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PANNA MARIA KARMELSKÁ
Ve středu, 16. července je svátek Panny Marie
Karmelské, patronky kostela v Dolní Lhotě, jehož
výstavba se pomalu po létech blíží ke svému
konci. Dá-li Pán Bůh, bude tento kostel letos
slavnostně posvěcen a každoročně se bude slavit
svátek patronky kostela 16. července a výroční
slavnost posvěcení kostela 9. listopadu.
Připomeňme si alespoň v krátkosti původ
tohoto mariánského svátku: Biblické texty
Starého Zákona oslavují krásu Karmelu. Na této
hoře zdvíhající se na břehu středozemního moře,
poblíž dnešního přístavního města Haify, bránil
prorok Eliáš čistotu víry vyvoleného národa. Ve
12. století se zde usadila skupina poustevníků. V obláčku vystupujícím na prosbu
proroka Eliáše z moře a přinášející spásný déšť (1.Král. 18,44), spatřovali předobraz
Matky Boží a své řeholní společenství svěřili pod její ochranu. Ve 13. století museli
utéci před Saracény do Evropy a dostali schválení karmelitánských řeholních stanov.
Podle tradice, která se v tomto řádu uchovává, svěřila Panna Maria generálnímu
představenému Šimonu Stockovi škapulíř (1251) s příslibem zvláštní ochrany pro ty,
kdo ho budou nosit. Památka Panny Marie Karmelské se v karmelitánském řádu slaví
od 14. století a v roce 1726 byla její oslava rozšířena na celou církev.
Tolik o původu svátku. Tak jako poustevníci na hoře Karmelu svěřili své
společenství pod ochranu Panny Marie, tak jsme také my, na počátku budování tohoto
kostela, svěřili celé dílo Panně Marii. Počátky byly provázeny velkými těžkostmi a
odmítavým postojem i některých věřících farníků. Tehdy jsem řekl: „Bude-li Panna
Maria chtít, aby v Dolní Lhotě byl postaven kostel jí zasvěcený, tak stát bude. Po celá
dlouhá léta jsem se modlil k Panně Marii za zdar tohoto díla. Nyní v posledních čtyřech
měsících zbývá dovybavit vnitřek kosela. Položit dlažbu, vsadit dvéře, opatřit kůr
zábradlím, umístit oltář, ambon, křtitelnici, zkompletovat vodoinstalaci a dokončit
podlahové topení. Pevně věřím, že s pomocí Boží a pod ochranou Panny Marie dílo
dokončíme. Upřímné Pán Bůh zaplať za všechny vaše modlitby a dary pro toto dílo.
V neděli 20.7. v 10.30 bude v Dolní Lhotě za všechny dobrodince obětována mše svatá
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P. Jan Můčka, duchovní správce farnosti Horní Lhota

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 červenec 2014:
Úmysl všeobecný: Aby sportovní události vždy přispívaly k rozvoji bratrství mezi národy a
k růstu lidskosti.
Úmysl misijní: Aby křesťané v Oceánii mohli radostně hlásat víru lidem na svém kontinentu.
Úmysl národní: Aby ti, kdo žijí ve svornosti, vytrvali a ti, kteří jsou v rozepři, se obrátili k lásce.
na měsíc červenec 2014:
Úmysl všeobecný: Aby uprchlíci násilně vyhnaní ze svých domovů nalezli ochranu a získali
příslušná práva.
Úmysl misijní: Aby křesťané v Oceánii mohli radostně hlásat víru lidem na svém kontinentu.
Úmysl národní: Za lidi hledající smysl života, aby poznali Krista, který je cestou, pravdou a
životem.

Z FARNÍCH MATRIK :
Do společenství víry jsme skrze svátost křtu v měsíci červnu přijali:
Lucii Buryánkovou
Daniela Petrů
Almu Rakovou

Drnovice
Slopné
Újezd

Lilianu Marii Masařovou Dolní Lhota
Dominika Dubce
Slopné

Svou společnou cestu životem začali v měsíci červnu před Božím oltářem:
Radek Punčochář
Zdeňka Ptáčková

Vizovice
Zlín

Pavel Slováček
Martina Slováčková

Bzenec
Bzenec

Miroslav Pavelka
Renata Polčáková

Újezd
Vysoké Pole
V měsíci červnu 2014 odešli na věčnost a byli pohřbeni:

12. června 2014:
Emílie Tichá
Drnovice 105

86 let

16. června 2014:
Marie Kupková
Loučka 128

92 let
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27. června 2014:
Alois Zmeškal
Sehradice

88 let
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GODZONE
(periodické okénko pro mladé z našich farností)
Léto už začalo a každý z nás se těší na společné akce s kamarády, tábory, zmrzlinu i
koupání se v bazénu. Vy, kteří jste se upsali k docházkám na brigádu i v době velkých
veder, nezoufejte, i na zdánlivě nezajímavých místech můžete zažít spoustu zábavných
okamžiků. Množství zážitků závisí na kreativitě a odvaze každého! Jedno však
nesmíme zapomenout: Pán Bůh je pořád s námi a touží po tom, aby nám hol se vším
pomáhat. Dovolme Mu to! Jednejme ale vždy tak, aby na nás každý poznal, že jsme
děti Boží.

Co se událo v měsíci březnu:
Puberťácké spolčo
Každé období dětství a dospívání je něčím krásné i náročné, proto se animátoři naší
farnosti rozhodli založit společenství pro žáky 2.stupně ZŠ, kde by mohli přijít spolu s
kamarády, zahrát si hry, pobavit se a v neposlední řadě poznat více Boha a také svoji
víru.
První schůzka se uskutečnila 17.6. na faře v Újezdě. Sešlo se nás opravdu hojný počet,
který, jak doufám, stále poroste. Jak už to ve společenstvích bývá, tak zahájení patřilo
Bohu- modlitba. Poté jsme si zahráli seznamovací hru, abychom se lépe poznali,
protože naše spolčo je pro žáky z celé farnosti a mnozí se neznali. Následovalo
seznámení se z fungováním spolča a plány do budoucna a na závěr jsme hráli několik
her a vše zakončili opět modlitbou.
Ani o prázdninách nebudeme zahálet a budeme se scházet každé 2 týdny vždy v úterý
v 16:30. 

Akce na PRÁZDNINY
4.-6.7.2014 Cyrilometodějské slavnosti na Velehradě
5.7.2014 (17:30) Večer chval v Horní Lhotě
20.-25.7.2014 Raft
křesťanský camp pro mladé od 15 do 25 let v Přístavu v Rajnochovicích
28.7.-1.8.2014 VIA se žalmy duchovní cvičení pro mladé muže a ministranty
od 17 do 40 let, kteří hledají své povolání, které se koná v Arcibiskupském
kněžském semináři v Olomouci
30.7.-8.8.2014 MLADIFEST v Medjugorji
zájezd na festival pro mladé v Medjugorji
31.7.-3.8.2014 CampFest (Jednoducho s Ním)
festival v Kráľovej Lehote na Slovensku
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.
Život farností číslo 7-8
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17.-23.8.2014 Celostátní setkání animátorů v Třešti
21.-23.8.2014 UNITED - multižánrový křesťanský (ekumenický) festival
(www.festivalunited.cz ) Bližší informace o akcích: www.anima.wbs.cz ,
www.mladiprokristauhl.webnode.cz

MINISTRARE
(nové neperiodické okénko pro ministranty)
Milí ministranti farnosti Újezd, máme tu další část našeho ministrantského okénka. Za
uplynulý měsíc jsme měli jen jednu schůzku, na které jsme se pořádně vyřádili a
přivítali nové ministranty. Fotky a podrobnosti o této schůzce naleznete na našich
webových stránkách:
www.ministranti-ujezd.webnode.cz
Tento měsíc se k nám také přidali, dva noví ministranti: Ondřej Fojtů a Radim Hlavica
z Vysokého Pole, a proto se i vy ostatní kluci nebojte přijít na nějakou ministrantskou
schůzku a zapojte se, nebo oslovte svého kamaráda, který ministruje, a poproste ho,
jestli byste s ním mohli na schůzku přijít – určitě vás neodmítne, bude naopak rád.
Hlavně se nebojte – strach není od Boha, strach je od toho Zlého. A tomu my se přece
poddávat nebudeme!

Do dalšího měsíce
HODNĚ ŠTĚSTÍ A BOŽÍHO POŽEHNÁNÍ DO VAŠICH ČINŮ A SLUŽBY
přejí:
Vojta Chupík a Lukáš Fojtů
Život farností číslo 7-8
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K zamyšlení
Co míní embrya o následujícím životě?
V břiše těhotné ženy se ocitla tři embrya. Jedno z nich byl malý věřící, druhé malý
pochybovač a třetí malý skeptik.
Malý pochybovač se zeptal: "Věříte vlastně v život po porodu?" Malý věřící: "Ano,
samozřejmě, je přece zcela zjevné, že život po porodu existuje. Náš život tady tu je
jenom proto, abychom rostli a připravili se na život po porodu, abychom byla dost silní
na to, co nás čeká." Malý skeptik: "To je blbost, žádný život po porodu přece neexistuje. Jak by měl vlastně takový život vůbec vypadat?"
Malý věřící: "Ani já to nevím přesně. Ale určitě tam bude mnohem více světla než
tady. A možná, že dokonce budeme jíst ústy a běhat a..." Malý skeptik na to: "To je
úplný nesmysl. Běhat, to přece nejde. A jíst ústy, to je úplně směšná představa. Máme
přece pupeční šňůru, která nás živí. A mimo to je nemožné, aby existoval život po
porodu, protože pupeční šňůra je krátká už teď." Malý věřící: "Určitě je to možné. Jen
bude všechno kolem trochu jinak, než jak jsme tady zvyklí." Malý skeptik: "Vždyť se
ještě nikdy nikdo zpoza porodu nevrátil. Porodem prostě život končí. A vůbec, život je
jedno velké trápení v temnu.
Malý věřící: "Připouštím, že přesně nevím, jak bude život po porodu vypadat. Ale
v každém případě pak uvidíme maminku a ona se o nás postará." Malý skeptik:
"Máma?!? Ty věříš na mámu? A kde má jako být?" Malý věřící: "Vždyť je tu všude
kolem nás. Jsme a žijeme v ní, prostřednictvím ní. Bez ní vůbec nemůžeme existovat."
Malý skeptik: "To je pěkná hloupost! Z nějaké mámy jsem neviděl ještě ani kousíček,
takže je jasné, že nemůže existovat." Malý věřící: "Někdy, když jsme úplně zticha,
můžeš zaslechnout, jak zpívá. Nebo cítit, jak hladí náš svět. Pevně věřím tomu, že náš
skutečný život začne až potom!"
připravili mladí z Mládežnického spolča

Z pamětní knihy farnosti Horní Lhota.
Náboženské poměry dle zaznamenání P. Dominika Doležela,
faráře v Horní Lhotě v letech 1896 – 1908
V červnovém historickém sledování dění ve farní kronice s P. Dominikem jsme se
dostali do doby, kdy r. 1629 zakupují od Lichtensteinů Luhačovice Serenyové a
zakončili jsme jej r. 1809, kdy umírá hraběnka Alžběta Anna, Maria Serenyi – de Kis
Sereny. Mezi roky 1629 – 1809 jednak v Olšavě uplynulo mnoho vody, proběhly četné
majetkoprávní přesuny na zdejších panstvích a na Moravě ještě v období před r. 1629
dochází po stránce náboženské ke katolické obnově.
Po svém předchůdci, olomouckém biskupu Kuenovi dosedá zde na biskupský
stolec Vilím Prusinovský z Víckova (1565 – 1572), jenž pokračuje v reformním
nástupu svého předchůdce. Za něho přichází r. 1566 v září do Olomouce prvních pět
jezuitů, ti hned založili jezuitskou kolej, otevřeli první třídy gymnázia,chlapecký
seminář a konvent pro výchovu šlechtických synků a dal těm institucím pevné stanovy.
Život farností číslo 7-8
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Jemu patří čest zakladatele první moravské univerzity v Olomouci 1573. Téhož roku
císař Maxmilián II. udělil jezuitské koleji promoční právo, které císař Josef II. ještě
rozšířil na jiné koleje. Olomoucká univerzita tak byla právně ustavena a vybavena, i
když jejímu úplnému vybudování čtyřmi fakultami došlo mnohem později. Za něho se
koná roku 1568 v duchu tridentských usnesení první moravská synoda za účasti 250
kněží. Ovocem synody je nový breviář, misál i tridentský katechismus a vydáno
německy Písmo svaté. Byly zde např. vytýkány dvě neřesti našich krajů: opilství a
obžerství. Za jeho působnosti vzniká v Brně 1572 podobná jezuitská kolej jako
v Olomouci. Za jeho nástupce biskupa Pavlovského císař Rudolf II. mu listinou r.
1588 potvrdil starou hodnost knížete a hraběte České královské kaple, jež měli
olomoučtí biskupové od dob Karla IV. Zavedl gregoriánský kalendář na Moravě a
založil seminář pro chudé žáky k zajištění kněžského dorostu. Na synodě 1591 byly
prohlášeny všechny dokumenty tridentské, zvláštní řád pro kněze, dohledem nad
prováděním předpisů pověřeni děkani. Spravedlivě a rázně se vypořádal s kapit.
děkanem Filiponem Dambrowskim, kterého pro travičství odsoudil k trestu smrti. Byl
prvním ctitelem moravských věrozvěstů Cyrila a Metoděje, silnou osobností,
bojovníkem za církev zítřka.
Jeho nástupcem byl zvolen všemi hlasy František kardinál Dietrichstein. Přes svůj
vznešený původ byl biskupem nového typu. Příkladný pastýř náboženskou horlivostí,
často kázal, zpovídal, zkoušel děti z náboženství, rád podával svaté přijímání, vodíval
procesí bos, hostil chudé a sám je obsluhoval, sloužil mši sv. vězňům a jedl s nimi.
Kapucínům vystavěl klášter v Mikulově a Olomouci. Povolal piatristy do Mikulova,
Lipníka a Strážnice r. 1631. Za olomouckého biskupa kardinála Františka
Dietrichšteina , nar. 1570 v Madridu, který je od r. 1599 olomouckým biskupem, se
v Luhačovicích usazují 1629 Serenyové, které koupili synové Františka Serenyho
z uherského hraběcího rodu Pavel a Gabriel v témže roce od knížete Lichtenšteina.
Roku 1633 se rozdělili. Pavel dostal Luhačovice, kteréž roku 1668 synu, svobodnému
pánu, později hraběti Ondřejovi a tento opět r. 1688 synu Wolfgangovi Ondřejovi
zanechal. Gabriel, mladší syn Františkův, maje po rodičích Nový Světlov, koupil r.
1648 Milotice, r. 1653 Kunvald, r. 1655 Zlín a konečně roku 1622 Lomnici. Od r.
1650 do r. 1654 držel též Pohořelice. Byl nejprve nejvyšším sudím, pak nejvyšším
komorníkem a naposledy hejtmanem markrabství Moravského, jakož i JMC komořím
a tajným radou, dosáhl 7.dubna 1656 první z rodu svého povýšení do stavu hraběcího.
Zemřel v Brně 6. května 1648. S manželkou Alžbětou, rozenou Zahrádeckou ze
Zahrádek, zplodil syny Františka a Jana Karla. Mladší – Jan Karel – dostal po otci
Nový Světlov a Milotice, ku kterýmž roku 1627 Vycěnovice (nyní Vacenovice u
Milotic) přikoupil. Mimo to koupil ještě r. 1667 Horní Bojanovice a r. 1684
Guntersdorf v Rakousích pod Enží. Slouže co generál ve vojště císařském zemřel
okolo r. 1690. Nad jeho nezletilými dětmi vedla poručnictví vdova Ernestina Barbora,
rozená hraběnka z Löwensteinu, která r. 1692 sirotkům těmto Svatobořice a v Čechách
Blatnou a Skořetice koupila. Nejmladší syn Jana Karla Leopold vstoupil do řádu
maltézského a zemřel již okolo r. 1713, jeho starší bratr Josef dostal Blatnou a
Skořetice v Čechách a zemřel jako JMC. komoří, tajný rada a místodržící v království
Českém r. 1742 bezdětek, odkázav zboží své vdově Marii Alžbětě, rozené hraběnce
Život farností číslo 7-8
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z Valdšteina do života, jejž ukončila r. 1787 zemřevši. Karel Antonín, nejstarší syn
Jana Karla, držel Nový Světlov, Milotice a Svatobořice, jakož i Guntersdorf a Horní
Bojanovice, kteréžto dva poslednější statky ale roku 1717 a r. 1723 prodal. Byl JMC.
komořím, tajným radou arcikněžny Marie Magdaleny (dcery po císaři Leopoldovi I.
pozůstalé) nejvyšším hofmistrem a zemřel bez mužských potomků r. 1746, načež
jehož statky připadly dceři Karolině, jež se narodila r. 1700, zemřela co provdaná
hraběnka A. Julienová r. 1750. /Naučný slovník VIII.254/
Pokračování příště
Mgr. Vladimír Měřínský
ŽIVOT A POSLÁNÍ KŘESŤANŮ V CÍRKVI A VE SVĚTĚ
Sněm jako událost obdarování a nového porozumění (Církev dnes)
Jeden z úmyslů apoštolátu modlitby na květen, který nám předkládá Svatý otec a
naši biskupové je misijním: Aby Maria, Hvězda evangelizace směřovala poslání církve
k ohlašování Krista všem lidem. Je obsahem i 16. článku Závěrečného dokumentu
PSKC v ČR: Služba potřebným je službou evangeliu. Kdo hlásá evangelium, jde
cestou lásky, mnohotvárného nasazení a rozhodnutí pro velkodušnost bez přestávek a
bez hranic. Obecně řečeno jsou to postuláty nelehké, vždy však potřebné. Přesvědčili
jsme se jak v minulosti tak v současnosti a nebude tomu jinak ani v budoucnosti.
Zeptáme-li se, kde jsou potřebné, nelze žádnou oblast lidského počínání pominout.
Právě v době, kdy koncipuji tento příspěvek, se na obrazovce televize Noe odvíjela
reportáž z návštěvy papeže Františka v Jordánsku, Palestině a Izraeli, jež je reálným
příkladem činné evangelizace všemu lidstvu. V širším smyslu je evangelizace složitou
a dynamickou skutečností. Podle definice Pavla VI., uvedené v Evangelii nuntiandi
/EN 24/, je „obnovením lidstva, svědectvím, jasnou zprávou, souhlasem srdce,
vstupem do společenství (tj. církve), přijetím znamení (tj. svátostí), podněty
apoštolátu“. Jinými slovy, evangelizace je uskutečnění pověření: „Jděte... učte všechny
národy, křtěte je... „/Mt 28,19/. To vše jsme mohli v jeho odvážné misi díky naší
televizi Noe na vlastní oči vidět.
Jako pomocníci v denním apoštolátu modlitby Svatý otec zmiňuje Marii, hvězdu
evangelizace ve spojitosti s rolí ženy obecně. Říká: „Role ženy se odráží v postavě
Panny Marie, jež lidstvo ochraňuje, utěšuje a je matkou celého společenství. Žena má
dar mateřství, něhy: pokud nedokážeme přijmout všechno její bohatství, náboženská
komunita se stane nejen machistickou (mužskost na úkor ženy, která nemá možnost
uplatnit svůj intelekt či nadání pro jinou práci, zdůraznění maskulinity – mužských
rysů chování, mužský šovinismus, chlapskost a agresivita), ale i hrubou a strohou a
posvátnost v ní bude špatně chápána... a nejen to, v našem pojetí znamená Panna
Maria víc než apoštolové. Podle jednoho mnicha ze 2. století má křesťanství 3
dimenze: Marii jako Matku Pána, katolickou církev a duši. Ženská přítomnost
v katolické církvi se nedostatečně zdůrazňovala, neboť pokušení machismu
neumožnilo dobře vidět místo, které ženám ve společnosti náleží. My hovoříme o naší
katolické církvi v ženském rodě. Kristus uzavírá sňatek s církví, se ženou. Místo, do
Život farností číslo 7-8
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něhož dostáváme nejvíc úderů, na které se nejvíce útočí, je vždy tím nejdůležitějším.
Největší nepřítel člověka – satan se vydává do míst, kde nejsilněji cítí spásu, předávání
života, a žena je takovým místem, byla v dějinách vždy tím, kdo nejvíce trpěl. Byla
zneužívána, zotročena a odsouvána do pozadí. Ale písmo zmiňuje případy žen –
hrdinek, které nám ukazují Boží pohled na ženu: např. Rút, Judit... A feminismus, jako
filosofie, nepřináší těm, o nichž tvrdí, že jedná v jejich zájmu, žádné dobro, protože je
zahrnuje do projektu boje za určité požadavky, zatímco žena je mnohem více.
Feministické kampaně 20. století dosáhly svých cílů a tím to skončilo. Současná
feministická filosofie nezaručuje ženám důstojnost, kterou si zasluhují. Kdybych to
chtěl karikovat, řekl bych, že feminismu hrozí, že se stane machismem v sukních. /J.
Bergoglio, A. Skorka – O nebi a zemi/.
S výše uvedeným úmyslem modlitby na květen t.r. koresponduje poslání církve,
vyjádřené v 16. čl. Dokumentu PSKC v ČR – služba potřebným, dnes pregnantně
zdůrazňována, církví však činně realizována, jak nás o této aktivitě informuje např.
téměř každý týden Katolický týdeník. Různě se o nás mluví, i ve světě, ale ta lidská
solidarita, kterou naši spoluobčané prokazují svým blízkým, postiženým při různých
pohromách, ta svědčí o něčem... Papež František, ještě jako kardinál Bergoglio, při
jednom z pravidelných setkání se svým přítelem Abrahamem Skorkou, rabinem
v Buenos Aires na téma O chudobě říká: „V křesťanství jsme převzali tento verš –
židovské dědictví – z Izajáše: ... Nebýt netečný k vlastní krvi. /Iz 58,7/ Klíč k tomu
najdeme v podobenství posledního soudu, kdy král postaví jedny po své pravici a
druhé po své levici (dobré a zlé). Těm po pravici říká: „Pojďte požehnaní mého Otce,
(...) neboť jsem hladověl a dali jste mi jíst, žíznil jsem a dali jste mi pít, (...) byl jsem
nahý a oblékli jste mě, byl jsem nemocen a navštívili jste mě...“ Ptají se, kdy to učinili,
a on jim odpovídá, že pokaždé, když to učinili někomu z jeho nepatrných, učinili to
jemu. Ty druhé, kteří to neudělali, odsoudí.
V křesťanství je postoj vůči chudobě a chudému zásadně postojem reálného
závazku. A dodám ještě něco: tomuto závazku musíme dostát v živém kontaktu.
Nestačí, aby byl pouze zprostředkován institucemi, což je dobré, protože to má
znásobňující efekt, ale nestačí to, nezprošťuje toto povinnosti vstoupit s potřebnými do
kontaktu. Je třeba se o nemocného starat, i kdyby vzbuzoval odpor, ošklivost – je třeba
navštěvovat vězně... Mám z návštěv vězení hrůzu, poněvadž to, co tam člověk vidí, je
hodně tvrdé. A stejně tam jdu, protože Pán chce, abych byl s potřebnými, chudými,
trpícími ve skutečném, bezprostředním kontaktu. První pomoc v chudobě má povahu
bezprostřední výpomoci: „Máš hlad? Tady máš něco k jídlu.“ Ale u toho nesmí pomoc
skončit, je třeba vyznačit cestu k rozvoji a integraci do společenství. Chudý nesmí být
bytostí věčně na okraji. Nesmíme připustit, aby v podtextu bylo: „My, kteří se máme
dobře, dáme něco tomu, kdo se má špatně, ale ať zůstane, kde je, daleko od nás“. To
není křesťanské. Je bezpodmínečně nutné začlenit ho nejdříve do našeho společenství
prostřednictvím vzdělání, učňovských škol... Tak, aby mohl vykročit kupředu. Tato
koncepce se koncem 19. století uplatnila na školách, jež Don Bosco otevřel pro chudé
chlapce...
Chudého člověka degraduje, že nemá olej, který ho pomazává důstojností, totiž
práci. Chudého si nemáme ošklivit, chudému je třeba pohlédnout do očí... je to
Život farností číslo 7-8
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nepohodlné, ale musíme na sebe vzít, co prožíváme. Velkým nebezpečím v péči o
chudé je upadnout do ochranářského paternalismu, který neumožňuje růst. Povinností
křesťana je začlenit toho nejchudšího do své komunity, jak jen to jde, tak či onak ho
integrovat.“
Protože je květnový úmysl modlitby a na něho navazující čl. 16 DPSKC v ČR
obsahově (ale i jiné) velmi široký, rád bych, dá-li Pán, na tato aktuální témata navázal
příště.
Pokračování příště
Mgr. Vladimír Měřínský/

Bohoslužby v červenci a v srpnu – Újezd
1. července : Úterý
Ferie

19.00 Dr.:

2. července : Středa
Ferie

17.35 Új.:

3. července : Čtvrtek
Sv. Tomáše,
apoštola
4. července : Pátek
Sv. Prokopa, opata,
sv. Alžběty
Portugalské

18.30 Sl.:
19.00 Dr.:
15.30 Új.:
18.30 Sl.:
7.00 Új.:

5. července : Sobota
Slavnost sv. Cyrila
a Metoděje, patronů
Evropy

8.15 Sl.:
9.30 Dr.:
16.00 Lo.:

6. července : Neděle
14. neděle
v mezidobí
Pouť v Újezdě

7.00 Új.:
8.15 Sl.:
9.40 Új.:

Marie; Sv. Marie
Gorettiové, panny
a mučednice

11.00 Dr.:

7. července : Pondělí
Ferie

17.35 Új.:

8. července : Úterý
Ferie
Život farností číslo 7-8

19.00 Dr.:

Za + rodiče Machů, vnuka, + rodiče Zichovy,
jejich + děti, stařečky z obou stran, dar zdraví
a Boží požehnání pro živou rodinu
Za + Jana Černobilu, + rodiče a sourozence,
On
syna Petra, duše v očistci a Boží ochranu pro
živé rodiny
Za rodiče Tkadlecovy, rodinu Hnaníčkovu,
Kmoníčkovu, zetě Františka a pomoc Boží pro
živou rodinu
Za + Marii a Františka Machů,jejich
ChV
rodiče,rodinu Roščanskou,Miroslava Kuželu
a Boží ochranu pro živé rodiny.
Za živou a zemřelou rodinu Krausovu,
Hlavenkovu, Kouřilovu a babičku Annu
Za + manžela, jeho rodiče, Boží požehnání pro
An
živou rodinu a duše v očistci.
Če
Za farníky
Za + Josefa Kořenka, rodiče z obou stran,
staříčky, dar zdraví a Boží požehnání pro živou
rodinu
Za + Aloise Strbáka, + rodinu Strbákovu,
Barcuchovu, Staňkovu a duše v očistci
Za farníky
An
Za Jana Janoše, manželku, příbuzné a dary
Če
Ducha svatého pro živou rodinu
ZvV
Za + rodiče Urubkovy, dva syna, zetě, prarodiče
JaK
a Boží požehnání pro živou rodinu
Za + rodiče Tkadlecovi, rodiče z obou stran,
Františka Hnaníčka, Františka Anderse, duše
v očistci a Boží požehnání pro živou rodinu
Za + Josefa Martinku, jeho sestru , rodiče,
On
+ rodiče Vinklárkovy, duše v očistci, Boží
ochranu a požehnání pro živé rodiny
Za Františka Tichého, syna, rodiče z obou stran,
dva zetě, příbuzenstvo, duše v očistci a živou
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17.35 Új.:
9. července : Středa
Ferie

18.30 Sl.:

10. července : Čtvrtek 19.00 Dr.:
Ferie
11. července : Pátek
Sv. Benedikta,
opata, patrona
Evropy

15.30 Új.:

18.30 Sl.:
6.30 Új.:
12. července : Sobota
Sobotní památka
Panny Marie, Sv.
Jindřicha

16.00 Lo.:

7.00 Új.:
13. července : Neděle
15. neděle
v mezidobí
Pouť ve Slopném

8.30 Dr.:
9.40 Új.:
11.00 Sl.:

14. července: Pondělí
Bl. Hroznaty,
mučedníka
15. července: Úterý
Sv. Bonaventury,
biskkupa

17.35 Új.:
19.00 Dr.:
17.35 Új.:

16. července: Středa
Panny Marie
Karmelské
18.30 Sl.:
17. července: Čtvrtek
Bl. Česlava
a sv. Hyacinta, kněží

19.00 Dr.:
15.30 Új.:

18. července : Pátek
Ferie
Život farností číslo 7-8

18.30 Sl.:

rodinu
Na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní
a živou rodinu
Za zemřelé rodiče Urbanovy , Mozgvovy,
švagrovou Martu a Boží požehnání a ochranu
panny Marie pro živou rodinu
Za rodiče Struzkovy, zemřelou rodinu, duše
v očistci, dar zdraví a Božího požehnání pro
živou rodinu
Na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní,
zemřelého manžela (10. výročí úmrtí), + rodiče
z obou stran, dar zdraví a Boží požehnání pro
živé rodiny
Za Miloslava Fiodora, syny, rodiče z obou stran,
stařečky a Boží požehnání pro živou rodinu
Za Jana Machů rodiče z obou stran dar
zdraví,Boží požehnání pro živé rodiny
a duše v očistci.
Za + Jiřího Mikuláška, + rodiče Mikuláškovy,
zetě, vnuka, duše v očistci a Boží požehnání
pro živé rodiny
Za + Jindřicha Janků, dvoje rodiče, sourozence,
synovce Františka, dary Ducha svatého a Boží
požehnání pro živé rodiny
Za rodiče Pavelkovy, jejich děti, vnuky, vnučku,
tři zetě, dvoje stařečky, duše v očistci, pomoc
a ochranu Panny Marie pro celou rodinu
Za živé a + osmdesátníky z Újezdu
Za padesátníky ze Slopného
Za rodiče Polomíkovy, dvě dcery a Boží
ochranu pro živou rodinu
Za rodiče Holánkovy, dceru Marii, jejího
manžela, celou + rodinu, duše v očistci a ‚Boží
ochranu pro živou rodinu
Za zemřelého Jindřicha Zvonka, rodiče
Zvonkovi, rodiče Šomanovi, syna Jaroslava
a za švagra Jaroslava Sáblíka. Dar zdraví pro
živou rodinu.
Za + Aloise Žebráčka, dvoje rodiče a Boží
požehnání pro živou rodinu.
Za + rodiče Kupčíkovi, 3 syny, 2 snachy, 2 zetě,
2 vnuky, a manžele Svobodovy a + rodiče
Machů
Za + rodiče Častulíkovy,syny,zetě, duše
v očistci a Boží pomoc pro živou rodinu.
Za rodiče Lekešovy, dceru Helenu a Boží

ChV

KM

ŠF

ŠF
ChV
MH
MJ

On

Ov

Ku
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6.30 Új.:
19. července : Sobota
Sobotní památka
Panny Marie,
20. července: Neděle
16. neděle
v mezidobí
Pouť v Drnovicích
a v Dolní Lhotě
21. července: Pondělí
Sv.Vavřince
z Brindisi, kněze
22. července : Úterý
Sv. Marie Magdalény
23. července : Středa
Svátek sv. Brigity
Švédské, řeholnice
24. července : Čtvrtek
Ferie

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

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

25. července : Pátek
Svátek
sv. Jakuba, apoštola

18.30 Sl.:

sv. Kryštofa, vyznavače

26. července : Sobota
Sv. Jáchyma a Anny,
rodičů Panny Marie
27. července : Neděle
17. neděle
v mezidobí
"Valašská pouť"
na Ploštině
28. července :
Pondělí
Ferie
29. července : Úterý
Sv. Marty

6.30 Új.:
16.00 Lo.:
18.00 Dr.:
7.00 Új.:
8.15 Sl.:
10.30 Pl.:
17.35 Új.:
19.00 Dr.:

30. července : Středa 17.35 Új.:
Sv. Petra Chryzologa, 18.30 Sl.:
biskupa a učitele
církve
Život farností číslo 7-8

požehnání pro živou rodinu
Za Miroslava Žáčka, dvoje rodiče, snachu
Lenku, duše v očistci a ochranu Boží pro živou
rodinu
Svatební mše svatá
Za + Ladislava Králíka, + rodiče a jejich + děti
Za + Marii a Jana Jordánovi, sestru Belarmínu
a ochranu Boží pro živou rodinu
Za rodiče Bartošovy, Janošovy, syny a rodiče
Talašovy
Za Annu a Josefa Barcukchovy, jejich rodiče
a Boží požehnání pro živou rodinu
Hasiči Drnovice
Za + rodiče Machů, dva syny, jejich rodiče,
sourozence, duše v očistci a pomoc Boží pro
živou rodinu
Za Františka a Annu Častulíkovi a duše v očistci
Za rodiče Macíkovy, jejich rodiče, celou +
rodinu, rodinu Kudelovu, Boží ochranu pro
živou rodinu a duše v očistci
Za + Annu Hříbkovu, Marii Adámkovu, +
rodinu Hříbkovu a Ptáčkovu
Za rodiče Janošovy, Polčákovy, ostatní
příbuzenstvo, dar zdraví a Boží ochranu pro
živé rodiny
Za + rodiče Kovářovy, Josefa Změlíka, + rodinu,
duše v očistci, dar zdraví a Boží požehnání pro
živou rodinu
Za farníky
Na úmysl dárce
Za zemřelé rodiče Honkovy a Bližňákovy
za jejich zemřelé děti pomoc Boží a ochranu
Panny Marie pro živé rodiny.
Za + Stanislava Martinika (výroční mše svatá)
Za Vladimíra Dubce, jeho otce, duše v očistci
s prosbou o Boží požehnání pro živé rodiny
Za umučené na Ploštině a jejich živé
i + příbuzné
Za zemřelé Annu a Františka Ambrusovy, jejich
dvě dcery, zetě a Boží ochranu pro živou rodinu.
Za + rodiče Marcaníkovy, děti, rodiče z obou
stran, dar zdraví, Boží požehnání pro živou
rodinu, živé a + kněze
Za + Marii Machů, celou živou a + rodinu
Za + Miroslava Růžičku, rodinu ‚Drgovu,
Miškaříkovu, Medřickou, Láníkovu a dar zdraví
pro jejich živé rodiny

ŠF

Ku
Če
Am
KV

On

Ov

Ra

Ku

An
ChV

On

MJ
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31. července : Čtvrtek 19.00 Dr.:
Sv. Ignáce z Loyoly,
kněze

Za Františku Novákovu, rodiče z obou stran, za
rodiče Šeré, rodinu Kovaříkovu a dar zdraví pro
živou rodinu.

1. srpna : Pátek
Sv. Alfonsa
z Liquory,
biskupa a učitele

15.30 Új.:

Za rodiče Josefa a Vlastu Polčákovy, ostatní
příbuzenstvo, duše v očistci a Boží ochranu pro
živé rodiny
Ke cti sv. Tarzícia a Dominika Savia za
ministranty ze Slopného

2. srpna : Sobota
Panny Marie
Královny andělů

6.30 Új.:

18.30 Sl.:

16.00 Lo.:
7.00 Új.:

3. srpna : Neděle
18. neděle
v mezidobí

8.15 Sl.:
9.40 Új.:
11.00 Dr.:

4. srpna : Pondělí
Sv. Jana Marie
Vianneye, kněze

On

19.00 Dr.:

Za zemřelé rodiče Prchlíkovi,vnuka Pavla
Dary Ducha svatého a Boží požehnání pro živou
rodinu.
Za + Zdenka Šafaříka k nedožitým osmdesátým
narozeninám, rodiče z obou stran, dar zdraví,
Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro
živou rodinu
Za manžela Vladimíra Hlavicu, dvoje rodiče
a dar zdravý pro živou rodinu

Ra

18.30 Sl.:
19.00 Dr.:

Za+Miroslava Machuču, jeho zemřelé rodiče
a za + rodiče Raškovy

15.30 Új.:

Za Vladimíra Čecha, rodiče z obou stran,
sourozence, švagry a švagrovou, synovce Mirka
a ochranu Panny Marie pro živou rodinu
Za zemřelé rodiče Starovy, syna Karla a dar
zdraví pro živou rodinu

8. srpna : Pátek
Sv. Dominika, kněze
18.30 Sl.:
9. srpna : Sobota
Svátek sv. Terezie
Benedikty od Kříže
panny a mučednice
Život farností číslo 7-8

An
Če
ZvV
JaK

Za + Karla Urubka,jeho rodiče,rodiče Drgovy
a dar zdraví pro živou rodinu.

17.35 Új.:

7. srpna : Čtvrtek
Sv. Sixta II., papeže
a druhů, mučedníků

Za + rodiče a prarodiče Slovákovi Boží
požehnání a ochranu Panny Marie pro živou
rodinu
Za Františka Kozubíka, Michala Esterku a celou
živou rodinu
Za + Františka Machů, rodiče, stařečky z obou
stran a ochranu Panny Marie pro živou rodinu
Za Ludmilu Manišovu, manžela a dceru Marii.

Ku

17.35 Új.:

5. srpna : Úterý
Panny Marie Sněžné
6. srpna : Středa
Svátek Proměnění
Páně

Za + Jaroslavu Janošovu, živou rodinu a rodiče
z obou stran
Za + rodiče Juráskovy

KM

6.30 Új.:
16.00 Lo.:

Za zemřelou rodinu Bockovu,Tomšů, Maňasovu
a duše v očistci.
DD 329

MJ

Ku
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7.00 Új.:
10. srpna : Neděle
19. neděle
v mezidobí
Svátek sv. Vavřince,
jáhna a mučedníka

8.15 Sl.:
9.40 Új.:
11.00 Dr.:

11. srpna : Pondělí
Sv. Kláry, panny

17.35 Új.:

12. srpna : Úterý
Sv. Jany Františky
de Chantal, řeholnice

19.00 Dr.:
17.35 Új.:

13. srpna : Středa
Ferie
18.30 Sl.:
14. srpna : Čtvrtek
Sv. Maxmiliána
Marie Kolbeho,
kněze a mučedníka

19.00 Dr.:

17.00 Dr.:
19.00 Sl.:
6.30 Új.:

16. srpna : Sobota
Sv. Rocha a sv.
Štěpána Uherského,
vyznavačů

16.00 Lo.:
18.00 Dr.:
7.00 Új.:

17. srpna : Neděle
20. neděle
v mezidobí
Patrocinium sv.
Rocha ve Slopném

9.40 Új.:
11.00 Sl.:

Život farností číslo 7-8

An
ZvV

Ra
MJ

On

Ra

Adorační den ve Slopném
6.30 Új.:
15.30 Új.:

15. srpna : Pátek
Slavnost
NANEBEVZETÍ
PANNY MARIE

Za Františku a Josefa Raškovy, jejich rodiče,
sourozence a duše v očistci
Za zemřelou rodinu Řehákovu, Roubalíkovu a
Váňovu, s prosbou o požehnání a dary Ducha
svatého pro živé rodiny
Za farníky (sv. křest)
Za + rodinu Stružkovu, Machovskou,
Káčerovu, Františku Vychodilovou, duše
v očistci a Boží pomoc a ochranu Panny Marie
Za + Františka a Andělu Tomšů, + rodinu
Tomšů, Frýželkovu, Boží ochranu a pomoc pro
živé rodiny a duše v očistci
Za Jarmilu Urbanovu, její rodiče, dvoje
stařečky, jejich syny, vnuka Josefa a dar zdraví
pro živou rodinu
Za + Františka Machů, zetě Antonína, rodiče
Machů, Polomíkovy, + sourozence, dar zdraví a
Boží ochranu pro celou živou rodinu a duše
v očistci
Za + Miroslava Švihla, sestru Boženu a ochranu
Pannny Marie pro živou rodinuj
Za rodiče Fojtů, syna, snachu, tři zetě a dar
zdraví pro živou rodinu

Za + Jaromíra a Annu Belžíkovy, syna
Františka, + sourozence, rodiče z obou stran a
duše v očistci
Za + rodiče Běloňovi, syna Františka, zetě
Antonína a dar zdraví pro živou rodinu
Za Františka Hlavenku,vnuka Michala,dvoje
rodiče, sourozence,duše v očistci a požehnání
pro živou rodinu
Za zemřelé rodiče Antonína a Annu Vaculovi a
syna Antonína a za celou živou rodinu Vaculovu
Za + Josefa Kuželu, bratra, dvě sestry, dvoje
rodiče, hojnost darů Ducha svatého pro živé
rodiny
Za + Jana Barcucha, děti, + dvoje rodiče, jejich
děti, zetě, vnučku a Boží ochranu pro živé
rodiny.
Za zemřelou Jarmilu a Josefa Macíkovy jejich
dceru Jarmilu, zemřelé rodiče Slovákovy, jejich
dceru Marii, syna Františka, vnučku Barboru a
Boží ochranu pro živou rodinu
Za + Zdenu Gackovu, rodinu Machů, rodinu
Baroňovu a Boží požehnání pro živou rodinu
Za šedesátníky ze Slopného

Ma
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18. srpna : Pondělí
Ferie

17.35 Új.:

19. srpna : Úterý
Ferie Sv. Jana
Eudese, kněze

19.00 Dr.:
17.35 Új.:

20. srpna : Středa
Sv. Bernarda,
opata a učitele církve

18.30 Sl.:
19.00 Dr.:

21. srpna : Čtvrtek
Sv. Pia X., papeže
15.30 Új.:
22. srpna : Pátek
Panny Marie
Královny
23. srpna : Sobota
Sv. Růženy z Limy,
panny
24. srpna : Neděle
21. neděle
v mezidobí

18.30 Sl.:
6.30 Új.:
16.00 Lo.:
7.00 Új.:
8.15 Sl.:
9.40 Új.:

Svátek sv. Bartoloměje,
apoštola

11.00 Dr.:
25. srpna : Pondělí
Sv. Kristýna a druhů,
Sv. Ludvíka a sv.
Josefa Kalasanského,
26. srpna : Úterý
Ferie

17.35 Új.:

Za + Františku a Stanislava Fojtů, duše v očistci
a ochranu Panny Marie pro živou rodinu

19.00 Dr.:

Za rodiče Kúdelovy, syna Staníslava, zetě
Františka, rodinu Prokešovu, Jana Šašinka, Boží
ochranu a pomoc Boží pro živou rodinu
Za Svatopluka Andrýska, zemřelou rodinu
Salajovu a Peškovu a dar zdraví a Boží
požehnání pro živou rodinu

17.35 Új.:
27. srpna : Středa
Sv. Moniky
28. srpna : Čtvrtek
Sv. Augustina,
biskupa a uč. církve

18.30 Sl.:
19.00 Dr.:
15.30 Új.:

29. srpna : Pátek
Umučení sv. Jana
Křtitele

Život farností číslo 7-8

Za + Josefa Martinku, jeho sestru , rodiče, +
rodiče Vinklárkovy, duše v očistci, Boží ochranu
a požehnání pro živé rodiny
Za + manžela Josefa, dvoje rodiče, dva bratry,
švagra, švagrovou, prarodiče, rodinu
Poláchovou a dar zdraví a Boží požehnání
Za Karla Hlavičku a syna Karla Hlavičku,za
rodiče z obou stran a duše v očistci
Za rodiče Jurkovy, jejich syna Miroslava a duše
v očistci
Za zemřelé rodiče Pavelkovi,
sourozence,švagrové, snachu, zetě, vnučku,
Jonáška a duše v očistci.
Za živé a zemřelé členy rodiny Zvonkovy
a Kráčalíkovy
Za + Josefa Chromčáka, živou a + rodinu
Chromčákovu, Mikulkovu a Boží požehnání
pro celou rodinu
Za farníky
Za + rodiče Marii a Karla Žáčkovy, dceru,
zetě a dar zdraví pro živou rodinu
Za živé i zemřelé šedesátníky z farnosti
Za + rodiče Vaňkovy, zemřelou manželku
a dva švagry
Za + Františka Kořenka,rodiče, bratra, sestry,
švagry, nemocnou osobu a Boží pomoc pro
živou rodinu
Za + Jana Machů, zetě, živou rodinu a duše
v očistci

18.30 Sl.:

Na poděkováni pánu Bohu u příležitosti
životního jubilea s prosbou o další pomoc ,dar
zdraví a ochranu panny Marie pro živé rodiny.
Za + rodiče Měřičkovy, jejich syna Františka,
všechny sourozence, rodiče z obou stran a Boží
ochranu pro celou rodinu
Za zemřelého Jindřicha Janků, Jiřinu a
Bohumila Váňovy a za dar zdraví a Boží
požehnání pro živé rodiny.
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30. srpna : Sobota
Ferie

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

31. srpna : Neděle
22. neděle
v mezidobí

9.40 Új.:
11.00 Dr.:

Za Františka Bartoše, rodiče, Aloise Buriánka,
dar víry, dar zdraví a Boží požehnání pro živou
rodinu
Za farníky
Za + Stanislava a Marii Petrů, jejich + rodiče,
sourozence a živou rodinu.
Za školní mládež
Za zemřelé rodiče z obou stran, Františka
Stružku, dceru Marii a Boží ochranu pro živou
rodinu.

ŠF

An
ChV
ŠF
KJ

Bohoslužby v červenci a v srpnu – Horní Lhota
3. července : Čtvrtek
Sv. Tomáše, apoštola
4. července : Pátek
Sv. Prokopa, opata,
sv. Alžběty Portugalské
5. července : Sobota
Slavnost sv. Cyrila
a Metoděje, patronů
Evropy
6. července : Neděle
14. neděle v mezidobí
Pouť v Újezdě

17.30

Za + Annu a Marii Dočkalovu, její sestru, rodiče z obou
stran a ochranu Boží pro celou živou rodinu

17.30

Za + rodiče, duše v očistci a pomoc Panny Marie pro celou
živou rodinu
Na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní, s prosbou
o požehnání a hojnost darů Ducha svatého do dalšího
života pro rodinu Řehákovu a Roubalíkovu
Za členy živého růžence

7.00
17.30
6.55
9.30

Sv. Marie Gorettiové, panny
a mučednice

18.30
7. července : Pondělí
Ferie
10. července : Čtvrtek
Ferie
11. července : Pátek
Sv. Benedikta,
opata, patrona Evropy
12. července : Sobota
Sobotní památka Panny
Marie, Sv. Jindřicha

17.30

15. července : Úterý
Sv. Bonaventura, biskup
Život farností číslo 7-8

Sehradice: Za + Františka Latináka k stému výročí jeho
narození a čtyřicátému výročí jeho úmrtí za + jeho ženu
Marii duše v očistci a za ochranu,zdraví a Boží požehnání
pro živé rodiny.
Za + Aloise Chupíka, jeho rodiče, duše v očistci a Boží
ochranu pro živou rodinu

17.30

Za zemřelé rodiče Ludmilu a Josefa Sanytrákovy,
duše v očistci a Boží ochranu pro celou živou rodinu.

17.30

Za + rodiče Hedviku a Václava Šenovské

6.55
13. července : Neděle
15. neděle v mezidobí
Pouť ve Slopném

Za + Marii Čepičkovu a duše v očistci
Za + Aloise Divoku, dvoje rodiče, duše v očistci a Boží
požehnání pro živou rodinu

9.30

17.00

Za + rodiče Marii a Františka Latiňákovy, dar zdraví a
ochranu Boží pro celou rodinu
Za Františka Matulíka, jeho rodiče, Miroslava Lanterbacha,
jeho rodiče, rodiče Krejčí, Kovářovy, Boží ochranu a dar
zdraví živým rodinám
Sehradice: Mše sv. a Mariánské večeřadlo (P. Stříž)
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17. července : Čtvrtek
Bl. Česlava, sv.Hyacinta
kněží
18. července : Pátek
Ferie
19. července : Sobota
Sobotní památka
Panny Marie,
20. července : Neděle
16. neděle v mezidobí
Pouť v Dolní Lhotě
a v Drnovicích
21. července : Pondělí
Sv. Vavřince z Brindisi,
kněze a učitele církve
24. července : Čtvrtek
Ferie
25. července : Pátek
Svátek sv. Jakuba,
apoštola
26. července : Sobota
Sv. Jáchyma a Anny,
rodičů Panny Marie
27. července : Neděle
17. neděle v mezidobí
"Valašská pouť"
na Ploštině
31. července : Čtvrtek
Sv. Ignáce z Loyoly,
kněze
1. srpna : Pátek
Sv. Alfonsa z Liquory,
biskupa a učitele
2. srpna : Sobota
P M Královny andělů
3. srpna : Neděle
18. neděle v mezidobí
4. srpna : Pondělí
Sv. Jana Marie
Vianneye, kněze
7. srpna : Čtvrtek
Sv. Sixta II., papeže
a druhů, mučedníků
8. srpna : Pátek
Sv. Dominika, kněze
9. srpna : Sobota
Život farností číslo 7-8

17.30

Za + Annu a Karla Kuželovy, syna Karla v cizině a Boží
požehnání pro živou rodinu

17.30

Za Stanislava Navrátila, rodiče Navrátilovy, Štrajtovy,
Stratilovy, Marii Mikulcovu a Boží ochranu pro živé
rodiny

17.30

Za dvoje + rodiče, jejich + děti, duše v očistci a Boží
požehnání pro živou rodinu

6.55

Za + Luboška a Michalku Barcuchovu, Annu a Aloise
Petrů, duše v očistci a Boží ochranu pro celou živou rodinu
Dolní Lhota – pouť – za farníky a poutníky

9.30
18.30

Sehradice: Za zemřelé rodiče z obou stran za + manžela
dceru Marii a za zdraví a ochranu Boží pro živé rodiny
a za duše v očistci.

17.30

Za živé a + rodiče Schovajsovy a Honzovy

17.30
17.30

Za + Oldřicha a Marii Oškerovy, sourozence, dvoje rodiče,
duše v očistci a celou živou rodinu

6.55

Za + rodiče Annu Jana Polomíkovy, Josefa Válka a duše
v očistci
Za + rodiče Marii a Františka Sanytrákovy a Boží ochranu
pro celou živou rodinu

9.30
17.30

Za+ Miroslava Polomíka, + rodiče, syny, s prosbou o dar
zdraví pro celou živou rodinu

17.30

Za úmysl dárce

17.30
6.55
9.30

Za členy živého růžence
Za + rodiče Januškovy, Pláškovy, celou + a živou rodinu
Za + Josefa Zámečníka, rodiče, sestry, bratra, Marii
a Františka Šenovských, dceru Jitku, živou a + rodinu
Sehradice: Za + rodiny Manduchovy,Novosadovy,
Váňovy, Roubalíkovy, s prosbou o Boží ochranu pro živé
rodiny a duše v očistci.

18.30

17.30

Za + Lubomíra Vaněčku jeho rodiče, zetě Milana, rodiče
Závadovy, jejich syna a celou živou rodinu

17.30
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Svátek sv. Terezie
Benedikty od Kříže
panny a mučednice

17.30
6.55

10. srpna : Neděle
19. neděle v mezidobí
Svátek sv. Vavřince,
jáhna a mučedníka
14. srpna : Čtvrtek
Sv. Maxmiliána Marie
Kolbeho, kněze a muč.
15. srpna : Pátek
Slavnost
NANEBEVZETÍ
PANNY MARIE
16. srpna : Sobota
Sv. Rocha a sv. Štěpána
Uherského, vyznavačů
17. srpna : Neděle
20. neděle v mezidobí
Patrocinium sv. Rocha
ve Slopném
18. srpna : Pondělí
Ferie
21. srpna : Čtvrtek
Sv. Pia X., papeže
22. srpna : Pátek
Panny Marie Královny
23. srpna : Sobota
Sv. Růženy z Limy,
panny
24. srpna : Neděle
21. neděle v mezidobí
Svátek sv. Bartoloměje,
apoštola

28. srpna : Čtvrtek
Sv. Augustina,
biskupa a učitele církve
29. srpna : Pátek
Umučení sv. Jana
Křtitele
30. srpna : Sobota
Ferie
31. srpna : Neděle
22. neděle v mezidobí

9.30
17.30
7.00
17.30
17.30
6.55
9.30
18.30
17.30

Za + Františka a Bohumilu Heinzovy a celou + rodinu
Za stařečky Latinákovy, rodiče Idesovy, bratra Aloise,
Josefa Václavíka, duše v očistci a Boží ochranu pro živou
rodinu
Za + Jaroslava a Ludmilu Máčalovy, rodiče a sourozence
z obou stran
Za Marii Žáčkovu, jejího bratra Aloise, Františku
Žalůdkovu, rodiče z obou stran a duše v očistci na které
žádný nepamatuje
Za + rodiče Martincovy, syna Miroslava, jeho manželku a
celou rodinu s prosbou o Boží ochranu a pomoc
Za + Jana Bětíka a Boží ochranu pro celou rodinu
Za + Františku a Antonína Chalupovy, jejich rodiče a duše
v očistci
Za + Marii a Bohuslava Maňasovy, dvoje rodiče,
sourozence, duše v očistci, dar zdraví, Boží požehnání a
ochranu Panny Marie pro živé rodiny
Za farníky (svatý křest)
Sehradice: Za +rodiče a bratra Poloníkovy,ochranu a
pomoc Boží pro živé rodiny a duše v očistci.
Za + rodinu Krejčřovou, Matulovou, jejich + příbuzenstvo
a Boží požehnání pro živou rodinu

17.30
17.30
6.55
9.30
17.30

17.30
17.30
6.55
9.30

Za + Vladislava Mikuláška, Františka Petráše, Jaroslavu
Pavlíčkovu, rodiče z obou stran, celou živou a + rodinu
Za živou a + rodinu Máčalíkovu, syna Radka, rodiče
Beňkovy a duše v očistci
Za + Antonína Boráně, dvoje rodiče, celou + rodinu,
dar zdraví a Boží ochranu pro živou rodinu
Za + rodinu Váňovu, rodiče, sourozence, manžele
Hradilovy, celou živou rodinu a poděkování za dožitých 65
let
Za + syna Radima, zivou a + rodinu, kmotru a duse
v ocistci.
Za Josefa Boráně, rodiče z obou stran, duše v očistci
a dar zdraví pro živou rodinu
Za Zdeňka Bližňáka, zdraví a Boží požehnání pro živou
rodinu
Za členy hasičského sboru

Farní knihovna v Újezdě
Život farností číslo 7-8
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V době letních prázdnin bude farní knihovna v Újezdě uzavřena

Jak vznikly písně …
Hospodine pomiluj ny
Hospodine, pomiluj ny je nejstarší známou českou duchovní písní. Vznikla
zřejmě na přelomu 10. a 11. století. Jedná se o chorál jednoduché formy s 8 verši, bez
rýmu a strofického členění.
Prapůvod skladby lze vidět ještě v odkazu cyrilometodějského působení a její
definitivní verze vznikla v době, kdy staroslověnština zápasila s latinou a přijímala
do sebe české prvky. Autorství písně bylo připisováno přímo svatému Vojtěchu.
Ačkoli to nebylo potvrzeno, mohlo tomu tak být, protože je prokázáno, že sv. Vojtěch
hudbu skládal – v době svého polského pobytu složil např. píseň „Boga-Rodzica“
(Bohorodička), kterou Poláci zpívali jako píseň bojovou.
Píseň „Hospodine pomiluj ny“ je poprvé doložena roku 1055, kdy byla
zpívána při volbě knížete knížete Spytihněva II. Nejstarší notový dochovaný zápis
pochází z kroniky břevnovského mnicha Jana z Holešova z roku 1397. Byla zpívána i
mimo kostel, zejména při slavnostních příležitostech, i jako píseň válečná. Karel IV.
ji zařadil do korunovačního řádu. Mistr Jan Hus ji dával zpívat v Betlémské kapli.
Společně se Svatováclavským chorálem patřila k prvním českým národním
hymnám. Je to nejstarší staroslověnská píseň, která byla asimilována českou kulturní
tradicí a jako jediná přežila zkázu staroslověnského písemnictví. První verše písně jsou
pouze překladem řeckých církevních invokací (Kyrie eleison = Pane, smiluj se), což
poukazuje na to, že se jednalo původně o píseň modlitební. Nápěv je odvozen z
byzantské liturgické hudby. Píseň se zpívá dodnes, většinou po bohoslužbách ve
znění, které je jen málo změněnou verzí původního textu.
Hospodine, pomiluj ny!
Jezu Kriste, pomiluj ny!
Ty, spase všeho mira,
spasiž ny i uslyšiž,
Hospodine, hlasy našě!
Daj nám všěm, Hospodine,
žizn a mír v zemi!
Krleš! Krleš! Krleš!
 Vysvětlivky staročeských a zbytkových staroslověnských formulací : pomiluj
ny = smiluj se nad námi, spase = spasiteli mira = světa, spasiž ny i uslyšiž =
spas nás a vyslyš, žizn = dostatek, mír = pokoj, Krleš = Kyrie eleison (Pane,
smiluj se)
Stejně jako v případě Svatováclavského chorálu se tato píseň stala několikrát
předlohou pro skladatele vážné hudby. Nejvýznamnějšími jsou: šestivětá skladba
Miloslava Kabeláče: Proměny I a II chorálu „Hospodine, pomiluj ny“, kde část I byla
složena pro pěvecký sbor, část II pak pro klavír a orchestr a Janáčkovy variace na
Život farností číslo 7-8
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toto téma Hospodine, pomiluj ny pro smyčcový kvartet a smíšený sbor s doprovodem
varhan, harfy, tří trubek, čtyř trombónů a tuby.
Připravil František Čech

ZPRÁVY A INFORMACE
Mše sv. o svátku sv. Cyrila a Metoděje v Újezdě pouze v 7.00 hodin ráno, ve Slopném v 8.15; v Drnovicích v 9.30 a v Loučce v 16.00 hodin.
Mši sv. o újezdské pouti v neděli 6. července bude sloužit d.p. P. Petr Boštík SDB,
kaplan ve Zlíně u Panny Marie na Jižních Svazích.
Slopenská hlavní pouť v neděli 13. července – 18. výročí posvěcení kostela. Mše sv.
za padesátníky ze Slopného bude v 11.00 hodin.
Slavná mše sv. ke cti Panny Marie Karmelské bude v neděli 20. července v 9.30
v Dolní Lhotě. Při mši svaté bude sbírka na dokončení stavby kostela.
Slavnost Posvěcení chrámu – 13. výročí posvěcení kostela v Drnovicích bude taktéž
v neděli 20. července. Slavná mše svatá za členy Hasičského sboru z Drnovic bude
v 11.00 hodin.
Pouť na Svatý Hostýn pořádají věřící z Vlachovic ve středu 23. července 2014.
Přihlásit se a podrobnější informace na tel. č.: 731286019 (František Kořenek). Výjezd
autobusu na Svatý Hostýn je zajištěn.
Ploština 2014 – 69 výročí vypálení osady Ploština
vzpomeneme v neděli 27. července. Mše sv. v 10.30
na Ploštině. Hlavním celebrantem bude d. p. Petr
Bulvas, biskupský delegát pro pastoraci v Olomouci
a bývalý kaplan ve Valašských Kloboukách.
Přihlášky do vyučování náboženství ve škole se u
nás podávají jako v minulých létech během července
a srpna. Vyplněnou přihlášku odevzdají rodiče,
jejichž dítě v září nastoupí do první třídy Základní
školy duchovnímu správci osobně.
Mládežnické aktivity o prázdninách. Kromě dvou
turnusů denního tábora na faře v Újezdě, plánujeme
pro děti tři akce a sice 8. července: Pěší pouť dětí ke
kapličce sv. Františka; 5. srpna: Jednodenní pěší
pouť dětí k Panně Marii „U Chladné studny“ nad Vizovicemi a 11. srpna: Jednodenní
pěší pouť dětí na Hložec. Bližší informace a přihlášky u paní katechetky Ambrůzové.
Mezinárodní pěší pouť mládeže a rodin do Čenstochové ve dnech 31.7 – 12.8.2014
je určená všem, kdo mají mladého ducha, vychází letos z Olomouce a jde trasou
Svatojakubské poutní cesty přes Svatý Kopeček až do Polska. Poutníky provází
zakladatel a organizátor pouti, polský kněz Anrztej Szpak SDB a pomáhají mu
řeholníci z různých řádů. Informace: e-mail: nagl@arcibol.cz, tel.: 605 274 911.
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Pouť k Panně Marii Provodovské bude
letos v neděli 10. srpna 2014. Procesí vyjde
z Horní Lhoty v neděli ráno v 6.45 od
kostela. Zde přijmeme požehnání a na
Maleniska doputujeme na mši sv. v 9.00.
Další mše sv. v 10.30, odpolední ve 14.30.
Arcidiecézní pouť rodin k Panně Marii
Svatohostýnské, která má být vrcholem
Roku rodiny se koná v sobotu 30. srpna
2014 na Svatém Hostýně. Pěší putování
v 8.00 hodin od hřbirova v Bystřici pod
Hostýnem, mše sv. v 10.00 hodin. Po mši
svaté je připravený bohatý program pro
děti i dospělé. Podrobnosti pouti budou
vyvěšeny v srpnu na vývěskách našich
kostelů.
Pěší pouť tatínku s dětmi. Ze Svatého Kopečka u Olomouce na Svatý Hostýn 26.-28.
září 2014. Pouť provází P. Ambrož Šámal, OPraem., kaplan ze Svatého Kopečka.
Informace: Petr Markovič, e-mail: markovic@arcibol.cz, tel.: 587 405 293.
Před 25. lety byl po dlouhé době jmenován pro naši arcidiecézi biskup ThDr.
František Vaňák, který po sametové revoluci byl Svatým otcem Janem Pavlem II. pak
jmenván arcibiskupem olomoucké arcidiecéze. Pohřben na Svatém Hostýně.

SKUPINY

ÚKLIDU

SKUPINY ÚKLIDU

V kostelích újezdské farnosti v červenci 2014

V kostelích újezdské farnosti v srpnu 2014

____________________________________________________

__________________________________________________

Dat. : Újezd : Drnovice : Slopné :
__________________________________

Dat. : Újezd : Drnovice : Slopné :
_________________________________

5.7.:
12.7.:
19.7.:
26.7.:

18
1
2
3

8
9
10
11

14
15
16
1

2.8.:
9.8.:
16.8.:
23.8.:
30.8.:

4
5
6
7
8

1
2
3
4
5

2
3
4
5
6
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