ŽIVOT
FARNOSTÍ
---------------------------------------------------------------------------------------

Ročník IX.

KVĚTEN 2015

č. 5

--------------------------------------------------------------------------------------Společný zpravodaj farností Újezd a Horní Lhota. Vydává farní úřad pro potřebu svých farníků

ARCIDIECÉZNÍ EUCHARISTICKÝ KONGRES
V OLOMOUCI
se uskuteční v měsíci květnu ve dnech 15. a 16. května 2015 v Olomouci. Zatímco
sobota bude patřit všem poutníkům, pátek je vyhrazen především dětem – školákům,
těm, kteří navštěvují hodiny náboženství. Oba tyto dny mají být pro věřící naší
arcidiecéze duchovní obnovou vztahu k Ježíši Kristu, přítomnému ve svátosti oltářní.
Z našich farností budou na oba dva dny vypraveny autobusy. Na páteční program
v Olomouci zajišťují účast dětí prvního i druhého stupně ZŠ naši katecheté, na sobotu
je možné se přihlásit v sakristii. Prosíme věřící, aby se přihlašovali co nejdříve.

KVĚTEN – MĚSÍC PANNY MARIE
KRÁLOVNY MÁJE
Skrze Marii přicházíme k Ježíšovi. Proto také náš arcidiecézní
eucharistický kongres byl vhodně stanoven na měsíc květen.
Májové pobožnosti v měsíci květnu jsou vhodnou příležitostí
na této cestě – skrze Marii k Ježíšovi svátostnému. Je velmi
vhodné, když tyto pobožnosti k Panně Marii jsou završeny
mší svatou, svátostným požehnáním (v neděli) a ve všední
den, pokud není mše svatá tak možností svatého přijímání.
Rozvrh májových pobožností v našich kostelích (případně na
vesnicích) je uveřejněn v pořadu bohoslužeb.
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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 květen 2015:

Úmysl všeobecný: Abychom odmítali kulturu nezájmu, a tak dokázali mít starost o
trpící bližní, zejména nemocné a chudé.
Úmysl misijní: Za křesťany, kteří žijí v sekularizovaném kulturním prostředí, aby jim
přímluva Panny Marie pomáhala hlásat Krista.
Úmysl národní: Za naše biskupy a kněze, aby uměli dobře rozpoznávat znamení času.

Z FARNÍCH MATRIK :
Do společenství víry jsme skrze svátost křtu v dubnu přijali:
Julii Tichou
Kateřinu Častulíkovou
Karolínu Majorošovou
Lucii Fiodorovou
Simonu Petrášovou

Drnovice
Drnovice
Slopné
Sehradice
Dolní Lhota

V dubnu 2015 začali svou společnou cestu před Božím oltářem:
Josef Vaněk
Pavlína Barcuchová

Divnice (farnost Slavičín)
Vysoké Pole

V měsíci dubnu 2015 odešli na věčnost a byli pohřbeni:
1. dubna 2015:
Anna Pavelková
Újezd 173

87 let

14. dubna 2015:
Ludmila Machů
Vysoké Pole 175

91 let

1. dubna 2015:
Zuzana Babíčková
Loučka 128

85 let

18. dubna 2015:
Michal Častulík
Hošťálková 350

27 let

1. dubna 2015:
Josef Máčalík
Sehradice 124

72 let

22. dubna 2015
Františka Urubková
Újezd 15

87 let

1. dubna 2015:
Aloisie Žáčková
Dolní Lhota 41

86 let

30. dubna 2015:
Božena Šimáková
Vysoké Pole 175

83 let
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Godzone
(periodické okénko pro mládež našich farností)

Co se událo v dubnu :
Arcidiecézní setkání mládeže v Prostějově
V sobotu 28. března 2015 se v Prostějově
uskutečnilo arcidiecézní setkání mládeže,
které se koná jednou za 2 roky. Toho
minulého (v roce 2013 na Velehradě) se
z naší farnosti zúčastnilo asi 7 lidí, toho
letošního už společně za Újezd a Horní
Lhotu téměř 25, což bylo nejvíc ze všech
farností našeho děkanátu. Akce probíhala
v prostějovském kulturním domě. Zde
proběhl
úvodní
blok
rozhovorů,
propagačních videí a katecheze otce
arcibiskupa Graubnera. Po obědě
z vlastních zásob jsme si vybrali jednu
z přednášek nebo workshopů, kterých
bylo na výběr asi 20 (např. vztahy,
historie církve, výchova mládeže, pouť do
Compostely, křesťanem online atd.). Celé setkání uzavřela slavností mše svatá za
doprovodu ArciScholy – scholy, vytvořené speciálně pro toto setkání. Domů jsme se
vraceli s výbornou náladou, díky níž jsme celý autobus rozezpívali všemožnými
písničkami.
(Vojta Chupík)

Densing Ívnyng
Na Densing ívnyng, který se tentokrát konal v Brumově, jsem přijela sice až v
polovině, ale stačilo mně to k tomu, abych sa pořádně vytančila, popovídala s
přáteli, či seznámila s novýma lidma. Byl to pro mňa velice příjemný večer plný
skvělé hudby, tance, zábavy a úžasných lidí. Čekala jsem jen možná trochu větší
účast, ale aspoň jsme měli více prostoru pro tanec!  Program zpestřili mládežníci
ze Vsetína s o. Kájů Hořákem a jejich humorným divadelním vystoupením, a pak
ještě otec Liška hned v úvodu večera v převleku velikonočního zajíčka – toho jsem
bohužel neviděla, pouze jsem o tom slyšela, ale dokážu si to představit, takže to
bylo určitě skvělé!
:D. (Pája Fusková)

Akce „Najdi se“ pro mladé
V sobotu 25. dubna jsem se zúčastnil křesťanské akce s názvem „Najdi se“. Akce se
konala v Brumově a přítomni byli mladí z našeho děkanátu, kterým záleží, aby jejich
život měl nějaký řád a budoucnost postavenou na pevných hodnotách.
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Na přítomných bylo zjevné, že svou víru žijí naplno. Cítil jsem se v této společnosti
jako mezi prvnímy křestany, protože celá akce byla doprovázena radostí, vzájemnou
láskou a v této atmosféře jsem pochopil, co tolik schází dnešním mladým lidem. Na akci
bylo mnoho zajímavých hostů s přednáškami, kterým mladí rozuměli a bouřlivý potlesk
byl toho důkazem. Všechno vyvrcholilo mší svatou a večerem chval, při kterém se
zpívaly moderní a melodické písně k Bohu. Mladí z naší farnosti, asi měli něco velmi,
velmi „důležitého“, když si tak perfektní akci nechali ujít. Jsem přesvědčen, že by tam
našli odpovědi na své otázky a posunolo by je to v životě dál.
Robert Večeřa

Akce na květen:
23.05.2015 v 19:00 Letnice (kostel Újezd); chvály, modlitba, mše svatá a spousta
překvapení a novinek (více Inko v tomto měsíčníku)
Připravilo Mládežnické spolčo

K zamyšlení:

Když se mi vše hroutí
Někdy se dostaneme do situace, kdy
nám není nejlépe – nedaří se nám,
připadáme si nedůležití, jsme
zklamaní okolím nebo i sami sebou.
V takových chvílích nás mohou
napadnout vtíravé otázky typu: „Kdo
vlastně jsem?“, „Jaký má mé
plahočení vůbec smysl?“ „Je to
všechno k něčemu?“ "Záleží vůbec na
mě někomu?"
V čem nacházím já sama svou osobní
identitu? V tom, že jsem matka,
manželka, úspěšná manažerka, ...? Co
když se naše pojetí sebe sama v jednom jediném okamžiku zboří jako domeček z karet?
Rozvodem, ukončením pracovního poměru, ztrátou blízkého člověka…
Přicházím na to, že dřív, než jsem se stala manželkou či matkou, dokonce dříve, než
jsem byla čímkoliv, v čem spatřuji své já, jsem byla dcerou Boží. Co to pro mě
znamená? To, že nikdy nebudu definitivně sama, zapomenutá a zoufalá ze ztráty smyslu
svého života. Nad všemi mými pozemskými cíli je totiž jeden mnohem důležitější –
cesta do Otcova domu.
Bůh řekl, že jsme jeho dětmi. Můžeme se tak neustále prostřednictvím modlitby
nacházet v jeho přítomnosti. Čerpat od něho a z jeho lásky dostatek sil a energie i pro
chvíle, kdy náš život zaplňují neúspěchy a zklamání.
Vidím-li nad vším tím, co je pro mě v mém životě důležité, v čem nacházím samu sebe
to, že jsem Božím dítětem, nemusím mít ochromující strach. Otec je a bude vždy se
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mnou – ve všech radostech i pádech. A bude se mnou nakonec i při tom definitivním
pádu, který čeká každého z nás. Při pádu do smrti.
Ale i následně: při pádu do jeho náruče…
(převzato z vira.cz), připravilo Mládežnické spolčo

Cesty českého národa
7. díl
MISTR JAN HUS

Husitské války – doba největšího úpadku českého národa.
Co dálo se v Čechách po smrti Husově? Kde pak jest ten vrchol, na němž jsme byli?
– Vyplnilo se přání Otce vlasti? Stala se Praha středem Evropy? Zůstali jsme národem
velikým a ctěným? Zavedena byla čeština jako spisovná řeč Slovanů? Stal se národ náš
šťastnějším, mravnějším, ve vědách a umění pokročilejším?
Máš-li, jako že máš, duši šlechetnou, popatř na ty spousty, na ty plameny, jež hubily
potom po téměř dvacet let ubohou vlast naši. V sekty roztrhal se náš národ, takže bez
zardění sotva na to lze pomysliti, až k adamitství (radikální směr husitství), zvířecímu
naháčství stržena byla část toho jindy tak mravného lidu českého!! Což divu, že – jak
sám Palacký dí – vzali národové jméno české v nenávist a potupu.
Dvacet let náš národ hubily plameny a hrozné bratrovražedné války.
Ne bez zármutku hlubokého může pravý a rozvážný vlastenec vzpomenouti na tu
domácí, téměř dvacetiletou děsnou a zhoubnou válku, vedenou s přemnohými
ukrutnostmi, zabíjením a pálením lidí v celých houfech, pálením měst a hradů, vesnic,
kostelů a klášterů s opravdovým fanatismem. Co tu bylo srdcí zděšeno, co tu teklo slz,
co tu bylo proneseno kletby, co spácháno hříchů, co tu zřícenin, co spousty! Sám
Palacký praví, že co nejvíce litovati je toho, že drahocenných památek zničeno jest, že
nepatrná část nám zůstala!
Mistr Příbram, současník Husův a druh Jakoubkův, husita, třeba konservativní,
napsal r. 1430: „Neskytne-li Bůh úlevy této zemi, obrátí se v zříceniny a poušť. Co
zločinů se napáchali ti, kteří z království nejspořádanějšího a nejproslulejšího učinili
tyranii a krvavou oligarchii? Kteří rozvrátivše zákonodárství (společenský pořádek)
naplnili potoky krve a zločinnými nepořádky až do vrchu celé království. Místo jistoty a
bezpečnosti vnesli do země nejistotu, velezrady se dopustili ti, kdož z království
oplývajícího zlatem učinili peleš lotrovskou a ráj zemský proměnili v slzavé údolí, právo
za bezpráví zaměnili, všechen řád podvrátili a porušili. To, co dokonalé bylo, do bláta
strhli a neřádstvo na trůn dosadili. A vrchol zla je v tom, že ti, kdož byli postaveni
v čelo, aby zavedli pořádek do země, zdvihli válku proti všemu pořádku a násilím,
zbraní brání ne zločinům, ale jejich potírání.“
Žilť druhdy jeden vlastenec, který, vida zpustošenou, liduprázdnou vlast, pobořené
hlavní město, ztroskotaný chrám, hořkým zachvácen bolem, se slzami v očích zalkal:
„To že jest město dokonalé krásy, radost veškeré země?“ Tak lkavá, drazí synové a
dcery vlasti, srdce mé nad ubohou vlastí, kteráž s vrcholu tak náhle přivoděna byla
v úpadek!
Pokračování příště (o husitských válkách) připravil a upravil Vojta Chupík
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MINISTRARE
(periodické okénko pro ministranty)
Zdravíme vás, kamarádi od oltáře,
v pátek 13. března 2015 se v tělocvičně v Dolní Lhotě uskutečnil již druhý ročník
ministrantského fotbalového turnaje farností Újezd a Horní Lhota. Hrálo se ve dvou
kategoriích - mladší (do 13 let) a starší (od 13 let). Hrálo se systémem 4 hráči v poli + 1
brankář. Střídalo se hokejově. Hrálo se 2x8 minut.
Turnaje se zúčastnily tyto týmy:
MLADŠÍ
Újezd (včetně Vysokého Pole a Drnovic)
Dolní Lhota (včetně Horní Lhoty)
STARŠÍ
Újezd (včetně Vysokého Pole a Drnovic)
Dolní Lhota (včetně Horní Lhoty)
Slopné (včetně Sehradic)
Mladší kategorie
Výsledky
Dolní Lhota - Újezd 0:1
Újezd - Dolní Lhota 4:3
Umístění
1. Újezd
2. Dolní Lhota
Starší kategorie
Výsledky
Dolní Lhota - Slopné 2:3
Slopné - Újezd
3:1
Újezd - Dolní Lhota 4:2
Umístění
1. Slopné
2. Újezd
3. Dolní Lhota
Fotky z turnaje si můžete prohlédnout na internetových stránkách ministrantů újezdské
farnosti – www.ministranti-ujezd.webnode.cz
Děkujeme všem ministrantům, kteří se turnaje zúčastnili, a také obci Dolní Lhota za
pronajmutí tělocvičny.
vedoucí ministrantů z Újezda a Dolní Lhoty
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Kurz MiniFor (Ministrantská formace)
V září začíná nový kurz pro ministranty nad 15 let. Přihlášky posílejte do 15. 9.
2015. Ke stažení je najdete na www.ministranti.info/minifor. Program kurzu připravují
bohoslovci a stojí na dvou pilířích: teoretická část (přednášky o liturgii, duchovním
životě a práce s ministranty ve farnosti) a praktická část (nácviky, služby při liturgii, hry
jako inspirace na schůzky apod.). Velký důraz je kladen na prohloubení osobního vztahu
ke Kristu, a proto součástí kurzu je vždy společná mše svatá, adorace a jiné. Víkendy
jsou převážně na farách v olomoucké arcidiecézi. Začíná se vždy v pátek večeří a končí
v neděli obědem. Bližší informace o MiniForu naleznete na internetových stránkách pro
ministranty naší olomoucké arcidiecéze: www.ministranti.info. Prosíme, povzbuďte své
ministranty k účasti na tomto kurzu!
P. Jiří Kupka, biskupský delegát pro ministranty, a Filip Hochman

List provinciála České dominikánské provincie
ke dvacátému výročí kanonizace paní Zdislavy z Lemberka
Před dvaceti lety, 21. května 1995, prohlásil papež Jan
Pavel II. v Olomouci paní Zdislavu z Lemberka za svatou.
Církev v naší zemi dostala v této světici velký nezasloužený
dar. V době kanonizace jsme nemohli tušit, jak bude vypadat
situace rodin po dvou desetiletích. O to víc vyniká, jak Bůh
ve své dobrotivé prozřetelnosti stále vstupuje do lidských
dějin, aby z nich činil dějiny spásy. Nabízí nám pomoc,
abychom na cestě k němu v každé době nacházeli oporu.
Svatá Zdislava je takovou oporou pro naši dobu.
Situace rodiny se výrazně zhoršuje, což je více než
zřejmé. Je zpochybňována podstata manželství, lidským
bytostem je upíráno právo na život, rozšiřují se různé
pomýlené názory v oblasti etiky. Také uvnitř rodin vyvstává mnoho těžkostí, které
nahlodávají manželskou věrnost, rodinnou soudržnost i výchovu dětí. Na druhou stranu
si mnoho jednotlivců a skupin uvědomuje závažnost situace a nezastupitelnou roli
rodiny. Vznikají různé aktivity a inciativy, které se o práva rodin zasazují. Ukazuje se
tak, že se z myslí lidí nevytratil přirozený cit pro skutečné hodnoty. I křesťané se mají do
aktivit na občanské rovině zapojovat.
Naším jedinečným a nenahraditelným posláním je ukazovat, jaké místo má rodina v
Božím plánu spásy. Úsilí o obnovu rodiny ve společnosti bude účinné, když se nám
bude dařit ukázat rodinu jako přirozené místo lidského rozvoje a naplnění a také jako
místo autentického křesťanského života. Rodina je znamením křesťanské naděje, neboť
je místem, kde Bůh vstupuje do lidských životů. Rodina církve je zárukou uchování a
předávání neporušeného učení evangelia o vztazích člověka k Bohu, jehož nám Ježíš
zjevil jako milujícího Otce všech lidí, i o vztazích lidí navzájem, pro které je Ježíš jejich
prvním bratrem. Zároveň je církev Duchem Svatým vedena a puzena hledat odpovědi na
nové otázky a složité problémy naší doby.
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Paní Zdislava byla oddanou manželkou Havla z Lemberka a
matkou čtyř dětí. S láskou se starala o potřeby vlastní rodiny a
byla pozorná k potřebám svých bližních, zvláště nemocných a
slabých. Svatá Zdislava není postavou dávné minulosti. Osobnost
svaté Zdislavy nepřestává přitahovat věřící, kteří u ní hledají
přímluvu, stejně jako nevěřící, kteří v ní vidí výjimečnou ženu.
Poutní chrám v Jablonném v Podještědí, kde se uchovávají její
ostatky a kde také za svého života působila, je místem, kde se s ní
i dnes můžeme duchovním způsobem skutečně setkat.
Zvu proto všechny věřící, aby se vydali na pouť ke svaté
Zdislavě. Poutní sezóna začíná 1. května poutí dětí, hlavní pouť
připadá na sobotu 30. května 2015, pouť rodin bude 29. srpna 2015. Podrobný program
poutní sezóny a další užitečné informace lze nalézt na internetových stránkách poutního
místa. Vydejte se na pouť za rodiny prosit sv. Zdislavu, jejíž hrob Bůh stále
vyznamenává mnohými milostmi a zázraky!
V Praze, 13. dubna 2015

Fr. Benedikt Mohelník OP
Provinciál

Z pamětní knihy farnosti Horní Lhota.
Náboženské poměry dle zaznamenání P. Vincence Černocha,
faráře v Horní Lhotě v letech 1909 – 1927
V dubnovém zápisu jsme v kronice dospěli s P. Černochem do období závěru strašné
1. světové války. Následně nastaly změny mj. i na politické mapě Evropy, zejména té
střední, kam patříme. Na tuto realitu existuje škála názorů a literatury jak od politiků,
politologů, historiků, filozofů atd. (pro ty, kteří se touto problematikou zabývají). Těžko
vybírat. Zvolil jsem pro začátek (aspoň jeden) od Lad. Jedličky, Nostra personale /Křik
koruny svatováclavské/: "Rozbití, eventuální rozpad Rakouska pokládám za prvotní,
základní a největší katastrofu 20. století, bez níž, případně kdyby se jí podařilo zabránit,
by se patrně dějiny daly jiným směrem. Ta otázka se neustále vrací a klade: muselo,
mělo být Rakousko opravdu rozbito? Mocensky mají na rozbití Rakouska samozřejmě
vinu především dočasně vítězné velmoci. Kdyby se tyto velmoci rozhodně postavily
proti rozbití Rakouska, pak by žádní Masarykové nic nezmohli. Rozbití Rakouska měla
především stůj co stůj zabránit Francie - ve svém vlastním zájmu. Místo toho, aby
pomohla reformovat Rakousko (s Čechy v čele, jak to situace přímo nabízela nezapomínejme, že Rakousko nevyhrálo, ale prohrálo válku), dala Francie přednost
tomu, že v podvědomě cítěné slabosti obklíčila Německo řadou nově vzniklých států,
zejména Československem a Polskem, které měly přispěchat Francii na pomoc, kdyby
toho bylo třeba, ale které Francie (ale o tom nikdy žádná francouzská vláda nikdy
nepochybovala) samozřejmě nechá na holičkách, jestliže se ony dostanou do úzkých.
Svědectvím (průkazným) je Mnichov a neochota Francie jít do války kvůli Polsku. Jak
řekl císař Karel, když se konečně musel vzdát myšlenky na rakouský trůn: "Ponechání
jednotného Německa a rozbití mnohonárodnostního Rakouska se tehdejším vítězům
jednou strašlivě vymstí." Také vymstilo. Když se historik nebo politolog dívá zpátky do
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minulosti, ale i do přítomnosti, musí si neustále a neustále opakovat s Goethem: Welch
kleine Leute die Welt regieren! (Když malí lidé vládnou světu!)"
Před ukončením 1. světové války došlo, jak poznamenává P. Černoch, k řadě
politických jednání, než český národ potkala v běhu staletí jedna ze tří osudných ran,
pohrom, katastrof či neštěstí o nichž píše Lad. Jedlička ve svém KKK, o níž později.
V září nová nóta Rakouska nepřátelským mocím podaná o zahájení předběžných
mírových konferencí - odmítnuta! 27.9. porážka Bulharska - prosí o mír a podrobují se
úplně.
Nový varhaník p. učitel Vaňhara v Dolní Lhotě velmi pečlivý a dbalý. Od smrti p.
Holby jsem sám cvičil zpěvy dívenky.
1.10. u nás v parlamentě rušné zcény. 5.10. Rakousko, Německo a Turecko nabízí
příměří na základě 14 čl. Wilsonových. 11.10. Wilson žádá záruky, v říjnu řádí v celé
Evropě (i u nás) chřipka, mnoho úmrtí - u nás jen 2. 21.10. Wilson žádá v Rakousku
zřízení českého státu, Turecko uzavírá příměří. 28.10. Rakousko též - ustupuje z
Benátska. Národní výbor v Praze prohlašuje samostatný československý stát - vydává 1.
zákon! 30.10. příměří povoleno. Tisza zastřelen revolucionářem. 3.11. v neděli národní
slavnost v Horní Lhotě - důstojná oslava samostatnosti! V Uhrách prohlášena republika
a stát neutrální. Též Jugoslávie neutrální. Ve Vídni i v Uhrách bouře! Bavoři vtrhli do
Tirol i Chebu! 8.11. v Německu - Hanover, Kiel, Lübeck - bouře - žádají vydání Viléma!
9.11. Vilém se vzdává! Revoluce v Německu! Bavorsko republikou! Německá knížata
prchají. 11.11. Německo, Rakousko prohlášeno republikou a chtějí k Německu. Císař
Karel vzdal se trůnu! Dohoda dává těžké podmínky Německu na příměří - přijaty! 14.11.
v Praze národním shromážděním konstituována republika Československá. Ministři,
předseda Kramář, Masaryk presidentem. 20.12. přijel Masaryk do Prahy s velkou
slávou.
Rok 1919.
8.1. atentát na Kramáře - proticírkevní boj začíná. 18.1. začala mírová konference v
Paříži. 3.3. okolkování bankovek, zadrženo 50%. A dále ustoupily válečné půjčky, cenné
papíry. Vklady do dubna. 22.5. odhlasován zákon o fakultativním civilním sňatku a
rozluce manželství. V květnu končí mírové jednání v Paříži. Tvrdé podmínky Rakousku
i Německu. Protidrahotní bouře v Praze, Brně, Přerově, Prostějově, ale snad ceny
klesnou, ale hrozné jsou! 3. června: maďarští bolševíci přepadli naše vojska, brzy 1/3
Slovenska od nich zabrána, páchají ukrutnosti, zvěrstva! Vinna slabá naše vláda - a poté
i protináboženské jednání mnohých činovníků i vojínů na Slovensku.
Ve Svatodušní pondělí odpoledne posvětil jsem nový železný zvonek v obci
Sehradicích. 15.6. v celé republice obecní volby (v neděli!!!): u nás v Horní Lhotě
židovskopanská strana 6, naše katolická 6! Židé i panstvo podpláceli a terorizovali.
22.6. výbuch sopky Qlestu na Jávě: zahynulo 50 000 lidí. Déšť popela po obvodu 80
km. Proud lávy 15 km. Zničeno město Blidaz a 15 vesnic. 1.7. Němci podepsali mírovou
smlouvu v Saint Germain i Rakousko. 4.7. volba starosty v Horní Lhotě losem Šebestík,
v Dolní Lhotě Hamalčík František, v Sehradicích Karel Kovář. 10.7. průtrž mračen a
povodně na Uh. Brod, Hradiště, Veselí, Strážnici, v Šumicích, 100 domů zbořeno, v
Brumově 10, ve Zlíně 11, trať železniční protrhána u Bojkovic, Otrokovic, u nás liják,
napršelo 57 mm, v Dolní Lhotě voda odnesla kopy sena, obilí i zemáky zanesla.
Luhačovice pod vodou, i v Újezdě několik domů zbořeno. Nová vláda: Tusar, předseda
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ministerský - socialisté a bolševici se vzmáhají. Vlastnecký kněz slovenský Hlinka
uvězněn - Muňa též - ale s velikou pozorností bolševik propuštěn r. 1920 - veřejně štval
pro revoluci bolševickou beztrestně. V červnu mne lživě udal Žid Frankl krajskému
soudu: že prý 1. jsem se modlil za císaře, 2. že jsem kázal o volbách, 3. že jsem bouřil
proti židům. Našel zaprodance Masaře Josefa, a ten mu shledal 3 falešné svědky: Měl
jsem vyšetřování, ale konečně když mých 6 svědků dokázalo lež udání - přišla amnestie
- presidentova oslava - a věc ukončena. V červenci českého duchovenstva v Římě,
deputace o reformách. Od 4. do 8. srpna byl jsem na exerciciích na Velehradě. Krásné!
21.9. biřmování ve Slavičíně - biskup Wisnar, od nás 205 biřmovanců. 14.10. platily
staré jedno i dvoukoruny, nyní nové! Drahota stále veliká, ano stoupá ještě! V r. 1919
vizitoval zde děkan Vincenc Moravčík.
Pokračování příště
Mgr. Vladimír Měřínský
ŽIVOT A POSLÁNÍ KŘESŤANŮ V CÍRKVI A VE SVĚTĚ
Sněm jako událost obdarování a nového porozumění (Církev dnes)
Věřící ve všech farnostech (věřím, že tomu tak je) naší republiky, a tedy i u nás, se
společně modlí modlitbu z vytištěných kartiček za zdar prvního Národního
eucharistického kongresu, který se uskuteční na podzim letošního roku v Brně (v mojí
rodné diecézi) ve dnech 15. - 17. 10.2015. Hlavní národní bohoslužbou vyvrcholí 17.10.
v 10,30 hod. na Náměstí svobody. Navíc na každý měsíc až do slavnosti Těla a Krve
Páně je připraveno jedno téma v brožuře (pokud ji nemáte, je ke stažení na
www.nek2015.cz).
Na otázku co je eucharistie nacházíme v Kodexu kanonického práva /CIC/, který
jako prvotní zákonodárný dokument církve, spočívající na právním a zákonodárném
odkazu zjevení a tradice je třeba považovat za nutný nástroj pro zachování náležitého
pořádku jak v životě jednotlivců i společnosti, tak v činnosti církve... Nástroj, kterým je
kodex, se zcela shoduje s povahou církve, jak ji obecně podává učitelská služba 2.
vatikánského sněmu, zvláště v pojednání o církvi. ... Tím spíše je možno tvrdit, že tu
vzniká onen znak, pro nějž je kodex považován za doplnění učení 2. vatikánského
sněmu, a to zvláště dvou konstitucí - dogmatické a pastorální /CIC XV. - XVII). Naučný
slovník /Ediz. San Paolo Milano 1999/ tento teologický pojem charakterizuje: Kodex
kanonického práva - latinsky Codex iuris canonici /ve zkratce CIC/. Jediný autentický a
všeobecný zákoník latinské katolické církve. Je napsán latinsky, sestává z 1 752 kánonů,
rozdělených do 7 knih. Nový CIC vyhlásil Jan Pavel II. 25. ledna 1983 apoštolskou
konstitucí Sacrae disciplinae leges. CIC je "hlavním legislativním dokumentem církve" a
je "potřebným nástrojem k zajištění patřičného řádu jak v životě jedince a společnosti,
tak v činnosti samé církve".
Stať III NEJSVĚTĚJŠÍ EUCHARISTIE Kán. 897 - Nejvznešenější svátostí je
nejsvětější eucharistie; v ní je sám Ježíš Kristus přítomen, obětován a přijímán jako
pokrm: jí církev stále žije a roste. Eucharistická oběť je památka smrti a zmrtvýchvstání
Páně; v ní stále trvá oběť kříže: je pramenem křesťanské bohoslužby a života: jí se
projevuje a vytváří jednota božího lidu a dokonává utváření církve, Kristova Těla.
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Ostatní svátosti a veškerá apoštolátní činnost církve souvisí s nejsvětější eucharistií a
jsou k ní zaměřeny.
Kán. 898 - Křesťané mají eucharistii v největší úctě, činně se účastní slavení
nejsvětější oběti mše, velmi zbožně a často tuto svátost přijímají a prokazují jí nejvyšší
úctu: pastýři duší poučují věřící o této svátosti a svědomitě jim připomínají tuto
povinnost. /CIC - Kniha IV/. Výše citovaný slovník /E.S.P.M. 1999/ o eucharistii píše pochází z řeckého eucharistia (z eucharistein, děkovat). Svátost ustanovená Ježíšem při
poslední večeři, když o velikonoční hostině dal svým učedníkům chléb a víno jako svoje
tělo a krev jako památku na novou a věčnou smlouvu. Během doby byla tato svátost
označována různými názvy; večeře Páně /1 Kor 11,19/, lámání chleba /LK 24,35, Sk
2,42,46 .../, dar, oběť, památka, mše. NZ obsahuje čtyři verze o ustanovení eucharistie
/Mt 26, 26-28; MK 14, 22-24; Lk 22,1 9-20; 1Kor 11, 23-25/, které připomínají
důležitost a ústřední význam eucharistie v životě církve. Církev oslavuje eucharistii jako
výraz díků a chvály Otci, jako památku na oběť Krista a jeho těla, jako přítomnost Krista
v síle moci jeho Slova a jeho Ducha /Kat 1358/. Podstatnými znaky eucharistie jsou
chléb z pšenice a víno z hroznů, ve kterých se posvěcením děje proměna v tělo a krev
Krista (transsubstanciace). V posvěcených způsobách je Kristus přítomen pravým,
skutečným a podstatným způsobem. Proto se tyto eucharistické způsoby uctívají adorací.
Všichni křesťané se mají podílet na nedělním slavení eucharistie, a pokud možno
přistoupit ke svatému přijímání. Eucharistická bohoslužba se dělí na bohoslužbu slova a
vlastní eucharistickou liturgii , jimž předcházejí obřady vstupu a po nich následují
závěrečné obřady. Bohoslužba slova sestává ze čtení úryvků z Písma svatého, homilie
celebrujícího, vyznání víry a modlitby věřících. Eucharistická liturgie začíná přinášením
darů chleba a vína, následuje eucharistická modlitba - modlitba Otče náš a svaté
přijímání (communio). V modlitbě za zdar Národního eucharistického kongresu mj.
prosíme o obnovení naděje a síly k jednotě a vzájemnosti... v souhlasu s Kán. 897 CIC.
Tento postulát je rovněž součástí Závěrečného dokumentu plen. sněmu katolické církve
v ČR v jeho čl. 17. "Ekumenistický rozměr musí přerůstat do kázání, katecheze, výuky
na všech úrovních, formace a služby kněží a v neposlední řadě do spirituality celého
Božího lidu."
Mgr. Vladimír Měřínský

Pořad bohoslužeb v květnu 2015 – farnost Újezd
1. května : Pátek
1. pátek v květnu
Sv. Josefa, dělníka
2. května : Sobota
Sv. Atanáše,
biskupa
a učitele církve

15.30 Új.:
18.30 Sl.:
6.30 Új.:
16.00 Lo.:

Za + rodiče Čechovy Žalkovy, Josefa Čecha, švagry,
švagrové a ochranu Panny Marie
Za zemřelou Vilmu a Karla Kolaříkovy, jejich rodiče,
dceru Jiřinu, syna Karla, živou a zemřelou rodinu.
Za + rodiče Zvonkovy, prarodiče, Františka a Jarmilu
Zvonkovy a dar zdraví pro živou rodinu
Za + rodinu Orsákovu a Mozgvovu
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MJ

Ku

3. května : Neděle
5. neděle
velikonoční
sv. Filipa a Jakuba,
apoštolů

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

4. května : Pondělí
Ferie
Sv. Floriána,
mučedn.

17.35 Új.:

Za + Stanislava Greschnera, rodiče Greschnerovy,
rodiče Plškovy a duše v očistci

17.30 Új.:

Za Miladu a Stanislava Barcuchovy, jejich rodiče,
duše v očistci, dar zdraví a Boží požehnání pro živou
rodinu
Za + Josefa Kabelu, Jana Běloně, syna, dceru a duše v
očistci.
Za rodinu Častulíkovu, Machů, Trčkovu, dar zdraví,
Boží ochranu pro živé rodiny a duše v očistci
Za + Františka Kolaříka, rodiče z obou stran, dceru,
dva zetě, vnuka a živou rodinu

5. května : Úterý
Ferie
19.00 Dr.:
6. května : Středa
Sv. Jana Sarkandra,
kněze a mučedníka

17.35 Új.:
18.30 Sl.:
17.30 Új.:

7. května : Čtvrtek
Ferie
19.00 Dr.:
8. května : Pátek
P M , Prostřednice
všech milostí

15.30 Új.:

18.30 Sl.:
6.30 Új.:
9. května : Sobota
Ferie

16.00 Lo.:
7.00 Új.:

10. května : Neděle
6. neděle
velikonoční

Za + Andělu Kořenkovu (výroční mše sv.)
Za občany ze Slopného u příležitosti výročí skončení
druhé světové války
Za Marii a Karla Barcuchovy, jejich rodiče,
sourozence a duše v očistci
Za + rodiče Častulíkovy, Blanku a Boží požehnání pro
živou rodinu
Za živé a + hasiče z Vysokého Pole ke cti sv. Floriána

8.15 Sl.:
9.40 Új.:
11.00 Dr.:

11. května : Pondělí 17.35 Új.:
Ferie

An
ČR
Am
MJ

On

MJ

Am

Za + Antonína Fojtíka, rodiče z obou stran, dva
švagry, prarodiče Kořenkovy, dar zdraví a Boží
požehnání pro celou živou rodinu
Za + rodiče Jaruškovy + děti a ochranu Panny Marie
pro celou rodinu

Ku

Za +Marii a Františka Machů, jejich rodiče, rodiče
Roščanskou, Miroslava Kuželu, Boží ochranu pro živé
rodiny
Za + Františka Polácha, jeho rodiče a sestru, za +
rodinu Kovářovu a Boží požehnání pro živou rodinu.
Za + Boženu Janošovu, manžela Ladislava, syna
Josefa, živou a + rodinu Janošovu a Machů
Za + Stanislava a Ludmilu Belžíkovy, ochranu a
pomoc Boží pro živé rodiny

MJ

Za + Annu Zámečníkovu, duše v očistci a dar zdraví
pro živou rodinu
Za + Miroslava Sedláře, rodiče Rakovy, Sedlářovy a
ochranu Boží pro živou rodinu
Za farníky (sv. křest)
Ke cti sv. Floriána za členy hasičského sboru z
Drnovic

FŠ
ČR

Za zemřelé rodiče Kozubíkovy, 2 syny, dar zdraví a
Boží požehnání pro živé rodiny.

On
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Ra

Am
JK

12. května : Úterý
Sv. Nerea a
Achillea; sv.
Pankráce, muč.

17.30 Új.:

13. května : Středa
Panny Marie
Fatimské

17.35 Új.:
18.30 Sl.:

19.00 Dr.:

6.30 Új.:
14. května : Čtvrtek 17.35 Új.:
Slavnost
NANEBEVSTOU19.00 Sl.:
PENÍ PÁNĚ
19.00 Dr.:
15.30 Új.:
15. května : Pátek
Ferie
18.30 Sl.:
16. května : Sobota
Sv. Jana
Nepomuckého,
kněze a mučedníka

6.30 Új.:

16.00 Lo.:
7.00 Új.:

17. května : Neděle
7. neděle
velikonoční

8.15 Sl.:
9.40 Új.:

11.00 Dr.:
18. května : Pondělí
Sv. Jana I., papeže a 17.35 Új.:
mučedníka
17.30 Új.:
19. května : Úterý
Ferie
19.00 Dr.:
17.35 Új.:
20. května : Středa
Sv. Klementa Marie
18.30 Sl.:
Hofbauera, kněze

Za zemřelou Marii Machů. Dar zdraví a Boží ochranu
pro živou rodinu.
Za + rodiče Švachovy, syna Jaroslava, duše v očistci a
Boží požehnání pro živé rodiny

MJ

Za živou a zemřelou rodinu Mačkovu
Za + Karla Váňu, jeho + maminku, za + rodinu
Váňovu a Kořenkovu a dar zdraví pro živou rodinu.

Am

Za + Vlastimila Šlíška, rodiče Šlíškovy, Škubníkovy, +
rodinu, duše v očistci a Boží požehnání pro živou
rodinu

Ku
ČR

Za + Františka Čurečka, snachu Annu, dvoje stařečky,
dar zdraví pro živou rodinu
Za + rodiče Matušincovy, Machů, sestru, bratra, dva
švatgry, duše v očistc i a dar zdraví pro živé rodiny
Za + rodiče Mikulkovy, syna, snachu, vnučku Irenu, +
příbuzenstvo, duše v očistci a živou rodinu

Ra
Ov

MJ

Za Miroslava Žáčka, rodiče Žáčkovy a Peškovy,
Lenku Žáčkovu, Vlastu a Josefa Mikulkovy a ochranu
boží pro živou rodinu.
Za + Františka Fojtíka, snachu, rodiče z obou stran a
duše v očistci

Ku

Za + Ludvíka a Marii Ambrůzovy, dar zdraví a Boží
požehnání pro živou rodinu
Za + Josefa Janoše, duše v očistci a pomoc Boží pro
živé rodiny
Za + Vladimíra Zichu, dceru Leničku, rodiče Zichovy,
Andělu Drábkovu, nemocnou osobu a dar zdraví pro
živou rodinu
Na poděkování Pánu Bohu za přijaté milosti u
příležitosti životního jubilea 92 let, + manžela, dar
zdraví a ochranu Panny Marie pro živou rodinu

Ku
ČR

Za Josefa Ďulíka, jeho tatínka, rodiče Drgovy a Josefa
Drgu
Za + rodiče Zvonkovy, Vaňkovy, duše v očistci
s prosbou o dar zdraví a ochranu Panny Marie pro živé
rodiny
Za + Josefa Žáka, jeho rodiče, rodiče Nedavaškovy,
stařečky, duše v očistci a Boží požehnání pro živou
rodinu
Za + rodinu Divokou, Machů, Stružkovu a Boží
požehnání pro živé rodiny
Za + Františka Váňu, rodiče z obou stran, duše v
očistci, dar zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu

On
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FŠ
Ov

FŠ

Ov

17.30 Új.:
21. května : Čtvrtek
Ferie
19.00 Dr.:
15.30 Új.:
22. května : Pátek
Ferie
23. května : Sobota
Ferie
24. května : Neděle
Slavnost
SESLÁNÍ
DUCHA
SVATÉHO
Pouť včelařů
na Sv. Hostýně

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

25. května : Pondělí 17.35 Új.:
Ferie
17.30 Új.:
26. května : Úterý
Sv. Filipa Neriho,
kněze
27. května : Středa
Sv. Augustina
z Canterbury,
biskupa

19.00 Dr.:
17.35 Új.:
18.30 Sl.:

17.30 Új.:
28. května : Čtvrtek
Ferie
19.00 Dr.:

15.30 Új.:
29. května : Pátek
Ferie
18.30 Sl.:
30. května : Sobota
Sv. Zdislavy

6.30 Új.:
16.00 Lo.:
18.00 Dr.:

Za + Josefa a Marii Maliňákovy, rodiče Hasońovy,
vnučku Renatku, ochranu Panny Marie pro živou
rodinu
za zemřelé rodiče Častulíkovy syna Miroslava, zetě,
snachu a duše v očistci na které nikdo nepamatuje.
Na poděkování Pánu Bohu za dar života, + rodinu
Mozgvovu, Váňovu,. Bělaškovu a Boží požehnání pro
živou rodinu
Za živou a + rodinu Chromčákovu
Új 167
Za + Miladu Šimákovu, manžela a živou rodinu
Za + Miladu Šimákovu, manžela Václava a Boží
pomoc a ochranu Panny Marie pro živou rodinu
Za +Marii Petrů, jejího +manžela Stanislava, +rodiče
z obou stran, sourozence a celou živou rodinu.
Za + S.M. Emanuelu, Jana, Annu a Františka Machů, +
rodiče a duše v očistci
Za + Josefa Ovesného, rodiče, rodinu Horáčkovu,
Peřestovu a Boží požehnání pro živou rodinu
Za Františka Machů, jeho rodiče, stařečky z obou
stran, ochranu a pomoc Boží pro živou rodinu.
Za + Josefa Janoše, jeho rodiče, duše v očistci,
ochranu a pomoc Boží pro živou rodinu
Za zemřelé rodiče Kořenkovi, za duše v očistci
a Boží požehnání pro živou rodinu
Za + Františku a Jana Hábovy, jejich rodiče a Boží
pomoc Panny Marie pro živou rodinu
Za zemřelou rodinu Hořákovu a Kovářovu,
poděkování za ochranu Panny Marie a pomoc Boží pro
živou rodinu.
Za + Ludmilu a Jana Pavelkovy, sestry, rodiče dceru
Vlastu, dar zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu
Za + Stanislava Strušku, Aloisii Tarabusovu, Věru
Marcaníkovu, dar zdraví a Boží požehnání pro živou
rodinu.
Za + rodiče Martiniskovy, syny Josefa a Karla, +
rodiče Šuráňovy, syny Josefa a Zdenka, dar zdraví a
Boží ochranu pro živé rodiny.
Za + Františka Elšíka, živou a + rodinu Elšíkovu
Za živou rodinu Trčkovu a rodinu Daňovu
415
Za zemřelé rodiče Smolkovy, jejich rodiče, dvě dcery,
tři zetě, snachu Marii, Davida Smolka, duše v očistci a
Boží ochranu a pomoc Panny Marie pro živou rodinu.
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31. května : Neděle
7.00 Új.:
Slavnost
NEJSVĚTĚJŠÍ
8.15 Sl.:
TROJICE
1. sv. přijímání dětí
9.40 Új.:

Za zemřelé rodiče Macíkovy, dceru Jarmilu, za
zemřelé rodiče Slovákovi, jejich děti, vnučku Barboru
a Boží ochranu pro živou rodinu.
Za + rodinu Elšíkovu, Karla a Annu Šenovské a živou
rodinu
Za děti prvokomunikanty

An
ČR

Pořad bohoslužeb - farnost Horní Lhota
1. května : Pátek
1. pátek v květnu
Sv. Josefa, dělníka
2. května : Sobota
Sv. Atanáše, biskupa
3. května : Neděle
5. neděle velikonoční
sv. Filipa a Jakuba,
apoštolů

17.30 HL.:

Za členy živého růžence

17.30 DL.:

Za + Josefa Kráčalíka, sourozence, rodiče a Boží
ochranu pro celou živou rodinu

9.00 HL.:
10.30 DL.:

16.00 HL.:

Za zemřelou Marii Jankovou, dvě sestry, rodiče a dar
zdraví pro živou rodinu.

17.30 DL.:

Za + rodinu Martincovu,Vítkovu a Boží požehnání
pro živou rodinu.

17.30 HL.:

Za zemřelého Františka a Zdenku Odehnalovi, jejich
rodiče, dar zdraví a Boží požehnání pro celou živou
rodinu.
Za + Josefa Šimoníka, rodiče a Boží požehnání pro
živou rodinu
Za + Anastazii Kuželovu, manžela, sestru Ludmilu,
dar zdraví a Boží ochranu pro živou rodinu
Na poděkování za dožití životního jubilea a pro
vyprošení Boží ochrany pro celou živou rodinu

7. května : Čtvrtek
Ferie
8. května : Pátek
P M , Prostřednice
všech milostí
9. května : Sobota
Ferie
9.00 HL.:
10. května : Neděle
6. neděle velikonoční

10.30 DL.:

11. května : Pondělí
Ferie

17.00 SE.:

14. května : Čtvrtek
Slavnost
NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ

7.00 DL.:

16.00 HL.:
15. května : Pátek
Ferie

Za + Květoslava a Marii Nášelovy, celou živou a +
rodinu
Za + Jaroslava a Ludmilu Máčalovy, jejich rodiče a
sourozence a Boží ochranu pro živou rodinu

17.30 DL.:

Na poděkování za obdržené milosti od Boha s prosbou
o Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro rodinu
Masařovu, Fraitovu, Zelenkovu, Šebákovu
Za + Josefa a Anežku Šenovské, + přízeň, duše
v očistci a Boží požehnání pro celou rodinu
Za rodiče Ambrůzovi,Váňovi jejich syny a Boží
ochranu pro celou živou rodinu.
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16. května : Sobota
Sv. Jana
Nepomuckého,
kněze a mučedníka

17.30 HL.:

Za + Martu a Františka Máčalovy, celou živou a
zemřelou rodinu a duše v očistci

17. května : Neděle
7. neděle velikonoční

9.00 HL.:
10.30 DL.:

Za farníky (sv. křest)
Za + Františka Žáčka, + otce, rodiče z obou stran,
duše v očistci a dar zdraví pro živou rodinu

21. května : Čtvrtek
Ferie

16.00 HL.:

Za zemřelou rodinu Šenovskou a Hlavicovu, za duše v
očistci, dar zdraví a Boží ochranu pro živé rodiny.

22. května : Pátek
Ferie
23. května : Sobota
Ferie

17.30 DL.:

D-27

17.30 HL.:

Za + Františka Brostíka, jeho otce, za Vladimíra Bílu,
celou živou a + rodinu Brostíkovu

9.00 HL.:

Za + Petra Zábojníka, švagra Michala, rodiče
Zábojníkovy, Pytlovy, dar zdraví a Boží ochranu pro
celou živou rodinuj
Na poděkování Pánu Bohu za 50 a 70 let života

24. května : Neděle
Slavnost
SESLÁNÍ
DUCHA SVATÉHO
Pouť včelařů
na Sv. Hostýně
25. května : Pondělí
Ferie

10.30 DL.:

17.00 SE.:
16.00 HL.:

28. května : Čtvrtek
Ferie

Za + Vojtěcha a Drahomíru Urbanovy a Boží ochranu
pro celou živou rodinu
Za zemřelého Václava Žáčka, rodiče, duše v očistci,
dar zdraví a Boží ochranu pro živou rodinu.

29. května : Pátek
Ferie

17.30 DL.:

Za + Jana Bětíka, Boženu Majzlíkovou, Josefa Demla
a celou živou a + rodinu

30. května : Sobota
Sv. Zdislavy

17.30 HL.:

Za + rodiče Slovákovy, dceru, dva syny, snachu, zetě,
dar zdraví aBoží požehnání pro živou rodinu

31. května : Neděle
Slavnost
NEJSVĚTĚJŠÍ
TROJICE

9.00 HL.:

10.30 DL.:

Za + Františka a Marii Ulrichovy, jejich rodiče,
sourozence, vnuka Petra a celou živou a + rodinu
Za + Luboška a Michalku Barcuchovy, Annu a
Aloise Petrů, duše v očistci a 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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Postřehy odjinud:
Vážení čtenáři,
chci se s Vámi podělit o hluboký zážitek, který ve mně vždy zanechá návštěva
Domova se zvláštním režimem v obci Loučka v okrese Zlín. Zvláště chci popsat den
otevřených dveří z 12. března 2015, spojený s výstavou výrobků, které zhotovují zdejší
klienti v rámci pracovní terapie. Vstup do budovy i odchod zajišťuje stálá služba.
Zapsali jsme se do knihy návštěv, poté nás přivítal vedoucí provozu Domova, který nás
informoval o výstavě a programu uvedené akce.
Výzdoba vestibulu a schodiště byla vkusně aranžovaná výtvarnými pracemi a
výrobky zdejších klientů, kteří pod odborným vedením dokáží vytvořit hezké a výtvarně
zdařilé věci. Výstava byla zaměřená na jarní a Velikonoční období. Mohli jsme se
potěšit pohledem na úhledně pletené košíky, misky, cibuláky, vousaté zajíce, beránky,
slepice v hnízdech, též ručně vyrobené Velikonoční blahopřání bylo velmi zdařilé. Dále
to byly různé figurky a postavičky z pohádek, věnečky, vyplétaná srdíčka a spousta
dalších ozdob. Taky věci vyrobené z překližky, kterými se v dílně zabývají převážně
muži. Proti hlavnímu vchodu je umístěná přehledná informační tabule, kde jsou
podrobné zprávy pro zdejší obyvatele i návštěvy.
Dalším překvapením byla návštěva v dílnách, kam nás pozvala příjemná, mladá
výtvarnice. Tam společně pracovali a tvořili klienti Domova, jejich příbuzní,
návštěvníci výstavy, maminky s dětmi, pravděpodobně z Loučky. Všichni jsme se
snažili pod odborným vedením vyzkoušet naši dovednost v pletení košíků, věnečků a
dalších ozdob, víceméně zdařile a tyto naše výtvory jsme si mohli odnést domů. Sice
nebyly tak hezké, jaké jsme viděli na výstavě, ale potěšily.
Pracovní terapii se věnuje speciálně vyškolený tým mladých lidí, na které je při práci
s klienty, radost pohledět s jakou trpělivostí a pečlivostí se lidem věnují. Takovou
pozornost a péči nezažívají mnozí lidé, ani ve svých rodinách. K tomu tito mladí lidé
nešetří úsměvem, povzbuzením, pochvalou a též pohlazením, pro lidi s těžkým životním
osudem, který je mnohdy poznamená na celý život. - A potom, že dnešní mládí je
"všelijaká" - tak to v tomto případě rozhodně není! Chce to správný motiv a zdravé
zaujetí pro věc.
V tomto Domově není opomíjená ani duchovní útěcha pro věřící, o které obětavě a
pravidelně pečuje kněz z farnosti Újezd. Každou sobotu dojíždí do Domova, kde slouží
mši svatou a věnuje se potřebným osobám. Taky zde dvakrát týdně ordinuje lékař a
jednou za čtrnáct dnů ordinuje psychiatr, psycholog má v tomto sociálním zařízení
službu denně. Pacienti jsou pod neustálou kontrolou odborníků.
. Speciálně vyškolené diplomované zdravotní sestry, podávají a pravidelně
kontrolují užívání léků. Podle možností se mohou obyvatelé Domova zúčastnit různých
kulturních a sportovních akcí, zájezdů po okolí, též hudebních akcí a diskoték, které pro
ně údajně pořádá bývalý pan ředitel Domova, který odešel do starobního důchodu. Nyní
probíhají veliké přípravy na soutěž ve zpěvu, která se bude konat přibližně za měsíc
mezi několika domovy. Během dne, kdy probíhala výstava, měli vzdálenější návštěvníci
možnost, zakoupení chutného jídla.
Díky vedení Domova bylo postaráno o všechny, kteří měli zájem navštívit výstavu,
vyzkoušet si spolu s klienty svoji zručnost, popovídat si se zdravotníky a s lidmi, kteří
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jsou umístěni v sociálním zařízení. Zdejší pacienti si pochvalují profesionální znalosti a
solidní jednání zdravotních sestřiček, sociálních pracovnic, pečovatelek,
psychoterapeutů a všech pracovníků Domova, což v některých zařízeních často nebývá.
Po každé, když navštívím Domov v Loučce, mám pocit, jako by přišla do dobře
fungující rodiny, kde vládne pevný řád, porozumění, ohleduplnost, laskavost a dobrá
výchova. Všichni bez rozdílu se tady vždy hezky pozdraví, prohodí nějaké to slovíčko,
velmi se dbá na osobní zájmy člověka. Tak, jako vedoucí pracovníci, zdravotníci a celý
personál Domova v Loučce se chovají ke svěřeným osobám, bychom se měli k sobě
chovat všichni. Takové odborné školení, by neuškodilo asi nikomu z nás, to by se naší
dušičce ulevilo. Škoda, že televize a tisk se věnuje převážně negativním zprávám, i když
je to potřebné, ale zveřejnit a pochválit dobrou práci i v těch sociálních zařízeních, která
dobře pečují o svěřené klienty, je velmi důležité a potřebné. Práce v Domovech a
podobných ústavech je zodpovědná, bez odborných znalostí není možná je náročná,
pracuje se tady též na nočních směnách. Přesto všechno dokáže naprosto převážná
většina pracovníků v Domově vytvořit dobré podmínky a bezpečné prostředí pro svěřené
osoby, které se cítí jako doma, často i lépe. Zdravotní sestry a odborní pracovníci mají
dokonalý přehled o dění v Domově, jelikož jejich pracoviště v podobě recepce je přímo
na chodbách budovy, kde se střídají v nepřetržité službě, dvacet čtyři hodin denně.
Nemizí za zavřenými dveřmi, ale jsou nepřetržitě v kontaktu s děním na oddělení, což je
jistě dosti náročné. Ve všech pokojích na oddělení je rozhlas, tak mají pacienti včas
potřebné informace a pokyny. Pokoje jsou čisté, moderně vybavené, včetně sociálního
zařízení. Celý Domov v Loučce září čistotou, příjemnými barvami a vkusným
vybavením.
Služba v těchto sociálních zařízeních je spíše posláním, jelikož pracovníci se věnují
náročné odborné, psychické a fyzické práci, která je v naší společnosti málo oceněná a
přesto většina lidí v této náročné službě vytrvá. Toto je skutečná pomoc lidem v nouzi.
Snad je zdravotníkům a dalším pracovníkům útěchou, že pomáhají potřebným lidem,
lépe snášet jejich životní úděl.
Mnozí z nás projíždíme okolo
tohoto Domova a nepřemýšlíme o
tom, co se děje za zdmi budovy.
Jak těžké životní situace, nebo
tragédie prožila většina těchto
lidí, kteří se v tomto zařízení ocitli
- a že by se to stalo nám, nebo
někomu blízkému?
O tom nepřemýšlíme, jelikož v
dnešní uspěchané době nemáme
čas takto přemýšlet. A najednou
nás něco podobného potká.
Všichni v rodině jsou zaměstnaní, nemají na nás čas, ani sílu sdílet s námi utrpení,
rodina by přišla o peníze a proto nechceme doma překážet a hledáme pomoc jinde.
Třeba v Domově, kde pracují odborníci, obětaví lidé, kteří nám poskytnou
zdravotní, fyzickou i duchovní pomoc. Nezapomínejme na ně!
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Proč tak obsáhle píší a ještě to není zdaleka všechno o Domově se zvláštním
režimem v Loučce? Pracovala jsem sedmnáct let mimo jiné v sociální oblasti v okrese
Vsetín a dvacet pět let pracuji v sociální komisi. Troufám si říct, že za tuto dobu jsem
nabyla mnohých zkušeností v sociální sféře. Pracovně jsem navštěvovala různá sociální
zařízení, Domovy pro seniory i opuštěné děti, psychiatrické ústavy, nemocnice, taky
různá soudní jednání v sociální oblasti, někdy s větším i menším úspěchem. Vyslechla
jsem a viděla dosti smutných příběhů, jak v životě seniorů, tak v rodinách s
bezbrannými dětmi, poznala jsem ztrápené obličeje týraných žen a taky nešťastných
mužů, zoufalých lidí bez práce, rozvrácené rodiny. A řešení? Mnohdy alkohol, drogy,
automaty... Dluhy, někdy ne vlastní vinou.
Nedokážu se dívat lhostejně na tyto lidi, lidově řečeno, nepatří všichni do jednoho
pytle.
Z uvedených důvodů se dokážu vžít do situace zdravotníků, pečovatelek, sociálních
pracovnic a celého pracovního týmu Domova se zvláštním režimem, proč pracují a
zůstávají celá léta v této náročné službě, o které se málo ví. Je to taky jejich životní úděl.
Vím, že toto jsou lidé silní s velikým srdcem a dovedou mít radost i z maličkostí, proto,
že ví o životě své - a o tom je ten život.
Bůh jim žehnej.
Jarmila Kovářová

ZPRÁVY A INFORMACE
Svatý rok Božího milosrdenství. Svatý otec František oznámil 13.03.2015 slavení
nového mimořádného Svatého roku Božího milosrdenství. Bude zahájen letos na
slavnost Neposkvrněného Početí Panny Marie (8.12.2015) a potrvá do slavnosti Krista
Krále (20.11.2016).
Svatý Kopeček plný oveček i po dvaceti letech. V rámci oslav 20. výročí papežské
návštěvy v Olomouci si budeme připomínat i setkání Svatého otce Jana Pavla II.
s mládeží na Svatém Kopečku, které se svou atmosférou hluboce vrylo do srdcí snad
všech účastníků.
V neděli 17. května si tuto událost připomeneme při slavnostní mši sv. v 10.30
v bazilice Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku, při které zde bude uložen
ostatek sv. Jana Pavla II. Odpoledne proběhne komponovaný vzpomínkový pořad, který
svým zpěvem, doprovodí hudební seskupení „Střípky“ (které vzniklo právě u příležitosti
návštěvy Svatého otce na Svatém Kopečku).
Oslavy jsou spojeny i s tradiční poutí rodin. Připraveny jsou aktivity pro rodiny
s dětmi a občerstvení. Přijeďte, určitě to bude velmi příjemně strávená neděle pro celou
rodinu. Bližší informace o slavnosti a doprovodném programu naleznete na
www.slavnostnakopecku.cz.
Letnice 2015 v Újezdě. Ježíš po svém nanebevstoupení slíbil apoštolům Ducha svatého,
a tak oni setrvávali na modlitbách a čekali, až jim ho Ježíš sešle. A on to udělal a ten den
se k církvi přidalo na 3000 lidí. I my máme teď v květnu možnost přijmout Ducha
svatého, kterého Ježíš sesílá. Budeme totiž tento měsíc slavit Letnice neboli Slavnost
Seslání Ducha svatého. Dříve existovaly v církvi tři hlavní svátky – Vánoce, Velikonoce
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a Letnice. Dnes už se bohužel na Letnice poněkud zapomíná, ale ne u nás ve farnosti,
neboť na sobotu 23. května 2015 je připravena noční vigilie před Sesláním Ducha
svatého. Uskuteční se v Újezdě v kostele a můžete se těšit na velice zajímavý program:
19:00 videozačátek (hodně netradiční úvod)
19:30 kající pobožnost včetně obnovy křestního slibu a adorace
20:15 videokatecheze P. Jana Buce
21:00 agapé (občerstvení)
21:30 večer chval
22:30 mše svatá
Během chval bude možnost vykonat si svátost smíření.
Třináctá pouť včelařů a konzumentů medu na Svatém Hostýně bude v neděli
24.05.2015. Autobus pojede z Drnovic v 6.00 hodin. Přihlásit se je možné v sakristii,
nebo u př. Petra Hlavice ve Vysokém Poli.
Pátá pouť lékařů a pracovníků ve zdravotnictví se uskuteční v sobotu 13. 6. 2015 na
Svatém Hostýně. Poutní mše svatá bude v 10:15 hodin. Hlavním celebrantem bude P.
Ing. Jiří Šolc SJ, rektor baziliky na Svatém Hostýně. Doprovodný program : Cesta světla
v 11:30 hodin. Svátostné požehnání ve 13 hodin. Koncert duchovní hudby ve 13:30
hodin. Účinkuje: DATIO, dívčí sbor, Střední pedagogické školy a Střední zdravotnické
školy sv. Anežky České z Oder ONDRÁŠEK, novojičínský sbor ZUŠ, Dirigent: Josef
Zajíček. Informace o Sv. Hostýnu naleznete na www.hostyn.cz, bližší informace o pouti
případně na emailu: libuse.bene@gmail.com nebo: moric.jurecka@seznam.cz.

SKUPINY ÚKLIDU
kostelů v květnu 2015
__________________________________________________________________

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

2.5.:
9.5.:
16.5.:
23.5.:
30.5.:

8.
9.
10.
11.
12.

7.
8.
9.
10.
11.

9.
10.
11.
12.
13.

8.
9.
10.
1.
2.
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