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Ježíš se zjevil dvěma ze svých učedníků cestou do Emauz, ale oni ho nepoznali. Když
se jim dal poznat při lámání chleba, řekli: „Což nám srdce nehořelo, když k nám
cestou mluvil a rozebíral Písma?“

Aby i Vaše srdce se rozhořelo, když budete naslouchat velikonočnís
radosti ze Slova Božího. K tomu Vám žehnají
P. Jan Můčka
P. Krzysztof Klat
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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
duben 2015:
Úmysl všeobecný: Aby se lidé naučili mít v úctě stvořený svět a chránili ho jako dar
od Boha.
Úmysl misijní: Za pronásledované křesťany, aby pociťovali utěšující přítomnost
zmrtvýchvstalého Pána a sounáležitost celé církve.
Úmysl národní: Aby nás Bůh učinil hodnými svého povolání.

Z FARNÍCH MATRIK :
Do společenství víry jsme skrze svátost křtu přijali:
Libora Františka Majzlíka
Marcelu Machů

Sehradice
Drnovice

V měsíci březnu 2015 odešli na věčnost a byli pohřbeni:
10.března 2015:
Petr Kozubík
Újezd 281

46 let

21. března 2015:
František Struška
Drnovice 84

82 let

21. března 2015:
Ludmila Lukášová

Slopné 30
26. března 2015:
Jiřina Černobilová
Zlín

56 let

28. března 2015:
Marie Fotů
Loučka

91 let

82 let

.
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Jsme lidmi naděje?
Zúčastnil jsem se duchovní obnovy na Velehradě, která byla určena pro akolyty a
kostelníky. Obnovu vedl Mons. Vojtěch Šíma a vypomáhal mu P. Marian Pospěch.
Prožitý víkend ve mně zanechal radost z víry, poněvadž si málo mnohdy uvědomujeme,
jak jsme bohatí. Je to zážitek, kdy se sejde 80 lidí, kteří se vroucně modlí a nestydí se za
své projevy, které tuto modlitbu více umocňují. S nadšením zpívají a chválí Boha. Tato
atmosféra člověka povznáší a naplňuje pokojem. Proto jsem se rozhodl, že se s vámi o
své zážitky podělím.
Otec Šíma zaměřil téma duchovní obnovy na svatou eucharistii, k níž je tento rok
zasvěcen. Chtěl, abychom pochopili hlouběji tajemství skrytého Božího života. Vyzýval
nás, abychom byli vděčni za tuto svátost, která je vrcholem všech svátostí. Otec Šíma
říkal: „Když si představím, co sel při mši svaté na oltáři děje, jaká úžasná proměna a
přítomnost Boha, člověk musí žasnout a v pokoře padnout na kolena. Při mši sv. se
s námi modlí sám Pán Ježíš, což si málo uvědomujeme.“ Svatostánek, říká otec Šíma, to
je hora proměnění. Kdo chce, ať mu otevře své srdce a on je promění.
Varoval nás, abychom k této svátosti přistupovali zodpovědně. Svatý Pavel též
vybízí ke zpytování svědomí. Kdo totiž jí a pije, a Tělo Páně nerozlišuje od obyčejného
chleba, jí a pije si své odsouzení. (Kor. 11,27-29). Milujme všechny a odpouštějme
všem!
Otec Šíma připomínal, že je potřeba také se ztišit, abychom vnímali Jeho přítomnost
a slyšeli Jeho hlas. Je třeba se oprostit a zapomenout na všechny starosti, problémy,
které nosíme ve svém srdci a položit je Ježíši na oltář. Otec Šíma říkal, Pán Ježíš za nás
všechny problémy vyřeší. On nás bude obhajovat před nebeským Otcem v náš prospěch.
Chce to jenom odevzdanost a důvěru v jeho pomoc. Tato slova mně velmi potěšila.
Církev doporučuje, abychom chodili do kostela včas a zúčastnili se modlitby svatého
růžence. Kde jinde najdeme pokoj, než u své Matky Marie.
Pán Ježíš říká: „Kdo jí mé tělo a pije mou krev, zůstává ve mně a já v něm“ (Jan
6,56), Skutečně vnímáte, že je Ježíš ve vás? Jestliže máte pocit, že ano, potom nesmíte
být sobečtí a nenechat si jej jenom pro sebe, říká otec Šíma.
Jsme jenom nástroje a vykonavatelé Boží vůle. Pán Ježíš chce skrze nás působit,
chce milovat, odpouštět, radovat se, být s námi po celý den. Ježíš je láska, která chce
oslovit a přitáhnout k Otci všechny lidi.
Otec Šíma nám dal příklad jednoho manželského páru. Muž byl slepý, svou
manželku měl velmi rád. Ta jej všude doprovázela a držela za ruku. On ale chtěl po ní
ještě víc. Chtěl, aby měl pocit, že je ona stále s ním. Navrhl jí, aby si ušila šaty ze šustivé
látky. Manželka mu vyhověla a on byl šťastný, že ji slyší, jak šustí. Věděl, že není sám,
cítil se v bezpečí.
Takového pocitu jistoty máme dojít i my, kteří Krista přijímáme do svého srdce. Sv.
Pavel říká: „když je Bůh s námi, kdo proti nám“. Budeme-li spojeni s Ježíšem,
nemusíme se ničeho bát. Ďábel se Božího Ducha bojí!
… „Kdo jí mé tělo a poje mou krev, má život věčný a já ho vzkřísím v poslední den“.
Jsme nositelé této naděje. Mohou přijít dny, kdy se mohou na tuto naši naději lidé ptát.
Přijmou tuto naději, když je přesvědčíme svým životem podle pravdy.
Život farností číslo 4/2015
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Nedělní odpolední návrat si ještě zpříjemnili mladí křesťané z farnosti Újezd. Na své
křížové cestě se zastavili u Panny Marie Karmelské v Dolní Lhotě. Byl jsem překvapen
hojnou účastí a Panna Maria určitě měla ze svých dětí radost.
Miroslav Malota

K zamyšlení:

O eucharistii
Uvědomil jsem si, že mám-li mluvit o eucharistii, jde o téma nesmírně křehké. Měl
bych vlastně svědčit o své lásce. Je to asi tak, jako kdybyste měli mluvit na veřejnosti o
tom, koho máte nesmírně rádi a nosíte ho ve svém srdci. Možná by vám to šlo těžko.
V podobné situaci jsem teď já. Mám mluvit o něčem, co je tajemstvím. Co je realitou, a
přesto se dá těžko uchopit. Co se odehrává převážně v rovině vztahu, co je záležitostí
lásky.
Abych konkrétně přiblížil, co mám na mysli, připomenu jedno vyprávění Miroslava
Horníčka. Autor popisuje den své tety, která je blázen do opery, jak se chystá na operní
představení.
Hned, když vstane ráno, podívá se na program představení. Pak si přečte libreto.
Zavzpomíná na jednotlivé melodie, některé z nich si krátce zanotuje… Jde k holiči, kde
si dá udělat trvalou a celý den prožívá v radostném očekávání toho, co na ni večer čeká.
Do divadla přijde dřív, posadí se do hlediště a nasává atmosféru, která tam panuje.
Vnímá šum příchozích diváků, slyší příchod muzikantů … Hladina vnějšího hluku se
stále zvyšuje, až někdo udá komorní „a“ a hudebníci začnou ladit. Konečně se všechno
ztiší a ona je schopna vnímat celý ten běh kolem sebe – děj opery, hudbu a vše, co
k tomu patří. Opera se pro ni stává tím, co obohacuje její život.
Představme si naopak, že lístek na operu dostane v práci nějaký dělník, kterému
mistr řekl: „Mám dva lístky, nikdo nechce jít, tak vezmi svou ženu a běžte večer do
divadla. Muž přijde domů a řekne:“ Za dvě hodiny musíme jít do divadla na operu.“ A
manželka mu řekne:“Blázníš ? Co tam budeme dělat? Nemám co na sebe…“ atd. On
zatím shání nějakou bílou košili, ona nemůže zapnout šaty, dohadují se a handrkují.
Potom konečně vyjdou ven a manželka si vzpomene, že zapomněla vypnout troubu a
zavřít okno. Doběhnou na autobus, do divadla přijdou „za minutu dvanáct“ plní pochyb,
jestli doma nezapomněli zamknout.
A když se otevře opona, zdá se jim, že housle
hodně vržou, ta žena , co zpívá, příšerně ječí, manželka musí toho svého napomínat, aby
nespal tak nahlas…prostě je to celé k nevydržení.
Tím chci ukázat, jak rozdílně může být vnímána jedna a tatáž věc. Záleží na mnoha
okolnostech, např. na tom, jak začlením do svého života děj, jehož jsem účasten.
Eucharistie, což znamená díkuvzdání, se také nedá jen popsat. Je tajemstvím, které
nám věnoval Bůh, aby nás obdaroval.
V eucharistii se setkáváme s nesmírnou Boží láskou. Jsme proměňováni tělem a krví
Ježíše Krista, který se nám dává za pokrm.
Eucharistie je náš život a my bychom tímto díkuvzdáním měli nechat proniknout celý
náš život, všechno, co máme a čím jsme.
Život farností číslo 4/2015
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Díky eucharistii by život žádného křesťana neměl uplynout bez užitku, protože
eucharistie nás má vtáhnout do Božího života. Eucharistie, to je opěvování lásky Boha.
Kdo můžeš rozumět, rozuměj.
Přiblížíme-li se k eucharistii, něco se s námi děje. Když dá kovář železo do žhavéh
uhlí
a hned je zase vytáhne, nic se nestane. Ale když je tam nějakou dobu nechá,
začne železo přebírat vlastnosti ohně. Začne svítit a hřát. Něco podobného se děje
s námi, když se setkáváme s Kristem v eucharistii. Něco takového by se s námi mělo dít
při každé mši svaté. Něco podobného by se s námi mělo dít, když mlčky klečíme před
svatostánkem. Dokonalost křesťanského života závisí jen na jediné věci, a tou je
připodobnění se Kristu.
Před každou slavností eucharistie bychom se měli ztišit, aby nám hořelo srdce. Jen
s takovým srdcem pak můžeme poznat Krista a jeho lásku. Jen s takovým srdcem pak
můžeme zůstat v klidu před svatostánkem a cítit se jím obejmuti.
Všichni,kdo v církvi za posledních tisíc let vyrostli ke svatosti, měli blízký vztah
k eucharistii. Čerpali z ní odvahu a sílu být v harmonii s Bohem, a přesto být sami
sebou.
Chtěl bych, abyste si zapamatovali: Všichni, kteří v církvi něco dokázali, měli úctu
k eucharistii a žili z ní.
Podle biskupa Vojtěcha Cikrleho zpracoval V. Ulrich

Postní putování kříže
Tato netradiční křížová
cesta se konala dne 1. 3.
2015 z Újezda u Val.
Klobouk až na Lipska.
Vše začalo ve 12:50 v
kostele sv. Mikuláše, kde
nám otec Můčka dal
požehnání na cestu a
zároveň tam bylo první
zastavení, 2. zastavení
bylo na kopci u kříže
(před značkou Újezd),
dále až do Loučky, kde
byly další dvě zastavení,
mezi obcemi Slopné a
Loučka jsme se taktéž
zastavili. Jakmile jsme
přicházeli do obce Slopné, tak už z dáli nás vítaly slopenské zvony, a tak o nás věděla
celá ves. Kromě zastavení v kostele bylo ještě jedno na návsi. Po překonání kopce
,,Brána" nás čekali v kapličce v Sehradicích, jakmile jsme si vyposlechli zastavení, šli
jsme dál na další zastavení v Sehradicích a pak v Dolní Lhotě až jsme v tu ránu byli u
dolnolhotského kostela, který byl nedávno postaven, a mohli jsme si ho prohlédnout. Je
Život farností číslo 4/2015
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krásný a moc pěkně postavený a moderně zařízený. A dále následovala už jen asi 1 km
dlouhá cesta, na které bylo ještě několik zastavení. Již z dáli jsme viděli Luhačovjany
čekající na kříž, který jsme jim předali, ale mezi tím se konalo poslední zastavení, focení
a nakonec požehnání kaplana z Luhačovic.
Mě se to moc líbilo, i když mně trochu
bolely nohy, ale byla tam sranda a také
jsme si mohli mezi jedno-tlivými
zastaveními zazpí-vat písničky. Příště
půjdu určitě zas a doufám, že nám
bude ještě víc jak v roce 2015.
Sabina Chromčáková

Godzone
(periodické okénko pro mládež našich farností)
Požehnané prožití Velikonoc a opravdovou
radost
ze zmrtvýchvstalého Krista! Přejí animátoři farnosti

Co se událo v březnu :
Postní putování kříže děkanátu
Jednou z hlavních postních akcí děkanátu se již druhým rokem stalo Postní putování
kříže.
Do farnosti Újezd kříž připutoval v sobotu 21.února z Valašských Klobouk. My jsme se
na pouť vydali 1.března z kostela sv. Mikuláše v Újezdě. Celou cestu jsme se střídali
v nesení velkého dřevěného kříže a abychom se více vžili do kůže putujícího Krista po
Kalvárii, modlili jsme se křížovou cestu. V každé vesnici jsme se zastavili u kostelů,
pomníků a křížů, až jsme doputovali na Lipska (mezi Dolní Lhotou a Luhačovicemi). Po
celou cestu se ke skupině přidávali další a další farníci všech věkových kategorii a
celkový počet přesáhl 100 účastníků. Byl to opravdu požehnaný čas.

Postní duchovní obnova pro mládež
Život farností číslo 4/2015
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Na nadcházející čas Velikonoční se nejen snažíme připravit své domovy, ale i svá srdce.
Proto se cca 70 mladých lidí, od II. stupně ZŠ až po vysokoškoláky, zúčastnilo duchovní
obnovy v Pozlovicích. Hlavním tématem bylo „Bůh-Otec“ a katechezi vedl P. Petr
Souček.
Křížovka
Přátelé jsou jako andělé, (TAJENKA), když naše křídla zapomenou létat.
10 11 12 13 14 15
K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K
K K K K K

Akce na duben:
11.dubna 2015
Večer chval v Újezdě
18.dubna 2015
Densing Ívnyng
(Valašská Polanka)- křesťanský ples pro mládež
25.dubna 2015
Najdi se! (Hledám povolání)
18+ (Brumov) – den pro všechny, kteří hladí nejen
životní povolání, ale i sami sebe
20.dubna-20.června 2015 Misijní jaro s heslem:
V životě jde o víc! (Brumov-Bylnice)
Každý víkend jiná akce pro všechny! Více na
www.misijnijaro2015.cz

1)

Plod palmy

2)

Dolovat

3)

Pomluvy

4)

Dolní část rostliny

5)

Šlechtic

6)

Velká nádoba na
kapalinu

7)

Ženské jméno

řipravilo Mládežnické spolčo

Cesty českého národa
6. díl
MISTR JAN HUS
Provinila se církev na Husovi?
Jak se chovala církev, čili církevní sněm v Kostnici, v té při s Husem?
Slyšte synové a dcery, se svědomitou rozvahou Palackého, evangelíka; píše o tom:
Při hojení uznaných od obojí strany (sněmu totiž a Husa) neduhů v ústrojí církve, chtěli
Život farností číslo 4/2015
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biskupové, aby každý úd její pečlivě chráněn a zachován byl, tento (Hus) pokusil se o to,
jak se dí: „skoč oko nebo zub“. Ať řekneme slovy novověkými: sbor počínal sobě …
konservativně, Hus radikálně a revolučně. U nepředpojatého soudce nemůže býti ani
pochyby, která z obou těchto cest byla by celému křesťanstvu prospěšnější a vítanější.
(Palacký III. kn. XI., čl 4., str. 151.)
Jak se choval sbor k Husovi samému?
Slyšte opět evangelíka Palackého: I nelze zapírati, že sbor (i tenkráte) ničeho
neobmeškal, cokoliv naň slušelo, aby vrchu přísnosti vyhnouti se mohl. Usilováno znova
dobrotou, přísností, přemlouváním a hrozbami navésti Husa, aby vrátil se opět do lůna
církve. S přátelskou laskavostí a péčí snažil se především nejmenovaný jeden prelát,
jenž nad jiné všecky získal sobě Husovu důvěru, aby obrátil ho zase na cestu spasení a
odvolání … Opětované deputace od sboru … způsobily konečně, že se zdálo, jakoby oni,
a ne Hus ku prosbám se utíkali. (Palacký III. kn. XI., čl. 4, str. 196.)
Slyšte dále slova moderního dějepisce českého doktora Kamila Krofty, který
v knížce „M. Jan Hus“ (Sbírka se vzděláním) píše na straně 61 na obranu koncilu: „Je
velmi rozšířen názor, jako by vlastní příčinou smrti Husovy bylo bývalo jeho horlení
proti zlořádům v církvi a proti znemravnělosti kněží, jež mu způsobilo nepřátelství
domácího duchovenstva a zaujalo proti němu také smýšlení koncilu. Odsouzení Husovo
jevilo by se podle toho dílem malicherné, takřka osobní pomsty kněžstva, zasaženého
mravokárnou činností. Tento názor, jímž se vrhá těžké obvinění na nejvyšší sbor
tehdejšího křesťanstva, jistě není správný. Koncil kostnický nesmíme si mysliti jako
shromáždění lidí nízké úrovně mravní a duševní, jimž šlo jen o to, aby se zbavili
nepohodlného karatele jejich nepravosti. Je naopak jisto, že v popředí koncilu stáli a
v něm rozhodovali muži nejen velké učenosti a širokého rozhledu, nýbrž i nesporné
mravní výše, a že právě tito mužové měli rozhodující vliv na odsouzení Husovo.“
Zdaliž byl Hus snad přece odsouzen nespravedlivě, totiž pro pravdu, kterou hlásal?
V tom ohledu opět svědčí Palacký, evangelík,
1. že souzen Hus dle svého rukopisu, dle knížky vlastní jeho rukou latinský psané;
2. že skutečně tvrdil bludy; např. učil o předurčení (praedestinaci) v hrubém smyslu
slova toho. Dle toho učení Bůh jisté lidi předem ustanovil ke spáse, jiné ku zatracení!!
Mládeži milá! Zdaž nechvěje se ti útlá duše tvá nad tímto jediným bludem, nad tímto
rozumu odporném, srdci děsném, z Boha tyrana činícím učením? A co říkáš tomu, když
ti chtějí namluviti, že Hus zemřel pro pravdu? Pro pravdu nezemřel, neboť není možno
za pravdu míti učení o praedestinaci v hrubém slova toho smyslu.
A proč tedy zemřel?
Do duše vniknouti nikomu nelze, tam vidí jen Bůh. Zemřel-li proto, že šel daleko
v odporu s církví a styděl se vrátiti domů jako z kacířství usvědčený – anebo zdaliž se
domníval, že nemá pravdu církev, ale on, čili jak se nyní říká, že zemřel za své
přesvědčení, o tom nechci rozhodovati. Tolik ale pravdou jest, že učení o praedestinaci
v hrubém slova toho smyslu pravdou není. Uchvacuje ovšem cit mládeže ten způsob
smrti Husovy, a lehko může cit ten k tomu všemu ještě vlastenectvím tím více roznícený
strhnouti za sebou rozum. Ale rozum, který dovede si udržeti vládu na citem, neřekne
nikdy, že Hus umřel za pravdu. Že v této věci u nás cit více pracuje, než rozum, to je
vidno z následujícího přirovnání.
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Dva Janové ohněm umučení!
Dva Jany máme ohněm umučené, Jana z Nepomuku a Jana Husa. Proč nerozehřívají
srdce mládeže pro Jana z Nepomuku aspoň tolik, co pro Husa? Jan z Nepomuku utrpěl
ohněm muky dlouhé, a když po spáleninách, jež utrpěl, již žíti nemohl, byl do Vltavy
hozen. Jan Hus ohněm trpěl méně, poněvadž brzo byl zalknut a jen mrtvé tělo jeho déle
bylo v ohni. – Proč tě tak vedou na bezcestí, mládeži má?
Proto, že Jan z Nepomuku opravdu umřel za pravdu a církev katolickou! Jan Hus však
otevřel cestu učení nekatolickému, které nazývají osvobozením svědomí a podobně,
kteréž ale krok za krokem přivedlo národy až k úplné nevěře. Nevypravují ti, mládeži
milá, dle dějin pravdivých, ale dle nechuti své k církvi a náklonnosti své k novověké
nevěře. Rozpomeň se na základ velikosti naší národní, jímž bylo pravé křesťanství, na
ten vrchol, jehož jsme dostoupili na tom základě! Naslouchej dále upřímnému
vypravování dějinnému!
Pokračování příště (o husitských válkách)
podle knihy Cesty, kterými šel český národ v dobách slávy, úpadku a nového vzkříšení
od E. Brynycha
připravil a upravil Vojta Chupík

Padesát odstínů šedi
V minulých týdnech a měsících se do českých, potažmo všech světových, kin dostal film
s názvem Padesát odstínů šedi. Většina mých spolužáků (a zvláště spolužaček) se nemohla dočkat
okamžiku, až onen film shlédnou. Jedna se dokonce vyjádřila, že den, kdy uvidí tento film, bude
nejlepším dnem jejího života. Doufám, že to nemyslela vážně.
Mnohokrát jsem přemýšlel, co je na tom filmu tak přitahující, když jej hned v úvodní vlně
promítání vidělo na 260 000 Čechů (a dokonce mnoho křesťanů!), čímž překonal letitý rekord
držený Harrym Potterem. Přitom film sám o sobě propaguje sexuální zvrácenost a je plný
nemravných scén. Proto jsem se rozhodl napsat tento příspěvek, abych upozornil zvláště mladé
křesťany na nebezpečenství tohoto filmu. Z Boží prozřetelnosti se mi dostal do ruky článek ze
slovenských katolických novin, který jsem se rozhodl otisknout i v našem farním měsíčníku. Věřím,
že většina z vás slovensky umí … 

Päťdesiat odtieňov sivej (temnoty)
Mal som v nedeľu voľné popoludnie, tak som sa vybral do kina. Názov filmu 50 odtieňov
sivej, ako aj uvádzajúce slovo na plagáte, mi navrávalo, že pôjde asi o film so psychologickou
zápletkou, a keďže som psychológ, zaujalo ma to. Až neskôr som sa z internetu dozvedel, že ide o
filmové spracovanie svetového bestselleru s rovnakým názvom, z ktorého sa vo svete predalo vyše
sto miliónov výtlačkov.
Keď som sa dostal k pokladnici, aby som si kúpil lístok na film 50 odtieňov sivej, prekvapilo
ma, že bolo už vypredané. Piešťanské kino je dosť veľké a to sa stáva len málokedy. No pred
odchodom na mňa však slečna v pokladnici zavolala: „Počkajte, mám tu ešte posledný lístok“, a
skôr než mi ho predala, položila mi otázku: „A vy chcete ísť na takýto film?“ Zrejme ma poznala
ako kňaza. Na jej otázku som sa jej spýtal: „A aký je ten film?“ „Nooo, takýýý čudný.“ „Tak vám
po filme poviem, čo si o ňom myslím,“ odpovedal som nič netušiac a usadil som sa na poslednom
mieste v zaplnenej kinosále.
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Po niekoľkých minútach mi napadlo, že pôjde o romantický film, taký pre dievčatá, a povedal
som si, že asi preto tá otázka slečny v pokladnici. No keď sa dej rozprúdil, pochopil som, že nejde
len o romantický, ale aj o erotický film. Aj som začal uvažovať, že odídem, ale uvedomil som si,
že možno nebude náhoda, že sa mi dostala do rúk posledná vstupenka, a tak som ostal. Musím sa
priznať, že po filme som bol vnútorne otrasený a druhýkrát by som naň určite nešiel. Pochopil
som, prečo tá otázka pri pokladnici, ako aj odpoveď, „že film je čudný“. Podľa mňa je nielen
čudný, ale je aj veľmi nebezpečný, osobitne pre psycho-sexuálny vývoj adolescentného alebo
mladého muža či ženy. Prečo?
Nebudem tu robiť klasickú recenziu, tých vyšlo veľa a možno sa k nim ľahko dostať cez
google, ale prejdem rovno k veci.
Zrada intimity
Nebezpečie tohto filmu vidím hlavne v troch aspektoch. Ten prvý by som nazval zrada
intimity. Intimita je intimitou preto, lebo je intimitou. O to väčšmi, keď ide o erotickú intimitu. Je
niečím veľmi osobným, jedinečným, tajomným a dokonca by som to nazval posvätným tajom stvom, ktoré určite patrí do života lásky muža a ženy. Jednoducho je niečím, s čím sa nejde na
„ľudový trh“. No režisérka filmu Sam Taylorová-Johnsonová bez akýchkoľvek zábran zradila a
zneužila posvätnosť takejto intimity. Každá zrada je bolestná a prináša utrpenie. Utrpenie je ešte
väčšie, ak ide o to najkrajšie a najvnútornejšie, čo Boh vložil do vzťahu lásky muža a ženy. Pri
takejto zrade mi prichádzajú na myseľ slová českého kňaza Tomáša Halíka, keď hovorí o
„kastrácii našej kultúry“.
Oddelenie lásky od sexu
Druhý aspekt, ktorý je predstavený životným postojom zvláštnych pravidiel hlavného hrdinu
filmu Christiana Greya, je oddelenie lásky v jej mnohorakých formách a odtieňoch od erotického a
sexuálneho života. Tomuto zvláštnemu promiskuitnému „hrdinovi“ vôbec nevadí, že má pätnásť
priateliek, s ktorými vo svojej „herni“ prežíva „zmluvné vzťahy“ erotiky a sexu sadomasochistickými prejavmi, ale pritom so „žiadnou z nich nespáva“, so žiadnou nemá nijaký hlbší vzťah, a
dokonca ani s tou, ktorá, ako sa zdá, sa stáva výnimočnou v jeho živote – s hrdinkou filmu
Anastasiou Steeleovou nie je ochotný sa rozprávať o ničom, čo by sa dotýkalo jeho vnútorného
života.
Takéto oddelenie lásky od sexu, hlavne v dnešnej modernej „kybersexuálnej“ spoločnosti,
máva často veľmi negatívne dôsledky nielen na prežívanie medziľudských vzťahov mladých
chlapcov a dievčat, ktoré ich vyprázdňujú, ale aj na psychosexuálny vývin mladého človeka, a
môže ho viesť k rozličným patológiám, ako je napríklad neuróza, úzkosť, depresia a pod.
Sexuálne deviácie
Najnebezpečnejší aspekt filmu sa mi však zdá ten, ktorý je naozaj chorý a z morálneho či čisto
prirodzeného hľadiska aj veľmi deštruktívny. Sexuálne deviácie totiž DSM-IV, čo je Diagnostický
a štatistický manuál duševných porúch, jasne definuje ako sexuálne poruchy. Problém je v tom, že
film tieto sexuálne deviácie, ako sú sadizmus, masochizmus či fetišizmus, uvádza na emočnej
rovine ako veľmi príťažlivé, ba až fascinujúce. Tento posun je skutočne chorý a môže vážne
ohroziť zdravý vývin a prežívanie sexuality mladého človeka, ako aj vnútorného prežívania a
správania. Nestor modernej psychológie Sigmund Freud to možno trochu prehnal svojimi postojmi
k sexualite a jej vplyvu na človeka, no v jednom mal pravdu, ktorá platí dodnes, že sexualita je
zrkadlom života človeka. Totiž ak človek má nejaký problém v oblasti prežívania svojej sexuality,
odrazí sa to aj na jeho iných životných postojoch a správaní. A toto jasne vidieť v životných
postojoch Christiana Greya, ktorý je úspešný a bohatý, ale je aj hlboko zranený, osamotený,
nedokáže prežívať hlbšie vzťahy, má zvláštne, ba až choré, egoisticko-dominantné, agresívne
pravidlá, ktoré mu síce pomáhajú prežiť – no úprimne, chcel by z nás niekto takto žiť?
Film sa nakoniec na „rozumovej“ úrovni končí pozitívne, keď sám Christian o sebe vyhlási, že
„som človekom, v ktorom žije 50 úchylákov“, a tiež sa dozvedáme, že bol synom prostitútky
žijúcej na kokaíne a ako šesťročný bol sexuálne zneužitý. Taktiež záverečné slová Anastasie:
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„Stop“ – ja takouto cestou nepôjdem, sú akoby vysvetlením, že všetko, čo bolo predtým
predstavované takým fascinujúcim a príťažlivým spôsobom, vlastne nie je reálnou pravdou o
živote či o reálnom vzťahu lásky medzi mužom a ženou.
Predsa mi však ostáva otázka: dokáže mladý človek v sebe rozlíšiť tieto aspekty a roviny?
Stačí divákovi posledných päť „pozitívnych“ minút filmu nato, aby predošlé dvojhodinové silné
emočné posolstvo, ktoré je jednoznačne iného charakteru, neprevalcovalo jeho vnútorný emočný a
hodnotový systém? Či sa zrazu nezačne stotožňovať na rovine srdca, na rovine emočnej, s
postojmi, o ktorých odborníci tvrdia, že sú choré?
Čo máme robiť?
Prichádzajú mi v túto chvíľu na myseľ slová posolstva Svätého Otca Františka na tohtoročný
pôst, keď hovorí o „... globalizácii ľahostajnosti. Ide o nešvár, ktorému my kresťania musíme dnes
čeliť. (...) Aj každý jednotlivo sme pokúšaní na ľahostajnosť. Sme presýtení otrasnými správami a
obrazmi, ktoré hovoria o ľudskom utrpení, a zároveň si uvedomujeme svoju neschopnosť
zasiahnuť. Čo máme robiť, aby sme sa nedali pohltiť touto špirálou hrôzy a bezmocnosti?“
Tiež si kladiem otázku, ako sa uchrániť od nebezpečných mediálnych vplyvov, respektíve ako
uchrániť mladého človeka, ktorý im je vystavený v oveľa silnejšej miere. Pápež pozýva venovať
pozornosť práve srdcu, teda nášmu emočnému svetu. Pozýva nás počas pôstu modliť sa: „Pretvor
naše srdce podľa svojho Srdca.“
LEOPOLD SLANINKA SJ
AUTOR JE KŇAZ A PORADENSKÝ PSYCHOLÓG
připravil a úvod k příspěvku napsal Vojtěch Chupík

Z pamětní knihy farnosti Horní Lhota.
Náboženské poměry dle zaznamenání P. Vincence Černocha,
faráře v Horní Lhotě v letech 1909 – 1927
P.V. Černoch dokončuje svůj zápis ve farní kronice z r. 1916, neustále v průběhu
strašné války, jaké svět dosud neviděl, která působí ztráty na lidských životech nejen ve
zdejší farnosti. 1. světová válka už měla několik rysů, které pak tu druhou proměnily ve
vražednou záležitost: masovost, techniku, odcizení, anonymitu. Ještě se bral ohled na
občana - jen 5 % obětí 1. světové války byli civilisté, ve 2. světové válce to bylo 50 %.
Ještě nešlo o rasu, ale o původ, národnost a stav. A všude byly vyšší stavy ochotné bez
milosti obětovat statisíce selských synků, dělníků a úředníků pro několik vágních tahů
na této šachovnici. Již od těch dob, co jsem počal rozum brát, což je více než třičtvrtě
století, jsem se ptal, proč mám jen jednoho dědečka, nejsa takový ve své obci sám. Vše
mně vysvětlil můj otec sdělením, že jeho tatínek (můj dědeček František), který žil a
pracoval se svojí rodinou jako hajný v Rumunské bažantnici na panství židlochovickém
(majitel byl arcivévoda Bedřich, člen císařské rodiny), musel v roce 1914 narukovat do
války a uvolnit tak místo jednomu vídeňskému adjunktovi (mysliveckému pomocnému
úředníku - protekce nebo korupce? !), který zde měl přečkat v závětří válečné běsnění. A
můj dědeček v r. 1915 našel svůj hrob nedaleko Gorizie na italsko-slovinské hranici a
zanechal tak manželku a pět dětí. Kolik bylo takových nešťastných osudů?!
Pokračujme slovy P. Černocha k dokončení roku 1916. Dne 2/7 nastolen J. Em. p.
kard. Lev Skrbenský v Olomouci. Ad multos annos! 31/7 rekvírován kotlík na křtitelnici
pro válečné účely. 10/8 + pan učitel a varhaník Josef Kalla, jenž 32 let zde působil. 13/8
pochovával ho za hojné účasti Msgre. Lysý z Uh. Brodu. Farář od té doby cvičil zpěvy
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dvojhlasně, neb nebylo varhaníka. Rumunsko do války. Válečný přídavek drahotní 300
K. 21/10 ve Vídni zastřelen minister. předseda hrabě Stürgh. 21/11 zemřel J. V. císař
František Josef I. 26/11 vyzváněly zvony, 27/11 requiem. Rumunsko poraženo! Dosedl
na trůn císař Karel I. Vivat. Farář vyřezal betlém pro kostel a věnoval (stál 115 K). 12/12
podaly ústřední velmoci mírový návrh! Ale nenašel ohlasu! Válka zuří dále! Padli
vojínové: 3/5 1915 v Haliči: František Elšík ze Sehradic, v říjnu 1915 Polách Jan z Dolní
Lhoty, 23/11 2015 Jan Máčala z Dolní Lhoty, 19/11 1915 na Istrii Josef Kužela,
mládenec ze Sehradic, v červenci 1916 v Rusku Ticháček Josef ze Sehradic, 7. června
1916 František Bača, mládenec ze Sehradic, 31/8 1916 František Polách, mládenec z
Dolní Lhoty, v říjnu 1916 Alois Martynák, mládenec z Dolní Lhoty, 13. listopadu 1916
na frontě italské Tomáš Kubín z Horní Lhoty, 16. prosince 1916 na frontě italské Josef
Koldušík, rolník z Horní Lhoty, 7/11 1916 v zajetí ruském Josef Nátěsta, rolník z Horní
Lhoty, 17. srpna 1916 Jan Fojtík, mládenec z Horní Lhoty. Další zprávy o válečné
duchovní správě viz výkaz.
Rok 1917. 23/1 částečné zatmění slunce. 26/1 odevzdáno válečné péči: dva zvonky,
jeden svícen měděný, jeden svícen mosazový z kostela a 1/2 zostřená ponorková válka,
následkem toho Amerika do války! V březnu revoluce na Rusi, car svržen! 3/7
všeobecná amnestie! Rakousko. 16/4 začal letní čas! Nepravidelné vyučování! Sucho
bylo veliké, centrály keťasují. Zjednáno nové rekviále! Upsáno 100 K válečné půjčky 6ti
leté z kostelního. Já 1000 K válečné pojištění! 11/10 rekvírován vojenskou správou
jeden zvon (menší, z věží). V srpnu úplavice - Dolní Lhota, 12 osob zemřelo. V září
nová ofenziva proti Itálii, 20/10 dobyta Gorice, 160 000 zajatců. Panství Horní Lhota
koupil p. Bohdan Zetický, velkoobchodník z Liberce se svým společníkem p. Trlicou.
Faráři hornolhotskému dává týž dřevo zdarma k pálení. Za to vřelý dík. Válka zuří dále.
Drahota nesmírná. Jen jeden metr.cent obilí až 300 K, jen 2 kg mouky až 7 K, maso 1 kg
až 12 K, obuvi nemožno dostati, ani obleční, ani jídla! Všechno dochází! Vydřiduši jen
tyjí z bídy - mamon a krvelačnost triumfují! Da pacem Domine in diebus nostris! (Dej
Pane mír našim dnům) V Horní Lhotě dne 31. prosince 1917 Vincenc Černoch, farář.
Viděl při kanonické vizitaci dne 6. června 1918 Vincenc Moravčík, děkan. Dne 6/8 1918
návštěvou z Luhačovic per pedes + Norbert Klein biskup brněnský a František S. Bařina
augustiánský opat z Brna.
Rok 1918. Letos mrazy v červnu, zemáky poškozeny i zelí. Nová ofenziva proti Itálii v
červnu 15. - mírová adorace po celý den 9/6 1918, od 23 - 26 v Horní Lhotě 11 vojáků Maďarů!! honilo zběhy v lesích! V Budapešti socialistické bouře, stávka - krvavé
srážky, hlad. 27/6 naši u Piave ustoupili, boj, 270 000 ztrát našich, 2/7 odebral
zplnomocněnec Strmiska z Uherského Hradiště píšťaly varhanové (principál, 13,50 kg poslány do Vídně). Nar. Cyrila a Metoděje sloužil jsem zpívanou na lepší budoucnost
národa našeho. Kalla hrál na varhany po mši sv. poprvé v kostele Kde domov můj. V
srpnu zavražděn car Mikuláš. V září kněžstvo české na důvěrné schůzi v Praze přidává
se k deklaraci. Svatodušní svátky započíná platnost Corpus iuris nového. 29/9 katolíci
moravští se přidávají k deklaraci k zřízení samostatného českého státu. 25/9 letěl přes
Horní Lhotu balon vojenský se 4 důstojníky.
Pokračování příště
Mgr. Vladimír Měřínský
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ŽIVOT A POSLÁNÍ KŘESŤANŮ V CÍRKVI A VE SVĚTĚ
Sněm jako událost obdarování a nového porozumění (Církev dnes)
Co křesťany vzájemně spojuje (ZDPSKC v ČR čl. 17) je kající "očištění historické
paměti" (Ut unum sint J.P.II), o němž debatují kard. Bergoglio a rabin Skorka. Jde o
prohloubení židovsko-křesťanského dialogu na různých úrovních, což nastalo za Jana
XXIII. Skončili jsme u výroku rabína Skorky, který vidí realizaci tohoto postulátu, když
říká. "Pojí nás stejný etický kodex" (kodex - volný nebo systematický soubor právních
předpisů určitého oboru, resp. zákoník: etický-etika z řec. etos "mrav", studuje praktické
chování člověka v otázkách dobra a zla, zkoumá lidskou činnost a kritéria pro její
hodnocení). Svatý Tomáš přejímá aristotelské myšlenky o Bohu, "cíli člověka", klade
jako podmínku pro dosažení tohoto cíle nejen ctnosti mravní a intelektuální, ale i
teologální (víru, naději a lásku), což je zdůrazněno v Pastorální konstituci o církvi v
dnešním světě II. vat. koncilu: "Úcta a láska se musí vztahovat na ty, kdo ve věcech
sociálních, politických nebo náboženských smýšlejí jinak než my". /28/ Přesto však je
třeba překonat a odstranit jakýkoliv druh sociální nebo kulturní diskriminace v
základních právech člověka z důvodů pohlaví, rasy, barvy pleti, společenského
postavení, jazyka nebo náboženství, poněvadž odporuje Božímu záměru /29/. Je však
třeba dělat rozdíl mezi bludem, který se musí vždycky odmítat, a mezi bloudícím, který
si stále zachovává osobní důstojnost i když náboženské názory jsou mylné nebo ne zcela
správné /28-10/.
Rabín Skorka pokračuje: Klidně můžeme srovnávat co říkají evangelia, s postoji
talmudských mudrců, rozdmýchávání antisemitské nenávisti často souvisela se zištnými,
politickými důvody. Např. když v Rusku zavraždili cara Alexandra II., svalili hned vinu
na Židy. Církve byly používány k politickým důvodům, k manipulování s lidmi. To je
nepochybně dokázáno. Teď je třeba vrátit se hned na začátek. Pokud chtějí obě strany
totéž, tedy mír ve světě, musí každá strana vybrat ze své tradice to nejlepší a nadále
postupovat společně. Nemůžeme živit staré spory. Inaugurační přednáška, kterou
přednesl Abraham Jehuda Heschel v Union Theological Seminary, instituci založené
newyorskými luterány, nesla název Žádné náboženství není ostrovem. Nemůžeme být
rozděleni, odděleni, jako jsme byli až do druhé světové války. Naše poselství musí být
srozumitelné pro všechny a jeho cílem nemá být snaha změnit identitu toho druhého, ale
snaha přiblížit se k němu. Bergoglio: na II. vatikánském koncilu zazněla jedna klíčová
věta, že Bůh se ukazuje všem lidem a zachraňuje v první řadě vyvolený národ. A protože
Bůh sliby plní, nebyl odmítnut. Církev oficiálně uznává, že izraelský lid je stále
vyvoleným národem. Nikde se neříká: Prohráli si to, tak teď je řada na nás. To je uznání
izraelského národa a zároveň, podle mého, nejodvážnější výrok II. vatikánského koncilu
v této otázce. Navíc nemůžeme Židy obviňovat z Boží smrti, jak se to dlouho dělo. Stačí
si pořádně přečíst vyprávění o Ježíšově smrti. To by bylo totéž, jako obviňovat všechny
Argentince za to, co provádí argentinská vláda. Skorka: Ve skutečnosti v té době Židé
nevládli, politickou moc měli v rukou Pilát Pontský a Římané. Na Ježíšově kříži se
objevil nápis INRI (Iesus Nazarenus, Rex Iudaeorum), židovský král, židovský
monarcha byl samozřejmě trnem oku Římanům, kazil jim autoritu. Kromě toho
ukřižování nepatřilo k obvyklým židovským způsobům výkonu trestu smrti. Ostatně
tehdy již Sanhedrin (rada mudrců-soudců) ani nevynášel rozsudky smrti. A i kdyby nic z
Život farností číslo 4/2015
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toho nebylo, nikdy by Ježíše nemohli popravit v době Pesahu. Někteří Židé sice tehdy
tvrdili, že není Božím synem, ale to nás přece neopravňuje po tolika generacích dál a dál
obviňovat jejich potomky. Bergoglio: Přesně tak není možné mluvit o lidu odpovědném
za vraždu Boha. Chtěl bych se však v této souvislosti zmínit o jedné věci. Řekl jste, že v
Argentině také existoval - a existuje - církevní antisemitismus. Nemám s tím tolik
zkušenosti jako Jan Pavel II., který měl polovinu spolužáků židovského původu,
nicméně i já mám a měl jsem židovské přátele. Jednomu takovému jsme ve škole říkali
Rus, děti rády vymýšlejí přezdívky. Nikdy jsem s žádným neměl potíže. Jistě,
antisemitští katolíci existovali, a i nyní je jich dost. Nejsou však tak útoční jako ve 30.
letech 20. století. Dnešní politika argentinské církve je jasná: usilovat o mezináboženský
dialog. A je třeba uvést, že předchůdci tohoto snažení byli kardinálové Jorge Mejía a
Antonio Quarrancino. Skorka: Mejía hodně spolupracoval s Marshallem Meyerem.
Společně založili Vyšší školu náboženských studií. A u Quarrancinova hrobu stojí
nástěnka s útržky židovských modliteb z knih zachráněných z různých vyhlazovacích
táborů a s dalšími dokumenty o šoa. To on chtěl umístit tuto židovskou památku v
katolické katedrále. Bergoglio: Určité skupiny vyvíjejí tlak, aby se ty předměty
přemístily do katedrálního muzea. Já si však nenechal poroučet a vše zůstalo tak, jak
bylo.
Na závěr jedné, i dnes aktuální kapitoly z publikace papeže Františka O nebi a zemi
bych rád si dovolil změnit slovo dialog, které zde často zaznívalo na trialog (rozhovor
tří) v důsledku otřesných zpráv o osudech našich bližních v dnes nepříliš vzdálených
zemích. Trialog židovsko - křesťansko - islámský, který by přinesl vzájemné
porozumění a mír, který je tak ohrožen. Nihil novum sub sole - říkávali již staří Římané,
tzn. nic nového pod sluncem. Již r. 732 v bitvě mezi Tours a Poitiers v dnešní západní
Francii, zásluhou úspěšnosti obranné taktiky pěchoty franský majordomus Karel Martel
odrazil arabskou armádu místodržitele Abdurrahmana, což znamenalo ukončení arabské
expanze na západě. Podruhé islámská ofenziva odražena r. 1683, kdy Turci pod velením
Kara Mustafy - velkovezíra, oblehli Vídeň, která zásluhou velitele Rüdigera ze
Starhemberka, českého podmaršálka Zdeňka Kaplíře ze Sulevic, polského krále Jana
Sobieského a císařského vůdce Karla Lotrinského, byla ubráněna. I dnes se nacházíme v
situaci, kdy násilný militantní islámský extremismus ohrožuje Evropu a nejen ji
samotnou. Lze se domnívat, že ona dvě výše uvedená vítězství zabráníla tomu, že na
Hradčanech nad Prahou stojí dodnes křesťanský chrám sv. Víta, Václava a Vojtěcha a ne
islámská mešita. Máme zač děkovat i prosit!
Mgr. Vladimír Měřínský
K zamyšlení :
Nenasycuje a neuspokojuje duši mnoho vědět, nýbrž pociťovat a zakoušet věci vnitřně.
sv. Ignác z Loyoly
Velkých vítězství lze dosáhnout odvahou, větších láskou, největších trpělivostí.
Peter Rosegger

Život farností číslo 4/2015
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Pořad bohoslužeb v dubnu 2015 – farnost Újezd
1. dubna : Středa
Středa Svatého
týdne

17.35 Új.:

Ke cti sv. Jana Pavla II v předvečer 10. výročí jeho
úmrtí s prosbou za přímluvu a dary Ducha Svatého

JM

2.dubna : Čtvrtek
ZELENÝ
ČTVRTEK
3. dubna : Pátek
VELKÝ PÁTEK
4. dubna : Sobota
BÍLÁ SOBOTA

17.00 Dr.:

Za děti, které byly vloni u prvního svatého přijímání a
jejich rodiče

Am
HP

15.00 Új.:

OBŘADY VELKÉHO PÁTKU

Ra
FL

19.30 Új.:

Za farníky

18.30 Sl.:

7.00 Új.:
5. dubna : Neděle
Slavnost
ZMRTVÝCHVST
ÁNÍ PÁNĚ

Hod Boží
velikonoční

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

6. dubna : Pondělí
Pondělí velikonoční

8.15 Sl.:
9.40 Új.:
11.00 Dr.:

7. dubna : Úterý
Úterý velikonoční

19.00 Dr.:
17.35 Új.:

8. dubna : Středa
Středa velikonočn

18.30 Sl.:

9. dubna : Čtvrtek
19.00 Dr.:
Čtvrtek velikonoční
15.30 Új.:
10. dubna : Pátek
Pátek velikonoční
18.30 Sl.:
6.30 Új.:
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Za + Josefa Machů, nedožitých 50 let manželství,
sourozence Ladislava, jejich rodiče, dva sourozence
Františka Emila, Boží požehnání pro celou živou
rodinu a duše v očistci
Za + rodinu Mlčkovu a Heinzovu, Boží požehnání pro
rodinu Hinkovu.
Za + Marii Žáčkovu a Josefa Kozubíka (výroční)
Za +rodiče Velískovy,jejich zetě,+rodiče Stružkovy
jejich syna,dceru,dva zetě a za duše v očistci na které
nikdo nepamatuje
Za + Marii Slámovou (výroční mše sv.)
Za + rodiče Ptáčkovi a Mozgvovi, jejich zemřelé děti,
duše v očistci a dar zdraví pro živou rodinu
Za rodinu Jurkovu, Frýželkovu a duše v očistci
Za + Marii a Vladimíra Kozubíkovy, jejich rodiče,
syna Aloise a za živou a zemřelou rodinu doma i v
cizině.
Za + Annu a Otakara Hříbkovy a Boží požehnání pro
živou rodinu
Za zemřelou Marii Častulíkovu, syna Josefa a Boží
ochranu pro celou živou rodinu
Za;+ Josefa Kabelu, rodiče z obou stran, dar zdraví a
Boží požehnání pro živé rodiny
Za + Františku Máčalovu, živou a + rodinu Máčalovu,
Talašovu a duše v očistci
Za Franiška Tkadlece, jeho rodiče, rodiče Kudelovy,
syna Stanislava, Boží pomoc a ochranu pro živou
rodinu
Za + Stanislava Buriánka, bratra Josefa, rodiče
Buriánkovy, Aloise Buriánka, Boží pomoc a ochranu
Pannny Marie pro živou rodinu
Za Aloise Hořáka, živou a zemřelou rodinu Hořákovu
a Boží požehnání
Za farníky

FŠ
ČR

Ra
Ov

An
VK

Ov

Ku
FŠ
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11. dubna : Sobota
Sobota velikonoční

16.00 Lo.:
19.00 Új.:

12. dubna : Neděle
2. neděle
velikonoční

7.00 Új.:
8.15 Sl.:

Neděle Božího
milosrdenství

9.40 Új.:
11.00 Dr.:

13. dubna : Pondělí
Ferie

17.35 Új.:

14. dubna : Úterý
Ferie
15. dubna : Středa
Ferie

19.00 Dr.:

16. dubna : Čtvrtek
Ferie

19.00 Dr.:

17.35 Új.:
18.30 Sl.:

15.30 Új.:
17. dubna : Pátek
Ferie
18.30 Sl.:
6.30 Új.:
18. dubna : Sobota
Ferie

16.00 Lo.:
18.00 Dr.:
7.00 Új.:

19. dubna : Neděle
3. neděle
velikonoční
Výročí vypálení
Ploštiny (70 let)

8.15 Sl.:
9.40 Új.:
11.30 Pl.:
17.35 Új.:

20. dubna : Pondělí
Ferie
21. dubna : Úterý

19.00 Dr.:
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Za + Anežku a Václava Macourkovy, živou rodinu a
duše v očistci
Večer chval
Za zemřelého Jindřicha Janků, za zemřelou rodinu
Zvonkovu a Janků a za celou živou rodinu.
Za + Miloslava Fiodora, jeho syny, bratra, rodiče,
Marii a Otakara Kozubíkovy, sourozence, rodiče,
duše v očistci a Boží požehnání pro živou rodinu
Za farníky (sv. křest)
Na poděkování Pánu Bohu za čtyřicet let manželství
a dar zdraví pro celou živou rodinu
Za +Josefa Fojtů,+syny-Stanislava, Miroslava, Josefa,
+vnuka Tomáše.Za +Ladislava Saba a dar zdraví a
Boží požehnání pro živé rodiny.
Za + Františka a Andělu Machů, + rodinu Machů a
Boží požehnání pro živou rodinu
Za rodiče Zichovy, děti, živou a + rodinu
Za zemřelé rodiče Kořenkovi, syny a dcery, švagry a
vnuka, Boží ochranu pro živé rodiny.
Za + Jana Barcucha a Luboška vnuka, dvoje rodiče,
Annu Častulíkovu a dar zdraví pro celou rodinu
Za + Josefa a Annu Barcuchovy, Jiřinu Mozgvovu,
Boženu Trčkovu,duše v očistci a dar zdraví pro živou
rodinu
Za + Aloise a Františku Janíkovy, duše v očistci,
pomoc a ochranu Boží pro celou živou rodinu
Za + Irenu Petrů, rodiče Petrů, Ludmilu Janoušovou,
dar zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu
Za + rodiče Hübnerovy, Andrysovy, prarodiče, dar
zdraví a Boží ochranu pro živou rodinu
Za + Josefa Běloně, duše v očistci a ochranu Boží pro
živou rodinu.
Za + rodiče Šůstkovi jejich vnuka , syna a jeho
manželku, duše v očistci, dary Ducha sv. a přímluvu
Panny Marie pro živou rodinu
Za + Marii a Vladimíra Kozubíkovy, jejich rodiče,
syna Aloise a za živou a zemřelou rodinu doma i v
cizině.
Za + Jana Machů, živou a + rodinu Machů, Šimonů a
manžele Ondruškovy
Za umučené na Ploštině u příležitosti 70. Výročí
vypálení Ploštiny
Za zemřelé rodiče Polčákovy, zemřelé rodiče
Vaculínovy, jejich zemřelé děti, vnuky a Boží
požehnání pro živé rodiny.

Ra
ČR
HM
KM
On

JM

FŠ

Ra

FŠ
ČR
Am
JK

On

Za rodiče Húšťovy, dva syny, snachu, vnučku a Boží
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Sv. Anselma,
biskupa

požehnání pro živou rodinu
17.35 Új.:

22. dubna : Středa
Ferie
18.30 Sl.:
23. dubna : Čtvrtek
Sv. Vojtěcha,
biskupa a muč.

19.00 Dr.:

15.30 Új.:
24. dubna : Pátek
Sv. Jiří, mučedníka
18.30 Sl.:
25. dubna : Sobota
Sv. Marka,
evangelisty

6.30 Új.:
16.00 Lo.:
7.00 Új.:

26. dubna : Neděle
4. neděle
velikonoční

8.15 Sl.:
9.40 Új.:
11.00 Dr.:

Za zemřelého Josefa Kubíčka, rodiče Kubíčkovy,
jejich vnuka. Ochranu Panny Marie a Boží požehnání
pro živou rodinu.
Za nemocnou Vlastimilu Mikešovou,celou rodinu
Mikešovou, Kolaříkovou a duše v očistci.
Za + Annu Olejníkovou, + rodinu a dar zdraví pro
živou rodinu
Za zemřelého Josefa Martinku jeho rodiče, zemřelé
sestry, duše v očistci a Boží požehnání a ochranu pro
živé rodiny
Za zemřelé rodiče Gjondlovy,Emílii Raškovu,za živou
a zemřelou rodinu Gjondlovu a Hlavoňovu
Za farníky
Za + manžela Viktora Koprivňanského, rodiče z obou
stran, snachu, ochranu a pomoc Boží pro živou rodinu
Za + rodiče Vaňkovy,dceru,syna,+ Františka Kořénka,
duše v očistci, ochranu Panny Marie
a dar zdraví pro živou rodinu.
Ke cti sv. Floryána patrona hasičů, za živé a + hasiče
ze Slopného
Za + Jaroslava Častulu (výroční mše sv.)
Za + rodiče Boženu a Františka Machučovy, jejich
rodiče, sourozence, celou + rodinu a ochranu Panny
Marie pro živé rodiny

27. dubna : Pondělí
Ferie

17.35 Új.:

28. dubna : Úterý
Sv. Petra Chanela,
Sv. Ludvíka Marie
Grigniona, kněze

19.00 Dr.:

Za + Jana Častulíka k nedožitým devadesátým
narozeninám, manželku, rodinu Častulíkovu,
Šulákovu, Frýželkovu a Vojtěcha Zádrapu

17.35 Új.:

Za + Ladislava Ptáčka, jeho rodiče, + rodiče
Barcůchovy, duše v očistci a ochranu Panny Marie pro
živé rodiny
Za zemřelé rodiče Soukupovi, děti, zetě 2 snachy,
rodiče Petrů, duše v očistci a dar zdraví a Boží ochranu
pro celou rodinu.

29. dubna : Středa
Sv. Kateřiny
Sienské, panny
a učitelky církve,
patronky Evropy
30. dubna : Čtvrtek
Sv. Pia V., papeže,
sv. Zigmunda,
mučedníka

18.30 Sl.:

19.00 Dr.:
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Za Jaroslava Machů, syna Jaroslava, dvě manželky a
duše v očistci.

JM

KM

FŠ

Ku
ČR
Ra
Ov

On

JM

Za + manžela, rodiče, duše v očistci a živou rodinu
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Pořad bohoslužeb - farnost Horní Lhota
2.dubna : Čtvrtek
ZELENÝ
ČTVRTEK
3. dubna : Pátek
VELKÝ PÁTEK
4. dubna : Sobota
BÍLÁ SOBOTA
5. dubna : Neděle
Slavnost
ZMRTVÝCHVSTÁNÍ
PÁNĚ

Hod Boží
velikonoční
6. dubna : Pondělí
Pondělí velikonoční

17.00 HL.:
19.00 DL.:

Za děti, které byly vloni u 1. sv. přijímání
Za dobrodince kostela

15.30 HL.:
17.30 DL.:

OBŘADY VELKÉHO PÁTKU

20.00 HL.:

9.00 HL.:
10.30 DL.:

9.00 HL.:
10.30 DL.:

9. dubna : Čtvrtek
Čtvrtek velikonoční

16.00 HL.:
17.30 DL.:

10. dubna : Pátek
Pátek velikonoční
11. dubna : Sobota
Sobota velikonoční
12. dubna : Neděle
2. neděle velikonoční
Neděle Božího
milosrdenství
13. dubna : Pondělí
Ferie
16. dubna : Čtvrtek
Ferie

17.30 HL.:
9.00 HL.:
10.30 DL.:
17.00 SE.:

Za + Petra Ulricha (výroční mše sv.)
Na vlastní úmysl

Za zemřelé rodiče Maňasovi, Žáčkovi, jejich zemřelé
děti a Boží ochranu pro živou rodinu.
Za + d. p. P. Jana Chromečka, duchovního správce na
Svatém Hostýně
Za zemřelé rodiče Josefa a Ludmilu Sanytrákovy,
jejich rodiče a celou živou rodinu.
Za Františka a Ludmilu Majzlíkovi syna, vnuka,
rodinu Záhorovskou a duše v očistci
Za + Aloise Šenovského, jeho rodiče, dědečky a Boží
ochranu pro živou rodnu
Za Františka Žebráčka, + příbuzenstvo z obou stran, za
duše v očistci a Boží požehnání pro celou živou rodinu
Za + Františku Smetkovou a dva manžely
Na vlastní úmysl a ochranu Boží pro celou živou
rodinu

16.00 HL.:

Za Františku a Aloise Pláška,rodiče z obou stran a
Boží pomoc pro celou živou rodinu.

17.30 DL.:

Za + rodiče Kozubíkovi a 2 zetě, za + rodiče
Januškovi a 2 syny, za +rodiče Strnkovi, živou i
zemřelou rodinu a duše v očistci.

17.30 HL.:

Za + Ludmilu Pláškovu a celou živou i + rodinu

17. dubna : Pátek
Ferie
18. dubna : Sobota
Ferie

Na poděkování za kněze, kteří působili v naší farnosti,
s prosbou o nová kněžská a řeholní povolání z naší
farnosti

Život farností číslo 4/2015
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19. dubna : Neděle
3. neděle velikonoční
Výročí vypálení
Ploštiny (70 let)

23. dubna : Čtvrtek
Sv. Vojtěcha,
biskupa
a mučedníka
24. dubna : Pátek
Sv. Jiří, mučedníka
25. dubna : Sobota
Sv. Marka,
evangelisty

9.00 HL.:

10.30 DL.:

16.00 HL.:

Na poděkování za Boží ochranu a přijatá dobrodiní u
příležitosti životních jubilejí, s prosbou o Boží milosti
a ochranu Panny Marie pro celou rodinu.

17.30 DL.:

Za + Milana Žáčka, jeho rodiče a tchána, duše
v očistci a dar zdraví pro živou rodinu

17.30 HL.:

Za + manžela Karla, rodiče Malyškovy, Voltnerovy,
Slávku, Miroslava a celou živou rodinu

9.00 HL.:

Za + Františka Mikulce, syna, rodiče Mikulcovy,
Boráňovy, dar zdraví a Boží ochranu pro celou živou
rodinu
Ke cti sv. Floriána za členy SDH z farnosti živé i
zemřelé

26. dubna : Neděle
4. neděle velikonoční
10.30 DL.:
27. dubna : Pondělí
Ferie
30. dubna : Čtvrtek
Sv. Pia V., papeže, sv.
Zigmunda, mučedníka

Na poděkování za Boží ochranu a přijatá dobrodiní u
příležitosti životních jubilejí,
s prosbou o Boží milosti a ochranu Panny Marie. (sv.
křest)
Za zemřelého Stanislava Kúdelu, Marii Slovákovou,
syna Ivana, dva manžele, rodiče Kúdelovi a Boží
ochranu pro živou rodinu.

17.00 SE.:
16.00 HL.:

Za + Otu Hofschneidera, dceru Marii + Cecilii
Frýdlovou, za duše v očistci, dar zdraví ochranu Boží
s přímluvou Matky Boží pro celou živou rodinu
Za zemřelé rodiče Aloise a Annu Váňovy dar zdraví a
Boží ochranu pro živou rodinu.

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.
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ZPRÁVY A INFORMACE
První pátek a první sobota v měsíci připadnou letos na svaté velikonoční třídenní. Pro
ty, kteří si dělají devět prvních pátků, nebo devět prvních sobot, bude příležitost ke svaté
zpovědi na Velký pátek dopoledne od 8.00 do 9.00 hodin a na Bílou sobotu také od 8.00
do 9.00 hodin.
Svěcení pokrmů o velikonocích. Na Hod Boží velikonoční se při všech mších sv. světí
pokrmy.
Setkání seniorů proběhne v úterý 14. dubna 2015 v 17 hodin na faře v Horní Lhotě.
Výročí na Ploštině. V neděli 19. dubna uplyne 70 let od vypálení Ploštiny. Mše svatá na
Ploštině bude v 11.30 hodin v kapli. Hlavní pouť na Ploštině bude v neděli 21. června za
účasti generálního vikáře olomoucké arcidiecéze otce Josefa Nuzíka.
Setkání rodičů dětí, které půjdou letos k prvnímu svatému přijímání bude probíhat na
faře v Úejzdě vždy v 17.30 a v kostele v Dolní Lhotě v sále také v 17.30 dle následující
tabulky:

Prosíme o modlitbu za děti a jejich rodiče.
Pouť dětí u příležitosti Eucharistického kongresu. Diecézní pouť dětí bude v pátek
15.05.2015 v Olomouci. Pro děti je připravený hodnotný duchovní i naučný program.
Všichni žáci, kteří chodí do náboženství dostali pro rodiče dopis s přihláškou, kterou děti
odevzdají svým učitelům náboženství. Pro dospělé je vyhrazena sobota 16. května
v Olomouci. Podrobnosti uvedeme v květnovém farním měsíčníku.

SKUPINY ÚKLIDU
kostelů v březnu 2015
__________________________________________________________________

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

4.4.:
11.4.:
18.4.:
25.4.:
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4.
5.
6.
7.

3.
4.
5.
6.

5.
6.
7.
8.

4.
5.
6.
7.
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