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O RODINĚ
Svatý Otec se ve svém Listu
rodinám snaží ukázat poklad,
krásu a plnost pravdy o
manželství, rodině a životě, a zve
všechny lidi dobré vůle, aby
usilovali o totéž: „Volám mocí
pravdy Ježíše Krista k člověku
dnešní doby, aby pochopil, jakým
velkolepým darem je manželství,
rodina a život; jak velká
nebezpečí představuje to, že se
těmito skutečnostmi pohrdá a že
se bere jen nepatrný zřetel na ty
nejvyšší hodnoty, které jsou
základem rodiny a důstojnosti
člověka.“ Kéž by tento hlas
pastýře nezůstal osamocený!
Ani v našich zemích dnešní doby nevidím jinou odpověď než tu, která byla
křesťanským východiskem ze všech problémů a nepořádků ve světě i v samotné církvi
kdykoliv v minulosti: SVATOST.
Tedy odpovědět tak, jak odpověděl sv. František se sv. Dominikem, sv. Karel
Boromejský, sv. Terezie, sv. Jan Bosko, sv. Martin, sv. Zdislava, sv. Vojtěch a
obrovské zástupy kanonizovaných a nekanonizovaných svatých.
Dnešní doba je velkou výzvou ke svatosti. K opravdovosti života, věrnosti evangeliu
pro každého z nás a především pro ty, kteří žijí v manželství a v rodině.
Z celého srdce děkuji vám všem, kteří se o to snažíte i přes všechny těžkosti, kterých
je vždycky dost. Děkuji za vaše svědectví lásky a věrnosti, i když musíte denně zápasit
se svými chybami a s nedostatky druhých. Děkuji za svědectví přijatých dětí, i když se
možná tísníte v malém bytě a musíte si mnohé odříci, abyste vyšli s penězi. Děkuji za
svědectví času darovaného jeden druhému a času darovaného Bohu při společné
modlitbě. Díky za ochotu k odpouštění, k dávání i přijímání. Díky za vaše svědectví
často nenápadného každodenního života i za všechny přijaté kříže.
Dokončení na str. 17
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APOŠTOLÁT MODLITBY
Denní modlitba apoštolátu:
Nebeský Otče, kladu před tebe celý dnešní den. Přináším ti v něm své modlitby, práce, radosti i
utrpení ve spojení s Ježíšem Kristem, který ve mši sv. neustále zpřítomňuje oběť sebe samého za
záchranu světa. Duch svatý, který jej vedl, kéž je i mým průvodcem a vyzbrojí mě silou pro
svědectví o tvé lásce. To vše přináším jako svou nepatrnou oběť spolu s Pannou Marií, Matkou
našeho Pána a Matkou církve, zvláště na úmysly, které nám předkládá Svatý otec a naši
biskupové na měsíc říjen 2014:

Úmysl všeobecný: Za oblasti světa zasažené válkou a násilím, aby jim Pán daroval
pokoj a mír.
Úmysl misijní: Aby oslavy Světového dne misií probudily v každém věřícím nadšení
k hlásání evangelia po celém světě.
Úmysl národní: Aby nás úcta k Panně Marii vedla k pozornosti vůči Božímu slovu a
k pohotové službě bližním.

Z FARNÍCH MATRIK :
Do společenství víry jsme skrze svátost křtu v měsíci září přijali:

Simonu Matejičkovou

Újezd

Svou společnou cestu životem začali v měsíci září před Božím oltářem:

13. září 2014 :
Tomáš Strnad
Lucie Barbořáková

Slavičín
Divnice

13. září 2014 :
Josef Trunkát
Alexandra Maňasová

Slopné
Hostětín

V měsíci září 2014 odešli na věčnost a byli pohřbeni:

12. září 2014:
Pavel Barcůch
Vysoké Pole 169

58 let

18. září 2014 :
Josef Zvonek
Loučka 110

76 let

20. září 2014:
František Kozubík
Loučka 42

68 let
Odpočinutí věčné, dej jim Pane,
a světlo věčné, ať jim svítí.
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K úvaze a zamyšlení
Komunální volby jsou zkouškou občanské spoluzodpovědnosti
Lidé, když se zajímají o politiku, vlivem
televize upřednostňují spíše tu světovou a
celostátní než komunální. Rozbité chodníky, nepořádek na ulicích, kapesní
krádeže, parkování, veřejná zeleň apod.
představují sice soubor nepříjemností, na
které si občas zanadáváme, ale vlastně jsme
rádi, když je někdo vyřídí za nás.
Nuže, podle jakých kritérií tedy máme
volit kandidáty ve volbách? Jedni říkají, že
volit máme především slušné lidi, jiní, že
křesťané by měli volit zase křesťany, a
další zase doporučují volit odborníky.
V politice se ale rozhoduje o našich
preferencích a na ty jsme jedinými
odborníky my sami. Nikdo jiný za nás
nerozhodne, zda si v naší obci přejeme
raději spravené chodníky nebo novou
cyklostezku, zda chceme více zeleně nebo
parkovacích míst, zda chceme, aby častěji
jezdil autobus a jízdné bylo dražší. Nikoli
tedy odbornost, ale na prvním místě by nás měl zajímat politický cíl a program, který
chtějí kandidáti uskutečňovat. Křesťané a slušní lidé, stejně jako odborníci do politiky
jistě patří, ale program bychom měli klást na první místo. Vždyť co by nám bylo
platné, kdybychom věděli, že starosta je odborník a slušný člověk, ale chce nám před
domem vybudovat hlučné zábavní centrum, které my tam nechceme.
Politické cíle a programy mají vycházet z mravních principů, ale zároveň budou
obsahovat věci, na které mohou být různé názory. Rozdílnost programů tedy nutně
neznamená, že jedny jsou špatné a druhé dobré, ale pouze to, že lidé jsou různí a mají
rozdílné názory na to, jak obec spravovat. Jsou však i takové programy, které za
líbivými hesly skrývají lumpárnu, a jejich nositelé spoléhají, že je nikdo podrobně číst
nebude. Záleží jen na nás, zda jim naletíme.
V komunálních volbách tedy v ještě větší míře než v parlamentních a krajských
závisí úspěch na našem zájmu. Je na nás, abychom programy posoudili z hlediska
našich preferencí, abychom se seznámili s kandidáty a zjistili si, zda mají vůli a
schopnosti program uskutečnit a zda nejdou do politiky jenom proto, aby se starali o
vlastní prospěch. Zásadový a nekompromisní má být člověk ve vztahu k cílům, které
má a chce dosáhnout. Ten, kdo vyvolává jenom neshody a sváry, rozhodně neslouží
k obecnému blahu. Tou nejdůležitější radou do komunálních voleb tedy možná je volit
lidi, u který je dobrý předpoklad, že jim jde o společné dobro všech lidí v obci.
(podle Daniela Kroupy (redakčně kráceno) zpracoval V. Ulrich)
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Strana 3 / 21

GODZONE
(periodické okénko pro mladé z našich farností)
Tábor schóly DL

Prázdninový pobyt v Břežanech 2014
Ve dnech 21.7.-25.7. jsme strávili s naší scholou prázdninový týden v Břežanech
u Znojma v domově pro lidi se zdravotním postižením.
Byl to pro nás krásný čas plný radosti, odpočinkku a pohody, her, různých
sportovních aktivit, ale také modlitby a každodenní účasti na mši svaté.
Mohli jsme zde poznat lidi, kteří i když fyzicky a duševně nejsou „in“, jsou krásní
a plnohodnotní a učí nás radosti i z těch nejmenších a nejobyčejněnších projevů lásky,
jako jsou podání ruky či objetí.
Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem sestřičkám z Kongregace sester sv.
Hedviky, především sestře představené S. M. Anežce Kozubíkové, ale také ostagtním
spolusestrám, které nás s láskou přijaly a připravily nám zázemí pro náš tábor.

Dolnolhotská schóla

MLÁDEŽ
Nový školní rok už je v plném proudu! To obnáší mnoho strastí, ale zároveň i mnoho
radostí. Odhlédneme-li od známek ve škole a všech povinností, které musíme vůči
škole splnit, je tu také velká nabídka možností, jak využít radostně svůj čas a zároveň
se přiblížit Pánu Bohu. Existuje nespočet křesťanských akcí, ale bohužel zájem o ně
Život farností číslo10
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z vašich řad příliš velký není, přitom to jsou fakt suprovní akce – např. GO
EXTREME! 3, což bude výsadková noční bojová adrenalinová hra (pro více informací
si přečtěte seznam akcí pod tímto úvodníkem), nebo Pepův pohár, což je zase
sportovní událost č. 1 v našem děkanátu. Troufnu si tvrdit, že byste na takové akce i
šli, jenom kdyby neměli nic společného s kostelem, že ano? Nevím, jak se to stalo, ale
mezi vámi je rozšířen strach z křesťanských akcí – jako kdyby byly ty akce nebezpečné.
Jako kdyby vám nějak škodily. Přitom to jsou akce jako každé jiné, jenom se na nich
oproti jiným akcím o 10 minut déle modlí. Proto Vás vybízím, abyste si pročetli tuto
rubriku týkající se mládeže, popř. vy – babičky a maminky – ji dejte přečíst svým
vnoučatům a dětem. Troufnu si tvrdit, že Vás alespoň jedna akce osloví. Tak na ni
prostě jeďte. Není horší věci, než když se necháte ovládat leností svého těla. Vždyť
člověk může prožít naprosto krásný a naplněný život, pokud toho hodně vyzkouší. Pak
může říci – tohle se mi moc líbilo, tam půjdu i příště, nebo naopak – tohle bylo hrozné,
tam už v životě nepůjdu. Nenechte proto, aby vás vaše lenost připravila o novou
zkušenost s křesťanskými akcemi. Já tuto zkušenost mám a je naprosto výjimečná –
úžasná. A nejsem sám.

Akce ve školním roce 2014/15 v děkanátu Val. Klobouky
31. října 2014 – GO EXTREME! 3 (výsadek)
Noční adrenalinová bojová hra. Na jejím začátku vám zavážou oči, odvezou vás spolu
s vaší skupinou 30 km daleko od Valašských Klobouk a vy máte za úkol se za noc při
použití kompasu a vlastních sil dostat zpět do Klobouk. Rychlejší skupina vyhrává.
Aby to nebylo tak jednoduché, po cestě budete plnit různé úkoly, nesmíte chodit po
cestách a mobilní telefony (až na jeden ve skupince) odevzdáte. Kdo by měl zájem
přihlásit se na tuto akci a stát se součástí farního týmu odhodlaného tuto soutěž
vyhrát, hlaste se u Vojty Chupíka (604 308 259, popř. e-mail Vojtechup@seznam.cz).
Potřebujeme cca 7 lidí od 15 let. Plakátek a bližší informace se objeví v nejbližší době
na nástěnce před kostelem, v ohláškách, na facebooku atd. Uzávěrka přihlášek
v polovině října.
29. listopadu 2014 – Adventní vigilie + večer chval (Slavičín)
13. prosince 2014 – Adventní duchovní obnova (Štítná nad Vláří)
27. prosince 2014 – Sporťácký večer – taneční zábava (Študlov)
7. února 2015 – Pepův pohár – sportovní turnaj ve fotbale a volejbale (Valašské
Klobouky)
20. února – 28. března 2015 – postní putování kříže farnostmi děkanátu
7. března 2015 – postní duchovní obnova (Pozlovice)
28. březen 2015 – arcidiecézní setkání mládeže (ještě se neví, kde bude )
11. dubna 2015 – Densing ívnyng (Valašská Polanka nebo Vsetín)
25. dubna 2015 – Najdi se! (podtitul: Hledá se povolání; Brumov) pro mládež
starší 18 let
2.¬3. července 2015 pěší pouť na Velehrad na Dny lidí dobré vůle
4.¬5. července 2015 účast na hlavním programu Dnů lidí dobré vůle na Velehradě
Život farností číslo10
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Akce v našich farnostech na měsíc ŘÍJEN
Večer chval v Horní Lhotě – sobota 4.října 2014 v 17.30
Večer chval v Újezdě - sobota 11.09.2014 v 19.00 (mše svatá, adorace a chvály)
Adorační den v Újezdě (sobota 25. října 7.00 – 15.00 hodin)
Mše svatá za ministranty a schóly (neděle 26. října v 9:40 v Újezdě)
GO EXTREME! 3 (výsadek) (v noci z pátku 31. října 2014 na sobotu 1. listopadu
2014) start a cíl ve Val. Kloboukách; více informací v předchozím seznamu akcí

Změna animátorů
V naší farnosti už téměř 3 roky působí dva animátoři, kteří mají na starost pastoraci
farní mládeže, tzn. pořádání a propagaci různých křesťanských akcí, vedení mládeže
skrze společenství, modlitba za mládež atd. Jednoduše řečeno animátor má na starost
vedení mladých k Bohu.
Počátkem tohoto školního roku proběhla mezi animátory změna, a to, že Roberta
Večeřu vystřídala Eliška Mačková. Robert se bude naplno věnovat „puberťáckému“
spolču, Eliška pak spolu s Vojtou Chupíkem především organizování akcí na
děkanátní úrovni.

Robert Večeřa

Eliška Mačková
Připravili mladí z Mládežnického spolča

MINISTRARE
(periodické okénko pro ministranty)
Zdravíme vás, kamarádi od oltáře, s novým školním rokem nám v Újezdě začaly i
ministrantské schůzky. Zatím byly dvě, přičemž program obou tvořily hry. Ale protože
Život farností číslo10
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je potřeba se něčemu i naučit, další schůzky budou namixovány z her, ale též
zábavných katechezí.
Schůzky už v Újezdě nebudou bývat každých 14 dní, ale pouze 1x za měsíc.
Budou ale delší (tedy od 16:30 klidně až do 20:00). Na nich se můžete těšit jak na
všelijaké hry, tak různé zábavné a naučné aktivity, katecheze, fotbálek, hry ve tmě atd.
První taková schůzka bude některý pátek v říjnu. Termín se včas dozvíte v sakristii
nebo na webu www.ministranti-ujezd.webnode.cz, kde
si můžete rozkliknout tabulku docházky a ověřit si, kolik
čárek za docházku už máte. Ministrant s největší
docházkou na schůzky dostane na konci roku
odměnu.
Je potřeba též splatit dluh z minulosti, kdy jsme
informovali o nových ministrantech, ale zapomněli jsme
na jednoho, a tím je Kuba Zvonek z Újezda. Tímto svoji
chybu napravujeme a jako bonus přidáváme jeho fotku.
V září jsme se také zúčastnili ministrantské pouti
v Kroměříži, kam z farnosti Újezd a Horní Lhota jelo
necelých 10 ministrantů. Pouť měla téma Ministrant – Rytíř Kristův, a mnoho našich
ministrantů nezůstalo tomuto názvu nic dlužno a oblékli si na tuto pouť rytířskou
zbroj. Odměnou jim byl malý dárek, který obdrželi na začátku pouti. Po mši svaté,
která program načala, se ministranti po skupinkách odebrali na různá stanoviště, kde
museli plnit úkoly, popř. si tam mohli něco prohlédnout (např. mega velký kombajn,
tank, vojenské auto, hasičské a policejní auto atd.). Celý program pouti byl zakončen
slavnostní adorací v Kroměřížském kostele sv. Mořice. Poté už hurá domů, kde se
budeme snažit být také RYTÍŘI KRISTOVÝMI.
Vedoucí ministrantů z Újezda, Slopného a Drnovic

@@@
Odpoledne P. Emila J. Kapauna s otcem Arcibiskupem
V Loučce , poprvé v
České
republice,
se
konalo
literární
odpoledne
věnované
vojen-skému
kaplanu,
nositeli in memoriam
nejvyššího
amerického
vojenského
vyznamenání a kandidáta
blaho-řečení otce Emila
Josefa Kapauna, který
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zemřel 23. 5. 1951 v Koreji. V současnosti probíhá ve Vatikánu proces jeho
blahořečení.
V Loučce, obci, která měla být v době 2. světové války vypálena, se konalo první
vzpomínkové odpoledne na otce Josefa Kapauna. Setkání zorganizovalo o.s. Vojenské
muzeum Loučka-Pearl Harbor, které se zabývá historií regionu ale také našich vojáků
působících v zahraničí v době 2. světové války a podporuje výstavbu kaple sv. Jana
Pavla II. v Loučce jakožto poděkování Pánu Bohu za záchranu občanů v době války.
Cílem literárního odpoledne bylo přiblížit našim spoluobčanům významného člověka,
který dokázal obstát v těžkých zkouškách a může být v mnoha ohledech inspirací pro
náš národ.
Tato vzpomínková a vzdělávací akce se uskutečnila pod záštitou a s osobní účasti
olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera. Texty o otci Kapaunovi recitovali herci
Ondřej Kavan, Máša Málková a klavírista a herec Radomír Šváb. Odpoledne zahájil
senátor obvodu, kam Loučka patří - Patrik Kunčar. Herci přiblížili v dramatickém
zpracování činy otce Emila Kapauna jak v době jeho života, tak také jeho zázraky,
které se konají po jeho smrti – v současnosti.
Občanské sdružení z Loučky je také v kontaktu s rodinou otce Emila Kapauna a
také s americkým knězem otcem Johnem Hotzem, který připravuje proces blahořečení
ve Vatikánu. Otce John Hotze poslal do Loučky následující pozdrav:
Pozdrav otce Johna Hotze z USA do Loučky u Vizovic:
"Pozdravy z města Wichita v Kansasu, domovské diecéze otce Emila Kapauna. Je
mi ctí pozdravit lidi z České republiky; tentýž národ, který spolu s předky otce
Kapauna nazývá tuto krásnou zemi svým domovem.
Je úžasné, že jste se sešli, abyste uctili velkého muže, skvělého vojáka a především
úžasného kněze. Modlíme se, pokud je to vůle Boží, aby se jednoho dne zařadil ke
svatým Svaté katolické církve. Když poznáváte otce Kapauna, poznáváte muže z
chudého rodu; muže žijícího v chudých poměrech; ale také muže velkého bohatství.
Tím bohatstvím byla jeho
víra v Boha a v katolickou
církev. Byla to ta víra,
která
otci
Kapaunovi
umožnila ponížit se a
následovat cestu Krista.
Otec
Kapaun
sloužil
rodině,
přátelům,
spolubojovníkům a, ano, i
svým věznitelům a těm,
kdo si přáli jeho smrt. Ve
věcech, které otec Kapaun
dělal, když sloužil svým
ovečkám, vidíme Krista.
Jsme rádi, že jsme se o otci Kapaunovi dozvěděli, a jsme ještě šťastnější proto, že se
za nás přimlouvá. Modlíme se za to, abychom i my byli lidmi obdařenými velkým
Život farností číslo10
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bohatstvím víry, které měl otec Kapaun. Kéž následujeme jeho příklad a stáváme se
podobnějšími Kristu, služebníku druhým. Otče Kapaune, modlete se za nás!"
Připravil spolek pro zbudování kaple v Loučce

Návštěva novokněze a novokněžské požehnání
V neděli o svátku Povýšení svatého
Kříže 14. září 2014 přijal pozvání do
hornolhotské farnosti novokněz P.
Martin Hönig. Děkujeme za jeho
službu, požehnání a odhodlání sloužit
bližním. Ať mu Pán žehná na jeho
životní cestě. Farníci z Horní Lhoty.

Novokněz P. Martom Hönig
a Michael Masař
foto z návštěnvy v Dolní Lhotě

Z pamětní knihy farnosti Horní Lhota.
Náboženské poměry dle zaznamenání P. Dominika Doležela,
faráře v Horní Lhotě v letech 1896 – 1908
Poslední zářijový zápis z pamětní knihy farnosti Horní Lhoty je časově ukončen
úmrtím Žofie Rucké r. 1584, šlechtičny spjaté s historií zdejšího panství, po jejíž smrti
koncem 16. století, kdy do čela naší diecéze byl zvolen kníže František kardinál
z Ditrichštejna. Protože na letošní rok připadá hned několik kardinálových výročí, rád
bych mu věnoval úvod říjnového zápisu, což činím s velkým potěšením a úctou.
Pod jeho duchovní správu spadal jak zdejší region tak současně moje rodná jižní
Morava (biskupství brněnské je až od r. 1777). Episkopát kard. Ditrichštejna spadá do
období převratných změn Habsburské monarchie, kdy zejména na Moravě udával směr
dalšího vývoje, čímž je právem historicky řazen po bok velkých kardinálů raného
novověku. Je jednak pojítkem mezi Brnem a Mikulovem (tamní kapitulou sv. Václava)
a letos uplývá 415 let od r. 1599, který v jeho curriculu vitae znamená, kdy ani ne
třicetiletý kněz a papežský komoří zahajuje svoji církevní dráhu. Papež Klement VIII.
Život farností číslo10
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ho jmenuje kardinálem a vzápětí nejvyšším papežským legátem a latere (pověření
závažným interním úkolem) do Milána. Na papežovo přání je zvolen a vysvěcen na
olomouckého biskupa, 1604 jmenován protektorem císařských dědických zemí a 1634
na sklonku života protektorem Germánie. Úsilím o naplňování dekretů tridentského
koncilu je vzorem „potridentského“ duchovního - biskupa. Vedle Kroměříže,
Olomouce, Brna Mikulov hrál v jeho životě nezastupitelnou roli. Díky jemu, i když jen
na čas, se de facto stal hlavním městem Moravy. V Brně prožil chvíle slávy i ponížení
a zde také zemřel. Jeho úloha coby architekta rekatolizace Moravy, která se při
„znovuobrácení“ obyvatelstva na katolickou víru vyznačovala upřednostňováním
metod nenásilných a s určitou dávkou tolerance k jinověrcům. Po celý život byl
v kontaktu s významnými současníky, z nichž mnozí byli později kanonizováni jako
např. sv. Josef Kalasánský, Alois Gonzaga, Jan Sarkander, Robert Bellarmin či Filip
Neri. Jeho z mála dochovaných homilií jsou jedním z mnoha dokladů rodící se
specifické zbožnosti v Habsburské monarchii, tzv. pietas austriaca, která v polovině
17. století pronikla do širokých vrstev společnosti.
Zdejší panství ovládaly různé šlechtické rody, které sem zasahovaly až ze severní
Moravy jako např. Laryšové z Karvinska, Těšínska. Byl to třeba Jiřík, který držel tyto
statky, zemřel 1588 a jeho manželka Žofie Rucká, zemřelá před ním roku 1584. Po
něm držel Karvín syn Fridrich, jehož manželka byla Barbora Adelspachovna. Roku
1661 měl to zboží jeho vnuk Jan Fridrich od r. 1654 svobodný pán a hejtman knížectví
Těšínského, a začátkem 18. století svobodný pán Jindřich Ferdinand, zemský maršálek
knížectví Opavského, který zemřel r. 1730. Bezdětek, učiniv ze zboží Karvinského
fideikomis rodinný, jejž po něm první držel strýc, svobodný pán František Laryš ze
Lhoty. Tento byl presidentem královského úřadu v rakouském Slezsku, a povýšen jest
roku 1748 do stavu hraběcího království Českého a zemí připojených. Jeho syn Jan,
kterýž byl radou při témže královském úřadě pro rakouské Slezsko, měl s manželkou
Marií Annou, rozenou hraběnkou z Hodic, mezi jinými dva syny: Jana a Josefa.
Mladší Josef vstoupil do služby vojenské v království Pruském a zemřel co generál
dne 3. prosince 1841 ve Vratislavi, jeho syn Ferdinand Alexander (narozený 1804) jest
pánem na Drslavi (Dirschel v pruském Opavsku). Starší syn druhého hraběte Jan pojal
za manželku Marii Annu Theklu, dceru Jana Václava, svobodného pána z Männichu
(jenž zemřel r. 1787), kteráž po otci zdědila statky Radun, Studénku, Jistebník,
Polanku a Dobroslavice v Opavsku a panství Rychvald (Reichwaldov) v Těšínsku r.
1797 ještě koupila Bravantice (Brosdorf). Následkem sňatku z tohoto připojil hrabě
Jan ku jménu rodinnému Laryš jméno Männich. Byl nejprve c.k.krajským v Těšíně,
potom c.k. tajným radou a hejtmanem zemským knížectví Těšínského. Koupil panství
Frištat (Freistadt) a Německou Lutyni (Deutsch Leuten) v Těšínsku a moravský statek
Životice (Schönstein) v Opavsku a zemřel r. 1820. Vdova jeho zemřela r. 1829.
Z jejich dětí uvázal se syn Jindřich (nar. r. 1793) ve statky Karviň, Frištat, Německou
Lutyň a Rychvald a Životice dostala dcera Marie, manželka Gebharda hraběte (v
Prusku nyní knížete) Blüchera z Wahstatattu, převzala ostatní zboží po rodičích
zůstalé, jež kromě Dobroslavic, prodaných r. 1860, až posud drží. Hrabě Jindřich pojal
za manželku Jindřišku, dceru Hendricha Viléma III. hraběte Haugvice a jeho manželky
Žofie rozené hraběnky Friesové, a s ní obdržel věnem panství Světlov. Koupil také
okolo roku 1827 od Karla rytíře Harasovského z Harasova statek Velké Kunčice
Život farností číslo10
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v Těšínsku a zemřel 21. dubna 1859. Po smrti jeho rozdělili se o statky 3 synové: Jan
(nar. 1821) jenž byl zemským hejtmanem vojvodství rakouského, Slezska a dědičný
rada říšský, Leo (nar. r. 1824) a Eugen (nar. r. 1833), jenž dědil panství Světlovské.
Zemřel však záhy za svojí manželkou asi za rok zármutkem zanechav tři dcery:
Jindřišku, Františku a Gabrielu. Nejstarší Františka provdala se za Augusta, hraběte
Bellegarde a zemřela záhy v r. 1890 zanechavši dvě dcery dědičky společné Jindřišku
a Augustu. Bellegarde, starý nizozemský hraběcí rod, jest též v Savojsku i Rakousku
osedlý. Klaudius z Bellegarde vstoupil r. 1730 do polsko-saské služby, pojal
nemanželskou dceru Augusta II. polského za manželku a zemřel co vyslanec v Paříži r.
1755. Fridrich Jindřich hrabě Bellegarde, nar. v Chambery 18. prosince 1760,
přestoupil z Piemontské služby do rakouské a bojoval proti Turkům, v letech 1793 1795 proti Francouzům. Od r. 1796 byl arciknížetem Karlem. Sloužil střídavě ve
vojště i v diplomacii a postupoval rychle. Co generál kavalerie vstoupil r. 1801 do
vojenské rady, jejíž presidium r. 1805 přejal. Roku 1806 stal se polním maršálem a
guvernérem v Haliči, r. 1080 nejvyšším hofmistrem dědičného prince. R. 1089 velel na
levém břehu Dunaje, porazil Davousta u Režna a spojil se s arciknížetem Karlem. U
Aspern a Wagramu komandoval 1. sbor armádní. Po vídeňském míru byl do r. 1813
opět guvernérem v Haliči, pak velel proti místokráli Eugenovi v Lombardii, způsobil
vyjednáváním odpadnutí Murota od Napoleona a zvítězil pak nad ním r. 1815.
Organizoval co generální guvernér Lombardsko-Benátsko. Od r. 1820 vstoupil opět do
čela vojenské rady, stav se spolu státním ministrem. R. 1825 šel na odpočinek co
maršál, komandér řádu Marie Theresie a rytíř zlatého rouna a zemřel ve Vídni dne 22.
července 1845. Z manželky své Augusty, paní výtečné, rozené hraběnky
z Berlichingeu, měl 2 syny, prvního Augusta, nar. 1795. FML a tajného radu i
nejvyššího hofmistra matky císařovny a druhý Jindřich nar. 1798. GM. a brigádníka.
Ten vhled do genealogie místního regionu, jak ho podává P. Dominik, je nesmírně
zajímavý a podnětný a pro mě velmi poučný. Snad i pro Vás.
Pokračování příště
Mgr. Vladimír Měřínský
ŽIVOT A POSLÁNÍ KŘESŤANŮ V CÍRKVI A VE SVĚTĚ
Sněm jako událost obdarování a nového porozumění (Církev dnes)
Po nedělní modlitbě Anděl Páně dne 10.8.2014 vyzval papež František všechny
přítomné na náměstí před katedrálou sv. Petra v Římě, rovněž tak na celém světě, aby
mj. prosili za odvrácení a zastavení barbarství a násilí, které znovu eskaluje v Iráku,
Sýrii, Palestině, na Ukrajině a na Blízkém východě a rovněž o pomoc v boji proti
šíření nevyléčitelné vražedné nákaze ebola, která se šíří do světa ze západní Afriky.
Nejde nám v současnosti o život tak, jak se dělo v minulém století? S odpovědí na tyto
skutečnosti se můžeme setkat v teologii činu dominikánského morálního teologa
Michaela Labourdetta (1908-1990) v totožnosti pojmů život a čin, kdy navazuje na sv.
Tomáše Akvinského jeho anatomií lidského jednání. „Čin a život jedno jsou, chceš-li
porozumět životu, skloň se nad svým činem, chceš-li umět život, uč se činu. Tvůj čin
je schopen objevit ti a naplnit přísliby života. Tomáš považuje politický život za velmi
Život farností číslo10
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důležitý. Nezůstává u tradičního prvenství kontemplativního života. V Novém zákoně
totiž naráží na zásadní význam aktivně činné lásky k bližnímu.“
(Kontemplace – přimknutí myslí i srdcem k Bohu) /PC 5/. Připojuje ke
kontemplativnímu a aktivnímu způsobu života ještě třetí cestu. Je to vita mixta –
smíšený život, v němž aktivní život vyrůstá z kontemplativního. Člověk má mnoho
možností a ty mohou ovlivnit celou kulturu. Což řekl již v 5. století sv. Benedikt
z Nursie, zakladatel západního mnišství (Regula monarchorum). „Modlitbou i prací,
činem chtěj intimitu Toho, který se dává!“ Praktickou odezvou na tyto negativní
společenské jevy – rasismus – antisemitismus – nacionalismus byly v poslední době
reakce v mediích, např. v Katolickém týdeníku č. 32 redakčním článkem
„Protižidovské nálady v Evropě sílí“, dále znamenité komentáře Stan. Balíka
Vstřícnost Čechů vůči židům nebo Martina T. Zigmunda Osvobození Palestiny.
Jistě mohou mnohé dezorientované přivést k objektivnímu pohledu v této
problematice. Tím navazuji na závěr minulého příspěvku na slova papeže Františka na
odpověď jeho příteli rabínu Skorkovi v debatě o holokaustu. Bergoglio odpovídá:
Tahle otázka, co dělal tehdy Bůh, není nic nového. Pamatuji si, že jednou, bylo mi asi
12 – 13 let, jsme šli celá rodina na svatbu. Těsně před obřadem však zemřela na infarkt
matka jednoho ze snoubenců. Patrně rozrušením. Rozběhli jsme se k domu té ženy,
odkud právě vycházel zeť, jenž cestou kolem nás procedil zuby: „A pak že existuje
Bůh“. Křesťanství si také prožilo okamžiky pohrom a pronásledování. Souhlasím
s tím, že existují otázky, které nemohou být zodpovězeny. Chceme být uspokojeni
nějakým vysvětlením a ptáme se pořád kolem dokola proč, jako malé děti. Děti si
pořádně odpověď ani nevyslechnou a hned mají na rtech další otázky. Jde jím totiž
především o to, aby s nimi rodič mluvil. A k onomu dalšímu tématu, o němž jste
hovořil – tedy co v té době dělali lidé – jde o nejhorší rozvrat lidské solidarity v té
době. Velké mocnosti si myly ruce, dívaly se jinam, přestože věděly mnohem více, než
se veřejně prohlašovalo. Podobně jako si myly ruce při genocidě Arménů. Tehdy byla
Otomanská říše velmi silná a svět právě prožíval válečný rok 1914 a díval se jinam.
Šoa je podobnou genocidou jako další genocidy 20. století, má však jednu zvláštnost.
Nechci tvrdit, že je důležitější než ostatní, nicméně je tu jistý rozdíl. Došlo tu totiž ke
zbožnění jistých model, namířených proti židovskému národu. Nacismus vyrostl na
modle čisté rasy a nadřazených bytostí. A nejde tu jen o geopolitický problém, je zde i
nábožensko-kulturní rozměr. Každý zabitý Žid znamenal políček do tváře živého Boha
ve jménu oněch model. Nedávno jsem četl se sebezapřením, jelikož se mi přitom
dělalo skutečně špatně, knihu Rudolfa Hösse „Velitelem v Osvětimi“ s předmluvou
Prima Leviho. Höss, někdejší velitel vyhlazovacího tábora, napsal tyto své paměti ve
vězení. Chladná nezúčastněnost jeho popisů dění v táboře odhaluje démonickou
podstatu věci. Démon se zpřítomnil v modlách uspokojujících lidské svědomí.
Pokračování příště
Mgr. Vladimír Měřínský/

O RODINĚ (dokončení ze strany 1)
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Děkuji za svědectví i vám všem, kteří jako babičky a dědečkové dokážete zpovzdálí
sledovat rodiny nejen svých dětí a za ně nabídnou to, co vám možné připadá nicotné,
ale co přitom před Bohem má obrovskou moc.
A konečně děkuji za svědectví i všem mladým lidem, kteří berou vážně své
křesťanství a chtějí prožít své mládí i období známosti opravdu čistě. Vás všechny
bych nazval blahoslavenými dnešní doby. Vaše svědectví je výzvou pro ostatní. Vaše
svědectví dává tomuto světu naději.
(podle biskupa V. Cikrleho – Meditace promluvy zpracoval V. Ulrich)

Bohoslužby v říjnu – farnost Újezd
1. října : Středa
Sv. Terezie
Ježíškovy, panny
a uč. církve
2. října : Čtvrtek
Svatých andělů
strážných
3. října : Pátek
Ferie
První pátek
4. října : Sobota
Sv. Františka z
Assisi, řeholník
5. října : Neděle
27. neděle
v mezidobí
Sv. Faustyny
Kowalské,řeholnice

6. října : Pondělí
sv. Bruna, kněze
7. října : Úterý
Panny Marie
Růžencové

MJ
7.30 Új.:
18.30 Sl.:

Za farníky
Za + rodiče Pláškovy, Petrů, dar zdraví a Boží
požehnání pro živé rodiny

19.00 Dr.:

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

15.30 Új.:

Za + Bohumila Vaňka, rodiče, sestru Boženu, duše
v očistci a Boží požehnání pro živou rodinu
Za + rodiče Mozgvovy a za zemřelou manželku
Za Marii Slavíčkovu, manžela Josefa Drgu, rodiče
Drgovi a živou rodinu
Za + rodiče Hlavičkovy, živou a + rodinu
Hlavičkovu, Šůstkovu a duše v očistci
Za členy živého růžence z Vysokého Pole
Za členy živého růžence ze Slopného
Za farníky (sv. křest)
Za členy živého růžence z Drnovic

18.30 Sl.:
6.30 Új.:
16.00 Lo.:
7.00
8.15
9.40
11.00

Új.:
Sl.:
Új.:
Dr.:

17.35 Új.:
19.00 Dr.:
17.35 Új.:

8. října : Středa
Ferie
9. října : Čtvrtek
Sv. Dionýsia,
biskupa a muč.

18.30 Sl.:
19.00 Dr.:
15.30 Új.:

10. října : Pátek
Ferie
11. října : Sobota
Sobotní památka
Život farností číslo10

18.30 Sl.:
6.30 Új.:

Za + rodiče Polčákovy, Vaculínovy, jejich + děti,
vnuky a Boží požehnání pro živé rodiny
Za zemřelé rodiče Častulíkovi,dceru Annu, jejího
manžela,syna Jana a jeho manželku a za duše v
očistci
Za zemřelé rodiče Mikulkovi, Františka Drábka,
rodiče Poláchovi, dar zdraví pro živou rodinu.
Za + Pavla Heinze, jeho rodiče a bratry a Boží
požehnání pro živou rodinu.
Za + Františka Marcaníka, rodiče z obou stran,
snachu Marii a Věru, sourozence, švagrové, dar
zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu
Za rodiče Mozgvovy, děti, rodiče Janáčkovy, duše
v očistci a dar zdraví pro živou rodinu
Za Karla a Aloisii Šůstkovy, rodiče z obou stran,
jejich + sourozence a dary Ducha svatého pro živou
rodinu
Za + Františka Macíka k nedožitým stým
narozeninám, manželku, rodiče z obou stran, sestry a

Ra
Ku

Ma
An
Am
Ov
On

Ov

Ku

Ov
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PM
12. října : Neděle
28. neděle
v mezidobí
Sv. Radima,
biskupa

16.00 Lo.:

Boží ochranu pro živou rodinu
Za + rodiče Biernalovy, prarodiče Polomíkovy, syna
Františka a Boží požehnání pro živou rodinu

7.00
8.15
9.40
11.00

Za členy živého růžence z Loučky
Za + Františku Jurkovu (výroční mše svatá)
Za členy živého růžence z Újezdu
Za Miroslava Opravila a nemocnou osobu

Új.:
Sl.:
Új.:
Dr.:

An
Ma
Ra
MJ

13. října :
Pondělí
Ferie
14. října : Úterý
Sv. Kalista I.,
papeže a muč.

17.35 Új.:

Za + Jaroslava Elšíka, rodiče, celou + rodinu, Boží
ochranu pro živou rodinu a duše v očistci

19.00 Dr.:

Za + rodiče Stružkovy, děti, dva zetě, vnuka a
vnučku a celou + rodinu.

15. října : Středa
Sv. Terezie od
Ježíše, panny a
učitelky církve

17.35 Új.:

Za + rodiče Kořenkovy, Zichovy, nemocnou osobu,
dar zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu
Za zemřelé rodiče Hetmerovy, dvě dcery, Františku
Tichou a za zemřelé rodiče Urbaníkovy, dva syny,
dceru a duše v očistci

On

MJ

16. října: Čtvrtek
Sv. Hedviky, Sv.
Markéty Marie
Alacoque,
řeholnic
17. října : Pátek
Sv. Ignáce z
Antiochie,
biskupa a
mučedníka

18.30 Sl.:

19.00 Dr.:

Za + Františka Tichého, syna, rodiče z obou stran,
dva zetě, příbuzenstvo, duše v očistci a živou rodinu

15.30 Új.:

Za + Josefa a Amáílii Buriánkovy, syny Stanislava
a Josefa, Františka Buriánka, rodiče Buriánkovy,
Bližňákovy, Boží pomoc a ochranu Panny Marie pro
živou rodinu
Za Marii a Františka Machů, jejich rodiče a
sourozence, dar zdraví a pomoc Boží pro živé rodiny

18.30 Sl.:

ŠF

Ra
18. října : Sobota
Svátek
sv. Lukáše,
evangelisty

19. října : Neděle
29. neděle
v mezidobí
20. října :
Pondělí
Ferie
21. října : Úterý
Ferie
Život farností číslo10

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

Za + Dagmar Čvandovou a její sestru Stanislavu,
prarodiče Čvandovy a Benešovy a Boží požehnání
pro živou rodinu.
Za + Františka Kozubíka, Miloslava Kozubíka,
Daniela a Edvarda Krpenské, rodiče Jurčíkovy,
Kozubíkovy a prarodiče a živou rodinu
Za + Josefa Drgu (výroční mše svatá)
Za farníky
Za živé a zemřelé členy mysliveckých sdružení
Loučka, Újezd a Vysoké Pole ke cti svatého Huberta
Za Josefa Bodláka, bratra Jana a manželku
Za rodiče Malotovy, Josefa Šeligu, Zdeňka Slováčka,
ochranu a pomoc Boží pro živou rodinu

ŠF
ChV
MH
MJ
On

Za zemřelé rodiče Obadalovy u příležitosti
nedožitých 100 a 95 let a Boží požehnání pro živou
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rodinu
22. října : Středa
Bl. Jana Pavla
II., papeže

17.35 Új.:
18.30 Sl.:

Za rodiče Mozgvovy, dceru, živou a + rodinu
Za zemř. rodiče Soukupovy, Mozgvovy a Boží
ochranu pro živou rodinu

23. října: Čtvrtek
Sv. Jana
Kapistránského
24. října : Pátek
Sv. Antonína
Maria Klareta,
biskupa

19.00 Dr.:

Za + Zdeňku Staňkovu, Boženu Machů, vnuka a
Boží požehnání pro celou rodinu

15.30 Új.:

25. října : Sobota
Sobotní památka
P M Adorační
den v Újezdě
26. října : Neděle
30. neděle v
mezidobí
Újezdské hody.
Změna letního
času na zimní

6.30 Új.:

Za Františka Polčáka, manželku Annu, snachu Janu,
zetě Pavla a rodiče s obou stran a boží požehnání pro
živou rodinu.
Za + manžela, Otýlii a Věru Fiodorovy, rodinu
Váňovu, duše v očistci a Boží požehná pro živou
rodinu
Za + rodinu Kovaříkovu,Kozubíkovu,Lauterbachovu
a Novákovu
Za + rodinu Orsákovu a Mozgvovu

27. října :
Pondělí
Ferie
28. října : Úterý
Svátek sv.
Šimona a Judy,
apoštolů
29. října : Středa
Ferie

16.30 Sl.:

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

Ov

Za + Renatku Maliňákovu, Josefa Maliňáka, rodiče
Hasoňovy, duše v očistci a pomoc Ducha svatého pro
živou rodinu
Za rodiče Plškovi, neteř Petru, prarodiče Šenovské,
jejich dceru, syny a dar zdraví pro živou rodinu
Za ministranty a schóly našich farností.
Za zemřelé rodiče Raškovy, dvě dcery, dva zetě,
dvoje prarodiče a dar zdraví pro živou rodinu.

ChV

ŠF

Ku
Če
Am
KV
On

15.30 Új.:

Za živou a + rodinu Andrysovu a Jálovu.

17.00 Dr.:

Za + Bohumila a Marii Opravilovy, syna Karla, dva
zetě, dvě vnučky a duše v očistci

15.30 Új.:
17.30 Sl.:

MJ
Za + Annu Váňovu, jejího + syna Karla, rodiče z
obou stran a duše v očistci

30. října: Čtvrtek
Ferie

17.00 Dr.:

Za + Josefa Častulíka, syna Josefa, dvoje rodiče a
Boží pomoc pro živou rodinu

31. října : Pátek
Sv. Wolfganga,
biskupa

15.30 Új.:

Za Jana Šimoníka, rodiče Tejmlovy, Šimoníkovy,
jejich děti, pět zeťů, prarodiče, manžely Olejníkovy,
Anastázii Olejníkovu, duše v očistci, dar zdraví a
Boží požehnání pro živé rodiny
Za zemřelého Josefa Hlavenku, rodinu Strnadovu a
všechny duše v očistci

Ku

17.30 Sl.:

Život farností číslo10
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Bohoslužby v říjnu – farnost Horní Lhota
2. října : Čtvrtek
Svatých andělů
strážných
3. října : Pátek
Ferie
První pátek
4. října : Sobota
Sv. Františka z
Assisi, řeholník
5. října : Neděle
27. neděle
v mezidobí
Sv. Faustyny
Kowalské, řeholnice

9. října : Čtvrtek
Sv. Dionýsia,
biskupa a muč.
10. října : Pátek
Ferie
11. října : Sobota
Sobotní památka PM
12. října : Neděle
28. neděle
v mezidobí
Sv. Radima, biskupa
Hornolhotské hody
13. října : Pondělí
Ferie
16. října : Čtvrtek
Sv. Hedviky, Sv.
Markéty Marie
Alacoque, řeholnic
17. října : Pátek
Sv. Ignáce
z Antiochie, biskupa
a mučedníka
18. října : Sobota
Svátek sv. Lukáše
a evangelisty
19. října : Neděle
29. neděle
v mezidobí
Život farností číslo10

17.30

Za + Aloise Majzlíka, jeho rodiče, dar zdraví a Boží
požehnání pro celou živou rodinu

17.30

Za Bohumila a Miladu Maňasovy, dceru Miladu, rodiče
z obou stran a dar zdraví a ochranu pro celou živou rodinu

17.30

Za členy živého růžence

6.55
9.30

17.30

Za + Emila Vodičku, rodiče Vodičkovy, rodinu
Mikuláškovy a celou živou rodinu
Za + Františka a Ludmilu Malotovy, syna, rodiče
Masařovy a Boží požehnání pro celou rodinu
Za + Bohumila Jurčaku, Miloslavu Michalčíkovu, rodinu
Strnadovu, Boží ochranu a požehnání pro živou rodinu

17.30
17.30

6.55
9.30

Za + rodiče Kuželovy, syna Miroslava, Marii Ambrůzovu,
dceru Marii, manžela Václava, dar víry, zdrví a Boží
ochranu pro živé rodiny
Za farníky a poutníky
Za padesátníky ze Sehradic

18.30

Sehradice: Za růžencové společenství ze Sehradic

17.30

Za rodiče Idesovy, syna, rodiče Bližňákový, dva syny, tři
bratry, duše v očistci a Boží ochranu pro živé rodiny

17.30

17.30

6.55
9.30

Za + Aloise Váňu, dvoje rodiče, dceru Miladu, dar zdraví
a Boží ochranu pro celou živou rodinu
Za + rodiče Šimoníkovy, syna Josefa, Boží požehnání a
dary Ducha svatého pro živé rodiny
Za + Anežku a Ludvíka Heinzovy, rodiče, sourozence,
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duše v očistci , dar zdraví a Boží ochranu pro živé rodiny
23. října : Čtvrtek
Sv. Jana
Kapistránského
24. října : Pátek
Sv. Antonína Maria
Klareta, biskupa
25. října : Sobota
Sobotní památka PM
26. října : Neděle
30. neděle
v mezidobí
Změna letního času
na zimní
27. října : Pondělí
Ferie
30. října : Čtvrtek
Ferie
31. října : Pátek
Sv. Wolfganga,
biskupa

17.30

Za + Adolfínu a Aloise Petrů, Adolfa a Marii Petrášovy,
syna Josefa, jeho manželku, ostatní + rodinu

17.30
17.30

Za + manžele Boženu a Jaroslava Kubíčkovy, jejich syna
Jiřího, duše v očistci a ochranu Boží pro živou rodinu

6.55

Za rodiče Jedlovcovy, dceru Marii, zetě Františka,
manžele Máčalíkovy a syna, duše v očistci, Boží pomoc
a ochranu Panny Marie pro celou živou rodinu
Za + Aloisii a Antonína Řezníčkovy, dceru Miladu, zetě
Vladimíra, dar zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu

9.30

17.00

Sehradice: Za +Františka Mikulce jeho + syna,
rodiče z obou strana duše v očistci.

17.30

Za dary Ducha svatého pro celou živou rodinu

17.30

Farní knihovna v Újezdě doporučuje knihy:
Intelektuálové (Paul Johnson)
Práce známého publicisty a spisovatele, bývalého šéfredaktora listu New Statesman,
zkoumá, zda mají někteří čelní intelektuálové morální právo radit lidstvu, jak se má
chovat. Jakým způsobem dospívají ke svým závěrům? Jak pečlivě prověřují své
důkazy? Jak velká je jejich úcta k pravdě? Jak uplatňují veřejně vyhlašované zásady ve
svém soukromém životě? Jaký je jejich vztah k penězům? Jak se chovají k životním
partnerům, dětem – vlastním i nevlastním? Jak jsou oddání svým přátelům?
Máte jedinečnou možnost seznámit se s: K. Marxem, J. J. Rousseauem, L. N.
Tolstojem, E. Hemingwayem, B. Russellem, B. Brechtem, J.-P. Sartrem a dalšími…
(převzato z www.databazeknih.cz)
Moravské exultet (Josef Koláček)
Životopis Aničky Zelíkové, karmelitky ve světě. Aničce Zelíkové bylo sedmnáct let,
když zemřela po dlouhé, bolestné nemoci. Kniha dává nahlédnout do jejího
duchovního světa.
(převzato z www.databazeknih.cz upraveno)
připravili knihovníci
Život farností číslo10
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Jak vznikly písně …
Ejhle oltář Hospodinův září
Je jednou z mála kostelních písní. u nichž je známo poměrně přesné datum
vzniku. Píseň vznikla roku 1863 při příležitosti cyrilometodějského milénia.
Autorem textu byl P.Jan Nepomuk Soukop moravský kněz, vlastenec, básník,
folklorista a speleolog , narozený 10. 5. 1826 v Třebíči. Vystudoval piaristické
gymnázium v Moravské Třebové. Již jako student gymnázia, která v té době
vyučovala pouze německy, se zajímal o českou obrozeneckou literaturu a české
vlastenecké časopisy. Sám se již tehdy pokoušel o skládání vlasteneckých básní. V
letech 1843–1849 studoval filozofii a teologii v Brně, kde pokračoval ve své
vlastenecké činnosti. Na kněze byl vysvěcen v roce 1849, kdy velmi krátce působila
jako kaplan v Letovicích. Odtud přešel v témže roce jako kaplan do Sloupu, kde ho
oslovila krásná příroda a jeskyně Moravského krasu. Zde začal psát svá první díla a
postupně si vydobyl pověst skladatele, básníka a písničkáře. Ve Sloupu vytvořil velký
okruh čtenářů české vlastenecké literatury a stal se nositelem idejí českého národního
obrození. V roce 1862 se stal farářem v Lipovci. Od roku 1865 až do své smrti soužil
jako farář v Doubravici nad Svitavou. Jan Nepomuk Soukop bývá též označován za
zakladatele zeměpisné literatury o Moravském krasu v českém jazyce. Do dosud
převážně německé odborné speleologické terminologie zavedl české významy pro
popis krasových jevů – propadání, závrtek, východ vod, hřebenáče, komín, žleby.
Zemřel 26. Března 1892 v Doubravci nad Svitavou a zde je také pochován.
Nejznámější kostelní píseň "Ejhle oltář Hospodinův září," zhudebnil P. Pavel
Křížkovský, narozený 9.1.1820 v Holasovicích u Opavy rodným jménem Karel
Křížkovský.
Od 12 let studoval na gymnaziu v Opavě, po ukončení VI. třídy na gymnáziu
studoval filozofii v Olomouci, kvůli nedostatku finančních prostředků na pokračování
ve studiu začal učit v Jamnici (3 roky), Teprve v roce 1843 v Brně pokračoval ve
studiu a studoval i bohosloví a v roce 1848 by vysvěcen na kněze a byl ustanoven jako
kaplan při klášterní augustiánské faře u sv Tomáše v Brně. Ačkoliv byl kromě studia
hudební teorie v hudbě prakticky samouk, stal se virtuosem ve hře na varhany a skvěle
hrál na i klarinet a klavír. Dirigoval koncerty v brněnské Redutě, hrál na violu ve
smyčcovém kvartetu, založil Mužský pěvecký sbor v Brně a Besedu brněnskou. V
obou tělesech působil i jako sbormistr a dirigent, pod jeho řízením zpíval i mladý Leoš
Janáček. Seznámil se s jedním nejpilnějších sběratelů českých národních písní
Františkem Sušilem. Nejprve jen harmonizoval Sušilovy zápisy, později začal sám
komponovat v duchu moravských národních písní. Tak vznikla jeho díla pro pěvecký
sbor Utonulá, Dar za lásku, Dívče a mnohé další. Křížkovského životním úspěchem
se stala kantáta komponovaná k Velehradským slavnostem v roce 1863, konaným na
počest milénia příchodu Cyrila a Metoděje na Moravu. Ve spolupráci s P. Janem
Nepomukem Soukupem vznikla i další velehradská píseň „Přistup Moravěnko“.
Vedle náboženského obsahu se do díla promítly i vlastenecké myšlenky národního
obrození. Všechna tato aktivita však nebyla nijak doceněna nebo spíše naopak byla
vyhodnocena jako církvi nepřátelská. Německé církevní kruhy v Brně jeho úspěchu
Život farností číslo10
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vysloveně nepřály. Vrcholu bylo dosaženo, když Prozatímní divadlo vyzvalo
Křížkovského ke kompozici opery. Brněnský biskup, hrabě Schaffgotsche, však
zakázal Křížkovskému jakékoliv skladatelské aktivity s výjimkou komponování
církevních skladeb. Skladatel se podřídil. Napsal Requiem, dvojí Te Deum a přesto byl
v roce 1872 prakticky odsunut do Olomouce na místo kapelníka olomouckého dómu. I
zde však našel sílu a čas a spolupracoval při založení pěvecko-hudebního spolu
Žerotín. Po mozkové mrtvici se vrátil do starobrněnského kláštera. Zde na následky
nemoci 8. května 1885 zemřel a je pochován na Ústředním brněnském hřbitově.
A tak již přes 150 let zaznívá při významných slavnostních mších svatých
velebná a famózní píseň opěvující naše věrozvěsty „Ejhle oltář Hospodinův září“.
K nebesům dnes zaleť písní
K nebesům dnes zaleť písní je jednou z nejznámějších českých mariánských
písní.. Její text napsal ThDr. Josef Konstantin Miklík CSsR, melodii složil
Vladimír Juráš v roce 1916. V Jednotném kancionále, v němž má přepracovaný
text a upravený nápěv, je označena číslem 804. Má sedm slok a při mši se může
zpívat při vstupu, před evangeliem a při obětním průvodu. Přestože se o této písni i
v současnosti ve vyšších církevních kruzích stále diskutuje, neboť podle znalců
kopíruje operetní árii poplatnou době vzniku , je stále hranou zpívanou písní při
všech významnějších poutích a církevních slavnostech a hraje se také při pohřbech.
Kdo to byl redemptorista P. Josef Miklík? V něm se spojují Čechy a Morava
nebo chcete-li Morava a Čechy. Jeho rodištěm je Tlumačov na Moravě (1.3.1886) a
místem jeho úmrtí poutní místo Svatá Hora u Příbrami (9.11.1947). Zemřel tedy před
67 roky. V nekrologu o něm byla krátce napsána jeho charakteristika: vzorný kněz,
upřímný vlastenec, věhlasný učenec, znamenitý profesor a biblista, plodný spisovatel a
především velký ctitel Panny Marie. Byl prvorozeným synem zbožných rodičů. Z jeho
života uvedeme jenom krátkou zprávu. První třídy gymnázia začal v Uherském
Hradišti. Potom studoval v redemptoristickém juvenátě na Července u Litovle. Po
skončení šesté třídy se přihlásil do noviciátu v Bílsku na Moravě a tam 2. srpna 1905
o svátku sv. Alfonsa složil první řeholní sliby. Maturoval na příbramském gymnáziu v
r.1907. Teologická studia absolvoval na redemptoristickém učilišti v Obořišti u
Dobříše a již na studiích si vytkl za svůj obor studium Písma svatého. Na kněze byl
vysvěcen o svátku Panny Marie Karmelské 16. července 1911. Potom byl poslán na
studia na Karlovu univerzitu, kde se seznámil s celou řadou osobností našeho
náboženského života. Současně od r. 1913 přednášel již Písmo sv. v Obořišti a
připravoval se na doktorát. Ten obdržel 13.11.1915. Profesorem Písma sv. zůstal v
Obořišti až do své smrti jen s několika krátkými přerušeními. Tak ve školním roce.
1925 prodléval v Římě na papežském biblickém ústavě; v letech 1939-1942 přednášel
bohoslovcům v Praze. V té době připravoval na křest rodinu židovského lékaře
Richarda Frangla z Dobříše. A protože i v těchto nebezpečných časech ji neopustil, byl
v říjnu 1944 zatčen a vězněn z počátku v Praze na Pankráci a potom převezen do
vězení v Terezíně. V tomto táboře prožil různé nebezpečné dny, týdny i měsíce.
Vysvobození pro něho přišlo 5.5.1945. Po osvobození v květnu 1945 působil P. Miklík
jako profesor v Obořišti. V květnu1946 byl jmenován rektorem obořišťského
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kláštera, ale již po jeden a půl roce v září 1947 se pro tělesnou slabost této funkce zřekl
a odešel na Svatou Horu u Příbrami a zde krátce po svátku Všech svatých umírá.
Vladimír Juráš narozený 4. Dubna 1872 v Unčovicích u Olomouce
vystudoval učitelský ústav a varhanní školu v Brně. Působil na školách v okolí
Olomouce v Senici na Hané, Vilémově a v Měrotíně. Zde působí jako pedagog ,
varhaník a obecní kronikář a 18.května 1950 tady umírá. Proslul jako autor drobných
duchovních skladeb, mší a koled a píseň K nebesům dnes zaleť písni mu zajistila stálé
povědomí v hudebním světě a je uveden v: Československém hudebním slovníku
osob a institucí.
Připravil František Čech

ZPRÁVY A INFORMACE
Patrocinium sv. Dionýsia, patrona kostela v Horní Lhotě oslavíme v neděli
12.10.2014 mší sv. v 6.55 a 9.30
Setkání seniorů v Horní Lhotě proběhne v úterý 14. října 2014 v 17.00 hodin na
faře.
Svatohubertská pouť na Svatém Hostýně 18. října 2014
Program:
9.15 Lovecká hudba a signály – Trubači OMS Přerov a hosté
10.00 Průvod k obrázku sv. Huberta
10.15 Svatohubertská mše svatá
Celebruje Mons. Pavel Posád – pomocný biskup českobudějovické
diecéze. Hudba a zpěv od Petra Vacka a Josefa Selementa v provedení:
Trubači OMS Přerov a komorní smíšený sbor COLLEGIUM
VOCALE. Po mši svaté bohatý doprovodný program.

Adorační den v Újezdě v sobotu 25. října 2014. Svátost oltářní bude vystavena po
ranní mši svaté do 9.30 a odpoledne od 13.30 do 18.00 hodin.
Duchovní obnova pro rodiny s dětmi na Svatém Hostýně. Bude se konat o víkendu
3.–5. řijna 2014 v poutních domech na Sv. Hostýně. Zamyslíme se nad možnostmi a
šancemi nás rodičů na předání/svědectví víry v prostředí nevěřící, lhostejné nebo
vlažné většiny… potažmo jak ubránit víru v Boha v naší rodině…Duchovní obnovou
povede P. Martin Sklenář. Je připraven souběžný program pro rodiče i děti. Během
promluv pro manžele je zabezpečeno hlídáni děti pečovateli. Bližší informace a
přihlášku naleznete na www.rodinnyzivot.cz. Během víkendu je zajištěno celodenní
stravování (možnost domluvy) a ubytování v pokojích se soc. zařízením. Kontaktní
osoba: Mgr. Josef Záboj, tel.: 587 405 292, e-mail: zaboj@arcibol.cz
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SK U P I N Y Ú K L I D U
V kostelech újezdské farnosti
v září 2014
_____________________________________

Dat. : Újezd : Drnovice : Slopné :
______________________________________

4.10.:
11.10.:
18.10.:
25.10.:

13.
14.
15.
16.

10.
11.
1.
2.

11.
12.
13.
14.

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