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Čiňte pokání a věřte evangeliu
Popeleční středou jsme zahájili období
čtyřicetidenního postu. Byli jsme
vyzváni, abychom činili pokání a věřili
evangeliu. Proč? A to byla druhá výzva,
kterou jsme mohli slyšet při označení
popelem: „Pamatuj, člověče, že jsi prach,
a v prach se navrátíš“. Ve svém
každodenním životě pamatujeme na
mnoho věcí, mnoho je jich dobrých a
potřebných, některé jsou zbytečné. Kolik
času a úsilí věnujeme však starosti o
spásu své duše? Pohled na trpícího Krista
v nás může vzbudit upřímnou lítost nad
jeho bolestmi, avšak důležité je, abychom
nezapomínali, že to vše musel Mesiáš
vytrpět pro naši spásu. Teprve, když mne
toto zjištění nenechá chladným, najdu
v sobě odhodlání činit pokání. Znamená
to, že jsem uvěřil evangeliu, které mi
hlásá radostnou zprávu o mé záchraně
v Kristu. Uvědomuji si, že „tak Bůh
miloval svět, že dal svého Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život
věčný“. Exercitátor P. Hýža pronesl tuto větu: „Láska Boží vyžaduje lidskou
odpověď, teprve potom zahřeje.“ Naskýtá se otázka: „Hřeje mne Boží láska?“
Odpověď zní: „Podle toho, jak na ni odpovídáš svým životem.“
Tráva usychá, květ vadne, ale slovo Boha je stále, navěky. Iz 40,8)
Požehnané dny postní doby,
odhodlání k pokání a pokoj v duši vyprošuje
P. Jan Můčka
Život farností číslo 3/2015
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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
březen 2015:
Úmysl všeobecný: Aby se ti, kdo se věnují vědeckému výzkumu, dali do služeb blaha
člověka v jeho celistvosti.
Úmysl misijní: Za ženy, aby byl stále více uznáván jejich jedinečný přínos, kterým
přispívají k životu církve.
Úmysl národní: Za sílu k odpuštění pro každého, kdo v srdci uchovává nenávist.

Z FARNÍCH MATRIK :
V měsíci únoru 2015 odešli na věčnost a byli pohřbeni:
3. února 2015:
Petr Kozubík
Újezd 281

82 let

19. února 2015:
Josef Koutný
Vysoké Pole 93

5. února 2015:
Miroslav Misař
Slopné 30

64 let

28. února 2015:
Jaroslav Hlavička
Loučka

14. února 2015:
Františka Zmeškalová
Loučka 128

82 let

28. února 2015:
Karel Berger
Velký Třebešov 22
nyní Újezd

67 let

85 let

63 let

.

Jsou dva druhy křesťanů: následovníci Krista
a jejich lacinější vydání: obdivovatelé Krista
J. Kirkegaard
Život farností číslo 3/2015
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Postní doba a půst?
Půst neznamená pouze obejít se po určitou dobu bez jídla. To je dieta, možná i
hladovka, ale není to půst. Stejně tak půst není něčím, co provozují pouze fanatici.
Není to něco, co by měli provozovat pouze nějací poustevníci někde v jeskyni.
Praktikování půstu není omezeno na Boží služebníky. Jednoduše řečeno, biblický půst
je zdržování se od jídla za duchovním účelem. Půst byl vždycky běžnou součástí
vztahu s Bohem. Tak, jak to ve své úpěnlivé prosbě vyjádřit David v žalmu 42, půst
člověka přivádí k hlubšímu, intimnějšímu a mocnému vztahu s Pánem.
Během let, kdy Ježíš chodil po této zemi, zasvětil čas vyučování svých učedníků
principům Božího království, principům, které jsou v rozporu s principy tohoto světa.
V blahoslavenství, obzvláště v šesté kapitole Matouše, nám Ježíš dal vzor, podle
kterého máme jako Boží děti žít. Tento vzor popsal tři konkrétní povinnosti křesťana –
dávání, modlitby a půst. Ježíš řekl: „Když se modlíte…“ a „Když dáváte…“ a „ Když
se postíte…“ Ježíš zde jasně říká, že půst, stejně jako dávání a modlitby, jsou normální
součástí křesťanského života. Stejná pozornost, která bývá věnována dávání a
modlitbám, by měla být věnována půstu.
Matouš vypráví příběh otce, který měl démonizovaného syna. Roky bezmocně
pozoroval, jak jeho syn trpí silnými křečemi. Jak rostl, útoky natolik zesílily, že se
chlapec často vrhal do ohně nebo vody. Neustále ho trápil sebevražedný duch, situace
byla velmi vážná. Poté, co otec vyzkoušel všechny možné způsoby, jak chlapce
vyléčit, dokonce jej vzal k učedníkům – bezvýsledně, zdála se situace naprosto
neřešitelná. Potom se dozvěděl, že je na blízku Ježíš. Přišel k Mistrovi a volal: „Pane,
smiluj se nad mým synem, neboť je náměsíčný a je na tom zle: často padá do ohně a
často do vody. A přivedl jsem ho k tvým učedníkům a nemohli ho uzdravit (Mt 17:15).
Když chlapce přivedli k Ježíši, Bible říká, že „Ježíš mu pohrozil, a zlý duch z něho
vyšel, od té chvíle byl chlapec zdráv.“
Ale co způsobilo tento rozdíl? Koneckonců Ježíš dal učedníkům moc vyhánět zlé
duchy a uzdravovat každou nemoc. Proč tedy nemohli učedníci vyhnat tohoto démona
a chlapce uzdravit?
Chtěli to vědět, takže později ten večer, když byli s Ježíšem sami, zeptali se ho.
Ježíš odpověděl: „Pro vaši malověrnost! Amen, pravím vám, budete-li mít víru jako
zrnko hořčice, řeknete této hoře: „Přejdi odtud tam, a přejde; a nic vám nebude
nemožné. Takový duch nevyjde jinak než modlitbou a postem.“ (Mt 17:20-22)
Četl jsem tuto pasáž mnohokrát. Ale vždycky jsem se soustředit na výrok: „a nic
vám nebude nemožné“. Myslím, že mnoho lidí se tady zastaví. Ale Ježíš se nezastavil,
protože věděl, že existuje víc – mnohem víc. Ježíš řekl učedníkům, že potřebují víru, i
kdyby měla být tak malá jako malinké zrníčko. Ale to není všechno. Dlouho před
touto událostí vedl Duch svatý Ježíše na poušť, kde strávil čtyřicet dní a čtyřicet nocí
bez jídla. „Takový duch nevyjde jinak než modlitbou a postem.“ Pro Ježíše nebylo
vyhnání tohoto zatvrzelého démona nemožné.
Pokud by Ježíš mohl uskutečnit všechno, co přišel udělat, bez půstu, proč by se
potom postil? Syn Boží se postil, protože věděl, že existují nadpřirozené věci, které
mohou být uvolněny pouze tímto způsobem. Oč víc by měl být půst běžnou součástí
našeho života?
Život farností číslo 3/2015
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Možná si říkáte: „Pořád ještě nechápu, jak by půst mohl být i pro mě.“ Podle
Ježíšových slov je povinností každého učedníka a každého věřícího se postit.
Když mluvil k farizeům ohledně toho, proč se jeho učedníci nepostí, Ježíš řekl:
„Můžete přinutit svatebčany, aby se postili, dokud je ženich s nimi? Přijdou však dny,
kdy od nich bude ženich vzat; potom v oněch dnech se budou postit.“ (Lk 5:34-35)
Potom se budou postit. Ježíš neočekával od svých učedníků, že budou dělat něco,
co on sám nedělal. Ježíš se postil a podle slov Petrových je Ježíš naším příkladem ve
všech věcech (1Pt 2:21).
Chtěl bych, abyste si v Matouši 6 všimli ještě jednoho důležitého bodu. Bůh rád
odměňuje. Říká dokonce, že pokud budou modlitby, půst a dávání součástí našeho
života, On nás „odmění zjevně“.
Dobrý příklad takové zjevné odměny najdeme u Daniela. V babylonském zajetí mu
jeho půst – dokonce i pouze částečný půst od určitých potravin – přinesl zjevnou Boží
odměnu. Bůh Danielovi požehnal moudrostí, která převýšila moudrost kohokoliv
v říši.
Toužíte znát Boží vůli pro svůj život, vědět, koho byste si měli vzít, nebo co dělat,
když přijde problém? Půst vás přivede na místo, kde budete jasně slyšet Boží vůli.
Půst rovněž způsobuje, že se Bůh dotkne vašich dětí. Ať už toužíte být blíž Bohu nebo
potřebujete velký životní průlom, pamatujte, že pro vás nebude nic nemožné.
Podle knihy Jentenzena Franklina „Půst“ zpracovala Marie Masařová

Někdo je za oponou
Určitě si vzpomenete na Justovi z Vysokého Pole, kteří se před časem přestěhovali
do Vlkoše u Kyjova. Nacvičili novou divadelní hru a v březnu ji zahrají v naší
farnosti. Zeptejme se Tomáše Justa na co se můžeme těšit:
„Divadelní hříčka Někdo je za oponou je prozatím poslední počin farního divadelní
spolku z Vlkoše u Kyjova. Toto neformální divadlo tvořené dětmi a mládeží místní
farnosti už několik let vystupuje s krátkými divadelními scénkami u příležitosti
vánočního setkání u Jesliček nebo Noci kostelů.
Tentokrát se jedná o netradiční detektivní příběh, odehrávající se v době života
Ježíše Krista a to od jeho narození až po velikonoční události. Hlavním hrdinou je
soukromý detektiv Šalomoun Holmes, který jednoho krásného dne dostane dvě velmi
neobvyklé zakázky. Ty ho potom provázejí celých 33 let, než pochopí to podstatné...
Téma pro nás bylo natolik zajímavé, že jsme se ho pokusili zpracovat netradičně –
spojením divadla a filmu.
Napadlo nás, že netradiční divadlo může podpořit netradiční projekt kaple v
Loučce, takže jsme rádi přijali pozvání zahrát příběh Někdo je za oponou na
benefičním představení v neděli 22. 3. 2015. Budeme rádi, když přijdete a spolu s
námi se budete snažit zodpovědět otázku: Kdo že to byl za oponou?“

Život farností číslo 3/2015
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Už i já se nemůžu dočkat, jak dopadne to detektivní pátrání a těšíme se na příjemné
setkání se všemi co se přijdou taky podívat a podpoří tak stavbu děkovné kaple v
Loučce. Podrobnosti budou ještě upřesněny.
Pavel Maček

Godzone
(periodické okénko pro mládež našich farností)
Co se událo v únoru?

Pepův pohár
viz Pepův pohár 2015 od Veroniky Chupíkové

Večery chval
Už třetím rokem probíhají v našich farnostech Večery chval, které se staly nedílnou
součástí života nejen mladých ale i starších, o čemž svědčí i hojná účast. Chválový
přípravný tým za tu dobu propracoval spoustu skvělých vychytávek, aby si každý mohl
prožít svoje osobní setkání s Kristem. Neusínají však na vavřínech a neustále přichází
s novými písničkami a hledají inspiraci na jiných chválách nejen v našem děkanátu.

Akce na březen:
7.března 2015
7.března 2015
15.března 2015
28.března 2015

Postní duchovní obnova (Pozlovice)
Večer chval Dolní Lhota 17:30
Večer chval Újezd 18:00
Arcidiecézní setkání mládeže

Arcidiecézní setkání mládeže
Pojeďme všichni do Prostějova! Koná se tu totiž Arcidiecézní setkání mládeže. Den
plný přednášek, workshopů, koncertů a zajímavých setkání. Vše odstartuje ve
Společenském domě v sobotu 28. března 2014 od 10:00. Na tuto akci se není třeba
hlásit, stačí prostě přijet! Předpokládaný konec je kolem 16:30. Cena je symbolická:
50 Kč/osoba/den.
Srdečně Vás zveme také na večer plný Krista, rozjímání, společenství, scének a
především večer s řeholníky. Ti mají pod taktovkou předprogram k Arcidiecéznímu
setkání mládeže v Prostějově 2015.Jak lépe se připravit na samotné sobotní setkání
než na Večeru radosti v kostele Povýšení sv. Kříže v pátek od 20:00? Přespání je
zajištěno ve třídách Cyrilometodějského gymnázia v Prostějově. Budete k tomu
potřebovat spacák a karimatku. Na podprogram je možné se přihlásit zde:
http://mladez.ado.cz/www/event/detail/41?place=ADCM (úplně dole) Bude to stát
za to!
Pokud máš v plánu jet, ale nechce se ti samotné/mu, přidej se k Mládežnickému
spolču, které určitě pojede. (více info u Kláry Mačkové)
Život farností číslo 3/2015
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Další informace o akcích, plakátky, kontakty a spoustu zajímavého najdeš na
internetu: mladí našich farností www.mladiprokristauhl.webnode.cz
animátoři děkanátu www.animak.cz

Velikonoční slovníček
Pašije (z latiny passiones= utrpení) je biblické vyprávění o
utrpení Ježíše Krista. Čtou se při bohoslužbách na Květnou
neděli a Velký pátek.
Velikonoční týden je poslední týden čtyřicetidenního postu.
V myšlence na Kristovo utrpení a jeho smrt se nazývá také
svatým týdnem nebo tichým týdnem. Hlavní dny, tzv.
triduum (třídení): Zelený čtvrtek, Velký pátek a Bílá sobota
se slaví velmi starou liturgií, v jejíž centru je smutek a
pokání.
Hosana (hebrejsky hoši ´ah ná= pomoz přece) je formulí
křesťanské liturgie. Zde se však hosana používá spíše jako
vlebení, než jako zvolání úpěnlivé prosby. Podobně jako
Aleluja.
Neofyta (z řečtiny neofytos= ,,novokřtěnec“) pochází ze starokřesťanské doby, kdy
během velikonoční vigilie byli pokřtěni noví dospělí křesťané. Byli oděni do bílého
roucha, na znamení nového života a očištění od hříchu, a to nosili celý týden, až do
druhé
neděle
velikonoční,
kdy
ho
slavnostně
odložili.
Vigilie (z latiny vigilia) označuje zvyk připravovat se na nějaký svátek nebo
mimořádnou událost, která svátku předchází, bděním v noci na modlitbách.

Jak jsi na tom?
1. Co je to velikonoční oktáva?
a) Speciální velikonoční akord
b) Zpěváci zpívající pašije
c) Dny od první do druhé neděle velikonoční
2. Co znamená slovo pašije?
a) Tradiční lidový název, přesně se neví, jak vznikl
b) Z latinského passiones - utrpení
c) Je to z řečtiny a znamená zpěvy
3. Kolik liturgických čtení ze Starého zákona se čte o velikonoční vigilii?
a) až sedm
b) maximálně 3
c) dvě, jako běžnou neděli
4. Kdy se slaví missa chrismatis?
Život farností číslo 3/2015
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a) na Zelený čtvrtek ráno
b) na Bílou sobotu po setmění
c) o první neděli velikonoční
5. Název Bílá sobota je pravděpodobně odvozený od
a) toho, že se hospodyňky celý den snaží co nejlépe uklidit
b) od pruhů plátna, jimiž byl Ježíš omotán v hrobě
c) od bílých rouch novokřtěnců
6. Co je zvláštního na liturgii Velkého Pátku
a) nezpívá se z kancionálu
b) neslaví se bohoslužba oběti
c) vůbec se neklečí
(Odpovědi: 1c,2b,3a,4a,5c,6b)
Připravilo Mládežnické spolčo

Pepův pohár 2015
Dostala jsem za úkol napsat tuto krátkou reportáž o volejbalovém turnaji s názvem
Pepův pohár ve Valašských Kloboukách. O soutěži mi řekl bratr den před konáním,
jelikož 2 členky onemocněly a nemohly se zúčastnit. Bez jakéhokoliv váhání jsem se
přidala do jejich týmu, s velice originálním a jasným názvem. Jak název zněl? Není
důležité vyhrát, ale zúčastnit se. Myslím, že mluví za vše.
Na soutěž jsme s bratrem
vyjížděli v 8:05 v sobotu 7. února
z Dolní Lhoty. Další dvě členky,
Terka Martincová a Anička
Kráčalíková, se k nám přidaly
v Újezdě. Ve Vysokém Poli na nás
měl čekat Lukáš Fojtů, poslední
člen. Nejeli jsme tedy v plné
sestavě, chyběl nám poslední člen
(volejbal se hraje v šesti lidech), ale
my jsme to nevzdali a odhodlaně si
řekli, že to zvládneme uhrát i v pěti.
Ale ve Vysokém Poli nás čekalo
překvapení.
Do
autobusu
s Lukášem nastoupil i jeho mladší
bratr Jakub Fojtů, takže jsme byli
kompletní. Ale náš tým Není
důležité vyhrát, ale zúčastnit se,
nebyl jediný, kdo reprezentoval
Újezd. Ještě se zúčastnil jeden tým
s názvem
Bazinga
tvořený
z členů:
Denisa
Belžíková,
Život farností číslo 3/2015
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Dominik Januška, Martin Urubek, Šimon Machalíček, Vendula Machů, Beáta
Rumanová a Karel Repatý.
Soutěž začínala v 9:00 v tělocvičně Gymnázia. Na jedné půlce se hrál volejbal a na
druhé byla fotbalová soutěž. Dostali jsme se do skupinky s loňskými vítězi s názvem
Hřebíci a s naším druhým týmem z Újezda. Náš první zápas jsme měli hrát až za čtyři
zápasy, tak jsme se šli rozpinkat do šatny. Po chvilce za nama došel tým Bazinga,
který zrovna odehrál zápas s Hřebíky a obeznámil nás s jeho úrovní. Byla o něco vyšší
než naše. Společně jsme všichni seděli v šatně, dobře jsme se pobavili a už jen čekali
na náš společný zápas. Nepanovala mezi námi žádná rivalita, zápas byl brán přátelsky
a také byl velice vyrovnaný. Vítězem obou setů se stal tým Bazingaa. Další zápas
s Hřebíkama už nebyl tak vyrovnaný, šlo vidět, že jsou o hodně lepší než my, ale nás
to nevyvedlo z míry a určité pasáže zápasu jsme doplňovali různými humornými
vsuvkami, za což jsme sklidili potlesk od diváků. Od druhého týmu z Újezda jsme
měli obrovskou podporu, což nás velice potěšilo.
Kvůli špatným spojům autobusů, jsme museli odjet ze soutěže dřív, takže jsme
nestihli vyhlášení. Ale to nám zrovna srdce nervalo. Při společné cestě domů nás také
neopustil humor a vesele a hrdě jsme se blížili k Újezdu. Musím uznat a teď budu
mluvit asi i za ostatní členy z týmu, že soutěž se nám velmi líbila, je krásné, že ostatní
uspořádali pro nás mladé takovou akci a netušila jsem, že se zúčastní tolik lidí. Byl to
krásný zážitek a jsem ráda, že jsem se mohla zúčastnit, než abych vysedávala doma u
televize. Atmosféra byla po celou dobu uvolněná a stále se jen vtipkovalo. Proto
vyzývám vás, ostatní mladé z naší farnosti, abyste neváhali zúčastnit podobných akcí.
Je to krásný zážitek a taky nějaká ta zkušenost. Jako třeba Není důležité vyhrát, ale
zúčastnit se 
Veronika Chupíková

MINISTRARE
Tento měsíc jsme do našich újezdských řad přijali nové ministranty:
Filipa Psotu a Radima
Zvonka
Také
bychom
chtěli
pozvat i další kluky, aby
se nebáli a přišli sami
anebo oslovili svého
kamaráda,
který
ministruje, a přišli s ním
na schůzku.
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II. MINISTRANTSKÝ FOTBALOVÝ TURNAJ
PRO KOHO :
ministranti z Újezda, Drnovic, Slopného, Horní Lhoty, Dolní Lhoty
KDY: v pátek 13. března 2015 (jarní prázdniny)
KDE: tělocvična Dolní Lhota
ČAS: 9:00−12:00
KATEGORIE: Mladší – do 13-ti let (včetně)
Starší – od 14-ti let
BUDE SE HRÁT SYSTÉMEM: 4+1 (4 hráči v poli + 1 brankář).
Tým může mít i více hráčů, kteří se budou střídat.
S SEBOU: sportovní oblečení, sálovou obuv, pití
DOTAZY A INFORMACE: Lukáš Fojtů (733 701 265)

Cesty českého národa
5. díl
MISTR JAN HUS
Jiný povstal Jan, s příjmením Hus. Mládeži milá, drahá naděje vlasti – jsi schopna
slyšeti pravdu? Máš srdce vášní, zloby, pýchy a umíněnosti dosti prosté, abys byla s to
slyšeti, co pravdivý dí dějepis, třeba již tu i tam jinak by tě učili? – Doufám, že mluvím
k srdcím po pravdě toužícím. Nuže tedy slyšte, synové a dcery drahé vlasti mé, slyšte
ne mne, ale dějepisce nekatolického, evangelíka Palackého.
Byl Hus mužem svatým?
Kdo byl Jan Hus? – Byl to kněz, kazatel, snad i rektor (ředitel) vysokých škol
Karlem IV. založených. (Pochybnosti o rektorátech Husových vyslovil v Listech
filologických, ročník 1930, František Ryšánek. Historik Pekař se v Českém časopisu
historickém, ročník 1930, s Ryšánkem ztotožňuje. Jeden rektorát bylo by možno
připustiti). O národnost a řeč naši získal si zásluhy tím, že opravil český pravopis
(Někteří historici mají pochybnosti, že Hus byl autorem pravopisu. Historik Pekař i
filolog Flajšhans tvrdí, že Hus neměl na práci filologického rázu kdy a že autorem
pravopisu není. Připouští jen, že Hus upravil tzv. Abecedu.), že psal též česky, a že
jeho působením na vysokých školách dostali Čechové tolik vlivu, kolik jim jako
domácím náleželo. Byl kazatelem. Káral veřejně před lidem poklesky a vady
některých kněží, vyčítaje jim nečistotu, ba i proti svým představeným mluvil před
lidem.
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Palacký, evangelík, dí o jeho kázání: Nepřestávaje kárati veřejně vady a poklesky
představených církve, zapomínal lehce, že také pokora a poslušenství jsou ctnosti
křesťanské!
Byl-li čistých mravů? – Nečistoty – totiž hříchů proti šestému přikázání – mu
dějepisec nevyčítá, ale Palacký, jak vidíte, vytýká mu nedostatek pokory a poslušnosti.
O jiných chybách jeho píše Palacký na základě spisů jeho česky psaných: U Husa
shledává se – „neobyčejná smělost, neústupnost, nešetrnost proti nepřátelům, do oka
padající chtivost po lásce u lidu a po cti a slávě, ale slávě takové, která vrch svůj
nalézá v koruně mučednické.“
Kdo z nás, jestliže v něm jen jiskra lásku ku pravdě zůstala, mohl by věřiti a tvrditi,
že Hus byl mužem svatým!? Měl mnoho vlastností dobrých, ale bez chyb nebyl.
Uchvacuje mnohé i dobromyslné jeho láska k lidu, jeho horlivost v kázání a o opravy
v církvi, jiné pak, kteří nenávidí víru svatováclavskou, uchvacuje k tomu všemu jeho
spor s církví katolickou, do kterého na konec zabředl, takže nevidí a mnozí i zúmyslně
zamlčují mládeži chyby jeho. Umřel, jak známo, upálením v Kostnici.
Proč byl upálen v Kostnici?
Proč tou smrtí zemřel? Zákonem světským, který byl ustanoven císařem
Bedřichem II., odpůrcem papežů, trestalo se kacířství ohněm.
Co nazýváno bylo kacířstvím? Tím slulo vědomé, tvrdošíjné držení a hlásání
nepravdivého, církví obecnou za blud vyhlášeného učení.
Proč moc světská tak přísně a dle názorů dob našich tak krutě trestala kacířství?
Proto, že bludné učení náboženské podrývalo i stát a velmi často působilo bouře a
vzpoury, krvavé domácí války a hubilo národy. Podnes se tupení náboženství trestá
mocí světskou, protože podrývá spolu veřejný pokoj a moc státní.
Co činila v takovém případě církev? Církev jen rozhodla, zdaliž z kacířství
obviněný bludné učení drží nebo ne. – Trest vyměřila a vykonala státní moc.
Pokračování příště
připravil a upravil Vojta Chupík

Bohoslovci na misiích
Když jsme četli od Jamese Manjackala knihu o křesťanském manželství Obnovený
ráj - můžeme půjčit – zaujalo nás, že se tam v praktických krocích ke svatému
manželství zmiňuje mj. o tom, že se máme modlit za duchovní povolání ze své rodiny
a pokud jej nemáme, že máme podpořit nějakého bohoslovce, třeba i na misiích - že
tak máme podíl na jeho povolání a získáváme požehnání i pro svoji rodinu; nás tato
myšlenka nadchla, tak jsme si přes Papežská misijní díla adoptovali bohoslovce v Keni
a jsme moc rádi, že máme takto podíl na šíření Božího království. Na misiích je totiž
situace úplně jiná než u nás; povolání je tam hodně, ale nejsou peníze, aby mladí muži
mohli studovat, tak musí semináře mnohé z nich odmítat, což je určitě škoda. Můžete
přispět jakoukoli částkou, ale náklady na 1 bohoslovce jsou 15 000 Kč na rok. Pokud
se zavážete platit na bohoslovce celou dobu jeho studia (5 let), můžete si s ním i
dopisovat (v angličtině) a o to to může být zajímavější.
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Více
na
http://www.missio.cz/projekty/podpora-z-cr/bohoslovci/darcovskyprogram-pro-bohoslovce/
Nechci, aby tento článek vyzněl, že se chlubíme tím, co děláme; třeba ale někdo o
této možnosti neví a zaujme ho natolik, že si taky jednoho bohoslovce „pořídí“ – a to
by bylo super! 
Jana Pacalová (roz. Schovajsová) s rodinou

Z pamětní knihy farnosti Horní Lhota.
Náboženské poměry dle zaznamenání P. Vincence Černocha,
faráře v Horní Lhotě v letech 1909 – 1927
Sledování historie farnosti Horní Lhota nás přivádí do poloviny nešťastného roku
1914, kdy 28. června t.r. v bosenském Sarajevu byl skupinou mladých Srbů spáchán
atentát na následníka habsburského trůnu Františka Ferdinanda d´Este, jehož obětí se
stala i jeho manželka, česká hraběnka Žofie Chotková, povýšena po sňatku na
vévodkyni z Hohenberku. Událost světového dosahu je označována za poslední
podnět a záminku k rozpoutání první světové války. Frant. Ferdinanad odsuzoval
rakousko-uherské vyrovnání - dualismus a byl odhodlán přebudovat Rakousko ve
smyslu federalistickém. Byl to po dlouhé době první rakouský princ, jenž si zřídil
nádherné sídlo uprostřed Čech na Konopišti u Benešova. Tato válka byla pohromou
nejen pro český národ, ale i pro Evropu a svět. Sem, jak píše Lad. Jedlička ve své
knize Křik Koruny svatováclavské, patří úvaha o tom, že rozbití Rakouska bylo
skutečně "neštěstí bez míry a hranic", jak napsal Palacký v Listě do Frankfurtu a po
něm to formuloval J. Pekař ve svých úvahách o Bílé hoře. Bylo to určité neštěstí i pro
Rusko, ovšem ne pro komunismus. Přestalo tu existovat velké a mocné soustátí, které
oddělovalo Rusko od západní Evropy a ve svých důsledcích (dnes) i od USA - a tím
zabraňovalo střetnutí, k němuž nezbytně dochází, jestliže se dvě mocnosti - dnes
supervelmoci - setkají jako sousedi. Kdyby bylo zůstalo Rakousko (a Německo), tím
spíš jako monarchie, Hitlerův příchod k moci by byl nemyslitelný, nedošlo by k
hitlerovské druhé světové válce, patrně i k vynálezu a užití atomové pumy, atomové
energie, k níž by se tak jako tak dospělo, by patrně bylo využito jen k mírovým
účelům, a neměli bychom vyhlídku na třetí světovou válku. Když v roce 1945 nebo
1948 hovořil Beneš o tom, že nemáme zapomínat, že ležíme mezi SSSR a Německem,
opravil ho lidovecký poslanec, že mezi SSSR a USA. Naše krátkozraké myšlení se
projevilo i v tom. Dnes je to vidět. V tomto smyslu uškodil Masaryk českému národu
více než všichni komunisté dohromady, čímž nemá být řečeno, že by komunisté dělali
věci jenom škodlivé. Bez zahraniční akce Masarykovy by patrně Rakousko zůstalo
zachováno, alespoň jádro Rakouska, Čechy, Rakousko a Uhry, Rakousko by zůstalo
vázáno a nikoli vrženo k Němcům z říše, Chorvati a Slovinci by si asi dost rozmýšleli
atd. Minulost je minulost. Co se stalo, nemůže se odstát. Ale velikou pravdu vyslovil
(náš bodrý Valach z blízkého Brumova) Ludvík Vaculík: dějiny jsou vlastně souhra
toho, co se nemělo stát.
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P.Černoch ve svém zápisu do farní kroniky komentuje atentát na následníka trůnu
a jeho důsledky takto: "... a co bídy, hrůz z toho pošlo! 26/7 mobilizace!, ultimatim
Srbsku, 2/8 poprvé u nás narukovali - 26 mužů - přijali svátost, měl promluvu farář,
válka se šíří - požár hrozný - v celé Evropě - i na východ. 20/8 + Svatý otec Pius X. z
lítosti! 26/8 requiem, 4/10 výstava Velebné Svátosti po celý den, v prosinci bylo slyšet
na "Tazovi"? střelbu - dunění od Krakova. Stálé přehledy vojenské konány. Též úroda
polní rekvírována. Začíná stesk a pláč - neb boje jsou kruté, hrozné. O duchovní
správě a sbírkách ... a jiných válečných zařízeních viz výkaz zvláštní. První padlí
zemřelí vojínové naši: Josef Kužela z Dl. Lhoty zemřel v nemocnici v Budapešti 26/12
1014.
Rok 1915. 7/2 den adorační za mír! Drahota začíná: Následky války! Vše se
rekviruje a válka zuří dále. 3/5 u Gorlice prorážena armáda ruská. 25/5 + František
Slovák ze Sehradic, dlouholetý kostelní hospodář, člověk dobrý. R.i.p.! 8/6 přišli
uprchlíci italští do Horní Lhoty (15 osob), do Dolní Lhoty 11 osob, Sehradic 14 osob z
Caldanazza a Levica z jižních Tyrol. 3/7 darováno 3,7 kg kovových předmětů z
kostela válečné péči. 20. a 21. července slavil farář jubileum kněžství na Sv. Hostýně.
5/8 padla Varšava. 11/9 věnovala korunku P. Marie Lurdské Františka Váňová
(Kovářová) z Horní Lhoty. Parc. 136 hřbitova připsána. 19/10 postaven ombrograf (?)
do zahrádky farské (od zemského stavebního úřadu). 25/11 zemřel J. Em. kardinál
arcibiskup olomoucký Dr. Frant. Sal. Bauer: Apoštol, věrný následovník sv. Metoděje.
R.i.p.! 4/12 zemřel v Ehrenhausenu Dr. Theod. Kohn, bývalý arcib. olom.
1916. 3/1 prví aeroplán letí přes Horní Lhotu. 16/1 kapitulovala Černá Hora. Ale
válka zuří dále. 20/1 rukovali 50 letí (i kostelník Váňa Josef). Psal farář lidem mnohé
žádosti vojenské zadarmo - za to měl pronásledování a nepříjemnosti od úřadů:
vyučoval jsem ve škole Horní Lhota od 8/2 do 11/4 zadarmo. Zjednána socha sv.
Aloisia (sbírkou za 135K). Panství zdejší koupil p. Žďárský a spol., zřídil parní pilu.
Dne 26/3 přišli první zajatci ruští na parní pilu. Zjednán nový aspergik darem paní
doktorky Kaltové. 1/5 začal "letní čas" a trval do 30/10. Upsána válečná půjčka 4 tá 300 z kostelního. 26/5 vojenská přehlídka roč. 1866 - 1898 - já též.
Tento rok nebyla vizitace, jen knihy podepsány v Luhačovicích. 30/6 adorační den
za mír!
Pokračování příště
Mgr. Vladimír Měřínský

ŽIVOT A POSLÁNÍ KŘESŤANŮ V CÍRKVI A VE SVĚTĚ
Sněm jako událost obdarování a nového porozumění (Církev dnes)
Generace dnešní populace, zejména ti dříve narození, pamatují různé způsoby a
druhy vlád, jež se často dovolávaly demokracie. Je známo, že demokratická společnost
vyrostla se svými právy a svobodami za posledních 200 let od francozské revoluce.
Kde tedy hledat kořeny totalit s jejími nelidskými důsledky, jež se za tuto dobu
projevily? Zatímco s jednou se seznamujeme a poznáváme v debatě mezi Bergogliem
(současným papežem) a rabinem Skorkou a již naši euroatlantickou kulturu a nejen tu
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ohrožuje teroristická agrese islamismu, na což reagují i naši nejvyšší církevní
představitelé. Jistě by nemuselo během posledních století docházet k tak
neuvěřitelným hromadným a krvavým obětem nejen na lidských životech. Čeho je k
tomu zapotřebí? Úcta. Jakou úctou jest povinen člověk k zákonu Božímu? Zvláště,
pováží-li, že na jeho zachování záleží neskonale více než na plnění oněch čistě
lidských usnesení -nikoli zdar jedné obce nebo státu, nýbrž trvání a blaho veškeré
společnosti lidské! Desatero-dekalog, deset paragrafů světového zákoníka a ta dostačí
úplně, aby trvale na věčné časy byl uspořádán život veškerého lidstva, ať se ocitne v
situaci jakékoli, kdežto sta a tisíce paragrafů různých zákoníků nestačí, aby urovnaly
veřejný řád jednoho státu na několik desetiletí. Dekalog - základ, na němž spočívá a o
nějž se opírá mravní i sociální život lidstva. Škrtni jediné z jeho přikázání a hroutí se
celá budova člověčenstva. /K.Kubeš - Za pravdou Kristovou/. Jelikož přirozené právo
na čest a důstojnost, tyto vymezující normy absentovaly v Osvětimi, ptáme se, platí
tato morální hodnotová kritéria (měřítka) resp. pravidla ve výchově či v mezilidských
vztazích dnes? Dekalog - tento kategorický imperativ - obecně platný mravní příkaz
tedy nelze ignorovat.
Pokračujeme v dialogu mezi Bergogliem a Skorkou: Dalším sporným tématem
ve vztahu Vatikánu k židovství bylo rozhodnutí Benedikta XVI., jímž bylo některým
společenstvím dovoleno modlit se za konverzi Židů. Bergoglio: Původní slova
modlitby zněla ve španělštině dost tvrdě: Modleme se za věrolomné Židy ... Ačkoli v
latině to přídavné jméno označuje toho, "jenž nemá víru". Jan XXIII. modlitbu
jediným tahem pera vyškrtl. Skorka: Právě Jan XXIII. otevřel cestu k možnému
dialogu. Začínal jako nuncius v Turecku, kde zachránil mnoho Židů tím, že jim
vystavil falešná potvrzení ke křtu. A když se stal papežem, zahájil hluboké přeměny.
Vždycky působil dojmem skutečného pastýře. To Jan XXIII. konal, pracoval, mluvil,
dával vše v sázku. Velkou otázkou zůstává, zda i Pius XII. zkusil vše, co se dalo - zda
se do věci položil se vším všudy - nejen za Židy, nýbrž za celý svět. A šel bych s
tázáním ještě dál a ptal bych se, zda vůbec hájil i s veškerým nasazením vlastní církev.
V jistých chvílích je třeba jednat určitým způsobem. A pokud tu chvíli propásneš, kdy
to uděláš? Takové otázky ve mně hlodají. Bergoglio: Mnohokrát jsem slyšel, že Jan
XXIII. vydával Židům falešné křestní listy, ale nemám to potvrzené. Skorka: Ale ano,
nadace Raola Wallenberga o tom vlastní dokumenty. Jedním z úkolů této organizace
je šířit povědomí o statečných skutcích osobností, velvyslanců apod., kteří kvůli
Židům riskovali vlastní život. Abychom některé věci pochopili, musíme možná znát
původ obou papežů, jejich vzdělání atd. Pius XII. byl vychováván v duchu Vatikánu,
jeho rodina byla spjata se Svatým stolcem. Patřil k systému, kde panuje přesvědčení,
že všeho lze dosáhnout prostřednictvím diplomacie. A pokud nějaký problém nelze
vyřešit diplomaticky, znamená to, že je neřešitelný. Kdežto Roncalli, Jan XXIII.
pocházel z velmi prosté rodiny, z vesnice, kde všichni vyrůstali s vědomím, že je
nezbytné starat se o bližní bezprostředně a pragmaticky. Což je přesný opak
diplomacie. A také snad vysvětlení odlišnosti obou papežů. Bergoglio: Trvám na tom,
že by bylo třeba vidět, co říkají archivy. Zda to byl omyl perspektivy, či co se vlastně
stalo. Sám nemám dostatečně konkrétní informace. Všechny dokumenty hovořící ve
prospěch Pia XII., které jsem dosud viděl, se mi zdály velmi výmluvné, ovšem
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zároveň uznávám, že ještě nebyly prozkoumány všechny archivy. Jinak máte pravdu,
Jan XXIII. zůstal až do své smrti člověkem z vesnice. Když umíral, jeho sestra mu
dávala na čelo studené octové obklady, jak se to dělá na venkově. Skorka: Pius XII.
nebyl příliš nakloněn židovsko-křesťanskému dialogu. Spíše byl proti němu. Po druhé
světové válce mnoho křesťanských věřících volalo po změně. A ta přišla, když na
papežský stolec nastoupil Jan XXIII. Vypráví se, že když přijímal delegaci Světového
židovského kongresu, rozevřel náruč a řekl: "Jsem váš bratr Josef". Tento výrok
pronesl biblický Josef, když se usmiřoval se svými bratry. Ve skutečnosti to tak ovšem
vždy nebylo.
Z různých důvodů existovala vždy nevyřčená nevole. Mnohé knihy dokazují, jak
v průběhu dvaceti století přežíval u různých křesťanských vyznání antisemitismus.
Vždy se našli kněží, kteří kázali proti nám, ale jiní s námi vedli dialog plný hluboké
úcty. Av jistých dějinných okamžicích lidé uctívající kříž podněcovali k pogromům a
jiným násilnostem. Ve dvacátých letech 20. století v Argentině vydávaly časopisy
považované za katolické, které hlásaly nenávist k Židům. Myslím tedy, že podstatou
této knihy je přerušit bludný kruh, vrátit se k počátkům a uvědomit si příbuzenství,
které nás spojuje. Když někdo věří, že Bůh se vtělil do Ježíše, zatímco my to
popíráme, protože žádný člověk nemůže být vtělením Boha, nemusí ten rozdíl přece
vyvolávat nenávist či zášť. Jednou se dozvíme pravdu, avšak do té doby můžeme a
musíme navzájem spolupracovat. Pojí nás stejný etický kodex.
Mgr. Vladimír Měřínský

Pořad bohoslužeb v březnu 2015 – farnost Újezd
7.00 Új.:
8.15 Sl.:
1. března: Neděle
2. neděle postní

9.40 Új.:
11.00 Dr.:

2. března :
Pondělí
Ferie
Adorační den
v Drnovicích

15.30 Új.:

3. března : Úterý 17.00 Dr.:
Ferie
15.30 Új.:
4. března : Středa
Ferie
17.30 Sl.:
Život farností číslo 3/2015

Za + rodiče Machů, prarodiče, jejich příbuzené doma i Ma
v cizině, + rodiče Trunkátovy a švagra
ČR
Za zemřelé rodiče Hlavičkoví, Marii Hlavičkovu,
manžele Žalkovi a Boží ochranu pro živou rodinu
Ra
Za + Františka a Marii Žákovu, rodiče z obou stran,
Ov
duše v očistci a Boží ochranu pro živou rodinu
Za zemřelou Andělu Drábkovu, zemřelé rodiče
Ambruzovy a jejich zemřelé děti a ochranu Boží pro
živou rodinu.

On

Za farníky
Za + Stanislava Pavelku, rodiče z obou stran, sestry,
švagry, švagrovou, duše v očistci, dar zdraví a Boží
požehnání pro živou rodinu
Za + Petra Kozubíka, rodiče z obou stran a dar zdraví
pro živou rodinu

JM
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5. března :
Čtvrtek
Ferie
6. března : Pátek
Ferie
7. března :
Sobota
Ferie
Sv.Perpetuy
a Felicity

17.00 Dr.:

Za + FrantiškaMarcaníka, sourozence, švagrové,
snachy Marii a Věrku, živou a + rodinu a duše v
očistci, na které žádný nepamatuje

15.30 Új.:

Za + rodiče Kamenčákovy, jejich děti, dceru Věrku,
syna Milana a dar zdraví pro živou rodinu
Za + rodiče Kořenkovy, syna Stanislava, jejich +
rodiče a sourozence a duše v očistci

17.30 Sl.:
6.30 Új.:
16.00 Lo.:
18.00 Új.:
7.00 Új.:

8. března :
Neděle
3. neděle postní

8.15 Sl.:

Sv. Jana z Boha,
řeholníka

9.40 Új.:
11.00 Dr.:

9. března :
Pondělí
Ferie

15.30 Új.:

Za Josefa Mikulku, Vlastu Mikulkovu, dceru Lenku,
rodiče Mikulkovi, syna Stanislava s manželkou, dceru
Marii a Boží požehnání pro živé rodiny.
Za + Františka Bartoše, rodiče, Aloise Buriánka, dar
víry, zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu
Večer chval
Za + rodiče Machů, jejich sourozence, + syna
Františka, manželku, syna Josefa, dar zdraví a Boží
pomoc pro živou rodinu
Za + Josefa Bližňáka, syna, dvoje rodiče a ochranu
Panny Marie pro živé rodiny
Za farníky (sv. křest)
Za + Josefa Běloně, duše v očistci a ochranu Boží pro
živou rodinu.
Za zemřelého Josefa Machů, bratra Lubomíra a jeho
manželku, za zemřelého Josefa Mozgvu a rodiče z
obou stran.

Am

Ku

Ma
An
Am
JK

On

Sv. Františky
Římské, řeholnice

10. března :
Úterý
Ferie

17.00 Dr.:
15.30 Új.:

11. března :
Středa
Ferie
12. března :
Čtvrtek
Ferie

17.30 Sl.:
17.00 Dr.:
15.30 Új.:

13. března :
Pátek
Ferie

14. března :
Sobota

17.30 Sl.:

6.30 Új.:

Život farností číslo 3/2015

Za zemřelé rodiče Zichovi, syna a dceru, za rodinu
Florešovu a Boží požehnání pro živé rodiny

Ku

Za + Marii a Bohumila Pavelkovy, jejich rodiče, +
sourozence, Boží pomoc a ochranu Panny Marie pro
FŠ
živou rodinu
Za + Jaroslava Matulíka, Františku, duše v očistci a za
živou rodinu do ochrany Boží
Za Andělu a Františka Matoškovy, rodiče z obou stran,
Karla Slabiňáka, duše v očistci a Boží požehnání pro
živou rodinu
Za + Andělu a Františka Honkovy, Jana Václavíka,
dvoje rodiče, manžely Pastyříkovy, dar zdraví pro živé Ov
rodiny a duše v očistci, na které nikdo nepamatuje
Za + Aloise a Krisltýnu Frajtovy, sestru Marii, vnučku,
pravnuka, duše v očistci a Boží ochranu pro živou
rodinu
Za + rodiče Čechovy a Čevelovy, jejich
+ sourozence, dar zdraví a Boží požehnání pro živou

Am
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Ferie
16.00 Lo.:
18.00 Új.:
15. března :
Neděle
4. neděle postní

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

16. března :
Pondělí
Ferie
17. března :
Úterý
Ferie

15.30 Új.:
17.00 Dr.:
15.30 Új.:

18. března :
Středa
Ferie

17.30 Sl.:
15.30 Új.:

19. března :
Čtvrtek
Slavnost
Svatého Josefa,
snoubence
Panny Marie

17.00 Dr.:

18.30 Sl.:

15.30 Új.:
20. března :
Pátek
Ferie

17.30 Sl.:
6.30 Új.:

21. března :
Úterý
Ferie

16.00 Lo.:

7.00 Új.:
Život farností číslo 3/2015

rodinu
Za + Štěpánku a Františka Andrysovy a Emílii
Zemánkovu
Večer chval
Za+ Josefa Šimoníka /výroční mše sv.)
Za farníky
Za živou a + rodinu Chmelíkovu, Měřinskou a duše
v očistci
Za rodiče Tkadlecovy, rodinu Hnaníčkovu,
Kmoníčkovu, zetě Františka Andrse a Boží ochranu
pro živé rodiny

Ma
ČR
HM
Ov

Za rodiče Hlavičkovy, Hollé, syna Vladimíra, jeho
vnuka, synovce Petra, nemocnou osobu
On
a Boží ochranu pro živé rodiny
Za zemřelé rodiče Prchlíkovi,vnuka Pavla Dary Ducha
svatého a Boží požehnání pro celou rodinu.
Za +Vojtěcha Kořenka, rodiče Kořenkovy, rodinu
Kostkovu, Chromčákovu, Balouškovu, Justina Kojdu,
Josefa Ovesného a dar zdraví pro živé rodiny
Za + Miloslava Fiodora, dva syny, rodiče z obou stran,
stařečky a duše v očistci
Za rodiče Stružkovy, Antonína Fojtíka, prarodiče a
Boží ochranu pro živou rodinu
Za + Josefa a Františka, rodiče Brlicovy, Bodlákovy,
dva syny, švagra Antonína, švagrovou, prarodiče,
rodinu Poláchovu, Trčkovu, dar zdraví pro živou
rodinu
Za + Anastázii a Františka Hubáčkovy, + bratry, +
rodiče z obou stran, + sestry, + švagrovou a dar zdraví
pro živou rodinu.
Za + Františka Húště, rodiče Húšťovy, jejich + syna,
snachu + rodiče Šomanovy a živou rodinu
Za živou a + rodinu Kovářovu, Machů, Bartošovu,
Hladničkovu a duše v očistci
Za + Marii a Josefa Kovaříkovy, Miroslava Stružku,
duše v očistci a dar zdraví pro živou rodinu
Za + rodiče Vašíčkovy, dvě sestry, stařečky,
+ misionáře a misionářky, uzdravení nemocné osoby,
ochranu a pomoc Boží pro živou rodinu a duše
v očistci
Za + Jindřicha Stružku, syna, dva bratry, dvoje rodiče

Ra
MJ

FŠ

Ku

An

Strana 16 / 21

22. března :
Neděle
5. neděle postní
(smrtná)

8.15 Sl.:
9.40 Új.:
11.00 Dr.:

17.00 Dr.:

Za + Marii a Jana Pavelkovy, jejich rodiče, dva bratry,
švagry, švagrovou, zetě Františka, Josefa, duše
v očistci,pomoc a ochranu Boží pro živé rodiny

6.30 Új.:
15.30 Új.:

Za farníky
Ma
Za + rodiče Novotné a Bodlákovy, syna Josefa, syna
ČR
Františka, strýce Josefa Bodláka, Makrinu Bodlákovu,
dar zdraví a Boží požehnání pro živé rodiny a duše
HM
v očistci
Ov
Za dvoje rodiče Machů, děti, dvě snachy a Boží
požehnání pro živé rodiny
Za Aloise Váňu, jeho rodiče, za rodinu Šimonů, dar
zdraví, Boží požehnání pro živou rodinu a duše v
očistci
Za + rodiče Šomanovy, Častulíkovy, + rodiny z obou
stran a Boží požehnání pro živou rodinu

17.00 Dr.:
18.30 Sl.:

27. března :
Pátek
Ferie

17.00 Dr.:
15.30 Új.:
17.30 Sl.:
6.30 Új.:

28. března :
Sobota
Ferie

16.00 Lo.:
7.00 Új.:

29. března :
Neděle
KVĚTNÁ
(pašijová)
NEDĚLE

FLu
KMa

Za + Josefa Belžíka, sestru Marii, rodiče Belžíkovy,
Františka Častulíka, ochranu a pomoc Panny Marie pro On
živou rodinu

24. března :
Úterý
Ferie

26. března :
Čtvrtek
Ferie

ČR

15.30 Új.:
23. března :
Pondělí
Ferie

25. března :
Středa
Slavnost
ZVĚSTOVÁNÍ
PÁNĚ

a živou rodinu
Za živou a + rodinu Krausovu, Hlavenkovu,
Kouřilovu, babičku Annu a duše v očistci
Za + Josefa Šimoníka, živou a + rodinu Machů,
Šimoníkovu a duše v očistci
Za + Jana Běloně, syna Josefa, dceru Marii a za
ochranu a pomoc Boží pro živou rodinu.

8.15 Sl.:
9.40 Új.:
11.00 Dr.:

Život farností číslo 3/2015

Za + rodiče Barcuchovy, syny Stanislava, manželku,
dceru Annu Vaňatkovu a dar zdraví pro živou rodinu
Za + Marii Belžíkovu, rodiče z obou stran, sourozence,
švagry a duše v očistci
Na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní v 85.
Letech života, + manželku Zdeňku a Boží pomoc pro
živé rodiny
Za + rodiče Kozubíkovy, jejich dva syny, zetě,
františku Kozubíkovu a Boží požehnání pro živou
rodinu
Za + Miroslava Stružku, jeho rodiče, Ludmilu a
Františka Barcuchovy, rodiče z obou stran a dar zdraví
pro živou rodinu
Za + rodiče Váňovy, syna, dva zetě, jejich rodiče,
sourozence a Boží požehnání pro živou rodinu
Za + Františka Frýželku, vnučku Janu, dvoje rodiče,
dary Ducha svatého pro vnuky a pravnoučata
Za zemřelé rodiče Holé, syna Stanislava, rodiče
Fojtíkovy, nemocnou osobu, duše v očistci a Boží

Ra

FŠ

Ku
ČR
Ra
MJ
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30. března :
Pondělí
Pondělí Svatého
týdne
31. března :
Úterý
Úterý Svatého
týdne

17.35 Új.:

19.00 Dr.:

požehnání pro živou rodinu.
Za Josefa Ďulíka, syna Josefa, rodiče Ďulíkovy,
Belžíkovy a živou rodinu

On

za zemřelého Antonína Vašičku, zemřelou manželku
Františku a dar zdraví pro živou rodinu

Pořad bohoslužeb - farnost Horní Lhota
9.00 HL.:
1. března: Neděle
2. neděle postní
10.30 DL.:

2. března : Pondělí
Ferie
Adorační den
v Drnovicích
5. března : Čtvrtek
Ferie
6. března : Pátek
Ferie
7. března : Sobota
Ferie
Sv.Perpetuy
a Felicity
8. března : Neděle
3. neděle postní
Sv. Jana z Boha,
řeholníka

9. března : Pondělí
Ferie

17.00 SE.:

Za + Marii a Františka Latinákovy jejich + rodiče a
sourozence duše v očistci a pomoc a ochranu Boží pro
živé rodiny

16.00 HL.:

Za + Josefa Martykana, bratra Miroslava, rodiče
Martykánovy a Boží ochranu pro celou rodinu

17.30 HL.:

Za členy živého růžence

17.30 DL.:

Za zemřelé Klementa a Marii Večeřovy, jejich živou a
zemřelou rodinu.

9.00 HL.:
10.30 DL.:

12. března :

Za + rodiče Kunderovy, rodiče z obou stran, sourozence,
dar víry, zdraví a Boží ochranu pro živé rodiny
Za zemřelou Antonii Brunikovou, Josefa a Františku
Maňasovi z Dolní Lhoty, za živou a zemřelou rodinu
Maňasovu, Brunikovu a Žáčkovu a za duše v očistci.

17.00 SE.:

Za + stařečky Latinákovy, + rodiče Idesovy, bratra Aloise,
Josefa Václavíka, duše v očistci a Boží ochranu pro živé
rod.

16.00 HL.:

Za zemřelé Annu a Karla Pláškovy, jejich rodiče a Boží

Sv. Františky
Římské, řeholnice

Život farností číslo 3/2015

Za + Helenu Úšelovu, + rodiče Úšelovy, + rodiče
Vaculíkovy, duše v očistci a Boží požehnání pro živou
rodinu
Za + Miroslava Žáčka, dceru, rodiče, rodiče Máčalovy,
Annu Váňovu a manžela, Boží ochranu pro živou rodinu
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Čtvrtek
Ferie

požehnání a ochranu Panny Marie pro celou živou rodinu

13. března : Pátek
Ferie

17.30 DL.:

Za zemřelou Marcelu Žáčkovou, za zemřelého Lubomíra
Srněnského, za duše v očistci, za pomoc a ochranu Boží
pro živou rodinu.

14. března :
Sobota
Ferie

17.30 HL.:

Za + Josefa Fojtíka (10 let úmrtí), rodiče, + rodinu
Březinovu a Boží požehnání pro živé rodiny

15. března :
Neděle
4. neděle postní
16. března :
Pondělí
Ferie

9.00 HL.:
10.30 DL.:

Za + Františka Žáčka (výroční mše sv.)
Za + Jaroslava Janušku (výroční mše sv.)

17.00 SE.:

Mše sv. a Mariánské večeřadlo (P. Stříž)

16.00 HL.:
17.30 DL.:

Za + Josefa a Anastazii Machů a celou živou i + rodinu
Za + rodinu Šmotkovu, Kuželovu a Boží požehnání pro
živé rodiny

20. března : Pátek
Ferie

17.30 DL.:

Za zemrelou rodinu Zadrapovu, dary Ducha sv. pro
kmotrence a za duse v ocistci

21. března : Úterý
Ferie

17.30 HL.:

Za + Oldřicha Amrůze, sourozence, rodiče z obou stran a
Boží pomoc pro celou rodinu

9.00 HL.:

Za + Anastázii a Karla Kozlovy, Marii a Josefa Pláškovy ,
rodiče, živou a zemřelou rodinu
Za + rodinu Berčíkovu, Tomanovu a Boží ochranu pro
celou živou rodinu

19. března :
Čtvrtek
Slavnost
Sv. Josefa,
snoubence PM

22. března :
Neděle
5. neděle postní
(smrtná)
23. března :
Pondělí
Ferie
25. března : Středa
Slavnost
ZVĚSTOVÁNÍ
PÁNĚ

26. března :
Život farností číslo 3/2015

10.30 DL.:

17.00 SE.:

Za + Aloise a Boženu Zmeškalovy, jejich zemřelé rodiče,
za duše v očistci a za dar zdraví, ochranu Boží i P.M. pro
živé rodiny.

16.00 HL.:
17.30 DL.:

S prosbou o dar zdraví, Boží ochranu pro děti, celou živou
rodinu, a za všechny + z rodiny Dobrotovi a Petrášovi.
Na poděkování za udělené milosti a dary, s prosbou za
Boží požehnání a dary Ducha svatého pro rodinu
Kolaříkovu a Vodičkovu

16.00 HL.:

Za zemřelou Zdeňku Žáčkovou, rodiče Honzovi, Žáčkovi
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Čtvrtek
Ferie

a za celou živou a zemřelou rodinu

27. března : Pátek
Ferie

17.30 DL.:

Na poděkování za děti ve společenství „Děti víry“
s prosbou o požehnání pro jejich rodiny

28. března :
Sobota
Ferie

17.30 HL.:

Za rodiče Mikovy, dědečky Šarmanovy, jejich sourozence
a duše v očistci

29. března :
Neděle
KVĚTNÁ
(pašijová)
NEDĚLE

9.00 HL.:

Za + rodiče Kovářovy, dceru Marii, syna Františka,
Františka Váňu, jejich rodiče, duše v očistci a Boží
ochranu pro celou živou rodinu
Za + Františka Kováře, rodiče Strnadovy a celou živou a +
rodinu

10.30 DL.:

Volné mše svaté si můžete objednat nejlépe e-mailem, když na našich webových
stránkách www.farnostujezd.cz na horní rám kliknete na nápis Mše 2015 a tam
vyplníte objednávkový lístek. Tam také najdete aktualizovaný kalendář obou farností.

ZPRÁVY A INFORMACE
Putovní pobožnost křížové cesty. Stejně jako loni proběhne v neděli 1. Března pěší
křížová cesta z Újezda přes Loučku, Slopné, Sehradice a Dolní Lhotu až na Lipska.
Začátek je v Újezdě v kostele ve 12:50. Předpokládaný konec na Lipskách je o tři
čtvrtě na pět. Nazpět jede linkový autobus. Jde se za každého počasí.
Adorační den v Drnovicích. V pondělí 2. března bude v Drnovicích adorační den.
Svátost oltářní bude vystavená od 12.00 do 17.30 hodin. V 17.30 bude společná
adorace a svátostné požehnání.
Postní duchovní obnova pro mládež v Pozlovicích v sobotu 7. března. Přihlášky se
podávají prostřednictvím e-mailu: http://www.animak.cz/akce/prihlasovani-naakce/
Setkání seniorů proběhne v úterý 10. Března 2015 v 17 hodin na faře v Horní Lhotě.
Ministrantský přebor ve fotbale – viz článek Ministrare. Dotazy odpoví a přihlášky
přijímá Lukáš Fojtů, tel.: 733 701 265. Ve Slopném František Heinz, v Drnovicích
Josef Stružka.
Křížová cesta přírodou bude jako každoročně ve Vysokém Poli o Květné neděli 29.
března. Začátek ve 13.30 u kříže naproti benzinové pumpy. V kostelích pobožnost
nebude.
Velikonoční svatá zpověď. Tak jako každý rok bude před velikonocemi příležitost
k měsíční sv. zpovědi v našich farnostech takto: Ve čtvrtek 26. března v kostele
Život farností číslo 3/2015
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v Dolní Lhotě a v Horní Lhotě od 14.00 do 16.00 hodin. V Újezdě bude svatá zpověď
v pátek 27. března od 9.00 do 11.00 a odpoledne od 13.00 do 16.00 hodin.

SKUPINY

ÚKLIDU

kostelů v březnu 2015
__________________________________________________________________

Dat. : Újezd : Drnovice : Slopné : Dolní Lhota:
_____________________________________________

7.3.:
14.3.:
21.3.:
28.3.:

17.
18 .
1.
3.

10.
11.
1.
2.

1.
2.
3.
4.

10.
1.
2.
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. Uzávěrka vždy dvacátého dne předcházejícího měsíce.
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