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SLAVNOST BOŽÍHO TĚLA
V červnu oslavíme slavnost Těla a Krve
Páně, v naší a v mnoha jiných farnostech
slavnými průvody s Nejsvětější Svátostí
oltářní, jako výraz víry v Krista
svátostného. Tato vnější slavnost však má
být výzvou, abychom ty čtyři nazdobené
oltáře nahradili desítkami živých oltářů
v našich srdcích. Ježíš pod způsobou
chleba nesený ve zlaté monstranci pod
baldachýnem
chce,
abychom
jej
v neviditelné monstranci vlastní duše
skrytě neustále nesli každý den do všech
míst a situací, všude tam, kam touží přijít.
Je jisté, že v tomto směru má církev
ještě stále netušené a neohraničené možnosti. Každý, kdo přijme Kristovo Tělo a Krev, přijme a
vstřebává do své bytosti energii Božího života, schopnou proměnit člověka a jeho svět. Zdá se
však, že ji většina přichází jakoby nazmar. Indický křesťanský myslitel Sadhu Sundar Sing
píše, co pociťoval v Palestině při pohledu na řeku Jordán, jejíž svěží zavlažující proud nakonec
ústí v Mrtvé moře. Toto moře je mrtvé nejen podle jména. Voda tam nemá odtok a proto se
nestává zdrojem života, nemůže zúrodnit krajinu. Tak tomu bývá i v životě křesťanů. Kolik
Božího slova je v kostelech čteno, vysvětlováno, kolik tisíc svatých hostií podáno, jaký proud
života už dávno mohl vše prokvasit, zavlažit a obnovit – a přiznejme si, jak málo se mění v nás
i kolem nás! A pokud Ježíš říká, že máme být solí země, jistě tím nemá na mysli tu sůl, která je
tak hustě koncentrována ve vodách Mrtvého moře.
Jak se naučit lépe přijímat, lépe předávat Boží život, který do nás vstupuje? Jak mělké je
naše srdce, jak neschopné pojmout Ježíšovo sebeodevzdání, tak úplné a dokonalé, zatímco my
mu obětujeme jen ubohé zlomky sebe sama. Rodiče jistě ví, kolik let trvá dítěti, než docení
rodinný stůl, odkud se mu z péče a lásky rodičů podává potřebné k životu, často jsou vybíravé,
nepoděkují... a přesto rodičovská láska je s každodenní samozřejmostí živí dál.
Tak je tomu i s námi u Božího stolu. Kolik je v nás nedospělosti, nechápavosti. Jak mnoho
bereme a jak málo dáváme. Ale Pán nám postupně otevírá nové, hlubší pochopení a poznání, že
totiž: „Kdo jí mé Tělo a pije mou krev, bude mít život ze mně.“ Co to znamená? Do našeho
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živoření chce proniknout skutečný nádherný Boží život, chce nás obnovit, přestavit, přenést do
sebe.
Proto prožijme neděli o oslavě svátku Božího Těla nejen tím, že přijdeme, abychom vyznali
v průvodu víru v Krista svátostného, ale abychom obnovili své předsevzetí, že i já chci být
živou monstrancí, aby ti, se kterými se setkám, poznali Krista, jehož láska nám umožnila dojít
spásy.

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 červen 2014:
Úmysl všeobecný: Aby nezaměstnaní obdrželi podporu a práci, kterou potřebují k důstojnému
životu.
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 květnu přijali:
Adama Horňáka
Lenku Latinákovou

Újezd
Sehradice

Vanesu Máčalíkovou

Sehradice

Svou společnou cestu životem začali v měsíci květnu před Božím oltářem:
Marek Jordán
Žaneta Šírová

Újezd
Vlachová Lhota

Vlastimil Žáček
Martina Maňasová

Podhradí
Podhradí

Ondřej Kozubík
Jarmila Hnilová

Slopné
Bohuslavice nad Vláří

V měsíci dubnu a květnu 2014 odešli na věčnost a byli pohřbeni:
5. dubna 2014:
Marie Žáčková
Loučka 128

88 let

16. května 2014
Miroslav Rak
Drnovice 69

73 let

7. května 2014
Anděla Kořenková
Vysoké Pole 101

82 let

22. května 2014:
Josef Martykán
Horní Lhota 17

83 let
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23. května 2014:
František Žáček
Dolní Lhota 41

64 let

30. května 2014:
Milada Šimáková
Újezd

84 let

31. května 2014:
Karel Januška
Újezd 29

83 let

LETNICE
Svatodušní neděle, jak říkají na Slovensku
Turice a němečtí sousedé ji nazývají Pfingsten,
má také název Letnice. Tento prastarý název je
dnes už mnohým lidem málo srozumitelný. Je
to jakási tečka za Velikonocemi. Naplní také
Ježíšův příslib o tom, že po svém odchodu
k nebeskému otci pošle svým přátelům Ducha
svatého, který jim bude pomáhat. Staří Izraelité
oslavovali o těchto svátcích dožínky a pro
křesťany jsou tedy tyto svátky oslavou seslání
Ducha svatého. Je to moment zrození
společenství, které se po Kristu nazývá
shromážděním Pána, což se později vžije u nás
pod pojmem církev. Rozkládající se antická
společnost, která se topila v poživačnosti, úpadku rodiny, až se nakonec státní útvary
rozložily pod tlakem barbarů, pro mnohé znamenala konec světa. Rozhodně tedy
toho jejich, na který byli navyklí. Svět však byl zachráněn těmi, kteří uvěřili v sílu
pravdy a v odvahu lásky. Dokázali stávající úpadek proměnit. Z područí hříchu je
vyvedlo sedmero darů Ducha svatého. O tuto záchranu se církev modlila. Myslím, že
nám tyto dary mohou napovědět i dnes, jak dál. Jsou jimi: Duch moudrosti a rozumu,
Duch rady a síly, Duch poznání a lásky, Duch bázně před Tím, který je.
I nám by pomohlo v tomto duchu překonat naše nářky, kdybychom odvážně a
rozumně ve spolupráci napříč celým spektrem společnosti a institucí usilovali o
řešení problémů, které současný svět přináší. Ptejme se, jak překonat generační
napětí a nerovnováhu zaviněnou sobeckým pohledem demografie, jak řešit
nezaměstnanost mladistvých a pomoci k uplatnění seniorům, jak strukturovat školní
výchovu a obory, aby to nevedlo k chaosu a pocitu zbytečnosti. Co však udělat pro
to, aby rodina byla mostem radosti a jistoty?
Jedním z těch uvedených darů Ducha svatého je dar rady. Není to dar, kterým
člověk má být rádcem ostatním, a třeba je tak trochu obtěžovat i „dobrými radami“.
Je to dar, který znamená, že si budeme vědět rady v zapeklitých situacích. Možná
právě tento dar všichni dnes mimořádně potřebujeme.
Naši předkové se modlili, přijď Duchu svatý, a já se k nim pro jistotu přidám.
(podle kardinála Dominika Duky zpracoval V. Ulrich)
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Co je triduum modliteb matek
Hnutí „Modlitby matek“ spojuje matky, které se chtějí společně modlit za svoje
děti a vnoučata. Spiritualita HM je mimořádně jednoduchá. Její podstata je v úplném
odevzdání se do rukou Božích v dětské důvěře, aby mohl svobodně naplňovat svou
vůli v našich životech, aby nás mohl používat jako svůj nástroj. Víme, že Bůh nás
miluje tak, že mu můžeme odevzdat vedení našeho života. On ví, co je pro nás
nejlepší. Není většího dobrodružství na tomto světě, než objevovat to, co pro nás Bůh
přichystal – jeho plán. Prozradí nám svou vůli jen tehdy, když mu to dovolíme, když
mu důvěřujeme. Chce, abychom byli lidmi, kteří to myslí vážně, když se modlí:
„Přijď království tvé, buď vůle Tvá jako v nebi tak i na zemi.“ Aby přišlo Boží
království, ve kterém vládne Boží vůle, musí nejdříve pominout naše království, kde
vládne naše vůle. Proto se odevzdáváme. Skupinky, ve kterých se setkáváme jsou
malé – dvě až osm maminek.
Každého čtvrt roku jsme zvány, abychom vytvořily větší společenství skupinek
ve farnosti a pozvaly ostatní věřící a kněze. Triduum nejsou tři hodiny, ale tři dny. Je
úžasné být po tři dny spojeny s ostatními matkami celého světa, kdy neustále směřují
do nebe modlitby za děti.
V pátek jsme pozváni činit pokání za naše hříchy. Už od rána můžeme v duchu
stát s Pannou Marií pod křížem – při plnění všech naších každodenních povinností a
třeba jen opakovat modlitbu: Pane Ježíši Kriste, Synu živého Boha, smiluj se nade
mnou hříšnou.“ Máme se postit o chlebě a vodě – kdo může. V tento den bychom
měli Pánu předložit všechno, co prožíváme: naše povinnosti, námahu, jako oběť za
své hříchy, tedy za to, co jsem já sama udělala špatně. Pobožnost tridua v kostele by
měla být pouze vyvrcholením celého dne. Po ní bychom mohli odcházet v tichosti do
svých domovů a v duchu děkovat za Boží milosrdenství.
V sobotu můžeme prosit o milost odpuštění těm, kteří ublížili našim dětem.
Můžeme udělat místo nich skutek pokání, aby Pán viděl, že to myslíme vážně a že to
opravdu chceme. Celý den si připomínejme, že nám Ježíš odpustil mnohem víc, než
co my máme odpustit druhým. Můžeme si například opakovat modlitbu „Otče náš“.
V neděli je den radosti a chval. Měla by to pocítit celá naše rodina a přátelé. Celá
neděle může být modlitbou chval a díkůvzdání. Pobožnost v kostele je vyvrcholením
celého tridua. Tento den můžeme i doma připravit slavnostnější oběd než obvykle a
věnovat se rodině, aby i oni všichni z nás cítili, že máme v srdci radost. Prosme
Pannu Marii, aby nám pomohla. Aby její radost byla i nší radostí a aby se dotýkala
všech našich drahých.
Pánu Ježíši bylo líto zástupu, který se po tři dny zdržoval s ním a neměl co jíst.
Nechtěl je propustit hladové, aby nezemdleli na cestě. Mámy a tátové, děti i kněží, to
je o nás. Ani jeden z nás neodejde z tridua s prázdnou. Zdá se, že po dobu tridua jsou
nebesa otevřená a Pán Ježíš k nám přichází s košem plným drahokami – uzdravením,
osvobozením, odpuštěním, smířením, radostí, pokojem a láskou... Stačí, abychom
přišli k němu a nabrali si z nich. Připravil je i pro nás. Jsme zvány. Zároveň nás
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ujišťuje o síle duchovního spojení, díky kterému i ty matky, které se pro své
povinnosti, chorobu nemohou osobně zúčastnit, mají podíl na všech těchto milostech.
Skupinka modliteb matek v Drnovicích Vás srdečně zve na modlitební triduum
v pátek 27. června, v sobotu 28. června a v neděli 29. června. Začátek každý den
v 17.00 hodin.
Pokud máte starost o své děti, denně se za ně modlete a opírejte se o Boží
zaslíbení: Toto praví Hospodin: „Přestaň hlasitě plakat a ronit slzy, vždyť je tu mzda
za to, co jsi vykonala, je to výrok Hospodinův, však on se vrátí z nepářtelské země. Je
pro tvé potomstvo, je výrok Hospodinův. Synové se vrátí na své území.“ Jer. 31,1617.
Svatoslava Machů

GODZONE
(periodické okénko pro mladé z našich farností)
Dnešní číslo rubriky GODZONE budeme věnovat převážně informacím o
prázdninových akcích. Na většinu z nich je totiž při dřívějším přihlášení sleva na
vstupném, a proto je potřeba o nich vědět s předstihem. Na závěr předkládáme také
nabídku červnových akcí a zamýšlíme se nad počtem katolíků ve světě.

Akce na prázdniny 2014:
Festival UNITED
Festival UNITED je multižánrový křesťanský festival, jehož čtvrtý ročník se
uskuteční 21.–23. 8. 2014 ve Vsetíně. Program je tvořen koncerty zahraničních i
domácích hudebních skupin, divadelními představeními, filmy, semináři a ranními a
večerními bohoslužbami. Na festivalu budou také prostory pro modlitby a během
celého setkání poběží služba duchovního poradenství. Vstupné: 540,- (přihlášení do
30.6.), 640,- (přihlášení do 10.8.), 690,- (přihlášení přímo na festivalu), děti do 10 let
věku zdarma. Existuje také možnost skupinových slev. Mezi interprety, kteří na
letošním festivalu vystoupí, patří skupiny Deep Inside, Donebevolající, BCC
Worship, Forgiven, ale také Paul Colman nebo mladý věřící rapper Kalwich. Mezi
hlavními řečníky bude také Kateřina Lachmanová. Více informací a přihlášení na
www.festivalunited.cz.
Celostátní setkání animátorů
Jednou za pět let se v ČR uskutečňuje celostátní setkání animátorů = mladých, kteří
slouží svým vrstevníkům v rámci farnosti či děkanátu a přinášejí jim Krista. Právě na
letošní rok vyšel ten pětiletý interval, a tak se mladí animátoři sjedou ve dnech 17.–
23. srpna 2014 do Třeště na Vysočině. Tématem setkání je NIKDO NENÍ OSTROV
a setkání je tematicky zaměřené na RODINU. Ale CSA není určeno pouze těm, kteří
jsou tzv. animátoři, ale také těm, kteří se chtějí animátory (tedy mladými aktivními
křesťany ve farnosti) stát. Proto neváhejte, a pokud už je vám 16 let, přihlaste se na
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tuto ojedinělou akci. Její cena je při přihlášení a zaplacení do konce června 2200,-Kč. Z naší farnosti se na setkání chystá banda 5 mladých lidí, takže se nebojte, že tam
budete sami. Více informací a přihlášení na csa 2014.signaly.cz.
RAFT
Co že to ten RAFT vlastně je? Není to žádný vodácký kurz ani kurz na výrobu raftů.
Jedná se o týden na „člunu s Ježíšem“, poznávání víry, setkání se zajímavými hosty,
diskuze, workshopy, společné modlitby, hry, hudba, koncerty a mnoho dalšího.
Týden, který může změnit mnoho v tvém životě! Vezmi pár přátel nebo se přidej sám
a uchop svou víru trochu jinak. A na koho z hostů se můžeš těšit? Účast přislíbil
např. prof. Jan Sokol, profesor filosofie a kandidát na prezidenta ČR, místopředseda
sněmovny Petr Gazdík, Brazilec Felipe Bezerra z komunity Shalom, sestra
Immaculata Konvalinková, Laďa Švarc přes dějiny církve, Martin Loučka, Ph.D.
odborník na hospicovou péči dětí, ... Na hlavní setkání s Tebou ale čeká JEŽÍŠ!
Přihlašovat se můžeš až do konce června a cena je 1000,- (při přihlášení do 15.6.),
potom 1200,-- Kč. Více informací a odkaz na přihlášení na
http://anima.wbs.cz/Prazdniny-2014.html
MLADIFEST
25. ročník mezinárodního festivalu mladých v Medjugorji ve dnech 30. července až
8. srpna 2014. Studenti platí za dopravu 2200,-- Kč + ubytování a polopenze 130
euro. Přihlašuje se do 13. července na e-mail mladezsumperk@seznam.cz, telefon na
kněze – P. Petr Káňa 732 662 883.
Více informací na plakátku na http://anima.wbs.cz/Prazdniny-2014.html
VIA
Duchovní cvičení pro mladé muže a ministranty od 17 do 40 let, kteří hledají své
životní povolání. Proběhne od 28. července do 1. srpna (pondělí až pátek)
v Arcibiskupském kněžském semináři v Olomouci. Duchovními cvičeními bude
doprovázet P. Gorazd Cetkovsky, O.Carm. Program probíhá především v tichu. Má v
něm své místo každodenní mše svatá, rozjímání nad Písmem, každodenní adorace,
promluvy a podněty k osobnímu rozjímání a také příležitost k duchovnímu rozhovoru
či svátosti smíření. Konkrétní program je představen při zahájení duchovních cvičení
(exercicií). VIA začíná pondělním a končí pátečním obědem (asi ve 12.15). Seminář
zajistí vše potřebné. Nemusíš si brát spacák. Strava je zajištěna. Cena je 750,-- Kč.
Více informací a přihlášení na www.knezskyseminar.cz/akce/vir/via/
CAMPFEST
Dynamické chvály, hluboké uctívání, inspirativní slovo, semináře, svědectví,
koncerty, tanec, netradiční sporty a hlavně prožívání Boží přítomnosti spolu s 5 000
až 6 000 mladými lidmi. Za CampFestem stojí tým mládežnických vedoucích z více
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křesťanských církví Slovenska. Společně hledají, jak chce Pán Bůh oslovit mladou
generaci na Slovensku. Místem, kde se už pravidelně CampFest odehrává je lokalita
obce Kráľova Lehota, nedaleko Liptovského Hrádku, v krásné přírodě Nízkých
Tater. Letošní ročník proběhne od 31. července do 3. srpna 2014. Cena je při
zakoupení vstupenky v červnu 27 eur. Na místě 35 eur. Více informací a přihlašování
na mpks.sk/campfest/campfest-2014/campfest_uvod

Akce v červnu
6. až 8. června

duchovní obnova za uzdravení s otcem Jamesem
Manjackalem v Brně
7. června (sobota)
bdění před sesláním Ducha svatého v újezdském kostele
(začátek v 19:00, konec ve 24:00)
28. června (sobota)
kněžské svěcení v Olomouci
1. až 3. července
pěší putování mládeže děkanátu na Velehrad
Není důležité jezdit na každou akci, která se nabízí, ale je třeba poslouchat vlastní
srdce, skrze něž na nás Pán mluví, a nechat se jím vést. Třeba naše kroky povedou na
některou z těchto akcí, ale třeba taky ne.

K zamyšlení
Přibývá katolíků, seminaristů i kněží – díky Africe a Asii
Katolická církev se rozvíjí o něco rychleji než světová populace. Díky Asii a Africe
narůstá také počet kněží. Oproti tomu v Evropě katolicismus stagnuje. Vyplývá to z
právě zveřejněné církevní statistické ročenky. Obsahuje údaje z roku 2012 a nastiňuje
rozvojové tendence za sedm let. Od roku 2005 se počet katolíků zvýšil o 10,2% na 1
229 milionů. Katolíci tak tvoří 17,5% světové populace. V Evropě narostla katolická
komunita o 2%. Největší vzestup byl zaznamenán v Africe – o 29%. O dvě procenta
se zvýšil počet kněží, hlavně díky Africe a Asii, kde jich přibilo o 24 a 20%. V
Evropě se naopak počet kněží snížil o 6%. Kategorií, která se v církvi rozvíjí
nejrychleji, jsou trvalí jáhni. Za pět let jejich počet vzrostl o 26%. Celkově jich je 42
tisíc a působí zejména v Americe a Evropě. V Africe a Asii je jejich počet
zanedbatelný. Poměrně výrazně se snížil počet řeholních sester – o 7,6 procenta – ne
však všude. V Africe a Asii došlo k nárůstu i v této kategorii: o 16,7 a 10,5%.
Celkovém měřítku přibylo rovněž seminaristů, téměř o 5%. Stoupající tendence se
ale nedrží všude. V Evropě jejich počet poklesl o 13%, v Americe téměř o 3%. K
největšímu nárůstu došlo opět v Asii – 18%, v Africe – 17% a v Oceánii – 14%.
(převzato z www.radiovaticana.cz)
Kontakty - internetové stránky:
www.mladiprokristauhl.webnode.cz (web mládeže naší farnosti)
www.anima.wbs.cz (web mládeže našeho děkanátu)
www.ministranti-ujezd.webnode.cz (web ministrantů naší farnosti)
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www.schola-ujezd.webnode.cz (web schóly naší farnosti)
Animátoři
Robert Večeřa (mobil 737 736 687)
Vojtěch Chupík (mobil 604 308 259)
připravili mladí z Mládežnického spolča

MINISTRARE
(periodické okénko pro ministranty)
Zdravíme vás, kamarádi od oltáře,
tento měsíc jsme prožili velkolepou
akci
–
děkanátní
setkání
ministrantů ve Vysokém Poli. Sjelo
se sem celkem 61 ministrantů
z celého
děkanátu,
přičemž
z našich farností (Újezda a Horní
Lhoty) byla více než polovina
účastníků. Spolu s 24 vedoucími
byla vytvořena úplně výborná
atmosféra, kterou jsme si nenechali
pokazit ani ne úplně slunečným
počasím (na druhou stranu nám Pán požehnal, protože den předtím i den potom
pršelo). Někteří z vás možná přijeli domů trochu špinaví, neboť jste urputně utíkali
v závěrečné hře před zlými bandity, ale to vám určitě dobrý dojem z celé akce
nepokazilo.
Pokud si chcete znovu osvěžit vzpomínky na toto setkání, mrkněte na
www.ministranti-ujezd.webnode.cz, kde jsou fotky a video z této akce.
Nemyslete si ale, že tato akce byla poslední svého druhu. Další setkání ministrantů se
sice zatím neplánuje, ale na podzim je připravený fotbálek, takže už teď trénujte,
abyste to tam všem natřeli.
vedoucí ministrantů z Újezda, Slopného a Drnovic

Svatí papežové
pokračování z minulého čísla

Jan Pavel II.
Jan Pavel II., vlastním jménem Karol Jósef Wojtyla, se narodil ve Wadovicích
v Polsku 18. května 1920. Jeho dětství bylo dost těžké, neboť mu brzo zemřela
maminka, starší bratr a v roce 1941 i tatínek, takže od svých 21 let byl sirotek.
Během 2. světové války tajně vstoupil do semináře a na slavnost Všech svatých roku
1946 byl vysvěcen na kněze. Krátce na to byl vyslán do Říma na doplnění studia,
Život farností číslo 6
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odkud se vrátil, aby také
vyučoval
etiku
na
univerzitě. Byl znám
svým
osobním
přístupem ke svým
studentům, se kterými
podnikal různé výlety.
V roce 1958 (tedy
v tomtéž roce, kdy se
stal
papežem
Jan
XXIII.) byl jmenován
pomocným
biskupem
v Krakově. Tedy již
jako biskup se zúčastnil
2. vatikánského koncilu, na kterém aktivně vystupoval. Na konci roku 1963 byl
jmenován krakovským arcibiskupem a v roce 1967 ho papež Pavel VI. jmenoval
kardinálem (nebylo mu ještě ani 50 roků).
Jako krakovský arcibiskup velice pevně vystupoval proti komunistickému režimu a
hájil práva církve na svobodu vyznání. Stojí za připomenutí, že i přes výslovný zákaz
promluvil nad rakví litoměřického biskupa – kardinála Štěpána Trochty, kde jej
nazval mučedníkem. Po nečekaném úmrtí Jana Pavla I. byl pak v říjnu roku 1978
zvolen papežem, a to jako první papež neitalského původu po více než čtyřech
stoletích.
Pro celý svět to bylo ohromným překvapením, pro křesťany komunistických zemí
tzv. východního bloku ohromnou posilou a povzbuzením. To se také zřejmě stalo
příčinou pokusu o jeho odstranění, kdy na něj byl 13. května 1981 spáchán atentát.
Svou záchranu pak připočetl mateřské ochraně Panny Marie a na tuto památku onu
kulku, jež ho zranila, nechal vsadit do korunky sochy Panny Marie ve Fatimě.
My v České republice jsme měli ten dar, že nás třikrát navštívil. Jako papež pak
pozdvihl k úctě oltáře několik našich velkých světců a světic: sv. Anežku Českou, sv.
Zdislavu z Lemberka, sv. Jana Sarkandra, bl. M. Antonínu Kratochvílovou, bl.
Restitutu Kafkovou, bl. Metoděje Dominika Trčku a bl. Karla I. Habsburského.
Někteří z vás si jistě vzpomenou, jak celý svět sledoval jeho odchod na věčnost a jak
moc to všechny zasáhlo. S o to větší radostí byla přijata zpráva, že beatifikační
proces začne v podstatě hned a v roce 2011 se konalo blahořečení na neděli Božího
Milosrdenství. A na letošní neděli Božího Milosrdenství byl tento papež svatořečen.

Podle časopisu Tarsicius, duben 2014, číslo 4, www.tarsicius.cz, přepsal a
částečně upravil Vojtěch Chupík
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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
Majetkové pohyby, přesuny, koupě a prodeje celých panství je v našich zemích
(nejen) i našem kraji, jak je citováno v kronice farnosti Horní Lhota, přirozený jev,
zajímavý ke sledování a jistě měl vždy své důvody více či méně závažné.
V 16. století, kam jsme v kronice doputovali, se tak děje dle Palackého za situace,
kdy čeští a podobně i uherští šlechtici, kteří do našeho regionu neměli tehdy daleko,
povolali rakouského vévodu za svého krále (1526), nebylo ani nějakou „chybou“, ani
to nemělo nic společného s „rakušáctvím“ XIX. století, ale byl to jen opět nový –
nové situaci – přiměřený projev odvěkého úkolu propojení péče o suverenitu vlasti
s jejím smysluplným, životaschopným začleněním. Ostatně ještě ani tehdy nešlo o
nějaký „rakouský stát“, nýbrž o volné soustátí zemí, spojených jen personální unií
osoby panovníkovy. Nadto Habsburci, volení také na římský císařský trůn, ještě
téměř století sídlili převážně v Praze, což Čechům připomínalo v té době spíše dobu
Karlovu, než budoucí nebezpečí pro národ či pro jeho dosud absolutně převažující
reformační pojetí křesťanství. Tak ovšem Češi zvykli tomu svou sílu a pevnost svých
reformačních tradic přeceňovat, což se mnohem později muselo vymstít. Bylo dosti
riskantní chtít být zároveň chráněn soustátím v čele s Habsburkem, blízkým
příbuzným „katolických králů“ Španělska. Šlechtické povstání proti projevům
habsburského centralismu z r. 1618 bylo od počátku všestranně zfušováno a vedlo ke
zcela opačným důsledkům než v Anglii či Nizozemí. Důsledky jsou dostatečně
známy: po vlastně rozsahem jen nepatrné bitvě bělohorské (1620), laciná kapitulace,
represálie, rekatolizace povinná pro poddané, pro svobodné pak volba mezi
rekatolizací či emigrací, masový odchod inteligence ze země, ztráta větší části
dosavadní šlechty, třicetiletá válka se svými hrůzami, pokles obyvatel o více jak
polovinu.
Moravské poměry se poněkud lišily od situace v Čechách, byly příznivější pro
katolickou církev nikoli bez vážných problémů – náboženská roztříštěnost Moravy,
navíc se stala útočištěm různých sektářských skupin, které musely opustit svoji zemi,
např. novokřtěnci. Oporou moravských katolíků bylo olomoucké biskupství, které
bylo v té době obsazováno nepřetržitě a mnohdy vynikajícími muži. Prvním
reformním olomouckým biskupem byl olomoucký rodák Marek Kuen (1553-1565),
důsledně realizoval rekatolizační program, stanovený tridentským koncilem. Ačkoli
byly tridentské dekrety v Olomouci slavnostně publikovány teprve r. 1591 na
olomoucké synodě svolané biskupem Stanislavem Pavlovským, řídil se jimi biskup
Kuen jak při správě diecéze, tak při výchově kněžských kandidátů, hlásání slova
Božího, vykonávání patronátního práva, obsazování církevních obročí, uplatňování
církevního majetku a vlastnického práva katolické církve ve svobodě. Neměl oporu
ve vlastním kněžstvu, v jeho nedostatku a v nízkém teologickém vzdělání. V Písmě
učený, ale in Politicis velký „prosťák“.
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V blízkém okolí dochází k novému držení Světlova, který získal směnou Hanuš
Petřvaldský z Petřvaldu. Petřvaldský z Petřvaldu, jméno starožitného rodu rytířského,
posléze panského na Moravě. Prvotní jeho sídlo byl manský statek biskupství
Olomouckého, Petřvald ve kraji Přerovském, který rodině této již ke konci XIV. stol.
náležel. Petřík z Petřvaldu připomíná se 1373, Pavel z Petřvaldu v letech 1379 až
1387. Racek z P. r. 1417 a Pardus z P. r. 1437 co držitel toho zboží. V první polovici
16. století měl je Jan Petřvaldský z Petřvaldu, který též blízkého statku Zábřehu nad
Odrou nabyl. Jeho synové Hanuš na Zábřeze, Bernart a Jetřich na Petřvaldě, dcera
Kateřina provdala se za Jeronyma Sirakovského z Peřkova, jehož potomkům se
Zábřeh dostal, jakož i celý statek. Bernart koupil okolo r. 1576 statky Račice a Prus
Moravskou (v Brněnském kraji), kteréž v jedno panství spojil, zemřel však bez
mužských dědiců, načež zboží jeho spadlo na bratra Jetřicha. Tohoto s Josefou,
dcerou Jiřího Žabky z Limburka na Kounicích, JMC. rady a místokancléře království
českého, zplozený syn Hanuš na Petřvaldě a Račicích, JMC rada, nabyl koupí ještě r.
1610 statku Nového Světlova, jejž r. 1614 však zase prodal. Přidav se však ke straně
stavů odpořilých odsouzen jest veškerého zboží svého jak zpupného, tak manského,
jež připadlo fisku a biskupovi. Od Hanuše (Jana) Petřvaldského na Petřvaldě a
Račicích, JMC rady, koupil Nový Světlo r.1614 František Serényi de Kis- Serény
s manželkou svojí Dorotou Jakušickou z Orbova, kterýžto byl synem Františka
Serényi de Kis – Serény, královské komory uherského presidenta a Anežky
Thursovny. On první ze starožitného rodu panského rodu Uherského (nyní hraběcí
rod uherský) zakoupil statek na Moravě. Jeho synové Pavel a Gabriel zůstávajíce
nejdříve v nedílnosti, koupili r. 1629 Luhačovice od Maximiliana knížete
Lichtenšteina, roku 1633 se však rozdělili. Pavel dostal Luhačovice, kteréž r. 1668
synu, svobodnému pánu, později hraběti Ondřejovi a tento opět roku 1688 synu
Wolfgangovi Ondřejovi zanechal. Když tento roku 1743 zemřel, zdědila po něm
jediná dcera Alžběta Anna Maria, rozená a provdaná hraběnka Serényi de Kis –
Serény, jež zemřela r. 1809.
Pokračování příště
Mgr. Vladimír Měřínský
ŽIVOT A POSLÁNÍ KŘESŤANŮ V CÍRKVI A VE SVĚTĚ
Sněm jako událost obdarování a nového porozumění (Církev dnes)
16. Protože je stále mnoho lidí na okraji společnosti, kteří potřebují konkrétní
pomoc pro opětné plné začlenění se do společnosti, chce být církev místem
opravdové a hluboké solidarity s člověkem a jeho potřebami. Chce obnovovat „ovoce
Ducha“: radost, lásku a pokoj, věrnost a dobrotu. Služba potřebným je službou
evangeliu. Kdo hlásá evangelium, jde cestou lásky, mnohotvárného nasazení a
rozhodnutí pro velkodušnost bez přestávek a bez hranic (EIE, DCE). V encyklice
Světlo víry (LF) papež František píše v čl. 57: „Světlo víry nám nedovoluje
zapomenout na utrpení světa.
Život farností číslo 6
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Kolik jen mužů a žen víry bylo prostředníky světla! Tak jako malomocný pro sv.
Františka z Assisi nebo chudí z Kalkaty pro blahoslavenou Matku Terezu. Ti
porozuměli tajemství, jež je v nich ukryto. Jistě neodstranili všechna jejich soužení,
když jim byli na blízku, ani nemohli vysvětlit každé zlo. Víra není světlo, které
rozptýlí všechny naše temnoty, ale svítilna, jež vede naše kroky nocí, a to nám pro
cestu stačí. Bůh neposkytuje trpícímu člověku argumenty, které všechno vysvětlí, ale
nabízí svou odpověď v podobě doprovázející přítomnosti, dějin dobra, jež jsou
svázány s každým příběhem utrpení, aby v něm otevřely přístup ke světlu. V Kristu
sám Bůh chtěl sdílet s námi tuto cestu a nabídnout nám svůj pohled, abychom v něm
spatřili světlo. Kristus, jenž vytrpěl bolest je ten, „od něhož naše víra pochází a on ji
vede k dokonalosti“ /Žid 12,2/. Utrpení nám připomíná, že služba víry společnému
dobru je vždy službou naděje, která hledí vpřed. Ví tedy, že jedině v Bohu,
v budoucnosti, jež přichází od zmrtvýchvstalého Ježíše, může naše společnost nalézt
pevný a trvalý základ. V tomto smyslu se naše víra sbíhá s nadějí, neboť ačkoli naše
pozemské obydlí bude strženo, máme příbytek věčný, jejž Bůh založil již v Kristu,
v jeho těle /srov. 2 Kor 4, 16-5,5/. Dynamika víry, naděje a lásky /srov.1 Sol 1,3;
1Kor 13,13/ nám tak na naší cestě k onomu městu, „které sám Bůh vystaví a
založí“ /Žid 11,10/, umožňuje přijímat starosti všech lidí, protože „naděje
neklame“ /Řím 5,5/. Víra a pomoc trpícím může mít různé formy realizace.
Mě zaujal fejeton P. Jana Rybáře S.J., bývalého děkana v Rychnově n. Kněžnou
dnes na důchodu v Trutnově (rodáka z Brna) z jeho knihy Musíš výš /Grantis s.r.o.
Ústí n. Orlicí) k této problematice. Fejeton je nadepsán Najíš se a pomůžeš/duben
2005/- Brzy budu tři čtvrtě století na světě, ale jedno jsem dosud neviděl: jeptišky
v hospodě. Proto jsem zažil v této věci překvapení (a není to apríl). Jeptišky
provozují hospodu! Pardon, restauraci. Není to jídelna pro bezdomovce, ani
vývařovna pro chudé, ale restaurace vyšší cenové skupiny, kam nikdo nemůže
s hubenou peněženkou. Krásné prostředí, do kterého si člověk rád zajde při
slavnostní příležitosti, pro dobrou náladu, když chce udělat radost. Tato restaurace je
navíc exotická. Obsluhující jeptišky jsou totiž černé nebo barevné. Pohybují se při
tiché hudbě se šarmem jím vlastním: dlouhé barevné šaty dávají vyniknout délce
jejich mladých těl i eleganci pohybů. Vše jak má být ve II. cenové skupině: uvítání,
nabídka místa i menu; domluvíte se česky i ve světových jazycích. Čas od času se
vyrojí jeptišky včetně kuchařek a za doprovodu kytar, píšťal a bubínků zazpívají
neznámé melodie. Nemusíte mít obavy, že jsou tu kvůli obohacení. Žijí velice
skromně a celý zisk posílají do svých chudičkých domovin, postižených
katastrofami, hladem nebo nemocemi. Tímto způsobem vydržují své sirotčince, školy
a nemocnice. Lidem u nás jdou na nervy nabídky jehovistů, žargon kněží a kazatelů,
pokrytectví „vyznavačů“ nebo „show“ nazdobených hodnostářů. Možná že i Vám.
Ale až půjdete do této restaurace za Zemským muzeem v Brně, setkáte se s Kristem
dle vaší chuti. (Něco podobného můžete zažít dle inf. Kat. týd. v Olomouci
v Hrnčířské ulici).
Tomáš Špidlík v jedné ze svých vatikánských promluv konstatuje, že je přece
známé, že dobré dvě třetiny lidstva na zemi trpí podvýživou a těch, kteří doslova
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umírají hladem je velký počet. Dodává, že na kongresu o kontemplativní modlitbě
pozvedl hlas bývalý rektor milánské katolické university profesor Lazzati. „Užitečná
diskuse“, prohlásil, „ale když myslím na to, kolik lidí denně umírá hlady, je ten
problém přece jenom sekundární. Ježíš nasytil hladovějící zázračně. Ale my víme, že
se máme snažit dělat poctivou prací to, co on ukázal zázračným znamením, tedy
nasytit hladové“. Josef, ještě jako kardinál Ratzinger v debatě k našemu současnému
západnímu hospodářskému systému, znajícímu jen důležitost trhu poznamenává, že
„Je však zřejmé, že tímto způsobem to nepůjde natrvalo. Předně je tu vnitřní rozpor
zadlužení států, které se nacházejí v paradoxním postavení; na jedné straně vydávají
peníze a jsou garanty peněžní hodnoty, na straně druhé však jsou vlastně neschopné
platit kvůli splácení dluhů. Zde je také přirozeně rozdíl dluhů Sever – Jih. To vše
ukazuje, že žijeme v celé síti fikcí a rozporů, ale tento proces nemůže pokračovat do
nekonečna... v našem systému jsou hrubé chyby a je nutné vyvinout velké úsilí
k nalezení nějakých korigujících prvků. Rád bych dodal, říká Ratzinger, že je
nenajdeme, nebudeme-li schopni odříkání. Tyto korektury totiž nepřijdou jednoduše,
prostřednictvím nějakých vládních nařízení. To je velká zkouška našich společností.
Musíme se učit, že nemůžeme mít všechno, co bychom chtěli, ze standardu, kterého
jsme dosáhli, musíme opět trochu slevit. Musíme se povznést nad majetek, nad hájení
vlastních práv a nároků. A myslím, že vlastním prubířským kamenem našich systémů
bude právě nezbytná proměna srdce, abychom se kvůli budoucnosti a kvůli ostatním
uměli odříkat. Matka Tereza z Kalkaty, dnes již blahoslavená, k tomu všemu dodává:
„Největší problém dnes není nakrmit chudé, ale ty bohaté!
Pokračování příště
Mgr. Vladimír Měřínský/

Pořad bohoslužeb v červnu – farnost Újezd
7.00 Új.:
1. června : Neděle
7. neděle
velikonoční
Sv. Justina,
mučedníka

8.15 Sl.:
9.40 Új.:
11.00 Dr.:

2. června : Pondělí
Sv. Marcelína
a Petra, mučedníků
3. června : Úterý
Sv. Karla Lwangy a
druhů
Život farností číslo 6

17.35 Új.:

19.00 Dr.:

Za rodiče Lukášovi , syny Vojtěcha a Stanislava,
za rodiče Barcuchovi a syna Jaroslava a ochranu
pro živou rodinu
Za + rodiče Kučerovy, dvě sestry, švagry a Petra
Černocha
Za + Antonína Krajču, rodiče Rošťanské, rodiče
Helisovy, za dary Ducha svatého pro celou
rodinu
Za + rodiče Velískovy, rodiče Stružkovy,
jejich děti a duše v očistci, na které žádný
z příbuzných nepamatuje
Za rodiče Ludmilu a Antonína Lysákovy, duše
v očistci a Boží požehnání pro živé rodiny

ŠF
ZvS
Am
KV

Za zemřelé rodiče Obadalovy, syna Karla
a Františka, prarodiče z obou stran, Davida
Smolka, duše v očistci a ochranu Panny Marie
pro živou rodinu.
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17.35 Új.:
4. června : Středa
Ferie

18.30 Sl.:

5. června : Čtvrtek
Sv. Bonifáce, biskupa 19.00 Dr.:
a mučedníka
6. června : Pátek
15.30 Új.:
Sv. Norberta, biskupa
První pátek v červnu 18.30 Sl.:
6.30 Új.:
7. června : Sobota
Ferie
16.00 Lo.:
7.00 Új.:
8. června : Neděle
Slavnost
SESLÁNÍ DUCHA
SVATÉHO
Konec doby
velikonoční

8.15 Sl.:
9.40 Új.:
11.00 Dr.:

9. června : Pondělí
Sv. Efréma Syrského, 17.35 Új.:
jáhna a učitele církve
10. června : Úterý
19.00 Dr.:
Ferie
17.35 Új.:
11. června : Středa
Sv. Barnabáše,
18.30 Sl.:
apoštola
12. června : Čtvrtek
Ferie

19.00 Dr.:
15.30 Új.:

13. června : Pátek
Sv. Antonína
z Padovy,
14. června : Sobota
Sobotní památka
Panny Marie

Život farností číslo 6

18.30 Sl.:
6.30 Új.:
15.00
7.00 Új.:

Za + Františku a Jana Hábovy, jejich rodiče,
Boží pomoc a ochranu Panny Marie
Za + Stanislava a Marii Petrů, jejich + rodiče,
sourozence a živou rodinu.

MJ

Za +Františka Rašku, + manželku, zetě
Miroslava, živou a zemřelou rodinu Raškovu
Za rodiče Šomanovy , Machů a dar zdraví pro
živou rodinu
Za + rodiče Čechovy a Čevelovy, jejich +
sourozence a za dary Ducha svatého pro živou
rodinu
Za + rodiče Hlavičkovy, dceru Jindřišku,
manžela Jaroslava a pomoc Boží pro živou
rodinu
Za + Jaroslava Kováře,jeho rodiče,rodiče
Drgovy a Boží pro živou rodinu.
Za + rodiče Hlavičkovy, jejich rodiče,
sourozence duše v očistci a dar zdraví pro živou
rodinu
Za farníky (sv. křest)
Za +rodiče Štěpáníkovi ,Trčkovi,manžele
Slovákovy, bratra Karla a Boží požehnání pro
živou rodinu

Ra
Ku

An
Če

ZvV
KJ

On

Za Josefa Janoše, jeho maminku, duše v očistci,
Boží požehnání a ochranu pro živou rodinu
Za Františka a Annu Machů, dvoje rodiče,syna,
vnuka a zetě.
Za rodiče Balouchovy, syny, zetě,vnuka, duše
v očistci a ochranu Panny Marie
Za + Karla Kostku, Františka Kolaříka, rodiče
Petrů a dar zdraví a Boží požehnání pro živé
rodiny
Za Antonína a Marii Běloňovy, živou a+ rodinu
Běloňovu a Daňkovu
Za + rodinu Divokou, Machů, Stružkovu a Boží
požehnání pro živé rodiny
Za Miloslava Fiodora, dva syny, Marii a Otakara
Kozubíkovy, jejich sourozence, duše v očistci a
dar Ducha svatého pro živou rodinu
Za manžela Josefa Drgu, rodiče Drgovi a Marii
Slavíčkovu

MJ

Ku

ŠF

POUŤ ZA OBNOVU RODIN NA VELEHRADĚ

Za + rodiče Bulíčkovy, Zvonkovy z Lipiny a dar
zdraví pro živé rodiny

An
ZvS
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15. června : Neděle
Slavnost
NEJSV. TROJICE
sv. Víta, mučedníka

8.15 Sl.:
8.20 Dr.:
9.40 Új.:
16.00 Lo.:

16. června : Pondělí
Ferie

17.35 Új.:

17. června : Úterý
Ferie

19.00 Dr.:

17.35 Új.:
18. června : Středa
Ferie
19. června : Čtvrtek
Slavnost
TĚLA a KRVE
PÁNĚ
Sv. Jana Nepomuckého
Neumanna, biskupa

18.30 Sl.:
6.30 Új.:
17.30 Új.:
19.00 Dr.:
19.00 Sl.:
15.30 Új.:

20. června : Pátek
Ferie
18.30 Sl.:
6.30 Új.:
21. června : Sobota
Sv. Aloise Gonzagy,
řeholníka

16.00 Lo.:
18.00 Dr.:

22. června : Neděle
12. neděle
v mezidobí
Jana Fischera,
biskupa a Tomáše
Mora, mučedníků
23. června : Pondělí
Ferie
24. června : Úterý
Život farností číslo 6

7.00 Új.:
8.15 Sl.:
9.40 Új.:
17.35 Új.:
19.00 Dr.:

143
Za Josefa Bodláka,rodiče z obou stran,duše
v očistci a dar zdraví a Boží požehnání pro živou
rodinu
Za děti prvokomunikanty
Za + Jana Kozubíka, rodiče z obou stran, dar
zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu
Za + rodiče Machů, dceru Marii, vnuka Zdenka,
zetě, Marii Ambrůzovu, stařečky z obou stran a
duše v očistci
Z + Františka Marcaníka, rodiče z obou stran,
snachu Marii a Věru, sourozence, švagrové,
duše v očistci, ochranu Panny Marie a dar zdraví
pro celou rodinu
Za rodič Ambrůzovy, syna Ladislava, rodiče
Janků, rodinu Černobilovu a Boží ochranu pro
živou rodinu
Za + Ludmilu Trčkovu, živou rodinu Daňovu
Za + rodiče Ludmilu a Antonína Lysákovy, duše
v očistci a Boží požehnání pro živé rodiny
Za Marii Častulíkovu,manžela a snachu Blanku
a Boží požehnání pro živou rodinu
Za zemřelou Marii Kozubíkovu (Výroční mše
svatá)
Za + Aloise Buriánka, jeho rodiče, rodiče
Kořenkovy, Františka Bartoše, Stanislava
Buriánka, Boží pomoc a ochranu Panny Marie
pro živou rodinu
Za + Františka Malotu, + rodinu, Boží požehní a
ochranu Panny Marie pro živou rodinu
Za Lenku Žáčkovu, Vlastu a Josefa Mikulkovy,
Miroslava Žáčka, duše v očistci a boží ochranu
pro živou rodinu.
Za + rodiče Hÿbnerovy, Andrysovy, prarodiče,
dar zdraví a Boží ochranu pro živou rodinu
Za + Josefa Běloně, otce Jana, Jana Machů,
manžele Svobodovy a živou rodinu
Na poděkování Pánu Bohu za 80 let života s
prosbou o Boží požehnání do dalších let
Za + rodiče Váňovy, jejich syna, vnuka, rodinu
Strnadovu, dar zdraví, Boží pomoc a ochranu
pro živou rodinu
Za farníky - Boží Tělo
Za + Františku a Josefa Ambrusovi , jejich syna
Josefa a Boží požehnání za celou živou rodinu
Za zemřelého Josefa Ovesného, rodiče, rodinu

On

Ov

Ku
Če
Am
KV

Am

ŠF

Ma
An
Am
Ov
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Slavnost Narození
sv. Jana Křtitele
17.35 Új.:
25. června : Středa
Ferie
26. června : Čtvrtek
Ferie

18.30 Sl.:
19.00 Dr.:

15.30 Új.:
27. června : Pátek
Slavnost
NEJSVĚTĚJŠÍHO 17.00 Dr.:
SRDCE JEŽÍŠOVA
Sv. Cyrila z
Alexandrie,
biskupa a učitele
18.30 Sl.:
církve
28. června : Sobota
Neposkvrněného
Srdce Panny Marie
Sv. Ireneje, biskupa a
mučedníka

29. června : Neděle
Slavnost sv.
PETRA a PAVLA,
apoštolů
30. června : Pondělí
Výročí Posvěcení
olomoucké katedrály

6.30 Új.:
16.00 Lo.:
17.00 Dr.:
7.00 Új.:
8.15
9.40
11.00
17.35

Sl.:
Új.:
Dr.:
Új.:

Horáčkovu a Peřestou. Boží požehnání pro
živou rodinu.
Za + Jana Barcůcha, rodiče z obou stran, Josefa
Šafaříka a dar zdraví pro živou rodinu
Za + Aloise Váňu, bratra Františka, za dva
bratry Čechovi ochranu Panny Marie dar zdraví
pro živou rodinu doma i v cizině.
Za zemřelé rodiče Pavelkovy jejich rodiče
zemřelou dceru zetě 2 snachy rodinu
Horčicovu Fojtíkovu Pavelkovu
Za + rodiče Matušincovy, Machů, sestru, bratra,
dva švagry, duše v očistci, dar zdraví a Boží
požehnání pro živou rodinu
Na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní
u příležitosti životního jubilea, dar zdraví, Boží
požehnání a ochranu Panny Marie pro živou
rodinu
Za + Antonína Chmelu, syna, rodiče Chmelovy
a Kozubíkovy, + příbuzenstvo a Boží požehnání
pro živou rodinu
Za + Antonína Sporka, jeho rodiče, bratra,
rodiče Machů, syna a Boží požehnání pro živou
rodinu
Za + Svatopluka Andrýska, rodiče, celou +
rodinu, ochranu a pomoc Boží pro živou rodinu
Za modlitební společenství matek z naší farnosti
Za zemřelé rodiče Marii a Josefa Jurečkovy,
jejich rodiče a Boží ochranu pro celou živou
rodinu.
Za farníky
Za školní mládež (konec školního roku)
Za + Františku a Josefa Tkáčovi a živou rodinu
Za Františku a Břetislava Slaměníkovy, jejich
rodiče a sourozence, za jejich vnuka Jakuba
Návrátila , živou rodinu a dar zdraví

MJ

Am
Ov

Ku

An
Če
ZvV
JaK

On

Pořad bohoslužeb - farnost Horní Lhota
1. června : Neděle
7. neděle velikonoční
Sv. Justina, mučedníka
5. června : Čtvrtek
Sv. Bonifáce, biskupa
a mučedníka
6. června : Pátek
Život farností číslo 6

6.55
9.30
17.30

Za rodinu Kuželovu, Zárovskou, Františka Janíka a duše
v očistci
Za děti prvokomunikanty a jejich rodiče
Za + Emílii Žáčkovu, dva manžele, jejich + rodiče,
sourozence a + dceru Helenu
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Sv. Norberta, biskupa
První pátek v červnu

17.30

Za +Zdeňka a Karlu Řezníčkovy, jejich rodiče a celou
živou rodinu

7. června : Sobota
Ferie
8. června : Neděle
Slavnost
SESLÁNÍ DUCHA
SVATÉHO
Konec doby velikonoční

17.30

Za členy živého růžence

9. června : Pondělí
Sv. Efréma Syrského,
jáhna a učitele církve

18.30

Sehradice: / Za + Vojtěcha a Drahoslavu Urbanovi, dar
zdraví a Boží ochranu pro živé rodiny.

12. června : Čtvrtek
Ferie
13. června : Pátek
Sv. Antonína z Padovy,
14. června : Sobota
Sobotní památka
Panny Marie
15. června : Neděle
Slavnost
NEJSV. TROJICE
sv. Víta, mučedníka
19. června : Čtvrtek
Slavnost
TĚLA a KRVE PÁNĚ

17.30
17.30

Za + Josefa Čechmánka, Annu Holasovu, celou živou a +
rodinu
Za+ rodiče Hedviku a Václava Šenovské

15.00

POUŤ ZA OBNOVU RODIN NA VELEHRADĚ

6.55
9.30

6.55
9.30

Za + Josefa Petráše, rodiče, duše v očistci a Boží ochranu
pro celou živou rodinu
Za farníky (svatý křest)

7.00

Za + Jolanu Mičkovu, živou a + rodinu a duše v očistci

17.30

Za + rodiče Honzovy, syna Františka, dceru Bohumilu,
s prosbou o dar zdraví a víry pro živé rodiny

Sv. Jana Nepomuckého
Neumanna, biskupa

20. června : Pátek
Ferie
21. června : Sobota
Sv. Aloise Gonzagy,
řeholníka
22. června : Neděle
12. neděle v mezidobí
Jana Fischera, biskupa a
Tomáše Mora,
mučedníků

17.30
17.30

Za + rodinu Novosádovu, Roubalíkovu, Manduchovu,
Váňovu, ochranu Boží pro živé rodiny a duše v očistci

6.55
9.30

Se - 49
Za + Václava Žáčka, rodiče, duše v očistci, dar zdraví a
Boží ochranu pro živou rodinu

18.30

Sehradice: Za + rodiče Šenovské z Horní Lhoty, za duše
v očistci a za dar zdraví a ochranu Boži i P.M. pro živé
rodiny.

17.30

Za + rodiče Šenovské, zetě, vnučku, rodiče Majerikovy,
duše v očistci, dar zdraví a Boží požehnání pro živé rodiny

23. června : Pondělí
Ferie
26. června : Čtvrtek
Ferie
Život farností číslo 6

Za Josefa Maňase, rodiče, celou živou i + rodinu a duše
v očistci
Za + prarodiče Havelkovy, jejich rodiče, syna Milána,
dceru Drahoslavu, snachu Marii a duše v očistci
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27. června : Pátek
Slavnost
NEJSVĚTĚJŠÍHO
SRDCE JEŽÍŠOVA
28. června : Sobota
Neposkvrněného Srdce
Panny Marie

17.30

Za společenství naší farnosti

17.30

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

Sv. Ireneje, biskupa a muč.

29. června : Neděle
Slavnost
sv. PETRA a PAVLA,
apoštolů

6.55
9.30

Za + Anastazii a Karla Kozlovy, Mari a Josefa Pláškovy,
rodiče, živou a + rodinu
Za školní mládež – poděkování na konci školního roku

Farní knihovna v Újezdě doporučuje knihy:
Modlitba v jazycích (Jean-Claude Marie Fould)
V této knížečce hovoří autor o "daru jazyků" - o glosolalii - způsobem, který je
srozumitelný nejširší čtenářské veřejnosti. V první části výkladu shromáždil
informace, které o glosolálii přináší Nový zákon z dob apoštolských. Představuje
užívaný slovník a různé popisy daného charismatu. V druhé části shrnuje hlavní
hypotézy týkající se původu a duchovního významu daru jazyků. Ve třetí části
odpovídá na několik otázek, aby napomohl dobrému využívání modlitby v jazycích v
dnešní církvi a překonání různých nedorozumění, plynoucích zejména z neznalosti.
(převzato z www.ikarmel.cz)
Noční let (Antoine de Saint-Exupéry)
Za svého bohatého života dělal Antoine de Saint-Exupéry také ředitele malého
letiště. A právě odtud zřejmě pochází inspirace k románu Noční let. Příběh o muži,
který prosazuje létání v noci, často bez ohledu na bezpečí pilotů, má zvláštně
smutnou atmosféru. Nechybí ani vyznání lásky k létání a obdiv k práci pilotů.
Tragický příběh protknutý tesknou náladou není snadným a odpočinkovým čtením
třeba do vlaku. Ale jsou večery, ve kterých Saint-Exupéryho humanismus rozhodně
potěší. (převzato z www.databazeknih.cz, upraveno)
připravili knihovníci

Jak vznikly písně …
Pojď k Spasiteli
Autorem hudby je americký skladatel George Frederick Root.
Narodil se 30. srpna 1820 v Sheffildu, stát Massachusetts, a byl
pojmenován po německém skladateli George Friedrichu
Händelovi. Jako 18.-letý Root opustil rodné město s flétnou v ruce
a hodlal se stát hráčem v symfonickém orchestru. Načas byl
varhaníkem kostela v Bostonu, a v roce 1844 jako učitel hudby na
dívčí škole v New Yorku. V roce 1850 podnikl hudební studijní
cestu po Evropě, pobývá ve Vídni, Paříži a Londýně. Z Evropy se
Život farností číslo 6
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vrací k výuce hudby v Bostonu, jako spolupracovník Lowella Masona (autor písně
Blíž k tobě, Bože můj), a později se stává ředitelem Penobscotu - hudebního
sdružení, což vykonává až do roku 1856. Root většinu své kariéry tráví cestováním a
výukou na hudebních ústavech a, pohybuje se od města k městu. Svou prací na poli
hudební výuky napomohl ve vývoji amerického hudebního vzdělávání v 19. století.
Zkomponoval a publikoval řadu sentimentálních populárních písní a dosáhl
věhlasu po celé zemi. Kromě svých oblíbených písní, skládal také písně duchovní,
vybíral a vydával sborovou hudbu pro nedělní školy, církevní sbory a hudební
ústavy. Skládal různé duchovní a světské kantáty. Rootovi kantáty byly populární na
obou stranách Atlantiku v celém 19. století. V návaznosti na svůj talent pro skladbu
písní se stěhuje v roce 1859 do Chicaga, a pracuje u svého bratra v hudebním
nakladatelství Root & Cady. Stal se zvláště úspěšným v průběhu americké občanské
války, jako skladatel bojových písní. Napsal první válečnou píseň Výstřely z pistole,
jen dva dny poté, co konflikt začal bombardováním pevnosti Sumter. Nakonec měl
nejméně 35 válečných "hitů" a jeho písně byly hrány a zpívány na obou domácích
frontách. Píseň Tramp, Tramp, Tramp se stala populárním vojenským pochodem a
píseň Montgomery (Jižní eskadrona) táborovou klasikou.
Root získal jako první titul doktora múzických věd Universitě v Chicagu v roce
1872. Zemřel ve svém domově v Balyei Islandu (stát Meine) 6. srpna 1895 ve věku
75 let. V roce 1970 byl uveden do Síně slávy skladatelů v USA.
Autorem textu je Josef Baštecký (pseud. Baštecký z Prahy), hudební pedagog,
básník, překladatel, knihkupec a nakladatel, narozen 26. 2. 1844 v Libiši u Mělníka,
zemřel 13. 3. 1922 v Pusté Rybné u Svitavy.
Svou profesní dráhu započal tento evangelický učitel ve svém rodišti v roce
1862. V letech 1832–75 zde působil též učitel stejného jména, pravděpodobně
příbuzný. V roce 1873 odešel do Prahy (odtud pseudonym), kde se věnoval duchovní
osvětě ve spolku Komenský, jehož byl jednatelem. Byl redaktorem časopisu Česká
rodina – časopis pro zábavu a poučení, přispíval do několika pedagogických časopisů
a psal odborné publikace k problematice výchovy a vzdělání. V roce 1879 otevřel v
Praze české knihkupectví, které však po jeho smrti zaniklo. Přispíval do Zpěvníku
žalmů a písní duchovních pro chrám, školu i dům Ludvíka Bohumila Kašpara a do
časopisu Přítel dítek. S Kašparem spolupracoval na jeho pracích Lýra Sionská - Písně
cestou života (2 díly, Praha 1921) a J. A. Komenský - nástin života a povahy jeho
české mládeži (Praha 1892). Psal vlastní poezii a překládal texty amerických
duchovních písní - několik z nich je např. ve zpěvníku Českobratrské církve
evangelické (1948, III. vydání notované). Význam těchto překladů je mimořádný,
jelikož konkurovaly tradičnímu mluvnickému vzoru reformačního chorálu.
Píseň se silnou melodickou invencí se ujala jak v Českobratrské církvi
evangelické, ale převzala ji do svých zpěvníků i církev římskokatolická a
československá husitská. Byla zařazena do Malého kancionálu vydaného
olomouckou arcidiecézí v roce 1921 a i když již není zařazena v Jednotném
kancionálu je v katolických kostelích zpívána dodnes.
Připravil František Čech, pokračování
Život farností číslo 6
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ZPRÁVY A INFORMACE
Svatodušní vigilie v sobotu 7. června 2014 v 19.00 hodin ve farním kostele v Újezdě
s tímto programem: Nešpory, kající pobožnost, katecheze, modlitba za osvobození a
naplnění Duchem svatým. Agapé, Adorace (s možností sv. zpovědi), chvály, mše
svatá.
Pouť za obnovu rodin – sobota 14. června 2014 – děkanát Valašské Klobouky:
Společný autobus na Velehrad - je třeba se přihlásit co nejdříve – cestovné asi
100,-- Kč. Maximální počet míst je 45. Autobus není uzpůsobený ke stání osob.
Přihlášky pouze v sakristii po mši svaté (místenky).

Otec arcibiskup Jan Graubner
zve děkanát Valašské Klobouky na Velehrad
14. června 2014
Program:
15. 00 hod. – Růženec - farnost Štítná
16.00 hod. – Adorace – farnost Vlachovice
17.00 hod. - Pontifikální mše svatá farnost Luhačovice

Pěší pouť rodin na Svatý Hostýn. V sobotu, 21.6.2014 se uskuteční pěší pouť rodin
na Sv.Hostýn. Odjezd autobusu z Drnovic v 7 hodin a následně bude zastavovat ve
Vysokém Poli, v Újezdu, Loučce a Slopném (v případě zájmu v Sehradicích, Dolní a
Horní Lhotě). Autobusem dojedeme do Kašavy a odtud terénem půjdeme asi 25 km
na Sv.Hostýn. Po sobotním putování přespíme v poutním domě a v neděli se
účastníme poutních bohoslužeb. Po společné křížové cestě potom odjedeme vlakem
domů. Kvůli počtu rezervací lůžek potřebujeme vědět počet poutníků, do 31.5.2014.
Olomoucké centrum pro rodinu nabízí:
1) Setkání animátorů farních společenství seniorů (25.6.2014 v Olomouci).
Život farností číslo 6
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2) Pobyt prarodičů s vnoučaty (11.-18.8.2014 na Velehradě).
3) Adventní duchovní obnova pro animátory seniorů (2.-4.12.2014 na Velehradě).
Přihláška a informace : Centrum pro rodinný život v Olomouci, Biskupské nám. 2,
779 00 Olomouc Tel.: 733 755 955 www.rodinnyzivot.cz www.rodinnyzivot.eu
Národní pouť rodin bude ve dnech 29. – 30. srpna 2014 ve Žďáru nad Sázavou.
Moto setkání: „Fandíme rodině“. Podrobnosti na našich webových stránkách a budou
také plakátky ve vývěskách.
Týdenní pobyt pro osamělé matky s dětmi v termálních lázních Velké Losiny ve
dnech 20. – 26. července. Pobyt je určený pro matky, které vychovávají své děti
samy.
Bližší
informace:
Marcela
Řezníčková,
tel.:
587 405 250-1,
reznickova@arcibol.cz
Typy pro mladé na prázdniny: 1) Celostátní setkání animátorů (v srpnu, pro mladé
aktivní křesťany, popř. ty, kteří se chtějí aktivními stát.
2) Festival UNITED (třídenní multižánrový křesťanský festival, v srpnu ve Vsetíně,
při přihlášení do konce června sleva)
3) RAFT - křesťanský kemp (na centru pro mládež v Rajnochovicích, určený pro
poznávání víry a Ježíše, setkání se zajímavými hosty, diskuse, pracovní skupinky,
hry, hudba, koncerty; mezi hosty bude patřit bývalý kandidát na prezidenta prof. Jan
Sokol, místopředseda sněmovny Petr Gazdík atd.)
4) VIA (duchovní cvičení pro mladé muže, v červenci, v Olomouci)
5) Tábor s názvem Ve stopách rytířů a princezen (pro mladé od 6 do 12 let)
Plakátky na tyto akce se objeví také na našich internetových stránkách.

SKUPINY ÚKLIDU
V kostelích újezdské farnosti v červnu 2014
______________________________________________________

Dat. : Újezd : Drnovice : Slopné :
_____________________________________

7.6.:
15.
14.6.: rodiče prvokom.
21.6.:
17.
28.6.:
18.

3.
4.
5.
6.

9.
10.
11.
12.

------------------------------------------------------------------------------------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;
farář: 603154041, kaplan: 731402040; mail: rkf.ujezd @volny.cz. Webové stránky:
www.farnostujezd.cz; www.farnosthornilhota.cz.
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