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KOSTEL PANNY MARIE KARMELSKÉ V DOLNÍ LHOTĚ
V sobotu 8. listopadu v 10.00 hodin posvětí otec
arcibiskup Jan Graubner nový kostel Panny Marie
Karmelské. Součástí kostela je také společenská
místnost, která bude sloužit pro různá setkání věřících,
katechezi dětí, dospělých, společenství seniorů.
Stavbu jsme začali pod ochranou Panny Marie,
s důvěrou v její pomoc a nebeskou přímluvu. Po
slavnostním posvěcení bude však tento chrám sloužit
především k pravidelným bohoslužbám. Ve svých
modlitbách a při oběti mše svaté budeme pamatovat na
všechny dobrodince, kteří podporovali toto dílo jak
svými modlitbami, obětavou pomocí a peněžními dary.
Všem patří náš veliký dík. Matka Boží dlužná nezůstane
těm, kteří vybudovali stánek k oslavě Boží a její úctě.
Od neděle 9. listopadu bude ve farnosti Horní Lhota
změna v pořadu bohoslužeb, zatím zkušebně, definitivní
pořad bude stanoven až od první neděle adventní.
Přejeme všem farníkům a dobrodincům, kteří v tomto
kostele budou v budoucnu hledat vnitřní pokoj duše,
aby ho vždy nalezli.

Pořad bohoslužeb
ve farnosti Horní Lhota:
Čtvrtek
Pátek
Sobota

– mše sv. v Horní Lhotě v 16.00
– mše sv. v Horní Lhotě v 17.30
– mše sv. v Dolní Lhotě v 17.30
s nedělní platností

Neděle - 9.00
10.30

mše sv. v Horní Lhotě
mše sv. v Dolní Lhotě

Pondělí 17.00

mše sv. v Sehradicích

Panna Maria Karmelská jednou za 14 dnů.
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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 listopad 2014:

Úmysl všeobecný: Aby opuštění lidé zakoušeli Boží blízkost a podporu bližních.
Úmysl misijní: Za dobré formátory, aby dobře vedli mladé seminaristy, řeholníky a
řeholnice.
Úmysl národní: Aby Boží království bylo posledním cílem, ke kterému každým dnem
svého života směřujeme vědomě.

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

Lukáše Kozubíka
Ellu Vaňkovou
Natálii Majzlíková
Anežku Martincovou
Terezii Annu Šenovskou

Slopné
Újezd
Sehradice
Horní Lhota
Horní Lhota

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

Aleš Hanus
Radka Kozubíková

Fulnek
Horní Lhota

25. října
Pavel Kořenek
Monika Zvonková

Vysoké Pole
Vysoké Pole

V měsíci září 2014 odešli na věčnost a byli pohřbeni:

4. října 2014:
Miroslav Častulík
Drnovice 100

61 let

25. října 2014:
Marie Šimonů
Horní Lhota 175

55 let

22. října 2014:
Marie Martinková
Vysoké Pole 199

80 let

25. října 2014:
Marie Pavelková
Slopné 85

83 let
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GODZONE
(periodické okénko pro mladé z našich farností)
V moci a síle Ducha svatého
Již od pravěku se datuje princip předávání
zkušeností a znalostí z rodiče na dítě. Otec či matka
předá svému potomku všechny potřebné znalosti a
zkušenosti, aby jeho cesta životem byla snadnější.
Všechna ta snaha vychází z jediného citu a tím je
nekonečná láska rodiče k dítěti.
Stejně to funguje s biřmováním. Na začátku se
připravujeme, získáváme znalosti a poznáváme
našeho Otce. Během biřmování nám Pán dává
Ducha svatého, a díky němu se stáváme Božím nástrojem, který má Božskou moc.
Všechny tyto schopnosti: dary a charismata Ducha svatého - nám i našemu okolí slouží
ku pomoci.
Mohla bych se tu rozepisovat v teorii, ale nejvíce mluví vlastní zkušenost. Dříve
jsem si existenci Ducha svatého neuvědomovala, dokonce někdy i na něho zapomněla.
Od svého biřmování před 2 lety však neustále zjišťuju, jak je modlitba k Duchu
svatému a spolupráce s ním mocná.


Spolužák měl psát opravnou písemku z matematiky a pořád danou látku
nechápal. Začala jsem se tedy modlit k Duchu svatému, aby mu s řešením
úkolu pomohl, a když spolužák písemku dopsal, učitelka mu ji
zkontrolovala - dostal 1. – náhoda?



Poslední týden před maturitou je velmi náročný. To potvrdí každý, kdo ji
má už za sebou. Hromady sešitů nemají konce a všechno se plete
dohromady. Vždy, když jsem se před učením pomodlila k Duchu
svatému, učivo jsem si pamatovala mnohem lépe a bylo srozumitelnější.
– náhoda?



Když jsem se hlásila na vysokou školu, přijímací řízení se skládalo ze
dvou kol. To první jsem zvládla s naprostým klidem, ale před tím druhým
kolem jsem byla opravdu nervózní. Těsně před přijímačkami jsem se
zúčastnila duchovní obnovy s otcem Jamesem Manjackalem v Brně a po
modlitbách k Duchu svatému ze mě strach absolutně opadl. – náhoda?



Před biřmováním jsem se za svou víru spíše styděla. Nedokázala jsem
před druhými ani udělat znamení kříže, natož pak o Bohu mluvit. Po
biřmování se mi jakoby ruce i jazyk rozvázali a já jsem hrdá na to, že
jsem dítětem Božím. (Vždyť ani Ježíš na kříži nezapřel moje hříchy)

Mohla bych uvést ještě nohem víc příkladů, ale myslím si, že stačí k tomu, abych
ukázala, že Duch svatý nás proměňuje, uschopňuje a dává nám charismata (modlitby,
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vykládání Písma, vize, slova,..) a dary (rozumu, rady, síly, moudrosti, bázně Boží,
umění a zbožnosti). Jen ve své hlouposti a nevědomosti by člověk zahodil tolik
darovaných rozmanitých milostí, aniž by vyzkoušel jejich účinek.
(Klára Mačková)

Akce na měsíc LISTOPAD
4. a 18.11.2014 Puberťácké spolčo (info u
Roberta Večeři)
8.11.2014
Večer chval v Újezdě
29.11.2014
Biřmování
29.11.2014
Adventní vigilie a večer
chval pro mládež děkanátu ve Slavičíně

Moje cesta ke svatosti
Buďte svatí, neboť já Hospodin, váš
Bůh, jsem svatý. (Leviticus 19;2)
Úkol na listopad:

Buď vnímavý/á k tomu, co ti Bůh říká a jakým
způsobem se to dělá.

K zamyšlení
Jeden kněz nedávno se smutkem řekl: ,,Biřmování je v současnosti rozloučení se
s církví.“
Má pravdu? Co Vy na to, biřmovanci???
Připravilo Mládežnické spolčo

Cesty českého národa
O letošních prázdninách jsem narazil na knížku CESTY, KTERÝMI ŠEL ČESKÝ
NÁROD V DOBÁCH SLÁVY, ÚPADKU A NOVÉHO VZKŘÍŠENÍ, která se týká
dějinného vývoje českého národa od dob nejstarších až do vzniku Československa.
Autorem této knihy, primárně určené mládeži, je český vlastenecký biskup Eduard
Brynych. Rád bych se s vámi v tomto čísle farního měsíčníku a taky v těch dalších
podělil o obsah této knihy z roku 1933, která nám všem může ukázat nový pohled na
dějinné události, jež jsou častokráte úmyslně či neúmyslně zkreslovány.

1. díl
PŘEDMLUVA
Drahá mládeži československá!
Přemnohé knihy a knížečky, které líčí naší mládeži minulost našeho národa,
nevypravují dějiny jeho podle pravdy a skutečnosti, ale, bohužel, namnoze způsobem
nepravdivým a nespravedlivým. Jejich cílem a úmyslem jest podati nikoliv pravdu, jak
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ji opravdoví dějepiscové ve svých knihách vyprávějí, ale upraviti dějepisné události
tak, aby mohly na základě jejich dokazovati, že církev katolická byla vždy nepřítelkyní
českého národa a poštvati tak srdce mládeže proti církvi i náboženství katolickému.
Nuže, abychom těmto nesprávným a nespravedlivým snahám čelili a abychom
ukázali, jaká byla minulost našeho národa dle pravdy a skutečnosti, vydáváme tuto
knížečku, jíž z lásky k mládeži české kdysi napsal nezapomenutelný biskup a veliký
vlastenec Eduard Brynych, který pro svou lásku a věrnost k českému národu mnoho,
přemnoho trpěl. Knížečku doplnili jsme výsledky nejnovějšího bádání českých
dějepisců, jakož i posledními událostmi, zvláště po našem národním osvobození a
nabytí nové naší státní samostatnosti.
Mládeži československá! Posílajíce tuto knížečku, psanou velikým vlastencem,
povzneseným nad každou lež a nepravdu, do Tvých rukou, máme to jediné vroucí
přání, abys vylíčené dějiny pilně četla, o nich přemýšlela a mohla tak na základě jejich
brániti svou církev proti těm, kteří zneužívají dějin ku protikatolickým cílům a
snahám.
V Praze, dne 2. března, na svátek české kněžny, sv. Anežky Přemyslovny.
SLOVO AUTORA
Pohleď, mládeži milá, na ty kraje, jež rozprostírají se na severu od Krkonoš až
k moři mezi Labem a Vislou. V širých těch krajích hlaholil kdysi lahodný jazyk
slovanský; tímtéž v podstatě jazykem, kterým naučila tě hovořiti matička tvá, zpíval
tam bujaré písně své slovanský lid. A dnes? Dnes jsou kraje ty velikým hřbitovem
slovanských kmenů Obodritů, Luticů, Ratarů a jiných. Vyhynula v hrdle slovanská řeč
a v mysli národnost! Zdaž nebolí tě srdce nad tak žalným osudem slovanských kmenů
těch? A v Čechách, na Moravě a na Slovensku? Již jen část těchto drahých nám krajů
jest československá, i tu v celých širých krajích unikla drahá nám řeč, ač v mnohých
proudí vlastně slovanská krev. Co jest příčinou této zkázy Slovanstva v tak širých
krajích? A co jest třeba činiti, abychom pro budoucnost zachovali nejen svůj jazyk a
svou národnost, ale i svobodu a samostatnost? Nevím lepší rady, než upřímné starého
vlastence slovo: UČTE SE Z DĚJIN.
Pokračování příště
připravil a upravil Vojta Chupík

Z pamětní knihy farnosti Horní Lhota.
Náboženské poměry dle zaznamenání P. Dominika Doležela,
faráře v Horní Lhotě v letech 1896 – 1908
V posledních záznamech ve farní kronice Hornolhotské P. Dominik nám
zanechává informace se zdejšími genealogickými – rodopisnými a majetkoprávními
poměry. V pokračujícím zápise se věnuje zajímavé problematice geografie a etnografie
moravské, kde se dovídáme mnohdy kdo byli naše předkové a z jakých poměrů jsme
vzešli. Významný vědecký a literární odkaz na tomto poli nám zanechal ve svých
Sebraných rozpravách národopisných a literárních z r. 1885 František Bartoš (1837 –
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1906), což má pro nás o to tím větší cenu a jeho dílo je pro poznání naší kulturní
minulosti neocenitelné.
Ve výše zmiňované problematice se zabývá původem – etymologií slova
Morava. Jméno Morava, jímž vědecká geografie celou korunní zemi označuje, mezi
lidem moravským jest významu mnohem užšího. Z hornatých krajin moravských od
Uh. Brodu, od Vsetína, od Příbora i od Žďára chodí lid na „Moravu“, rozuměje tím
krajinu podle řeky Moravy, moravskou rovinu, zvláště tak řečenou Hanou ... Temná
jakási paměť bývalé říše velkomoravské zachovala se a posud v lidu je, část země
Moravské na levém břehu Moravy, pokládá za příslušnou po právu k Uhrám jakožto
„dvanáctou stolici“. Hlavní kmenové, v němž obyvatelstvo moravské se dělí, jsou
Hanáci, Slováci, Valaši, Laši a Češi, ale ani tato jména nejsou ustálena. Slovákům na
Podluží nejbližší jsou sousedé na sever, Bilovjané, Žižkovjané aj. jsou „Hanáky“ pro
některé odchylky krojové a dialektické, jako že říkají „hodnej“ člověk, „dobrý“ pivo
apod. , kdežto zase „praví Hanáci“ totéž obyvatelstvo pro jiné zvláštnosti Slováky
zvou. Na Kyjovsku takovýmto svým sousedům, kteří krojem ani nářečím ani Slováky
ani Hanáky nejsou, říkají „Přetrženci“. Mimo to jenom Hanáci a někteří Slováci a
Valaši sami sebe svým jménem kmenovým jmenují, kdežto jiné sebe k žádnému
kmeni nepočítají. Tážeme-li se jich, jsou-li Slováci či Valaši, odpovědí nám třeba:
„My jsem z naší dědiny“. Dobovou charakteristiku Valašska nám podává Lidová
čítanka moravská z r. 1901, do níž nahlédneme příště.
P. Dominik pokračuje ve svém zápisu: Popisovati dějiny jednotlivých osad jest
ovšem nemožno, jelikož od r. 1449 prodán byl Sehrad od stavů moravských a přešel
od r. 1415 i se zbožím Světlovským (Starý Světlov na jihozápad) na Joachima
z Bibrštejna, kterýž sobě postavil ještě téhož roku 1515 hrad „Nový Světlov“ u
Bojkovic. Tak velice vzdálené pak dědiny měly ovšem málo příležitosti v kancelářích
se a v archivech octnouti! Vrchnostenského pole tu nebylo a v lese jest roboty málo,
takže na robotu chodívali i na celý týden až do Bojkovic. Po r. 1848 se ovšem o les
domáhali i byla jim přece část od vrchnosti ponechána, takže každá ze tří obcí má
slušný singulární les. Mluva lidu jest více slovácká ač mnohá výslovnost ukazuje na
sousedství Valašska. Kroj odložili ve všech třech osadách ´úplně a jak vidí ve světě,
tak se šatí. Sehradské ženy a děvy mají však zálibu v červených kašmírových malých
šátcích na hlavu. Zvláště nějak závazného šátku na hlavě v celé farnosti nenosí ani
jedna ženská. Všechny od nejstarší po nejmladší nosí šátky pod bradou na uzel
zavázány. Vlasy svobodná děvčata by si za žádnou cenu neumotala kolem hlavy a
kdyby jí nevím jak při práci vadily. Otočené dva pletence „jelíky“ nosí jenom vdané
ženy. Svobodná děvčata zapletou pentličku a nosí je na zad spuštěné a při práci
trpělivě je na zad odhazuje, svezou-li se dopředu. Kroj – ač dlouho jsem pátral a prosil
domácí o popis starého kroje: jiného jsem nepoznal než, že kroj šatstva byl formy
slovácké. Pokrývka pak hlavy a nohou byly sirůch valašský a též valašské bílé papuče.
Pan učitel zdejší rodák mi dlouho sliboval popsati zevrubněji kroj, ale po třech letech
mého trpělivého čekání mi řekl, že ti „folkloristi“ naši už toho tolik napsali, že toho
v památní knize farní není potřeba popisovati. Nezbývá tedy než na to poukazovati.
Povaha lidu jest pohodlná, ale slovácky vznětlivá. Lid celkem ještě zbožný a svůj
chrám Páně milující, jenom škoda, že horská půda mu více nedá. Tím, doufám,
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vyčerpal jsem látku, jež má být do pamětní knihy pojata a přistupuji tedy ku běžným
událostem.
Starší povídačky, jichž jsem nebyl svědkem, nechci uváděti a píšu jen to, co se za
mne stalo. Sotva jsem tu byl ¾ roku, přišla zpráva, že bude generální vizitace. Bože?
Kde budou všichni na faře? Jak to vypadá v kostele?! Presbytář byl r. 1876 vymalován
jako nějaká jizba na mydlo, a tu ovšem tekla barva po barvě, utříti se plíseň nemohla a
tož to hrálo všemi barvami jen ne pěknou. Dal jsem tedy kostel vybíliti. Ale farníci
chtěli míti kostel malovaný, tož jsem dal v dubnu 1896 vymalovati ale barvou
olejovou, by netekla a mohla se na jaře volně utírati. Do generální vizitace dne 9.
května 1896 vše bylo hotovo. Hřbitov zdí obehnán, nádobí pozlaceno a postříbřeno,
sochy polychromovány, dlážka v presbytáři položena nová, že kostelíček měl opravdu
příjemné vzezření, což sám veledůstojný vizitátor Dr. Theodor Kohn faráři i výboru
pověděl. Slavnost i radost byla tehdy veliká. Roku 1899 konána u nás sv. Missie a
konali ji Otcové Tovaryšstva Ježíšova: P. Klapůch, a P. Sepp. Bohužel, že málo vábily
a tedy hojnou zvláštní návštěvu neměli. Farář jim za práci ze svého dal 40 zl., vždyť
v Missie ty přistupovali farníci ku Velikonočnímu svatému přijímání.
Pokračování příště
Mgr. Vladimír Měřínský
ŽIVOT A POSLÁNÍ KŘESŤANŮ V CÍRKVI A VE SVĚTĚ
Sněm jako událost obdarování a nového porozumění (Církev dnes)
V říjnovém příspěvku našeho zpravodaje jsme reagovali na aktuální, dodnes
nezacelenou, krvavou kapitolu našich a eo ipso světových dějin „očištění historické
paměti – čl. 17 /UU, č.20/. Události nás zahrnují stále novými fakty.
Např. 14.9. t.r. odešel na věčnost MUDr. Petr Příhoda, nekorunovaný doyen naší
katolické publicistiky, jehož invence a erudovanost nám bude chybět. Dokázal
kultivovaně vyjadřovat své myšlenky zejména na stránkách Perspektiv v našem
Katolickém týdeníku. Chtěl, abychom psali a vyjadřovali se vychovaně a vzdělaně,
kritizovaného protivníka neponižovali, který nikdy své novinářské pero nenamáčel ve
žluči. Ve svých článcích s náboženskou tématikou pěstoval žánr zv. „kritika do
vlastních řad“, jinak „veřejné mínění v církvi“. V rozhovoru k závěru našeho sněmu
katolické církve píše: „Idea sněmu přišla odjinud, vzbudila spíše rozpaky než
očekávání, příprava byla povrchní ... atd.“ Věděl, že církev musí občas bolet /Persp. č.
10/. Výsledek nechává na Pánu Bohu.
Tématikou, v níž bych rád dnes pokračoval, která s tím vším ostatně souvisí, jsou
slova papeže Františka, pronesená v Albánii, kde předchozí komunistický režim,
v zemi, která světu dala Matku Terezu, měl za následek 200 zabitých duchovních a
zničil všech 1 200 křesťanských kostelů v zemi. Papež František zde v homilii v centru
Tirany pronáší tato slova: „Mnozí synové a dcery Albánie trpěli až do oběti života.
Nezapomínejte na rány, ale nemstěte se!“ Všude, kde dosud pobýval na svých
zahraničních cestách, v Brazílii, Jižní Koreji, Svaté zemi, všude vyzýval k cestě lásky,
svobodě, spravedlnosti a hlavně pokoji. Dává Albánii za příklad pro skutečnost, kde
vedle sebe pokojně žijí křesťané a muslimové a nešetřil ty, kteří s náboženstvím
Život farností číslo 11
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spojují násilí, kterého je plno v zemích dle Z. Brzezinského celkově v zóně nestability
– Euroasijském Balkánu, která je v současnosti aktuální již po r. 2010 i v kritickém
jádru evropské bezpečnosti. Nelze zavírat oči před touto situací. Je známo, že kdo
ignoruje tato poučení z minulosti, může se dočkat jeho opakování. A to si nikdo z nás
nepřeje. Výzva pro generace I. republiky a mladší !!!.
Říjnovou úvahu jsme končili hrůzami holokaustu, nad nimiž se společně
zamýšlejí Bergoglio (papež František) ve své knize O nebi a zemi se svým přítelem
argentinským rabínem Skorkou. Bergoglio tento tragický fenomén zdůvodňuje, když
říká: „Démon se zpřítomnil v modlách uspokojujících lidské svědomí“. S v ě d o m í !?
Jmenuje jasnozřivě toto právo lidského vědomí, které člověk zakouší jako „vnitřní
hlad“, zejména ve chvílích prázdnoty, a který jakoby hodnotil jeho jednání.
Měřítko morality lidského jednání se projevuje ve vztahu mezi vědomým
konáním a morálními pravidly dané kultury ve společnosti. Podle M. Heidegera,
německého filozofa (1889 – 1970) je to „mlčenlivý hlas vlastního bytí, který nás volá
z propadlosti věcem zpět k sobě samým.“ /Všeobec. enc. 283/4/. Právě těmto obecním
sekulárním definicím chybí to podstatné, jeho absence svedla tak kulturní národ
k utrpení tolika milionů našich bližních. Proč? Protože Bůh stvořil člověka a ponechal
mu svobodu jeho rozhodnutí: dal mu nadto nařízení a příkazy své: chceš-li jeho
přikázání zachovat, zachovají tebe /Sir.15,14/. Ti, kteří zákony fyzické považují za
naprosto nezměnitelné, protivníci zvedají k mohutnému protestu, nechtějí o
nezměnitelnosti ani slyšet. Vůbec popírají jakýkoliv objektivní, všeobecně platný a pro
všechny závazný mravní zákon. Teoreticky do krajních důsledků zpracoval tuto nauku
I. Kant. Jeho termín „autonomie vůle“ působil jako prskavka a obrátil k němu
okamžitě pozornost všech filozofů. Autonomie je ona kouzelná formule, jež
osvobodila konečně definitivně lidstvo od jha křesťanské morálky. Mé svědomí jest
mým zákonodárcem a mým soudcem – nikdo jiný – tedy naprostý subjektivismus.
Kantovy nauky se chopili a rozváděli Fichte, Hegel, Schelling, Hartmann s tragickými
důsledky, které dovedly lidstvo k 1. a 2. světové válce atd. A ptáme se, zda to vše již
skončilo? Prodlužuje se neskončené násilí, dodnes pokračuje a začíná se nás všech
dotýkat stále více. Je neochvějnou pravdou, že kdo věří v Boha a komu je zákon Boží
normou mravního jednání ví dobře: jednám nejlépe, když se co nejtěsněji přizpůsobím
této objektivní normě – tj. nejsvětější vůli Boží, vyjádřené jeho zákonem. Démonické
příčiny holokaustu a všeho násilí je vlastně označením padlého andělského ducha,
potrestaného pro vzpouru proti Bohu, což je hřích – provinění proti rozumu, pravdě a
správnému s v ě d o m í; je to přestupek proti pravé lásce k Bohu a bližnímu,
způsobený zvráceným lpěním na určitých věcech, zraňujících přirozenost a vážně
narušující lidskou solidaritu. Byl definován jako slovo, skutek nebo touha proti
věčnému zákonu /Sv. Aug., CFm, sv. Tom. Akv. ST/. V Bergogliově publikaci O nebi
a zemi odpovídá na toto téma rabín Skorka: (v debatě s Bergogliem) Dotkl jste se
citlivého místa, možná v šoa nejhlubšího.
Před nedávnem se objevila zpráva, že krakovský arcibiskup prohlásil, že si Židé
přivlastnili šoa a podceňují pronásledování ostatních národů. Někteří lidé tvrdí, že
zavraždění šest milionů Židů je prostě jen součástí padesáti milionů obětí druhé svět.
války. Faktem však zůstává, že Židé neumírali z politických důvodů, nepatřili do
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žádné z bojujících armád. Ani jeden z těchto důvodů by sice nebyl ospravedlnitelný a
zůstal by odsouzeníhodný, ale v případě šoa šlo o vyhlazení celého národa jen kvůli
jeho existenci, kvůli jeho kultuře a víře. Možná to vrazi zamýšleli jako výzvu
Starozákonnímu Bohu. A možná se tomuto masakru začalo říkat holokaust („holo“
znamená oběť a „kausto“ oheň jako „zápalná oběť“) . Označení patrně ukazuje na
pojetí tohoto zločinu jako obětování izraelského lidu pohanským božstvům uctívaným
nacismem. V hebrejštině se užívá slovo „šoa“, biblický termín znamenající „zničení“,
aby bylo jasné, o co šlo. Šlo o vyhlazování lidí prováděné jinými lidmi. Polsko má
také mnoho obětí války, ale nebylo to totéž jako šoa. V koncentračních táborech totiž
někteří Poláci, Lotyši, Litevci, Ukrajinci v sobě našli to nejhorší a připojili se k ničení,
vyhlazování židovského národa. Na jednom obraze Marca Chagalla je ukřižovaný
Kristus přikrytý tallitem (pláštěm k žid. modlitbám). U nohou mu hoří svícen a všude
kolem je vidět násilí a zmar – hořící synagogy, prchající starci, kteří se snaží zachránit
posvátné svitky, zděšené ženy a děti na útěku. Říkávám, že ve vyhlazovacích táborech
nejen zavraždili šest milionů Židů, ale také šestmilionkrát zabili Ježíše. Protože
v Ježíšově pojetí světa a v jeho učení je mnoho židovského; nesl dál poselství proroků.
Pokračování příště
Mgr. Vladimír Měřínský/
TOVARYŠSTVO JEŽÍŠOVO
Tento rok si připomínáme dvě stě let od
obnovení jezuitského řádu, který se velmi
významným způsobem zasloužil o duchovní
obnovu církve i společnosti v naší zemi, v Evropě,
a skrze misie po celém světě. I současný papež
František je jezuita. Takže nepochybně máme dost
důvodů k tomu, abychom se zde o tomto řádu
trochu rozepsali.
Založení řádu, jeho zákaz a obnovení
K založení jezuitského řádu došlo v roce 1534
sv. Ignácem z Loyoly (+ 1556). Po papežském
schválení roku 1540 se rychle rozšířil do celého
světa a velmi plodně působil. Avšak na nátlak
západoevropských států, ve svém plném rozkvětu
byl papežem Klementem XIV. v roce 1773 zrušen. A naopak později, na žádost mnoha
diecézí, byl roku 1814 papežem Piem VII. znovu obnoven. Od samého počátku své
existence představoval mimořádné charisma Ducha Svatého, darované pro dobro celé
církve a tím i světa.
Bezvýhradná služba papeži
Ke třem obvyklým řeholním slibům připojil sv. Ignác ještě čtvrtý, kterým se jezuita
zvláštním způsobem zavazuje k poslušnosti vůči papeži. Tím se dává k dispozici církvi
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v celém světě. Tento slib patří k základní struktuře Tovaryšstva a umožňuje, aby řád
mohl plně sloužit v rámci univerzálního misijního poslání církve. A právě skrze úzkou
a bezvýhradnou spolupráci s papežem se mohl tento řád tak dynamicky a mimořádně
plodně rozvinout.
Světová misie
Ve starověku se křesťanství rozšířilo v Římské říši. Další dvě světová kulturní
centra – Indie a Čína – zůstala mimo. Ve středověku vzniklo čtvrté kulturní centrum
islámských zemí, většinou s původně křesťanskou kulturou, ve kterých však další
veřejné šíření křesťanství nebylo možné. Stávající křesťanské komunity byly pouze
trpěny. V novověku křesťanský Západ, na jihu a východě politicky i nábožensky
blokovaný Osmanskou říší, začal po moři expandovat na nové kontinenty. Tím se také
pro církev značně rozšířil prostor pro misijní působení. Zatímco v Amerikách bylo
křesťanství poměrně snadno přijímáno, v civilizačně vyspělé Indii a Číně tomu tak
nebylo. Například v Indii byli portugalští kolonizátoři a misionáři považováni ve
společnosti vysoce vzdělaných brahmínů za lidi s podřadnou kulturou.
Nový misionářský styl
Byli to však jezuité, kteří do těchto vyspělých kultur dokázali proniknout tím, že
žili jako brahmíni v Indii nebo mandaríni v Číně a přitom neskrývali své křesťanství.
Cestu do Asie předem programově připravil sv. František Xaverský (+1552), který se
přes Indii a Ceylon dostal do Japonska, aby prozkoumal terén. Do Číny se už nedostal,
protože zemřel. Po něm však přišla druhá vlna misionářů, kteří jako špičkoví
matematici, astronomové, hudebníci atd. pronikli i do Číny – do Pekingu k císařskému
dvoru. První byl Matteo Ricci (1583). Z českých jezuitům v Pekingu i na jiných
místech Číny v letech 1716-1735 působil Karel Slavíček, jehož dopisy z Číny byly u
nás knižně vydány.
České země
Do Čech přišel řád roku 1555 a první komunita se usadila ve zpustlém
dominikánském klášteře u sv. Klimenta v Praze. Jezuité se zásadním způsobem
zasloužili o náboženskou a kulturní obnovu našich zemí. Podobně tomu bylo i na
jiných místech Evropy.
Z dopisu generálního přestaveného
Adolfo Nicolas, generální představený Tovaryšstva, napsal o letošním
jubilejním roce: „Rok 2014 bude důležitým rokem pro studium dějin Tovaryšstva.
V mnoha částech světa se plánují odborné studie a publikace, různá setkání a vědecké
konference, které mají za cíl podpořit hlubší poznání a pochopení složitých skutečností
souvisejících se zrušením a obnovením Tovaryšstva. Jak všichni víme, paměť a
identita spolu hluboce souvisí: Člověk, který zapomene na svou minulost, neví, kým
je.
Radost evangelia
V současné době jsme svědky další „fantazie Ducha svatého“, kdy papežem
byl poprvé v historii zvolen jezuita – papež František. A ten všechny křesťany, nejen
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biskupy, kněze nebo řeholníky, povzbuzuje k misijnímu působení, aby radost
z evangelia nejprve žili a zakoušeli a potom ji přinášeli také druhým lidem!
(převzato z časopisu Nové město – zpracoval V. Ulrich)

Bohoslužby v listopadu – farnost Újezd
1. listopadu : Sobota
Slavnost
VŠECH SVATÝCH
2. listopadu : Neděle
Vzpomínka
NA VŠECHNY
VĚRNÉ ZEMŘELÉ
31. neděle v mezidobí

6.30 Új.: Za živé a zemřelé členy rodiny Váňovy,
Svatoňovy a Hlubinovy
8.15 Sl.: Za Jindřicha Váňu, dva švagry, rodiče z obou
stran a ochranu Boží pro živou rodinu
8.30 Dr.: Za farníky
16.00 Lo.: Za + rodiče Novosádovy, dceru Marii, rodiče
Boráňovy a dar zdraví pro živou rodinu
7.00 Új.:
8.15 Sl.:
9.40 Új.:
11.00 Dr.:

Za + Martu Machů (výroční mše svatá)
Na úmysl Svatého otce
Za + Jiřinu Mozgvovou (výroční mše svatá)
Za všechny věrné zemřelé

3. listopadu : Pondělí
15.30 Új.: Za + rodiče Machů, Rudolfa Müllera a Boží
Martina de Porres,řehol.
požehnání pro živou rodinu
4. listopadu : Úterý
Sv. Karla
17.00 Dr.: Za zemřelou Františku Vašičkovu, zemřelého
Boromejského, biskupa
manžela Antonína a dar zdraví pro živou rodinu
15.30 Új.: Za zemřelou Evu Zvonkovou a za duše v očistci
5. listopadu : Středa
Za +Ludmilu Mikovčákovu, rodinu Mikovčákovu,
Ferie
17.30 Sl.: Latiňákovu, Bačinskou a dar zdraví a ochranu
Panny Marie pro živé rodiny
6. listopadu : Čtvrtek
17.00 Dr.: Za + rodiče Florešovi, syna, snachu, rodinu
Ferie
Zichovu a Boží požehnání pro živou rodinu
7. listopadu : Pátek
První pátek v měsíci

8. listopadu : Sobota
Sobotní památka P M

9. listopadu : Neděle
Svátek Posvěcení
lateránské baziliky
32. neděle v mezidobí
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15.30 Új.: Za + rodiče Ovesné, Okaté, + manžely
Pastyříkovy, Josefa Holíka, Černého, Jana
Václavíka, dar zdraví a Boží požehnání pro živé
rodiny a duše v očistci, na které žádný nepamatuje
17.30 Sl.: Za zemřelou Marii Vyskupovou,rodiče
Vyskupovi, Vašinovy a za živou a +rodinu

ŠF
MJ

An
Če
ŠF
JaK

On

MJ

Ov

6.30 Új.: Za farníky
Ku
16.00 Lo.: Na poděkování Pánu Bohu za 90 let života,
ochranu Boží a pomoc Panny Marie do dalších let
7.00 Új.: Za + rodiče Ludmilu a Františka Vítkovy, ochranu
a pomoc Boží pro živou rodinu
An
8.15 Sl.: Za + rodinu Hlavičkovu, Kolaříkovu a Machů,
ChV
ochranu a Boží požehnání pro živou rodinu
9.40 Új.: Za + d.p. P. Stanislava Gottwalda (nedožitých
Ra
100 let)
MJ
11.00 Dr.: Za + Emila Húště, dva syny, rodiče z obou stran
a živou rodinu.
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10. listopadu : Pondělí
Sv. Lva Velikého,
15.30 Új.: Za + rodiče Gale, jejich rodiče, sourozence, duše
papeže a učitele církve
v očistci, ochranu a pomoc Boží pro živou rodinu
11. listopadu : Úterý
17.00 Dr.: Za + Andělu a Františka Machů, jejich rodiče,
Sv. Martina Tourského,
sourozence, dceru Annu, zetě, duše v očistci a
biskupa
Boží požehnání pro živé rodiny.
12. listopadu : Středa
15.30 Új.: Za + Annu a Josefa Manovy, duše v očistci ,
Sv. Josafata, biskupa a
pomoc Boží a ochranu Panny Marie, za rodiny
mučedníka
Manovu, Trčkovu a Machů
17.30 Sl.: Za + Emila Šustka, bratra, dvoje rodiče, duše
v očistci a živou rodinu
13. listopadu : Čtvrtek
Sv. Anežky České,
17.00 Dr.: Za + Bělu Stružkovou (výroční mše svatá)
panny
15.30 Új.: Za+ Jana Václavíka, rodiče z obou stran, celou
14. listopadu : Pátek
zemřelou rodinu, duše v očistci a dar zdraví pro
Ferie
živé rodiny
17.30 Sl.: Za zemřelé rodiče Josefa a Marii Kozubíkovi, zetě
Zdeňka a za živou rodinu.
6.30 Új.: Za Josefa Ďulíka (10.výročí úmrtí), za rodiče
15. listopadu : Sobota
Ďulíkovi, Drgovi a Josefa Drgu
Sv. Alberta Velikého, 16.00 Lo.: Za + d.p. P. Stanislava Gottwalda, živé a + kněze
biskupa a učitele církve
a duše v očistci

16. listopadu : Neděle
33. neděle v mezidobí
Patrocinium sv.
Anežky v Drnovicích

17. listopadu : Pondělí
Sv. Alžběty Uherské,
řeholnice
18. listopadu : Úterý
Posvěcení bazilik
sv. Petra a Pavla v
Římě
19. listopadu : Středa
Ferie
20. listopadu : Čtvrtek
Ferie
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7.00 Új.: Za + rodiče Počiorkovy, syna Pavla, dceru
Jaroslavu, pravnuka Tomáška Koutného, ochranu
a pomoc Boží pro živou rodinu
8.15 Sl.: Za Josefa Kozubíka + bratra a sestru, rodiče
z obou stran, živou a zemřelou rodinu doma
i v cizině
9.40 Új.: Za farníky (sv. křest)
11.00 Dr.: Za muzikanty z Drnovic
15.30 Új.: Za+ Marii Mikeskovu, Františka Novosada,
Janičku Frýželkovu, dar zdraví a Boží požehnání
pro živou rodinu Frýželkovu, Hruškovu
a Novosádovu

On

MJ

Ov

Ra

Ku
Če
Am
KV

On

17.00 Dr.: Za + Františka a Emila Vlčka a Josefa Machů
15.30 Új.: Za + rodiče Urubkovy, Zvonkovy, duše v očistci,
dar zdraví, Boží pomoc a ochranu pro živé rodiny
17.30 Sl.: Za Jindřicha Vánu jeho dva švagry, otce a živé
pozůstalé
17.00 Dr.: Za zemřelou Emilii Častulíkovou (nedožitým 90.
narozeninám), manžela, rodinu Častulíkovu,
Frýželkovu, Šulákovu a Miloslava Machů

Am

Strana 12 / 16

21. listopadu : Pátek
15.30 Új.: Za Andělu Poláchovu, syna Pavla, rodiče
Zasvěcení Panny Marie
Poláchovi a duše v očistci.
v Jeruzalémě
17.30 Sl.: Za živou a + rodinu Číčelovu, Urbaníkovu,
Petrášovu, Brunikovu a duše v očistci
22. listopadu : Sobota
6.30 Új.: Za + Jaromíra Pochylého, rodiče Ludmilu
Sv. Cecílie, panny
Pochylou, Vladimíra Pochylého, duše v očistci a
a mučednice
Boží požehnání pro živou rodinu
16.00 Lo.: Za + Marii Slámovou nedožitým 100.
narozeninám
7.00 Új.: Za rodinu Janošovu, Obadalovu a Boží ochranu
pro živé rodiny
23. listopadu : Neděle
8.15 Sl.: Za + Martina Michalčíka, manželku, syna, rodiče
Slavnost JEŽÍŠE
Janošovy, syna, snachu a ochranu Panny Marie
KRISTA, KRÁLE
pro živé rodiny
Sv. Klementa I., papeže 9.40 Új.: Za + Stanislava Kořenka (výroční mše svatá)
a mučedníka
11.00 Dr.: Za zemřelé rodiče Holé, syna Stanislava, rodiče
Fojtíkovy, nemocnou osobu, duše v očistci a Boží
požehnání pro živou rodinu.
24. listopadu : Pondělí
Ondřeje Dung-Laca,
kněze a druhů, muč.
25. listopadu : Úterý
Sv. Kateřiny z
Alexandrie, panny a
muč.

15.30 Új.: Za + Josefa a Ludmilu Váňovy, rodiče z obou
stran a dar zdraví pro živou rodinu

15.30 Új.: Za Františka Macíka, nedožitých 60 let a dar
zdraví a ochranu Panny Marie pro živé rodiny
17.30 Sl.: Za + Josefa Bližňáka, jeho otce, živou a+ rodinu
Bližňákovu, Kozubíkovu, Máčalovu,Talašovu a
duše v očistci
27. listopadu : Čtvrtek 17.00 Dr.: Za + rodiče Machů, syna Josefa a Vladislava,
Ferie
sourozence Františka a Emila Vlčka, duše
v očistci
a Boží požehnání pro celou rodinu
28. listopadu : Pátek
15.30 Új.: Za + Boženu Jahodovu, Františka Mozgvu (30 let
Ferie
od jeho úmrtí) a Boží požehnání pro živou rodinu
17.30 Sl.: Za zemřelou Annu Hořákovu, poděkování za
ochranu Panny Marie a pomoc Boží pro živou
rodinu.
29. listopadu : Sobota
6.30 Új.: Za zemřelého Aleše Pavelku.za Jana a Marii
Sobotní památka Panny
Pavelkovou,za Vincence Peška a živou i zemřelou
Marie
rodinu Pavelkovou a Peškovou
16.00 Lo.: Za farníky

Život farností číslo 11

Ov

An
Ma
Ra
MJ

On

17.00 Dr.: Za Josefa a Emilii Machučovi, jejich rodiče, syna
Miroslava a duše v očistci.

26. listopadu : Středa
Ferie

30. listopadu : Neděle
První neděle adventní
Svátek sv. Ondřeje,

Ku

7.00 Új.: Za rodiče a prarodiče Divoké a Bařinkovy.
8.15 Sl.: Za farníky
9.40 Új.: Za zemřelé Marii a Oldřicha Martinkovy, jejich

MJ

Ra

Ku

An
Če
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apoštola

rodiče
a sourozence a Boží požehnání pro živou rodinu.
11.00 Dr.: Za + Josefa Běloně a Boží požehnání pro živou a
zemřelou rodinu

ZvV
JaK

Bohoslužby v listopadu – farnost Horní Lhota
7.00 HL
1. listopadu: Sobota
Slavnost VŠECH
SVATÝCH
2. listopadu: Neděle
Vzpomínka
NA VŠECHNY
VĚRNÉ ZEMŘELÉ
31. neděle v mezidobí
6. listopadu: Čtvrtek
Ferie
7. listopadu: Pátek
První pátek v měsíci
září
8. listopadu: Sobota
Sobotní památka P M
9. listopadu: Neděle
Svátek Posvěcení
lateránské baziliky
32. neděle v mezidobí
10. listopadu:Pondělí
Sv. Lva Velikého,
papeže a učitele církve
13. listopadu: Čtvrtek
Sv. Anežky České,
panny
14. listopadu: Pátek
Ferie
15. listopadu: Sobota
Sv. Alberta Velikého,
biskupa a učitele
církve
16. listopadu: Neděle
33. neděle
v mezidobí
Patrocinium sv.
Anežky v Drnovicích
20. listopadu: Čtvrtek
Život farností číslo 11

17.30 HL

6.55 HL
9.30 HL

Za + Františka Polácha, sestru Jaroslavu a celou živou
rodinu
Za + rodiče Malotovy, syna Františka, + rodiče
Kolaříkovy, ostatní blízké zemřelé a Boží ochranu pro
živou rodinu
Na úmysl Svatého otce
Za + Jana a Františku Masařovy, jejich rodiče,
sourozence a duše v očistci

16.00 HL.:

Za + Marii a Františka Poláchovy, jejich syna Františka,
dar zdraví a Boží ochranu pro živou rodinu

17.30 HL.:

Za + rodiče Marii a Stanislava Petrů a Boží pomoc pro
celou rodinu

17.30 HL.:
9.00 HL.:

Za členy živého růžence
Za rodiče Bačovy, dvě dcery, dva syny, bratra Aloise,
Josefa Václavíka, duše v očistci a ochranu Boží pro
živou rodinu
Za + Ludmilu Žáčkovu, manžela, syna Milana a duše
v očistci

10.30 DL.:
17.00 Se.:

Za + Aloise Žáčka jeho syna a za dar zdraví pro celou
rodinu.

16.00 HL.:

Za Marii Maňasovu, Františku Maňasovu a Jana Maňase

17.30 HL
17.30 DL.:

9.00 HL.:
10.30 Dl.:

Za + rodiče Slovákovy, dceru, snachu, syny, zetě a celou
živou rodinu
Za + d.p. P. Františka Petrů, duše v očistci a Boží
ochranu pro celou rodinu
Za + Emila Vodičku, Ludmilu a Bohuslava Šůstkovy a
dar zdraví pro celou živou rodinu
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Ferie

16.00 HL.:

21. listopadu: Pátek
Zasvěcení Panny
Marie v Jeruzalémě
22. listopadu: Sobota
Sv. Cecílie, panny a
mučednice
23. listopadu: Neděle
Slavnost
JEŽÍŠE KRISTA,
KRÁLE
24. listopadu: Pondělí
Ondřeje Dung-Laca,
kněze a druhů, muč.
27. listopadu: Čtvrtek
Ferie
28. listopadu: Pátek
Ferie
29. listopadu: Sobota
Sobotní památka
Panny Marie

Za zemřelého P. Františka Petrů, jeho zemřelé rodiče,
sourozence, příbuzné a celou živou rodinu

17.30 HL
17.30 DL.:
9.00 HL.:
10.30 DL.:
17.00 Se.:
16.00 HL.:
17.30 HL
10.00
17.30 DL.:

30. listopadu: Neděle
9.00 HL.:
První neděle adventní
Svátek sv. Ondřeje,
10.30 DL.:
apoštola

Na poděkování za 80 let života, s prosbou o požehnání
do dalších let pro celou rodinu
Za Jaroslava Majerika, tři bratry, rodiče Majerikovy,
Nášelovy, za dar zdraví a Boží ochranu pro živou rodinu
Za farníky (svatý křest)
Sehradice: Za + Františka Machů z Loučky + rodiče a
sourozence z obou stran a zdraví a pomoc Boží i
P.M.pro živé rodiny a duše v očistci.
Za + Josefa a Anežku Šenovské, duše v očistci a živou
rodinu
Za + Marii Maňasovou, + Jana a Františku Maňasovi,
duše v očistci a s prosbou o požehnání pro živé rodiny
Slavnost biřmování
Za zemřelou Ludmilu a Oldřicha Matulíka, jejich
rodiče, rodinu Šimonů a Matulikovu , duše v očistci a
Boží ochraná pro celou živou rodinu.
Za + Jaroslava Strnada, celou + rodinu s prosbou o dary
Ducha svatého pro živé rodiny
Za Julii a Josefa Kozubíkovy, duše v očistci a Boží
ochranu pro celou rodinu."

Farní knihovna v Újezdě doporučuje knihy:
Advent (Jarmila Glazarová)
Baladický příběh se odehrává na samotě v beskydských horách. Svobodná matka
Františka Plesníková (otec jejího syna byl zabit padajícím stromem při kácení) se
provdá za mnohem staršího vdovce Podešvu. Nejprve k němu cítí velkou vděčnost, že
ji vytrhl z chudoby a učinil svou ženou, ale brzo se dostaví rozčarování...(z
www.databazeknih.cz)
Antonín Cyril Stojan (Bohumil Zlámal)
Podtitul: Apoštol křesťanské jednoty. Desátý olomoucký arcibiskup Antonín Cyril
Stojan - jeho život a dílo. (z www.databazeknih.cz)
Farní knihovna je otevřena každý první pátek v měsíci od 16:30 do 17:00.
připravili knihovníci

ZPRÁVY A INFORMACE
Pomoc lidem v nouzi. Na výzvu našich biskupů Čech a Moravy uspořádáme
v neděli 2. listopadu mimořádnou sbírku, kterou pošleme na pomoc lidem trpícím
válečnými konflikty, lidem, kteří ztratili střechu nad hlavou, museli opustit své
Život farností číslo 11
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domovy, svou práci a jsou bez prostředků. V takové situaci se ocitají lidé na blízkém
východě, na Ukrajině, v Africe.
Plnomocné odpustky pro duše v očistci. Je možné získat v době od 1. Do 8.
listopadu za těchto podmínek:
Společné podmínky: Stav milosti posvěcující – svatá zpověď může být vykonána 8
dnů předem, nebo 8 dnů po dni, kdy získáváme odpustek. Ten den se pomodlit na
úmysl Svatého otce a přijmout Tělo Kristovo. K tomu:
1) Dne 1.11 odpoledne a 2.11 po celý den, jestliže navštívíme kterýkoliv kostel nebo
kapli a tam se pomodlíme Otče náš a Věřím v Boha.
2) V době od 1. Do 8. Listopadu za stejných podmínek, jestliže navštívíme hřbitov a
tam se pomodlíme jakoukoliv modlitbu za zemřelé.
Dušičková pobožnost na našich hřbitovech v neděli 2. listopadu:
12.00 – Drnovice (po mši svaté)
13.30 – Újezd – nový hřbitov
15.00 – Horní Lhota – nový hřbitov
Setkání seniorů se uskuteční v úterý 11. listopadu v 17 hodin
na faře v Horní Lhotě. Nejedná se o žádné pletení, háčkování a
tomu podobné aktivity. Jde o duchovní setkání při modlitbě a
četbě Písma svatého.
Společenství mladých (6. až 9.) třída bude v úterý 4. listopadu
v 16.45 na faře v Újezdě.
Patrocinium v Drnovicích – titulární slavnost kostela, svátek
sv. Anežky České, budeme oslavovat v neděli 16. listopadu.
Mše sv. v 11.00 hodin.
SK U P I N Y Ú K L I D U
V kostelech újezdské farnosti
v listopadu 2014
___________________________________________________________________________

Dat. : Újezd : Drnovice : Slopné :
____________________________________________________________________________

1.11.:
17.
3.
15.
8.11.:
18.
4.
16.
15.11.:
1.
5.
1.
22.11.:
2.
6.
2.
29.11.
3.
7.
3.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------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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