.:
12.4.:
19.4..
26.4.

6.
7.
8.
9.

6.
7.
8.
9.

1.
2.
3.
4.

Řešení křížovky ze str.7 : 1-kněz, 2-farnost, 3-dalmatika, 4-kalich, 5-děkan, 6-eucharistie,
7-kaplan, 8-křtitelnice, 9-misál, 10-kancionál, 11- jesli čky

--------------------------------------------------------------------------------------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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