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ROK RODINY
Prožíváme měsíc květen, který je zasvěcený Matce Boží Panně Marii a to v Roce
rodiny. Svatý otec Pavel VI., když navštívil Nazaret, pronesl u místa, kde stával domek
Marie a Josefa tato slova: „Nazaretský dům je školou, v níž začínáme rozpoznávat
Kristův život: je tudíž školou evangelia.“ Ano. Pro nás věřící je příklad Svaté Rodiny
nazaretské školou. Bůh chtěl nám lidem ukázat, jak má vypadat rodinný život a proto
se rozhodl přijít na svět jako dítě v lidské rodině. Vyvolil pro svého Syna matku
z lidských dcer a pěstouna Josefa. Od Maria a Josefa se můžeme nejen učit rodinnému
životu, ale také počítat s jejich pomocí u Božího trůnu za naše křesťanské rodiny.
Májové pobožnosti v květnu nás sbližují s Pannou Marií. Ona nás učí milovat Ježíše.
Skrze ni k němu přicházíme. Proto nepohrdejme touto příležitostí v květnu a veďme
k účasti na májových pobožnostech především děti. To jenom prospěje našim rodinám.
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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 květen 2014:
Úmysl všeobecný: Aby hromadné sdělovací prostředky byly nástrojem sloužícím
pravdě a míru.
Úmysl misijní: Aby Maria, Hvězda evangelizace, směřovala poslání církve
k ohlašování Krista všem lidem.
Úmysl národní: Aby doba přípravy na kněžství byla pro bohoslovce školou svatosti a
moudrosti.

Z FARNÍCH MATRIK :
Do společenství víry jsme skrze svátost křtu v měsíci dubnu přijali:
Janu Ovesnou
Františka Vlčka

Vysoké Pole
Drnovice

Miriam Hlavičkovou

Pozlovice

Svou společnou cestu životem začali v měsíci dubnu před Božím oltářem:
Markéta Kráčalíková
Viktor Majoroš

Újezd
Dolní Lhota

V měsíci dubnu 2014 odešli na věčnost a byli pohřbeni:
14. dubna 2014:
Petr Ulrich
Sehradice 76

36 let

15. dubna 2014
Josef Kozubík
Loučka 69

68 let
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25. dubna 2014
Jaroslav Častula
Újezd 282

86 let
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GODZONE
(periodické okénko pro mladé z našich farností)
Prázdniny se nám blíží a my vstupujeme do předposledního měsíce učení (pro některé
spíše mučení  ). Přesto se snažme i v tom našem shonu a povinnostem do školy najít
si čas na Pána a zajít alespoň jedenkrát týdně na mši svatou, před níž budou celý
květen bývat májové pobožnosti (začátek kolem 17:15). Tak můžeme odevzdat skrze
Pannu Marii Pánu Bohu veškeré naše starosti (spojené nejen s učením).

Co se událo v měsíci dubnu:
5. dubna
6. dubna
6. dubna–13. dubna
12. dubna
26. dubna

večer chval v Horní Lhotě
pěší křížová cesta naší farností (z Újezda až na Lipska)
týden modliteb za mládež
děkanátní setkání mládeže ve Valašských Kloboukách
večer chval v Újezdě
ples pro křesťanskou mládež s názvem Densing ívnyng

Ohlasy k akcím
Pěší křížová cesta naší farností
Tato letošní děkanátní novinka se
mi hned zpočátku líbila, i když
jsem měl jisté obavy z toho, jak se
podaří ji zorganizovat. Ale
podařilo se. 8. března vyšli
z Klobouk 3 mladí lidé, kteří
přenesli putovní kříž do Nedašova,
a tím začalo postní putování kříže
farnostmi děkanátu. Na naši
farnosti přišla řada v neděli 6.
dubna, kdy jsme měli kříž, který
jsme si během týdne přivezli ze
Slavičína, přenést do Luhačovic
(avšak protože z Luhačovic už
nebylo kam jít, tak nám šli Luhačovjané naproti). Z Újezda se vyšlo kolem půl jedné a
bylo nás na začátku asi 20 (a nebyli to jen zástupci mládeže, což nás velmi potěšilo).
Když jsme procházeli přes Loučku, přidalo se k nám opět několik farníků, ve Slopném
nám dokonce na přivítání zvonily zvony, které nás svolaly do místního kostela, kde
proběhlo jedno ze zastavení křížové cesty, kterou jsme se po celou dobu putování
modlili, a ve Slopném se k nám připojilo velké množství lidí, takže si troufnu tvrdit, že
ze Slopného nás vycházelo k padesátce. V Sehradicích bylo naplánované jedno
zastavení v místní kapli, avšak my jsme si mysleli, že máme časový skluz (kvůli
autobusu, který jel z Lipsk v 16:54), a tak jsme bohužel do kaple nezavítali (což nás
Život farností číslo 5
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potom zpětně mrzelo, protože jsme podcenili rychlost všech poutníků, a tak žádný
skluz nakonec nevznikl, ba naopak, ještě jsme hodinu na autobus čekali  ). Z této
chyby si určitě vezeme ponaučení a pro příští rok se jí budeme snažit vyvarovat. I
v Sehradicích se k nám připojilo několik farníků, stejně jako v Dolní Lhotě, takže když
jsme měli jedno ze zastavení v místním rozestavěném kostele, už nás bylo 92 (což je
oficiální děkanátní
rekord, nikde jinde
více lidí nešlo).
V Dolní Lhotě jsme
přes
Drahy
doputovali
až
k Lipskám, kde si od
nás kříž převzala o
něco méně početná
skupinka Luhačovic.
Na závěr jsme udělali společnou fotku
a pak už hurá domů.
 Věřím, že každý,
kdo tuto křížovou
cestu
absolvoval,
neodcházel o něco ochuzený, ba právě naopak. Veškerou námahu, kterou obětujeme
našemu Pánu, On sám si promění. Tak si myslím, že všichni, jak mladí (kterých celou
dobu putovalo velké množství a bylo to naprosto fantastické), tak ti dříve narození i
touto křížovou cestou vyprosili mnoho milostí pro naši farnosti, což ostatně o několik
dní později potvrdila jedna z účastnic, která řekla: „… cítila jsem, že naše farnost není
mrtvá.“
Vojta Chupík
Děkanátní setkání mládeže
Dne 12. 4. 2014 se konala výjimečná
akce, která se opakuje pouze raz za 4
roky, a to děkanátní setkání mládeže.
Ráno jsme se (parta mladých lidí z naší
farnosti) vypravili
autobusem do
Valašských Klobouk, kde se setkání
konalo. Jakmile se všichni zaregistrovali
a usadili v tělocvičně ZŠ, všechno mohlo
začít. Po úvodním bloku následovala
katecheze o. Jerzyho Cymanowského na
téma - ŽIVÝ VZTAH K BOHU. Po
katechezi krátká přestávka a poté si
každý mohl vybrat z prvního bloku workshopů. Když se všichni vrátili zpět do
tělocvičny, následoval oběd a po obědě druhý blok workshopů. Poté krátká kající
Život farností číslo 5
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bohoslužba, která přešla v adoraci, a možnost jít ke svátosti smíření. Nakonec se
sloužila krásná mše svatá. Vraceli jsme se nadšení a plní zážitků z této parádní akce a
už teď se všichni moc těšíme na další děkanátní setkání mládeže.
Eliška Mačková

Akce na příští měsíc
sobota 3. května
večer chval v Horní Lhotě (začátek v 17:30)
sobota 10. května
večer chval v Újezdě (začátek v 19:00)
sobota 17. května
děkanátní setkání ministrantů ve Vysokém Poli (více viz
příspěvek MINISTRARE)

K zamyšlení
Tvůj kříž
Nekonečná Moudrost myslela od věků na to, že ti dá tento tvůj kříž jako vzácný dar.
Bůh tento kříž viděl svým vševědoucím pohledem, ještě než ti jej seslal, zkoumal jej
svou božskou moudrostí a zkoušel svou něžnou spravedlností, prosycenou jeho
laskavým milosrdenstvím.
Pak tento kříž změřil vlastními pažemi, jestli není příliš veliký, a potěžkal jej, jestli
není příliš těžký. Pak jej požehnal svým svatým jménem, pomazal svou milostí a
Život farností číslo 5
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nasytil svou útěchou. Potom znovu zvážil tvou odvahu. Nyní jej tedy dostáváš z nebe
jako dar od Pána Boha, jako dar jeho milosrdné lásky.
(sv. František Saleský)
připravili animátoři naší farnosti

MINISTRARE
(periodické okénko pro ministranty)
Milí ministranti,
máme tu květen, měsíc zasvěcený Panně Marii. A my tento měsíc prožijeme ve
velkolepém stylu – proběhne totiž akce, která nemá v našem děkanátu obdoby.
Proběhne akce:










která se koná hned za humny, totiž ve Vysokém Poli na envicentru,
která bude na celý den, a to v sobotu 17. května 2014 (od 9:00 do 18:00),
kterou organizovali vedoucí ministrantů z jednotlivých farností děkanátu,
na kterou je pozvaný exkluzivní host – misionář, jenž strávil 10 let na misiích
v Bulharsku,
na které bude katecheze, scénky, divadla, velká misionářská hra, aktivitky typu
střílení ze vzduchovky, fotbal, klacky, střílení z luku a šípu, chůze po lanech atd.,
možnost ke zpovědi, mše svatá trochu jinak
na které je zajištěn oběd a doprava,
která už možná nikdy jindy nebude,
na kterou je možné se přihlašovat až do neděle 4. května v sakristiích našich
kostelů,
na kterou mohou jet nejen stávající ministranti, ale také ti, kteří chtějí
s ministrováním začít.

A co že je tou slavnou akcí? No přece DĚKANÁTNÍ SETKÁNÍ MINISTRANTŮ. Do
Vysokého Pole se sjedou desítky (možná i stovka) ministrantů ze všech okolních
farností, aby zde prožili parádní den a zasoutěžili si s ostatními. Je zde připraven úplně
nejlepší program, který vymýšleli sami vedoucí ministrantů. Tématem celého setkání
je PO STOPÁCH MISIONÁŘŮ, takže se dozvíme, kdo že to ten misionář vlastně je, co je
jeho prací, proč je ho tak potřeba a my sami se budeme snažit stát misionáři. Celá
akce je pod záštitou našeho otce Můčky a klobůckého kaplana pro mládež – otce
Lišky.

Život farností číslo 5
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Proto neváhejte a přihlašujte se.  V Újezdě,
Drnovicích, Slopném i Horní Lhotě je v sakristii
přihlašovací list a je tam kolonka, která čeká
jen a jen na vaše jméno.  Prosíme také rodiče
a prarodiče, aby podpořili své syny (popř.
vnuky) k účasti na této akci. 
Více informací na plakátcích v sakristiích, popř.
na stránkách:
www.farnostujezd.cz
a www.farnosthornilhota.cz
a www.ministranti-ujezd.webnode.cz.
připravili Vojta Chupík a Lukáš Fojtů

Svatí papežové
27. dubna nastala jedna z nejkrásnějších
události v tomto roce – svatořečení hned dvou papežů najednou. Jedním z nich je bl.
Jan XXIII., druhým je pak bl. Jan Pavel II. Oba dva zanechali v novodobých dějinách
církve výraznou stopu.
Co to je svatořečení (kanonizace)? Je to slavnostní prohlášení, že dotyčný člověk
hrdinsky uskutečňoval ctnosti a ve svém životě byl věrný Boží vůli. To znamená, že
tento člověk je s jistotou v nebi, že se za nás přimlouvá, že jeho život je i pro nás
velkým vzorem, jak žít evangelium. Je to většinou dlouhý a náročný proces, který
navazuje na proces blahořečení. Opět se
zkoumají jednotlivé dokumenty procesu, musí
být ověřen druhý zázrak na přímluvu kandidáta
– je však v pravomoci papeže rozhodnout, že
toho není v jednotlivých případech zapotřebí.
To se stalo právě v případě bl. Jana XXIII.,
kdy papež František prominul důkaz druhého
zázraku. Slavnostní prohlášení pak koná sám
papež, neboť vlastně v tomto aktu užívá své
neomylnosti.

Kdo byl Jan XXIII.?
Tento světec se narodil 25. listopadu 1881
v Sotto il Monte v Itálii jako čtvrté ze čtrnácti
dětí chudého rolníka Giovanniho Battisty
Roncalliho a jeho ženy Marianny Giulie, rozené Mazolla. Vlastním jménem se
jmenoval Angelo Giuseppe Roncalli. Jeho dětství provázela chudoba, dokonce určité
Život farností číslo 5
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odloučení od rodiny, ale vše překonal a byl v roce 1904 vysvěcen na kněze. Dokonce
během pobytu v semináři byl i na prezenční vojenské službě u 73. pluku se sídlem
v Bergamu. Podle vzpomínek vojenskou službu zvládal bez potíží, jen měl potíže
s tzv. onucemi – částmi tehdejší uniformy, vlastně předchůdci dnešních ponožek a
podkolenek; s těmi prý při oblékání zápasil. Svou vůbec první mši sv. Sloužil v Římě
na hrobě apoštola Petra.
Nejprve působil jako prefekt v římském semináři sv. Apolináře, ale velice záhy si ho
vybral jako svého sekretáře nový bergamský biskup Radini-Tedeschi. Po jeho boku
pak poznával chudobu obyčejných lidí, a proto se u něho velice rozvinulo silné
sociální cítění. Během této doby dál pilně studoval – zvláště svou velmi oblíbenou
historii. V roce 1915 byl pak odveden do armády, kde sloužil jako ošetřovatel a kaplan
s hodností seržanta. Dokonce byl povýšen na poručíka.
Po 1. světové válce se roku 1921 ocitl opět v Římě a začal pracovat pro Dílo šíření
víry, tedy dílo podporující misijní činnosti církve. Jeho velkého talentu a píle si pak
všiml i papež Pius XI., který jej osobně vysvětil v roce 1925 na biskupa a poslal ho na
náročnou misi do Bulharska jako apoštolského legáta (nižší stupeň v diplomatické
kariéře). Tato země se v té době ocitla v hluboké politické i ekonomické krizi, zároveň
je to země převážně pravoslavná. Avšak Roncalliho diplomacie katolické církvi
otevírala dveře, byla zde Katolická akce, zakládaly se nové školy, katolíci již nebyli
v útlaku, dokonce i pravoslavný metropolita Štěpán nebyl již tak protikatolicky
naladěn. V roce 1934 byl pak jmenován na nové a ještě náročnější místo – jako
apoštolský delegát do Řecka a do Turecka. Zde ho čekalo ještě náročnější období.
Z Turecka se stala republika nezávislá na žádném náboženství, takže dokonce vyšlo
nařízení, že na veřejnosti není možné nosit symboly svého náboženství – pro kněze to
znamenalo nechodit v klerice. i toto nařízení Roncalli respektoval. Během 2. světové
války pak pomohl vyjednat humanitární pomoc pro okupované Řecko, což zde
zanechalo hlubokou stopu, a v Turecku zabránil vydání několika set židovských
uprchlíků do táborů v Německu. Ke konci 2. světové války byl nečekaně jmenován
novým nunciem v Paříži, aby zde pomohl uklidnit napjatou situaci s požadavkem
prozatímní vlády na odvolání 33 údajně kolaborujících biskupů a arcibiskupů. Dosáhl
snížení tohoto počtu na tři.
Začátkem roku 1953 jej zastihlo další jmenování – stal se kardinálem. A krátce na to
se dozvěděl, že zaujme místo po zemřelém patriarchovi Agostinim v Benátkách.
Čekalo ho tedy další stěhování, tentokrát do benátské laguny. Avšak jen nakrátko.
V roce 1958 zemřel velký papež Pius XII. a kardinál Roncalli jel splnit své
nejdůležitější poslání – zvolit nového papeže. K velkému překvapení snad většiny
světa byl ale právě on zvolen novým papežem. Vybral si jméno Jan s pořadovým
číslem XXIII. Byl znám svým smyslem pro humor, ale také určitou nechutí k různým
vatikánským ceremoniálům; sám se označil jen jako papež na krátkou dobu, jako
papež přechodu. Byl to však přechod nečekaný. Největším překvapením pro svět bylo
pak svolání 2. vatikánského koncilu. Měl to být koncil, který by obrodil církev
v moderním světě – nikoliv aby ji změnil, nýbrž aby jí dal novou sílu pro nové výzvy
tohoto světa. Jan XXIII. koncil slavnostně zahájil v říjnu roku 1962. Sám se pak již
nedožil jeho ukončení, neboť 3. června 1963 umírá. Byl pak pohřben ve vatikánské
kryptě vedle mnoha dalších papežů. Brzy po jeho smrti ale přicházejí žádosti o
Život farností číslo 5
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zahájení procesu kanonizace. Slavnostní prohlášení blahoslaveným vykonal ve Svatém
roce 2000 papež Jan Pavel II. Pro zajímavost je hezké připomenout, že dlouholetý
sekretář Jana XXIII. P. Loriso Capovilla byl letos ve svým 98 letech jmenován novým
kardinálem.
A Jan Pavel II.?
O tom až v příštím čísle.
podle časopisu Tarsicius, duben 2014, číslo 4,
www.tarsicius.cz, přepsal a částečně upravil Vojtěch Chupík

NOC KOSTELŮ
Víme, že noční obloha nad zasněženou krajinou s hvězdami nad hlavou je úžasně
krásná, podobně jako jasná srpnová noc, kdy můžeme pozorovat padající meteority –
nikoliv ten tunguzský. Vždy si při této příležitosti připomínám slova Immanuela
Kanta: „Dvě věci mne naplňují údivem – hvězdné nebe nade mnou a mravní řád ve
mně.“ Kéž by nás bylo více.
Církev má také své noci, kdy bdí na modlitbách a raduje se. To je víc než pouhý
údiv. Je to vánoční noc, na jejímž vrcholu se naplní o půlnoci chrámy těmi, kteří se
chtějí podílet o radost nebo ji hledají. Druhou nocí je velikonoční noc, kterou na rozdíl
od té svaté vánoční noci nazýváme Velkou nocí. Tehdy je do temnoty chrámu vneseno
světlo velikonoční svíce a pak se rozzáří všechna světla a zazní velikonoční zpěv
exultet „zajásej“. O něm řekl Wolfgang Amadeus Mozart, že by ho vyměnil za celou
svou hudební tvorbu. Třetí nocí je svatodušní vigilie, tak trochu zapomenutá. Již
potřetí jsme se v ní sešli s ekumenou, tj. s ostatními křesťanskými církvemi v naší
katedrále, abychom se společně modlili o sílu k odvaze a za dar rozumu této doby.
Dnes bych rád připomněl Noc kostelů určenou těm, kteří běžně do kostela
nepřijdou, ale přeci jen chtějí vědět, co se v našich chrámech skrývá. Těch kostelů je
v naší vlasti víc než 15 000 (Počítáme-li svatostánky jak římskokatolické, tak kostely
ostatních církví seskupených v Ekumenické radě církví České republiky). Je to noc
našich kostelů, které stavěli mnohdy před staletími naši předci a můžeme tam i po nich
nalézat jejich stopy. Jejich jména jako donátorů či sponzorů, umístěná na barvených
oknech, obrazech či jiných skulpturách.
(podle kardinála Dominika Duky zpracoval V. Ulrich)

VÍRA
Pole byla vyprahlá a zem praskala nedostatkem vláhy. Zažloutlé a povadlé listí
smutně viselo z větví. Trávu na loukách slunce úplně spálilo. Lidé napjatě a nervózně
zkoumali kobaltově modré nebe, zda se na něm neobjeví mráček. Každým týdnem
bylo vedro nesnesitelnější. Opravdový déšť spadl naposledy před několika měsíci.
Farář svolal obyvatele vsi před kostel, aby všichni společně prosili za dar deště.
V určenou hodinu bylo náměstíčko plné lidí. V očích měli úzkost, ale také naději, že
konečně zaprší. Mnozí si nesli předměty, kterými chtěli projevit svou víru. Farář
přejížděl pohledem po shromážděných věřících a obdivně sledoval to množství biblí,
Život farností číslo 5
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křížků a růženců. Náhle se zastavil. Nemohl odtrhnout zrak od děvčátka, které
způsobně sedělo v první řadě. Na klíně mělo složený červený deštník.
Modlit se znamená prosit o déšť, věřit znamená vzít si deštník.
(podle Bruna Ferrera)

Zápisky z postní pěší pouti
Postní noční pěší pouť ze Sv. Kopečku na Sv. Hostýn, jejíž trasa měří přes víc než
50 km, se koná již řadu let z pátku na sobotu před 5. nedělí postní. Letošní už 17.
ročník této pouti někdy také nazývané jako Železný poutník, které jsem se účastnila, se
uskutečnil v termínu 4.4.-5.4.2014.
Na internetu jsem našla jen pár obecných informací k pouti, trasu, ale mimo jiné
také článek účastníka minuloroční pouti (která se díky brzkému termínu Velikonoc
uskutečnila v půlce března 2013), který spíš odrazoval, psal o fyzické náročnosti, o
chladném počasí a sněhu při výstupu na Sv. Hostýn. Letošní nádherné jarní až letní
počasí však přímo vybízelo k účasti na této nevšední akci. Přesto mě přepadaly
pochybnosti, jestli to zvládnu. Moje příprava v týdnu před poutí zahrnovala totiž jen
procházku ke kapličce u Chladné studně a na rozhlednu Dúbrava (12 km) a roznos
Listu farností na druhý konec vesnice (asi 2,5 km). Uklidňoval mě fakt, že na plakátku
bylo uvedeno, že jsou zajištěna doprovodná vozidla, která budou sbírat „nemohoucí a
raněné“.
Ze Zlína jsem vyjížděla žlutým autobusem za krásného teplého slunečného počasí,
zato Olomouc nás vítala téměř černou oblohou, hřměním a Sv. Kopeček nebylo vůbec
vidět. S tímto jsem vůbec nepočítala. Předpověď slibovala krásné teplé počasí bez
srážek, proto jsem si nevzala ani deštník ani pláštěnku. Nezbývalo než věřit v Boží
pomoc.
Čekání jsem si zpříjemnila setkáním u kávy s kamarádkou, která se kousek za
Olomouc provdala. Z restaurace v 18. patře výškové budovy u vlakového nádraží jsme
měly nádherný výhled na Olomouc a blízké okolí a asi během hodiny, kdy se počasí
podstatně změnilo, i na sluncem zalitou baziliku na Sv.Kopečku.
Na zastávce MHD už bylo zřejmé, že stejný nápad jako já, mělo plno dalších lidí.
V minulých letech se prý pouti účastnily desítky lidí. Letos to však jistě díky
nádhernému počasí byly stovky lidí, později organizátoři odhadli počet asi na cca 350
poutníků včetně cca 8 kněží.
Pouť začínala v pátek večer mší svatou v bazilice Navštívení Panny Marie, místo v
18,00 asi v 18,20. Museli jsme totiž počkat na autobus s poutníky z brněnské diecéze,
který uvízl někde v zácpě. Hlavní organizátor pouti, P.Marian Husek OPraem, (rodák
ze Zlína), který dříve působil právě na Sv.Kopečku řekl, že před lety začínali asi v 15
lidech. Zdůraznil, že nejde o žádný sportovní výkon, že je důležitý cíl pouti, a že jako
se Ježíš modlil v noci, tak i my máme možnost ztišit se a intenzivně prožít tento čas. V
závěru nám sdělil pár informací k organizaci a nadiktoval telefonní čísla jak na sebe,
tak na řidiče doprovodných vozidel.
V půl osmé, po požeh-nání na cestu, vyrazil od baziliky rychlým tempem průvod
včele s křížem. Prvních pár kilometrů vedlo lesní a polní cestou až do Velké Bystřice.
Život farností číslo 5
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U kašny na náměstí, kde byla první zastávka, O. Marian ještě jednou přivítal poutníky,
vyvolával státy, diecéze, zjišťoval odkud kdo přijel, po kolikáté jsou už lidé na pouti.
Kromě Čechů přijeli poutníci i ze Slovenska a z Polska, snad nejvíce účastníků přijelo
z brněnské diecéze a poprvé se pouti účastnily cca polovina poutníků.
Pokračovali jsme dál. Díky rychlému tempu se dav postupně rozmělnil. Když jsme
procházeli nad dálnicí do Olomouce, nešlo neslyšet rozhovor skupinky poutnic za
mnou, že vždy za tímto místem začínají s modlitbou růžence. Tradici neporušily ani
letos. Obdivovala jsem, jak při takové rychlé chůzi a mírném stoupání dokáží plynule
mluvit. Snažila jsem se polohlasně modlit s nimi, po chvíli jsem modlila už jen v
duchu. Cesta vedla městy a vesnicemi po málo frekventovaných asfaltových cestách,
přesto z důvodů bezpečnosti byli někteří účastníci vybaveni reflexními vestami,
většina měla světla na batozích, někteří čelovky...
Protože jsem šla poprvé, vytiskla jsem si předem mapku míst, kterými jsme měli
procházet. V první polovině cesty jsem ji vůbec nepotřebovala, protože jsem prostě šla
za ostatními, kteří šli přede mnou, a kteří trasu znali. Procházeli jsme ztichlými
vesničkami a městy, snad v každém z nich byla nasvícena kaplička nebo kostelík.
Člověk si intenzivně uvědomoval ve světle lamp krásu rozkvetlých ovocných stromů a
keřů, vůni rozkvetlých magnólií, ale také třeba zápach dehtu z komínu. Poté, co jsme
minuli poslední pouliční osvětlení, člověk díky jasné obloze jakžtakž viděl, kde končí
cesta, kde začíná příkop, a kde pole nebo les. Každý si šel sám svým tempem, jednou
někdo předběhl vás, podruhé zase vy skupinku před vámi. Člověk tak vyslechl plno
hovorů na vážné i nevážné téma, aniž by viděl, kdo za ním jde. V jednu chvíli za mnou
šla skupinka lidí a jeden z nich začal škytat. Když škytání po delší době nepolevovalo
ani po všech možných radách ostatních, např. sníst nebo vypít něco sladkého, zadržet
dech, atd... vytáhla jedna z poutnic jako poslední pomoc placatku s domácí slivovici,
že tato mu už určitě pomůže. Jestli tento lék zabral nevím, skupinka zpomalila, protože
si preventivně dali hlt na zdar pouti i ostatní, a já jsem zrychlila:-)
Ze Sv. Kopečku jsme přes Velkou Bystřici procházeli Svésedlicemi,
Vacanovicemi, krátkou zastá-vku si někteří udělali v hospo-dě v Tršicích, pokračovali
jsme přes Lazníky, Buk až do Prosenic u Přerova. Už z dálky bylo slyšet troubení
vlaků projíždějících místním nádražím.
Prosenice u Přerova se nachází asi v polovině cesty, a
proto zde bývá pravidelná delší zastávka. Já jsem tu
dorazila krátce před půlnocí. Jako ostatní poutníci
jsem se na chvilku zastavila v místním kostelíku,
který byl i v těchto hodinách otevřený právě díky
pouti. Kousek odtud byl kulturní dům, kde místní
ochotné farnice každoročně připravují pro poutníky
malé občerstvení - teplý čaj nebo kávu a plno buchet,
koláčů a zákusků. Sál byl stále téměř zaplněný a osazenstvo se postupně měnilo. Bylo
skvělé se na chvíli posadit, odpočinout, vyměnit ponožky, ale bohužel také oblepit
první puchýře. O to horší pak bylo vstávání.
V druhé půlce cesty už byly rozestupy mezi poutníky čím dál větší. Snažila jsem se
ve tmě mezi vesnicemi kontrolovat, jestli před sebou vidím aspoň nějaké světlo, ať
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vím, že jdu správně. Po celou dobu neustále pomalu projížděla po trase doprovodná
vozidla, a kdo už neměl dost sil pokračovat dál, využil jejich služby.
Z Prosenic vedla trasa pouti přes Grymov, Radslavice do Pavlovic u Přerova. Když
jsme na kopci za vesnicí procházeli kolem velkého zřejmě kravína (ve tmě nebylo
vidět), opět tady byla známá vůně domova. Snažila jsem se proto přidat do kroku, ať
mám tento úsek rychle za sebou. Ale ono už to prostě nešlo.
Pokračovalo se přes Hradčany, Nahošovice do Dřevohostic. Na mapce jsem už jen
sledovala, kolik vesnic máme ještě projít. Někde v tomto úseku se v dálce na kopci
objevilo žluté světlo a pochopila jsem, že je to osvětlená bazilika na Sv. Hostýně.
Mohlo to být tak 12 – 15 km. V tu chvíli mě přepadla beznaděj, protože to bylo ještě
tak daleko! Nohy totiž bolely čím dál víc, přidaly se křeče v lýtkách, které
nepolevovaly, ani když jsem si dělala časté přestávky a protahovala svaly. Na každé
další lavičce, kolem které jsme procházeli, posedávali poutníci, kteří si prostě
potřebovali trochu odpočinout nebo posvačit. Také jsem si udělala přestávku, ale
hlavně proto, abych nastříhala náplasti a oblepila další puchýře.
Nevím, jestli poslední vesnice Lipová a Křtomil byly nejdelší, každopádně mi to
tak připadalo. Také projít přes celou Bystřici už vyžadovalo značnou námahu. V jedné
z bočních ulic jsem viděla vycházet skupinku rozjařených návštěvníků zřejmě místní
diskotéky nebo baru. Protože přede mnou ani za mnou v tu chvíli nikdo nešel, modlila
jsem se, aby si mě nevšímali. Nedokázala bych už totiž přidat do kroku, natož se
rozběhnout.
Hodiny na kostele v Bystřici pod Hostýnem odbíjely 5.00, když jsem procházela
náměstím. Začínala mnou lomcovat zima z únavy a vyčerpání. Navíc tato ranní hodina
není zrovna ideální pro nějaké delší posedávání na
náměstí. Postupně mě docházeli další poutníci a
všichni pokračovali dál! Nezbývalo než se vydat za
nimi. Čekala nás ovšem „třešinka na dortu“, výstup
lesem na Sv. Hostýn, 3 km stoupání se 400
metrovým převýšením. Tento úsek už šla většina
poutníků opravdu velmi pomalou chůzí, co noha
nohu mine a s vypětím všech sil. U vodní kaple, kde
jsem dorazila o půl sedmé ráno, jsem však mohla
najednou sledovat obrovskou radost těch, kteří s
Boží pomocí a pod Jeho ochranou doputovali až
sem. První poutníci, skupinka mladých kluků ze
Šumperka byli na místě prý už v půl páté.
V sobotu ráno v 7,15 byla pouť zakončena mší
svatou v bazilice Nanebevzetí Panny Marie. O.
Marian zdůraznil, že je jedno, jakým způsobem jsme
se dostali do cíle, protože ne všichni zvládnou tu
obtížnější cestu, ale že důležitý je CÍL.
Jarmila Váňová
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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
Rozbouřené vlny náboženského, politického i hospodářského života 15. stol. měly
svůj dosah jak zejména na celoevropské dění tak i na situaci v našem království
českém, potažmo markrabství moravské nemohlo zůstat tím nijak nedotčeno, jak to
dosvědčují poměry v našem kraji, o čemž svědčí i záznam P. Dominika. Po prvním
vrcholu naší státnosti za Karla IV., kdy Praha se stala sídelním místem panovníků
„Svaté říše římské“ a vedle Paříže druhým hlavním politickým centrem evropského
kontinentu a tento náš „Otec vlasti“ přivedl svou zemi k aktivitě a náročnosti větší, než
dosud kdekoliv byla běžná. Karel IV. nejen stavěl katedrály a kláštery, ale podporoval
i snahy o morální nápravu církve. Snaha o řešení velkého západoevropské velkého
rozkolu, schizmatu, kdy církev měla nejen dvojici ale dokonce jednu dobu i trojici
papežů, se mu nezdařila a tato krize se po jeho smrti dokonce přiostřila. A ne náhodou
vyvrcholila v zemi, které Karel věnoval největší pozornost a která měla hrát hlavní roli
v jeho tužbách po nové „evropské“ orientaci. Koneckonců zde tradiční ideál
svatováclavský byl i ideálem mravním – ideálem požadavku mravní angažovanosti pro
věc Krista a církve. Další události jsou známy – hrdinná smrt Husova – žádal, aby
církev byla důstojnou „nevěstou Kristovou“, husitské války, reformace, náboženské a
dynastické spory, mocenské dopady Kolumbovské cesty na přelomu 15. a 16. stol.,
důsledky pádu Cařihradu, růst moci turecké, čímž se od XVI. století začalo prosazovat
to, co Palacký později nazval“ideou státu rakouského“.
Mocenské resp. majetkové pohyby lze sledovat i v naší kronice, kdy P. Dominik
poznamenává, že syn páně Janů, Bernard, pán na Brumově, že podobněž jako jeho
strýc a otec neustálé půtky míval, vychází z hojných půhonů na něho podaných (viz
půh. III.) S ním tuším okolo roku 1458 vymřela větev pánů Cimburků ze Sehradic.
V roku 1449 náležely k Sehradu následující dědiny, jež od stavů zemských byly
koupeny: Sehradice, Horní a Dolní Lhota, Nevšová, Rudimov a Vasilsko a zůstaly už
pak spolu, neboť mají podnes svůj společný fond kontribučenský. Téhož roku 1449 byl
pak statek Sehradice s dědinami prodán Burianu z Vlčnova, jenž držel zboží to osm
let, i přišlo pak roku 1457 koupí na Zicha z Lipiny, jenž držel zboží to po 24 léta až
roku 1481 přešla na Ctibora z Landšteina, kterýž je držel po 34 léta /Volný/. Týž
prodal – listinou danou na den Všech svatých roku 1483 – mlýn v Dolní Lhotce
s kusem loučiny – osvobodiv jej všech robot a dávek za 50 zlatých uherských
obyvateli Tomancovi, jeho ženě Kačži a synu Matějovi na věčné časy. Listina tato
zachovala se jen v opisu Sehradského učitele Krajsy. Roku 1515 přešlo zboží
Sehradské a Světlovské na Joachima z Biberšteina, kterýž sobě postavil téhož roku
hrad „Nový Světlov“ u Bojkovic,ježto Starý Světlov i Sehrad zůstaly zbořeninami
/Volný/. Okolo roku 1563 nabyl zboží sehradské se Světlovem Fridrich Tetour
z Tetova a jak se zdá, bez potomků zemřel, načež zboží světlovské bratru jeho
Burianovi připadlo. Tento byl již dříve spolu s Fridrichem prodal Zlín Janu Kropáčovi
z Nevědomí, sám pak pustil roku 1570 Malenovice Nikodémovi z Bobolusk.Za to
dostalo se mu okolo téhož času panství Veselí, kteréž však jeho synové a dědicové
Václav a Vilém roku 1587 opět prodali. Týmž způsobem vzdali se r. 1589 i statku
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Banova. Vilém zemřel roku 1592. Václav směnil Nový Světlov panem Jetřichem
z Kunovic za Vyzovice, kteréž však po jeho smrti 1600 též na prodej přišly /Naučný
slovník IX. 368/. Jan Jetřich z Kunovic byl synem Jana z Kunovic, jenž držel statky
Ostrov a Kunovice, a jeho manželky Jany rozené Kropáčovny z Nevědomí. Tato
zdědila po otci mimo statek Rataje, jež 1579 prodala Matyášovi Žalkovskému ze
Žalkovic panství Hranici a Zlína a koupila roku 1578 od pana Zdeňka z Říčan panství
Vyzovice. Přečkavši manžela svého(+ před r. 1578) vdala se znova za p. Jana
Mladšího ze Žerotína na Godštejně, jemuž se Zlín po ní dostal. Hranici a Vyzovice
dědily děti její z prvého manželství Jan Jetřich a Anna Maria, manželka Zdenka
Žampacha z Potenšteina. Jan Jetřich, kterýž měl po otci Ostrov a Kunovice, sjednal se
se sestrou ten způsob, že tato mu díl svůj v obou statcích Hranici i Vyzovicích
postoupila, začež on jí koupené roku 1594 panství Světlov pustil. Později směnil s ní
roku 1600 zase panství Hranici za Světlov, kterýž 1610 prodal Hanušovi
Petřvadskému z Petřvaldu./Naučný slovník IV. 1063/.
Pokračování příště
Mgr. Vladimír Měřínský
ŽIVOT A POSLÁNÍ KŘESŤANŮ V CÍRKVI A VE SVĚTĚ
Sněm jako událost obdarování a nového porozumění (Církev dnes)
V dubnové úvaze o víře jsme na citovaný článek 10 Encykliky Lumen Fidei papeže
Františka navázali uvedením několika řádků myšlenek z knihy J.A.Komenského Unum
necessarium, které napsal krátce před svou smrtí. Jako biskup Jednoty bratrské celé
své výchovné úsilí spatřoval ve třech postupných cílech: religio (víra, náboženství) –
nové spojení s Bohem, eruditio – poznání z dějin a z vlastní zkušenosti, nakonec virtus
– sebeovládání. Důraz kladl na slovo filologia (věda o jazyce a písemnictví), aby se tak
co nejlépe naplňovala slova evangelia, uskutečnění Kristova pověření: „Jděte ke všem
národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého a
učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po
všechny dny až do skonání tohoto věku“: /Mt 16-20/.
Komenského pedagogické dílo bylo vysoce ceněno i na jezuitských učilištích.
Ptáme se proč? Byl si vědom, že poslouchat ve víře znamená svobodně se podřídit
slyšenému slovu, protože jeho pravdivost zaručuje Bůh, který je pravda sama. Vzorem
této poslušnosti, jak nám ji předkládá Písmo svaté, je Abrahám. Jejím nejdokonalejším
uskutečněním je Panna Maria /KKC 144/. List Židům při oslavné chvále víry předků
zvláště zdůrazňuje Abrahámovu víru: „Protože Abrahám věřil, uposlechl (Boží) výzvy,
aby se vystěhoval do země, kterou měl dostat v dědičné držení; vystěhoval se, ačkoliv
nevěděl, kam jde“ /Žid 11,8/Věřil, a proto žil v zaslíbené zemi jako cizinec a poutník.
Také Sára věřila, a proto mohla počít syna, který jí byl zaslíben a konečně Abrahám
šel obětovat svého jediného syna, protože věřil. /KKC 145/. Abrahám tak uskutečňuje
definici víry, jak ji podává list Židům: „Víra je podstata toho, v co doufáme je
přesvědčení o věcech, které nevidíme“ /Žid 11,1/. „Abrahám Bohu uvěřil, a bylo mu to
uznáno za spravedlnost“ /Řím 4,3/. Díky této silné víře se Abrahám stal „otcem“
všech, kdo věří /Řím 4,11 18/, /KKC 146/. Starý zákon přináší hojná svědectví takové
víry. List Židům chválí příkladnou víru svědků, kteří kvůli ní „došli uznání“/Žid 11,2.
Život farností číslo 5
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39/ Nicméně „Bůh nám přichystal něco lepšího“: milost víry v jeho Syna Ježíše, „od
něho naše víra pochází a on ji vede k dokonalosti“ /Žid 11,40; 12,2/.
Na Komenského (člen Jednoty bratrské) a eo ipso na odloučené církve a církevní
společenství na Západě, jde nám přece o víru, pohlížíme v duchu Dekretu o
ekumenismu (Unitatis redintegracio) z II. vatikánského koncilu čl. 19. „Církve a
církevní společnosti, které se oddělily od Římského apoštolského stolce buď v těžké
krizi, která nastala na Západě už koncem středověku, nebo v pozdějších dobách, jsou
spojeny s katolickou církví svazkem zvláštního příbuzenství vzhledem k tomu, že
křesťanský lid v průběhu minulých staletí žil dlouho v církevním společenství. Ježto se
tyto církve a církevní společenství pro rozdílnost původu, nauky i duchovního života
nemálo liší nejen od nás, ale i mezi sebou navzájem, je velmi nesnadné je správně
popsat a nemáme to zde ani v úmyslu. Ačkoli ekumenické hnutí a touha po míru
s katolickou církví dosud všude nezavládly, přece máme naději, že u všech bude
pozvolna růst ekumenické cítění a vzájemná úcta. Je však třeba uznat, že mezi těmito
církvemi a společenstvími a katolickou církví existují závažné rozdíly nejen povahy
historické, sociologické, psychologické a kulturní, ale především ve výkladu zjevené
pravdy. Aby však přes tyto rozdíly mohl snadněji začít ekumenický dialog, chceme
v následujícím poukázat na to, co může a musí být základem a podnětem pro tento
dialog. Čl 20 /Víra v Krista/ Máme na mysli nejprve křesťany, kteří otevřeně vyznávají
Ježíše Krista jako Boha a Pána a jediného prostředníka mezi Bohem a lidmi k slávě
jednoho Boha, Otce i Syna i Ducha svatého. Víme sice, že existují nemalé rozdíly od
učení katolické církve také o Kristu, vtělenému Božímu Slovu, a o vykupitelském díle,
a tedy i o tajemství a službě církve a o úkolu Mariině v díle spásy. Přesto se však
radujeme, když vidíme, že odloučení bratři směřují ke Kristu jako zdroji a středu
církevního společenství. Touha po spojení s Kristem je vede k tomu, aby stále více
hledali jednotu a také vydávali svědectví o své víře u všech národů. Aby se toto dílo
spásy dařilo, vracíme se na závěr spolu s naším papežem Františkem ke kořenům naší
víry ke slovům v jeho encyklice: „Víra v Boha odhaluje Abrahámovi nejhlubší kořeny
jeho bytí, umožňuje mu rozpoznat zdroj dobroty, která je u počátku všech věcí a
potvrzuje, že jeho život nemá původ v nicotě nebo náhodě, nýbrž v osobním povolání
v lásce. Tajemný Bůh, který ho povolal, není cizí Bůh, nýbrž ten, z kterého vše
pochází a který všechno udržuje. Velké zkouška Abrahámovy víry, oběť jeho syna
Izáka, ukazuje, nakolik je tato prvotní láska silná - má moc zaručit život i po smrti.
Slovo, které je schopno dát vzejít synu v jeho „neplodném“ těle a „neplodném lůně“
Sáry /srov. Řím 4,19/, bude také schopno zaručit zaslíbení budoucnosti navzdory
každé hrozbě či nebezpečí /srov. Žid 11,19; Řím 4,21/. /Encyklika Lumen fidei, čl. 11/
Pokračování příště
Mgr. Vladimír Měřínský/
Pořad bohoslužeb v květnu – farnost Újezd
17.35 Új.:
1. května : Čtvrtek
Sv. Josefa, dělníka

Život farností číslo 5

18.30 Dr.:

Za + manžela k jeho nedožitých 70. let a za Boží
požehnání pro živou rodinu
Za Emilii a Jana Častulíkovy, rodinu
Častulíkovu, Šulákovu, Frýželkovu a Boží
požehnání pro živou rodinu

MJ
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15.30 Új.:
2. května : Pátek
Sv. Atanáše, biskupa
18.30 Sl.:
3. května : Sobota
Sv. Filipa a Jakuba,
apoštolů

6.30 Új.:
16.00 Lo.:
7.00 Új.:

4. května : Neděle
3. neděle
velikonoční

8.30 Sl.:
9.40 Új.:

Sv. Floriána, muč.

11.00 Dr.:
14.00 VP.:
5. května : Pondělí
Ferie

17.35 Új.:
17.35 Új.:

6. května : Úterý
Sv. Jana Sarkandra

18.30 Dr.:
17.35 Új.:

7. května : Středa
Ferie
8. května : Čtvrtek
Panny Marie,
Prostřednice všech
milostí

18.30 Sl.:
17.35 Új.:
18.30 Dr.:
15.30 Új.:

9. května : Pátek
Ferie

18.30 Sl.:

10. května : Sobota
Ferie

6.30 Új.:
16.00 Lo.:
7.00 Új.:

11. května : Neděle
4. neděle
velikonoční
Život farností číslo 5

8.15 Sl.:

Za + manžela Antonína Jordána, rodiče z obou
stran, dar zdraví pro živou rodinu a Boží
požehnání
Za + rodinu Petrášovu, rodiče, dva braty, Aloise
Gergelu a duše v očistci
Za + rodiče Gajdůškovy a Boží ochranu pro živé
rodiny
Za + rodiče Slámovy, živou a + rodinu Slámovu,
Poláchovu a duše v očistci
Za + Annu Zámečníkovu a dar zdraví pro živou
rodinu
Za + Josefa Janoše, duše v očistci a dary Ducha
svatého pro živé rodiny
Za + Jana Machů, sestřičku Emanuelu, rodiče,
Františka Machů, ochranu a pomoc Boží pro
živou rodinu
Za farníky
Na přímluvu sv. Floriána za živé a + hasiče
z Vysokého Pole
Za zemřelé rodiče Hlavicovy, Fojtů, Milana
Kirchnera, rodinu Kirchnerovu a duše v očistci.
Za + Ludvíka, Marii a Andělu Machů, dar
zdraví, ochranu a Boží požehnání pro živou
rodinu a Jarmilu Zvonkovu z Otrokovic
Za + rodiče Machů, + rodiče Zichovy, jejich
zemřelé děti, stařečky z obou stran, dar zdraví a
Boží požehnání pro živou rodinu
Za + rodiče Barcuchovy, syna Stanislava
s manželkou, dceru Annu Vaňatkovu, jejich
sourozence a duše v očistci
Za manžela Petra Kozubíka a duše v očistci
Za + Zdenku Polčákovu, rodiče Polčákovy, syna
Františka a rodiče Bělaškovy
Za + Josefa Kabelu + Jana Běloně, syna, dceru a
duše v očistci
Za + Aloise Petrů, rodiče z obou stran, dary
Ducha svatého a Boží pomoc pro živé rodiny
Za + Karla Váňu, + maminku Annu, živou a
zemřelou rodinu Váňovu, Kořenkovu a duše v
očistci.
Za farníky
Za + Františka Fojtíka, + rodiče z obou stran, +
snachu a celou živou rodinu
Za + Antonína Fojtíka, rodiče z obou stran,
prarodiče Kořenkovy, dva švagry a dar zdraví a
Boží ochranu pro živou rodinu
Za + Františka Polácha, jeho rodiče a sestru, za
rodinu Kovářovu a Boží požehnání pro živou

Am

Ku

An
Če
ZvV
VK

On
MJ

Ov

Ku

ChV

ŠF
ŠF
ChV
MH
MJ

Strana 16 / 24

9.40 Új.:
11.00 Dr.:
12. května : Pondělí
Ferie

17.35 Új.:
17.35 Új.:

13. května : Úterý
Panny Marie
Fatimské

18.30 Dr.:
17.35 Új.:

14. května : Středa
Sv. Matěje, apoštola
18.30 Sl.:
17.35 Új.:
15. května : Čtvrtek
Ferie

18.30 Dr.:
15.30 Új.:

16. května : Pátek
Sv. Jana
Nepomuckého, kněze
a mučedníka

18.30 Sl.:
6.30 Új.:

17. května : Sobota
Ferie

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

18. května : Neděle
5. neděle
velikonoční

19. května : Pondělí
Ferie

9.40 Új.:
11.00 Dr.:
17.35 Új.:
17.35 Új.:

20. května : Úterý
Sv. Klementa Marie
Hoffbauera, kněze

Život farností číslo 5

18.30 Dr.:

rodinu.
Za farníky (sv. křest)
Za + Josefa Častulíka (výroční mše svatá)
Za + Stanislava a Miladu Barcuchovy, jejich
rodiče, dar zdraví a ochranu Boží pro živou
rodinu
Za Jana a Marii Barcuchovi , syna Stanislava
vnuka Jana a Stanislava
Za + Josefa Žáka, + rodinu Žákovu, rodiče
Nedavaškovy, stařečky z obou stran, duše
v očistci a Boží požehnání pro živou rodinu
Za + rodiče Stružkovy, + Jaroslava Martinku, +
prarodiče a ostatní + příbuzné, Boží požlehnání
a ochranu pro živou rodinu
Za + Vlastu Chromčákovou (výroční mše svatá)
Za rodiče Zvonkovy, prarodiče, duše v očistci a
dar zdraví pro živou rodinu
Za Františka Čurečka, snachu Annu dvoje
stařečky,+ rodinu a dar zdraví pro živou rodinu
Za + Vladimíra Zichu, dceru Leničku, rodiče
Zichovy, Andělu Drábkovu, nemocnou osobu a
dar zdraví pro živou rodinu
Za rodiče Kozubíkovy, dvě dcery, zetě, rodiče
Mlýnkovy, syna a Boží ochranu pro živou
rodinu
Za zemřelé rodiče Ludvíka a Marii Ambrůzovy
duše v očistci ,za dar zdraví a Boží požehnání
pro živou rodinu
Svatba
Za + Boženu Janošovu, syna Josefa, živou
a + rodinu Janošovu a Machů
Za rodiče Zichovy, děti, živou a + rodinu
Za + Mirolslalva Sedláře u příležitosti jeho
nedožitých 80. Let, + rodiče Sedlářovy, Rakovy
a Boží požehnání pro živou rodinu
Za + Jindřicha Janků, rodiče Zvonkovy a Janků,
bratra Františka Zvonka, švagrovou Evu
Zvonkovu, a požehnání pro živou rodinu
Za + otce Jaroslava Studeného, živé a + kněze
Za + rodiče Kozubíkovy, dva syny dar zdraví
a Boží požehnání pro živé rodiny
Za + rodiče Andělu a Jana Zichovy, jejich
rodiče, dva syny Stanislava a Františka, duše
v očistci a Boží požehnání pro živou i rodinu
Za rodiče Opravilovy, syna Miroslava, Ludmilu
Opravilovu, dar zdraví a Boží požehnání pro
živou rodinu
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21. května : Středa
Ferie

17.35 Új.:
18.30 Sl.:
17.35 Új.:

22. května : Čtvrtek
Ferie

18.30 Dr.:
15.30 Új.:

23. května : Pátek
Ferie
24. května : Sobota
Sv. Vincence
Lerinského, kněze

18.30 Sl.:
6.30 Új.:
16.00 Lo.:

7.00 Új.:
25. května : Neděle
6. neděle
velikonoční
Pouť včelařů na
Svatém Hostýně

8.15 Sl.:
9.40 Új.:
11.00 Dr.:

26. května : Pondělí
Sv. Filipa Neriho,
kněze

17.35 Új.:
:
17.35 Új.:

27. května : Úterý
Ferie

18.30 Dr.:
17.35 Új.:

28. května : Středa
Ferie

18.30 Sl.:
6.30 Új.:
17.35 Új.:

29. května : Čtvrtek
Život farností číslo 5

Za + rodiče Zvonkovy, Vaňkovy, duše v očistci,
dar zdraví a Boží požehnání pro živé rodiny
Za+ rodiče Kozubíkovy, syny, snachy, duše
v očistci a dar zdraví pro živou rodinu
Za + Josefa Častulíka, syna Josefa, dvoje rodiče
a Boží pomoc pro živou rodinu
Na poděkování Pánu Bohu u příležitosti
životního jubilea, dar zdraví, Boží požehnání a
ochranu Panny Marie pro živou rodinu
Za rodiče Martiniskovy, syny Josefa a Karla,
rodiče Šuráňovy, syny Josefa a Zdenka, dar
zdraví a ochranu Panny Marie pro živé rodiny
Za + Františka Elšíka, živou a + rodinu Elšíkovu
Za farníky
Za + Stanislava Hübnera, syna Stanislava, zetě
Františka, rodiče z obou stran a Boží ochranu
pro živou rodinu
Za Marii a Karla Barcuchovy, jejich rodiče,
sourozence a duše v očistci
Za + rodinu Elšíkovu, + Karla a Annu Šenovské,
živou a + rodinu
Za + rodiče Šlíškovy, syna Vlastimila, rodiče
Škubníkovy, zemřelou rodinu a Boží požehnání
pro živou rodinu
Za + rodiče Marcaníkovy, Jaruškovy, + děti
a ostatní + rodinu, duše v očistci, dar zdraví,
ochranu Panny Marie a pro celou živou rodinu
Za + Josefa Maliňáka, vnučku Renatku, duše
v očistci a pomoc Ducha svatého pro živou
rodinu
Za + Marii Hlavicovu, + Petra a Josefa
Baláčkovy, duše v očistci, dar zdraví a Boží
požehnání pro živou rodinu
Za + rodiče Zichovy, syna Jendu, dceru Aničku,
rodinu Florešovu, Boží požehnání, dar zdraví
pro celé živé rodiny
Za + Ludmilu a Jana Pavelkovy, sestry, rodiče,
dceru Vlastu, dar zdraví a Boží požehnání pro
živou rodinu
Za + Františka Kolaříka, rodiče z obou stran,
vnuka Václava, zetě Miroslava, zetě Václava,
dar zdraví pro živé rodiny a duše v očistci
Za farníky
Za rodiče Častulíkovy, dvě dcery, syna Josefa,
jeho manželku, snachu Blanku, vnučku Evu,
duše v očistci a Boží požehnání pro živou rodinu
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Slavnost

18.30 Sl.:

NANEBEVSTOUPENÍ
PÁNĚ

18.30 Dr.:

30. května : Pátek
Sv. Zdislavy

15.30 Új.:
18.30 Sl.:
6.30 Új.:

31. května : Sobota
Svátek Navštívení
Panny Marie

16.00 Lo.:

Za + rodiče Číčelovy, Urbaníkovy, jejich dceru,
dva syny a dar zdraví a Boží ochranu pro živé
rodiny
Za zemřelé rodiče Smolkovy, dvě dcery, tři zetě,
prarodiče z obou stran, Davida Smolka, duše v
očistci a celou živou rodinu.
Za dar zdraví pro nemocnou osobu
Za zemřelé rodiče Hořákovi a Kovářovi,
poděkování za ochranu Panny Marie a pomoc
Boží pro živou rodinu.
Za rodiče Zvonkovy, prarodiče, duše v očistci
a dar zdraví pro živou rodinu
Na poděkování Pánu Bohu u příležitosti
životního jubilea 80. let, s prosbou o další
pomoc, dar zdraví a ochranu Panny Marie pro
živou rodinu.

Ra

ŠF

Pořad bohoslužeb - farnost Horní Lhota
1. května : Čtvrtek
Sv. Josefa, dělníka

17.30

Za poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní a Boží
ochranu pro celou živou rodinu

2. května : Pátek
Sv. Atanáše, biskupa
3. května : Sobota
Sv. Filipa a Jakuba,
apoštolů
4. května : Neděle
3. neděle velikonoční

17.30

Za + rodiče Andrýsovy, duše v očistci a Boží ochranu
pro živou rodinu

17.30

Za členy živého růžence

6.55
9.30

Za + Janu Smetkovu a dva manžely
Za + Marii a Květoslava Nášelovy, jejich rodiče,
sourozence, duše v očistci, prosba o Boží požehnání a
ochranu pro celou rodinu

17.30

Za + rodiče Rakovy, dceru Bohumilu, strýce
Václava, rodiče Antonínovy a ochranu Panny Marie
pro živé rodiny
Na poděkování za 60 let života, dar zdraví a ochranu
Boží pro živé rodiny.

Sv. Floriána, muč.

8. května : Čtvrtek
Panny Marie,
Prostřednice všech
milostí
9. května : Pátek
Ferie

17.30

10. května : Sobota
Ferie

17.30

11. května : Neděle
4. neděle velikonoční

6.55
9.30

12. května : Pondělí
Ferie
Život farností číslo 5

18.30

Za + Stanislava Kúdelu, Marii Slovákovu, syna
Ivana, dva manžely, rodiče Kúdelovy a Boží ochranu
pro živou rodinu
Za + Zdeňku Kovaříkovu, dvoje rodiče a Boží
požehnání pro živou rodinu
Za + Josefa Šimoníka, jeho rodiče, duše v očistci,
ochranu a Boží pomoc pro živou rodinu
Sehradice: Za + rodiče z obou stran,za zdraví
a ochranu Boží i P.M., pro živé rodiny a duše
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15. května : Čtvrtek
Ferie
16. května : Pátek
Sv. Jana Nepomuckého,
kněze a mučedníka

17.30

17.30
17.30

Za Anastázii Kuželovu, manžela, rodiče z obou stran,
dar zdraví a Boží ochranu pro živou rodinu

6.55

Za + Petra Zábojníka, + rodinu Zábojníkovu,
Pytlovu, dar zdraví a Boží ochranu pro živou rodinu
Za farníky (svatý křest)

17. května : Sobota
Ferie
18. května : Neděle
5. neděle velikonoční

9.30
19. května : Pondělí
Ferie
22. května : Čtvrtek
Ferie
23. května : Pátek
Ferie
24. května : Sobota
Sv. Vincence
Lerinského, kněze

17.35
17.30

Sehradice: Mše sv. a Mariánské večeřadlo (P. Stříž)
Za + rodinu Šenovskou, Hlavicovu, duše v očistci,
dar zdraví, Boží pomoc a požehnání pro živé rodiny

17.30
17.30

25. května : Neděle
6. neděle velikonoční
Pouť včelařů na Svatém
Hostýně

6.55

26. května : Pondělí
Sv. Filipa Neriho, kněze

18.30

29. května : Čtvrtek
Slavnost

v očistci.
Za Stanislava Kuželu, dvoje rodiče, dva syny, duše
v očistci, celou + rodinu, zdraví a Boží požehnání pro
živou rodinu

9.30

7.00

NANEBEVSTOUPENÍ
PÁNĚ

17.30

30. května : Pátek
Sv. Zdislavy
31. května : Sobota
Svátek Navštívení Panny
Marie

17.30
17.30

Za Františka a Ludmilu Majzlíkovy, syna, vnuka,
rodinu Záhorovskou a duše v očistci
Za + rodiče Mottlovy, dar zdraví a Boží ochranu pro
celou živou rodinu
Za + Františka Brostíka, jeho otce, Vladislava Bílu,
celou živou a + rodinu Brostíkovu
Sehradice: Za Karla a Ludmilu Máčalovy, jejich
rodiče, syna Karla jeho dvě manželky a dceru, duše
v očistci. Dar zdraví a Boží ochranu pro živou
rodinu.
Za rodiče Šenovské, Václava Baču, dceru Martu a
živou rodinu
Za + rodiče Annu a Aloise Váňovy, rodiče z obou
stran a duše v očistci
Za + Marii Jankovu, její dvě sestry, rodiče a Boží
ochranu pro celou živou rodinu

Farní knihovna v Újezdě doporučuje knihy:
O životě (Myšlenky moudrých)
Život farností číslo 5
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Tajemství života v pohledu významných světových osobností. Publikace shrnuje
myšlenky a zkušenosti našich i zahraničních autorů (např. Einstein, Čapek, Chesterton,
Tolstoj, Werich, Dostojevskij, Thákur aj.). V neobvyklé šíři a plnosti se při četbě
dotýkáme samé podstaty člověka a lidství. (převzato z www.kosmas.cz)

Závod o modřínový srub (Jaroslav Foglar)
Soubor povídek z let 19411987, který vypráví o partě kluků ze skautského oddílu a o
jejich příhodách!

Otec vyhoštěných (Wilhelm Hünermann)
Kniha je životopisným příběhem o vlámském knězi a misionáři Damiánu de Veuster,
který se dobrovolně rozhodl odjet na havajský ostrov Molokai a tam se starat o
malomocné. V roce 1889 na ostrově sám na tuto nemoc umírá. Je to krásná kniha o
oddanosti a hluboké víře. A jen pro zajímavost, Damián de Veuster byl v roce 2005 v
Belgii zvolen největším Belgičanem! (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

Jak vznikly písně …
Chválu vzdejme
Velmi rádi zpíváme mariánskou píseň, která byla věnována Panně Marii Křtinské.
Tento hudební dárek ji věnovali Ferdinand Pátek a Robert Bauer.
Ferdinand Pátek (1825–1891) byl kostelníkem v Brně u sv. Jakuba a známým
brněnským vůdcem poutí do poutního místa Křtiny u Brna. Jeho bratr Bernard byl
křtinským farářem v letech 1860 až 1892. Ferdinand Pátek měl syna Bernarda (1851–
1922), který následoval svého stejnojmenného strýce. Byl vysvěcen na kněze a v
letech 1892–1922 byl také farářem ve Křtinách. Ferdinand Pátek za pomoci Roberta
Bauera (tehdy šestnáctiletého) pro křtinské poutníky složil známou píseň Chválu
vzdejme, Moravané a vydal ji ve formě letáčku.
Robert Bauer, narodil se 5. prosince 1841 v Jiřicích na Znojemsku. Oslepl jako
jednoroční chlapec po zánětu očí. 3. listopadu r. 1849 byl přijat do brněnského ústavu
pro nevidomé. Stal se žákem s mimořádnou pílí a zázračnou hudební pamětí. Měl
absolutní sluch, který mu umožňoval odposlech skladeb. Brzy bylo zřejmé, že obživou
mu bude hudba. Studoval a to u Wettiga a Křížkovského, u kterého získal
sbormistrovskou praxi.
Vzhledem k jeho mimořádným schopnostem, a to nejen hudebním byl přijat za
učitele hudby ve Slepeckém ústavu kde od r. 1868 do r. 1910 působil jako učitel
hudby a zpěvu. Vychoval mnoho výborných hudebníků, vyučoval hře na několik
hudebních nástrojů, založil kapelu, pro kterou sám skladby instrumentoval, z chovanců
sestavil pěvecký sbor. Převzal rovněž výuku ladění klavírů. Také v tomto oboru
projevil profesionální zručnost a připravil své nástupce.
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Byl varhaníkem v ústavu U šlechtičen a v posádkovém kostele (od 1859), pak
regenschorim kůru u Dominikánů (1867-1907). Projevil se jako vynikající varhanní a
klavírní improvizátor. Jako dobrý klavírista a také houslista veřejně koncertoval. V r.
1889 vykonal zkoušku pro vyučování hudbě na středních školách. Stal se tak prvním
nevidomým kvalifikovaným učitelem hudby na Moravě. V r. 1906 byl za své zásluhy
vyznamenán "Zlatým záslužným křížem". Napsal sbírku šesti preludií, chrámové
sbory, drobné církevní skladby a písně. Jeho vlastní skladby se v ústavním archivu
nedochovaly. Ve Slepeckém muzeu jsou jen dvě kopie písní. Zemřel 20. května 1912.
Píseň poprvé zazněla ve Křtinách v roce 1858. Text písně vychází z oslovení Panny
Marie v invokacích (prosbách) Litanií loretánských, i když jich ovšem není využito
všech 49. Panna Maria je v písni oslovována jako Panna slavná, Panna svatá, Panna
čistá, Panna nejmoudřejší, Panna věrná, Panna dobrotivá, počatá bez poskvrny hříchu,
Květ rajské líbeznosti, Zrcadlo spravedlivých, Pramen nábožnosti, Studnice všech
ctností, k nebi Brána, Hvězda jitřní, Pomocnice křesťanů, Uzdravení nemocných, či
Královna všeho tvorstva. Každá sloka pak kulminuje v nádherném refrému: „Maria,
Maria, denice vítězná, Maria, Maria, lilie líbezná. Oroduj za nás, matko, v každý čas,
Královno nadhvězdná“. Z původních 14 slok bylo do nejnovějšího vydání Jednotného
kancionálu převzato 11. Taktéž název písně byl několikrát změněn, protože se tato
čistě moravská píseň záhy rozšířila do Čech i na Slovensko. Název „Chválu vzdejme,
Moravané...“ uváděný ještě ve vydání Malého kancionálu arcidiecéze olomoucké v r.
1921 byl ve vydání Boží cesty v r. 1938 změněn na „Chválu vzdejme svrchovaně...“ a
v Jednotném kancionálu vydaném v sedmdesátých letech minulého století je píseň
uvedena jako "Chválu vzdejme, ó křesťané...". Není bez zajímavosti, že v době bojů za
samostatnost Moravy po sametové revoluci byla tato mariánská píseň dokonce
v nominaci na moravskou hymnu.

Matičko Boží, obětuj…
Hrad Bezděz sloužil po dlouhá léta jako klášter. V roce 1666 byla na hrad
převezena kopie známé montserratské Madony - tehdy se bezdězský klášter stal
vyhledávaným poutním místem. V podhradí, mezi obyčejnými lidmi, kolovaly zvěsti o
pokladu, který zde ukryli mniši. Právě zlatokopecká horečka se stala námětem ke
Smetanově opeře Tajemství na libreto Elišky Krásnohorské. Někteří znalci považují
Tajemství za nejdokonalejší Smetanovu operu vůbec. Hlavní motiv je shodný s jedním
z motivů ze symfonické básně Z českých luhů a hájů. Libreto Elišky Krásnohorské je
považováno za nejzralejší období její básnířské tvorby.
Pověst o tajné chodbě z hradu měla reálný podklad. Klenutá podzemní chodba
byla objevena v Bělé pod Bezdězem. Z domu číslo 27 na náměstí prý vede podzemní
chodba až na hrad Bezděz. Její vchod je však údajně zazděný a chodba na několika
místech zasypaná. Zřejmě však nesměřovala vůbec ke hradu, ale k pramenům pitné
vody. To byla ,,pojistka“ občanů Bělé při obležení města.
Děj opery se odehrává v malém městě pod Bezdězem. Pozorujeme vyvrcholení
letitého sporu dvou konšelů Kaliny a Maliny, který započal, když rodiče Maliny
odmítli dát svou dceru Rózu Kalinovi pro jeho chudost. Dva znepřátelené rody také
brání lásce jejich potomků - Blaženky a Vítka. Kalina zatvrzele odmítá náklonnost
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panny Rózy. Dozvídá se ze starého listu o tajemné chodbě pod Bezděz vedoucí k
pokladu, vydává se po ní a prokopává se přímo do světnice u Maliny. Tu pochopí, že
pravým pokladem v jeho životě je láska Rózy, znovu ji žádá o ruku a dostává ji. Spor
je smířen a chystají se dvě svatby - Rózy s Kalinou a Víta s Blaženkou.
Je důležité si uvědomit, že Smetana komponoval Tajemství již jako hluchý,
nemocný a finančními starostmi obtěžkaný člověk. Bedřich Smetana sáhl v nejtěžších
chvílích svého života po zajímavém námětu, který záhy geniálně zhudebnil. Vzniklo
Tajemství - dílo o hledání skutečného pokladu, kterým může být v životě láska…
Tradičně je uváděno jako Smetanova komická opera o třech dějstvích, ale komické
prvky zde nejsou tím nejpodstatnějším, byť mají v díle své nezpochybnitelné
postavení. Samotný skladatel byl však uchvácen především hloubkou a lyričností
námětu. Stejně tak dojme po létech i nás pokud se dokážeme povznést nad zastaralý
text, odhalíme hluboký podtext mezilidských vztahů, jejichž krása je neustále
ohrožována temnými stránkami lidského nitra a společenskými předsudky.
V Novém českém divadle v Praze proběhla premiéra roku 1878, jen několik málo
let před skladatelovou smrtí. Přesto se jedná - podobně jako v pozdější půvabné
Čertově stěně - o pozoruhodný hudební počin. Ten začíná již samotnou předehrou,
která je geniálně vystavěná do nejmenších detailů. Za celou řadu krásných melodií
zmiňme alespoň Kalinův slavný zpěv o touze po zlatu, mariánskou písničku či
Blaženčinu árii ze druhého aktu vloženou do milostného dostaveníčka s Vítkem.
A právě poutní mariánská píseň z III. dějství opery Tajemství Matičko Boží,
obětuj zlidověla a mnohé ani při jejím zpěvu nenapadne, že se jedná o sborovou píseň
s opery českého hudebního klasika.
Připravil František Čech
Pokračování

ZPRÁVY A INFORMACE
Počátky křesťanství na Moravě – přednáška prof. PhDr. Miroslava Pojsla ve čtvrtek
15. května 2014 v 18.00 hodin v kavárně Kulturního domu ve Vizovicích (vstup
z parkoviště).
Stojanovo gymnázium Velehrad, již tradičně pořádá: Prázdninovou školu angličtiny.
Tentokrát se bude konat v termínu 7. - 12. 7. 2014. Pro všechny účastníky je připraven
bohatý program zaměřený zejména na procvičování a prohlubování znalostí z
angličtiny, během akce bude přítomen kněz. Bližší informace najdete na přiloženém
plakátu.
Putovní tábor ministrantů olomoucké arcidiecéze bude letos na Slovensku
s ubytováním v Misijním domě verbistů v Nitře. Je to překrásné město, které svou
návštěvou poctil i papež Jan Pavel II. Mimo to navštívíme i další zajímavá místa
spojená s životem mnichů sv. Andreje Svorada a Beňadika. Těšíme se na vás, milí
ministranti, na partu skvělých hochů, kteří jsou rádi, že mohou sloužit Kristu, Králi.
Tábor je určen pro kluky od 4. třídy. Informace vážným zájemcům podá P. Jan Můčka.
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Duchovní cvičení. Škola modlitby a chvály – přednáší P. Vojtěch Koukal v Komunitě
Blahoslavenství,
783
16
Dolany
24,
tel.:
731 626 132,
e-mail:
dolanykom@seznam.cz. Více informaci na: www.blahoslavenstvi.cz
Nadační fond CREDO CZ zve všechny věřící k prožití Duchovní obnovy za
uzdravení s otcem Jamesem Manjackalem, která se uskuteční na brněnském výstavišti
v termínu od 6. – 8. června 2014. Do 10. května můžete při přihlášení využít sníženého
registračního poplatku. Více informací o programu na plakátku nebo na propagačních
materiálech v kostele.
Katolická charismatická konference v Brně se bude konat ve dnech 9. až 13. 7.
2014. Hlavní program bude v pavilonu F na brněnském výstavišti. Program konference
tvoří přednášky, adorace, neformální setkání, společná modlitba a bohoslužby.
Podrobné informace a možnost přihlášení na : http://konference.cho.cz
Třetí setkání vdov se uskuteční ve čtvrtek 12.6.2014 ve Štípě. Začátek v 10.00 hodin
mší svatou v kostele Narození Panny Marie. Přihlášky do 20.5.2014 tel. 604 252 629;
739 202 770; e-mail: anapanakova@volny.cz , nebo: majka.macal@seznam.cz

SKUPINY

ÚKLIDU

V kostelích újezdské farnosti v březnu 2014
______________________________________________________

Dat. : Újezd : Drnovice : Slopné :
_____________________________________

3.5.:
10.5.:
17.5.:
24.5.:
31.5.

10.
11.
12.
13.
14.

10.
11.
1.
2.
3.

5.
6.
7.
8.
9.

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