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Žeň je hojná, dělníků málo.
V měsíci červnu každoročně přijímají
kněžské svěcení jáhni naší arcidiecéze, kteří
se rok připravovali v jáhenské službě ve
farnostech arcidiecéze. Letos v sobotu 25.
června 2015 vysvětí otec arcibiskup
v katedrále sv. Václava v Olomouci 5 jáhnů,
absolventů Cyrilometodějské teologické
fakulty v Olomouci. Tito novokněží nahradí
kněze, kteří během roku zemřeli, nebo
odcházejí do důchodu. I když pět novokněží
je víc, než bylo v minulých letech, přece je
to málo. Mnohé farnosti jsou každoročně
připojovány k sousedním, protože není, kdo
by tam kněžskou službu konal. Pán Ježíš
řekl: „Proste Pána žně, aby poslal dělníky
na svou žeň. Co je třeba dělat, aby i v naší arcidiecézi se situace zlepšila? Aby mladí
muži dokázali odpovědět na Boží volání, k tomu je zapotřebí především: Modlitby za
povolání, křesťanská výchova v rodinách a duchovní vedení. Co mne přimělo
k napsání této úvahy: V letošním roce přistoupilo v Újezdě k prvnímu sv. přijímání
pouze 17 dětí, ve Lhotě přistoupí 11, což je na naše farnosti velmi málo. Je zajímavé,
že letos v Újezdě převládají chlapci. Každoročně rodiče připraví dětem tablo, které je
vystavené v kostele s výzvou, aby se věřící za děti modlili. Kdo se pomodlil, mohl
připnout známku, která svědčí o zájmu věřících o naši mládež (srdíčko, stopa,
plamínek,…). Přiznám se, že jsem letos čekal více modliteb za tyto děti. Snad to bylo
tím, že se nástěnka několikrát po kostele stěhovala. Uvažoval jsem, co asi z těchto dětí
bude? Modlil se někdo také za to, aby si Pán některého z těchto chlapců vybral do své
kněžské služby? Jak to vypadá s modlitbou za kněžská povolání v rodinách? Jsou to
asi čtyři roky, kdy se v Drnovicích konalo triduum modliteb matek. Tehdy na mne
velmi mile zapůsobily spontánní přímluvy maminek, kdy se několikrát ozvala prosba:
„Pane, dej, ať se některý z mých chlapců stane knězem.“ Takové prosby jsou krásné a
velmi potřebné. Neměli bychom v modlitbách pamatovat na povolání ke kněžské
službě v našich farnostech častěji?
o. Jan
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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
červen 2015:
Úmysl všeobecný: Za imigranty a uprchlíky, aby nalezli přijetí v zemích, do nichž
přicházejí, a aby se tam s nimi jednalo s úctou.
Úmysl misijní: Za mladé lidi, aby osobní setkání s Ježíšem vzbudilo v mnoha z nich
touhu nabídnout svůj život v kněžství nebo v zasvěceném životě.
Úmysl národní: Za církev, aby byla domovem a školou společenství.

Z FARNÍCH MATRIK :
Do společenství víry jsme skrze svátost křtu přijali:
Horní Lhota
Horní Lhota
Sehradice

Jozefu Hanusovou
Annu Hlavenkovou
Vojtěcha Večeřu

V květnu 2015 začali svou společnou cestu před Božím oltářem:
Václav Žáček
Iveta Obadalová

Dolní Lhota
Slavičín

V měsíci březnu 2015 odešli na věčnost a byli pohřbeni:
7. května 2015:
Františka Kozubíková
Loučka 100

86 let

11. května 2015:
Jiřina Smejkalová
Újezd 149

62 let

9. května 2015:
Jan Pochylý
Újezd 192

83 let

25. května 2015:
Vladisla Mikulka
Slopné 67

75 let

.
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K zamyšlení:
ADORACE NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI
Adorace Nejsvětější Svátosti, to by měl být základ života každého člověka.
Charles de Foucauld
Eucharistická adorace není jen okrajovou
pobožností v církvi. Může mít různé formy, ale ve
své podstatě zůstává stálou příležitostí setkat se
s Kristem jako se středem všeho i se středem nás
samých. Umožňuje nám vstoupit do prostoru ticha
a pravdy, nechat za sebou vše hlučící, povrchní a
nepodstatné. Toto ticho se nám může stát
domovem, kam se vracíme, cestou od profánního
k Nejsvětějšímu. A stačí tak málo, „stačí jediný
vzlet mysli a jsme na srdci Božím, neboť kdo Bůh
je, to je nám sděleno a darováno v jeho
eucharistii“.
Adorace, jako jeden z mnoha postojů věřícího
člověka, vyjadřuje na jedné straně absolutní
svrchovanost Boží a na straně druhé úplnou
závislost člověka na Bohu. Už samotným postojem
adorace uznáváme Boží svrchovanost, vyznáváme,
že on je Pán. Adorací se před ním skláním
s vědomím plné závislosti na něm, se kterou nutně
souvisí vědomí vděčnosti a oddanosti. Tato závislost je na jedné straně svědectvím a
vyjádřením naší nicotnosti a ohraničenosti, ale na straně druhé je naší svrchovanou
důstojností, znamením naší jedinečnosti ve vztahu k Bohu.: „Je-li naše eucharistická
úcta autentická, mělo by v nás vzrůstat vědomí důstojnosti každého člověka,“ říkával
Jan Pavel II.
Adorace je projevem úcty, která náleží jedině Bohu. Dává člověku zakusit , kdo je
Bůh. Boží chvála a adorace jsou vyjádřením, že Boha je třeba ctít pro něj samého, nejen
pro jeho dary:“Stojíme před jedním z propastných gest Boží lásky, před nímž zůstává
jediným možným postojem člověka adorující vydanost, plná vděčnosti bez hranic“.
V okamžiku, kdy si v adoraci uvědomím svoji nicotnost ve srovnání s Boží
nekonečností, už tím samým dokládám cenu adorace i adorujícího, stvořeného ke
společenství s Bohem.
Podle Vojtěcha Kodeta zpracoval V.Ulrich

Jdi ve svém životě vždy cestou, kterou ukazuje Kristus Pán, a nebudeš
bloudit. Proto pamatuj každý den na modlitbu, každou neděli na mši
svatou, každý měsíc na svatou zpověď a na svaté přijímání.
Kardinál František Tomášek
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Godzone
(periodické okénko pro mládež našich farností)
Co se událo v březnu :
Národní eucharistický kongres
Diecézní vyvrcholení letošního Národního
eucharistického kongresu se v pátek a
sobotu 15.–16. května 2015 uskutečnilo
v Olomouci. Program pamatoval na děti
navštěvující výuku náboženství, na mladé
lidi i na všechny věřící a celkem se ho
zúčastnilo přes šest tisíc lidí. Během
kongresu byl také ohlášen vznik diecézního
společenství adorátorů.
Rozmlouvat s eucharistickým Kristem v rámci diecézního kongresu přišli také mladí
lidé. Program pro ně zahájila večerní mše svatá v katedrále a arcibiskup Graubner je ve
svém kázání povzbudil, aby se poučili od společenství prvních křesťanů. „Nic se tam
neříká, že by řešili problémy a měli spory, že by dělali reklamu či nábor, že by někoho
lanařili. Ne, oni byli plní radosti, a proto byli v oblibě a lidé se k nim přidávali,“
zopakoval obsah novozákonních textů o prvotní církvi a dodal: „Vaše společenství taky
poroste, když bude vyzařovat ušlechtilou radost.“
Tu je podle arcibiskupa Graubnera možné získat jen tehdy, nechá-li člověk v sobě
působit Ducha svatého. Vyjmenoval pak tři charakteristiky prvních křesťanů –
setrvávání v apoštolském učení, vytváření společenství a také společná eucharistie a
modlitba. „Eucharistie buduje společenství,“ řekl v závěru své homilie olomoucký
arcibiskup a dodal: „Modlím se za to, aby prožití eucharistického kongresu bylo
obdarováním pro každého z vás a velkým impulsem pro mladá společenství ve vašich
farnostech.“ Po mši svaté pak následovala adorace s řeholníky a také večer chval.

Letniční vigilie
Slavnost Seslání Ducha svatého je pro církev
velmi významná a důležitá, ale často
mnohými z nás opomíjená. Vždyť právě bez
Ducha svatého, jenž byl všem shromážděným
od Krista darován, by církev nebyla tou, čím
je.
V předvečer tohoto svátku, jsme se sešli
v kostele sv. Mikuláše v Újezdě, kde
proběhla vigilie s neobyčejným programem.
Večer byl zahájen modlitbou novény
k Duchu svatému, poté následovaly videoklipy vedoucí k zamyšlení. Po nich proběhla
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kající pobožnost a obnovení křestních slibů. Následovala videokatecheze P.Jána Buce ze
Slovenska na téma Duch svatý a samozřejmě pohoštění, které připravili pořadatelé a
někteří obětaví farníci. Po skvělém občerstvení těla přišlo i občerstvení ducha v podobě
chval, které zpestřila modlitba prapory, která není u nás zatím moc známá, ale moc
krásná. Vyvrcholením celé vigilie byla mše svatá. Zapáleni ohněm Ducha svatého jsme
se mohli vydat do svých domovů a začít zapalovat srdce dalším lidem.
Upřímné poděkování však patří všem, kteří celou akci zorganizovali. Pán Bůh zaplať! 
Kam se vydat v červnu?
5.června
18:00
Koncert Martina Smitha v Praze (vstup 300Kč, 1+1
zdarma, www.worshippraha.cz )
6.června
17:30
Večer chval v Dolní Lhotě
13.června
19:00
Večer chval v Újezdě
2.-5.července
Pěší pouť na Velehrad (www.animak.cz )
Stále probíhá Misijní jaro v Brumově! (www.misijnijaro2015.cz)
Pro radost
Milosrdenství
Nic se nelíbí Pánu Bohu více než milosrdenství. I já ho mám rád, zvláště když ho někdo
prokazuje mně. Musíme ho však prokazovat jeden druhému. Lidem dobrým i zlým,
dospělým i dětem.
Koncem školního roku za mnou už asi třetí dítě chodící na náboženství se stejnou
žádostí. Byla to známá firma Havlíček.
„Pane faráři, já chci vysvědčení!“„A co ti mám na ně napsat, nevíš náhodou?“ bránil
jsem se. „Když ti dám pětku, táta tě doma seřeže, že jsi zase propad´, když ti dám
čtyřku, seřeže tě taky, že máš lepší vysvědčení než on. Vidíš, jaký mám s tebou
problémy?“
„Tak mi dejte jednotku a budete mít po problémech, jedničkáře nikdo nebije.“
„To bys musel taky něco vědět. Víš aspoň, kolik bylo apoštolů a jaký je číslo popisný
fary?“
„Sto sedm a dvanáct. Akorát nevím, jestli to není obráceně.“ „Máš štěstí, že já taky ne.
Tak už běž a přijď zejtra ráno v osm, já ti tam něco napíšu, jestli na to nezapomenu.“
No jo, člověk musí být milosrdný. Jakou známku by dal asi Ježíš apoštolům? Neměl to
s nimi zrovna lehké. Myslím, že kdyby ho ve třiatřiceti neukřižovali, umřel by
nejpozději ve čtyřiatřiceti na infarkt, který by z nich dostal. A co by asi napsal nám? To
raději nebudu domýšlet, abych nezplodil teologickou herezi.
To všechno a ještě ledacos jiného mi běhá hlavou, když píšu dětem vysvědčení
z náboženství. Letos jsem jich měl šestnáct ve dvou skupinách, což není zrovna moc, ale
daly mi zabrat. Děti i vysvědčení, které jsem musel pozdě večer psát, abych ho mohl
druhý den předat. Havlíčkovi už ráno v osm hodin. Ani jsem se kvůli tomu pořádně
nevyspal. Proto mě trochu dopálilo, když Havlíček v osm vůbec nepřišel. Zazvonil až
v půl deváté. Popadl jsem jeho vysvědčení, otevřel dveře a spustil: „Příště si natáhni
budíka, chlapče, abys chodil včas!“
Život farností číslo 6/2015
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„Tak se nezlobte, pane faráři,“ omlouval se listonoš, který stál přede dveřmi, „já
mám dneska patnáctikilovej balík a rychlejc to opravdu nešlo.“
(z knihy Pane faráři, já vás budu muset zabít!, Jiří Baroň, zkráceno)
připravilo Mládežnické spolčo

MINISTRARE
Opět jsme tu s naší rubrikou určenou pro ministranty. A protože začaly nově bývat
pravidelné schůzky ministrantů i v Dolní Lhotě, bude mít tato rubrika 2 části –
újezdskou a dolnolhotskou.
ÚJEZD
Tento měsíc jsme v Újezdě tradičně měli schůzku, na které jsme se dozvěděli nové
informace a zahráli si mnoho her.
Dále bychom chtěli pozvat ministranty z Újezdu, nebo Vysokého Pole. Opět je pro vás
připraven třídenní ministrantský den (tentokráte ve znamení sportu) plný her, legrace,
dobrodružství a kamarádů, kteří stejně jako vy slouží u oltáře při mši svaté. Neváhejte a
pojďte si s námi užít první dny prázdnin.

Více informací o táboře u Lukáše Fojtů.
DOLNÍ LHOTA
Od poloviny dubna probíhají pravidelné ministrantské schůzky i v Dolní Lhotě. Konají
se 1x za 14 dní. O dni konání schůzky se vždy dozvíte z ohlášek. Na schůzkách je
prostor pro modlitbu, naučení se nových věcí (týkajících se naší ministrantské služby) a
samozřejmě pro hry.
Zatím jsme měli 3 schůzky:
1. schůzka = probírali jsme CHRÁM A JEHO ZAŘÍZENÍ
Život farností číslo 6/2015
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2. schůzka = probrali jsme LITURGICKÉ PŘEDMĚTY
3. schůzka = probrali jsme PŘÍPRAVU NA MŠI SVATOU
Zveme kluky ze všech vesnic našich farností, kteří zatím neministrují, ale rádi by začali,
aby se nebáli a přišli za námi na schůzku nebo přede mší do sakristie nebo oslovili
někoho, kdo už ministruje. Moc rádi mezi sebe přivítáme další kamarády.
vedoucí ministrantů z Újezda a Dolní Lhoty

Cesty českého národa
8. díl
BYLY HUSITSKÉ VÁLKY HRDINSKOU DOBOU ZEMĚ ČESKÉ?
Povídají ti ovšem, že tenkráte slavil národ náš věk svůj hrdinský. Ukazují ti na to, jak
všude vítězili husité, jak všude před nimi utíkali křižáci a Němci, líčí to tak, že vítězili
Čechové – a to jest to, co uchvacuje srdce vlastenecké vůbec a mladistvé zvlášť. Ale
vezmi, kdo jsi dobré vůle, rozum ku pomoci, a brzy se přesvědčíš, že to předně nebyli
Čechové všichni, nýbrž jen část národa. Vždyť víš, že proti výstředním husitům spojili
se později katolíci s mírnými husity a potřeli výstředníky u Lipan, spálivše jich množství
ve stodole, a jen tak zjednali na čas pokoj ubohé vlasti. Pozastav se nad touto událostí a
pak suď, zdaliž jen pravda se hlásá z dějin?
A pak co bylo platno to vítězení, co bylo platno to „hrdinství“, když tím neutrpěl
nikdo jiný – než ubohá vlast. Velebí se pro hrdinství své Žižka; a byl skutečně
vojevůdcem vítězným a znamenitým. Ale proč zamlčuje se o něm, co sám evangelík
Palacký o něm dí: Zákonu božímu – ovšem jak on mu rozuměl – propůjčoval se
samozvanec za mstitele … Snášenlivost a shovívavost byly ctnosti jemu neznámé!
Proč povídá se jen o vítězstvích jeho, ale ne o zhoubných následcích vítězství těch
pro vlast? Proč nevštěpuje se v mysl a srdce mládeže zvláště Žižkův „rok krvavý“ – totiž
čas od 6. ledna do 7. června 1424 – čili válečné pochody jeho od hrůzné bitvy u Skalice
až do bitvy u Malešova, kdež porazil Pražany? Proč nevštípí se v mysl mládeže výrok
kroniky Zapovy: Toto hrozné vítězství Žižkovo bylo spolu i nejžalostnější porážkou
Čechů, neboť čímž může takový bratrovražedný boj jiným býti, nežli hlubokou ranou
vlasti zadanou?
Pokračování příště (o poněmčení našeho národa)
Podle knihy Cesty, kterými šel český národ v dobách slávy, úpadku a nového vzkříšení
od E. Brynycha připravil a upravil Vojta Chupík

Z pamětní knihy farnosti Horní Lhota.
Náboženské poměry dle zaznamenání P. Vincence Černocha,
faráře v Horní Lhotě v letech 1909 – 1927
Rokem 1918 po skončené válce jsme měli "první republiku". Měli jsme kdy nějakou
jinou? Navíc tato tzv. "Masarykova" republika (která Masarykovou nikdy nebyla)
neslavně skončila Mnichovem. "První" republika byla ovšem jen pokračováním a
dozníváním Rakouska. Vždyť první zákon, který přijalo Národní shromáždění našeho
Život farností číslo 6/2015
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státu v r. 1918, zněl tak, že všechny dosavadní zákony zůstávají v platnosti až do doby,
než budou nahrazeny novými. Zní-li to někomu sebeparadoxněji, republika proti
Rakousku znamenala určitou provincionalizaci, izolaci. Octli jsme se najednou ve
státním mikrokosmu - ze statku do chalupy. Jediný opravdu politik, kterého jsme v té
době měli, Masaryk, vyšel z Vídně a až do roku 1914 byl přesvědčený Rakušan. Naši
politici byli jakž takž k něčemu, měli jakýs takýs formát pokud se musili měřit s Vídní a
učili se vídeňským manýrům. Když zůstali sami mezi sebou v Praze, byl z toho
Kocourkov, jak kdysi správně předvídal Masaryk. Ostatně naši velikáni - universitní
profesoři typu Pekaře, Golla, Gebauera, Hrozného, Cibulky vyrostli z rak.škol atd.
Magna Charta (Velká listina) českého národa je Palackého list do Frankfurtu. Tohle
psaní by se měl každý Čech naučit zpaměti a říkat si je ráno, v poledne a večer. Palacký
tam říká jasně a pro všechny časy: Český národ může žít buď v souručenství
středoevropských národů (to je za časů Palackého v Rakousku) nebo pod německým či
ruským panstvím. Čtvrté možnosti není. Za Rakouska jsme žili v možnosti první, za
protektorátu jsme poznali druhou, nyní žijeme v třetí. "Masarykova" republika byla jen
prchavá, jepičí epizoda. Masaryk, který se hlásil k Palackému, toto jasně viděl až do r.
1914, kdy ucítil svou chvíli, chytil nový vítr. V naší nynější krizi (1895) píše: "Tvrdil
jsem v české otázce a opakuji to, že Palackého program je posud správný. Míním jeho
program státoprávní, jak jej formuloval 1865 /v Idei státu rakouského, pozn.pis./ "Tento
program přijímám bez všech zámyslů a rezervací... proto, že jsem se dost pilně učil
historii a z té jsem se naučil toto. Kdyby Rakousku v evropském výbuchu podlehlo...
dostali bychom se k Německu... Co by to znamenalo... " Horkým hlavičkám a
rádobypolitikům z r. 1968 vzkazuje Masaryk 1895 téměř prorocky: "Rusko zabralo by
nás se zbraní v ruce a ruský vojenský guvernér postaral by se o pořádky ruské.
Politických fantastů jistě by neustanovil za údělné místodržící.
Vikt. Fischl, spolupracovník Jana Masaryka, syna TGM, uveřejnil v r. 1952 jeho
výrok, kterým hodnotí dílo svého otce: Dokázali jsme zázrak: vystrčili jsme ... na západ
a dostaneme ... z východu. Budeme na tom hůř než papír mezi nůžkami. Ch. de Gaulle
to vyjádřil v r. 1868 pregnantně: "Československo, to je ubohá země. Není to národ. Je
to stát umělý, zpackaný. Můžeme to říci, protože jsme ho stvořili." Tento exkurz k
Masarykovu pojetí české státnosti končím výrokem prof. Dr. Milana Machovce:
"Základem a oporou našeho demokratismu dosud zůstávají - jak to viděl Masaryk - i po
r. 1989 západoevropské země a Amerika. Od těchto opor demokracie je pro budoucnost
už bez významnějších mezičlánků přímá cesta k celoevropské demokratické jednotě
všech národů." (K úvodu zápisu použito citací vzpomínkových úvah Lad. Jehličky: Křik
koruny svatováclavské, kap. Katolíci a republika 1918 - 1938).
Co nás provázelo v novém státě o tom P. Černoch: Celá Rus v rukou bolševiků! Dne
8.1., pokračuje již v roce 1920, 120 kněží v Praze prohlásilo odtržení od Říma a založení
československé církve! A proč? Zaslepenci! 23/1 zemřel v Rudicích děkan Vincenc
Moravčík. Ave anima pia! Od 7. - 14. března u nás sv. misie. P. Pluhař, P. Ševčík O.JI
Ra. Pěkně kázali a byla hojná účast: 1 105 poutníků, 1 504 kommunikantů. Jen málo se
nezúčastnilo. Založeno: v Horní Lhotě: Lidová jednota (62 členů), Omladina (60 členů),
v Dolní Lhotě: Lidová jednota (30 členů), v Sehradicích Lidová jednota (100 členů).
Dne 15 dubna volby do Národního shromáždění. V Horní Lhotě lidovci 109, agrárníci
56, demokrati 14, židé 4, jiní (živnostníci 6) a 10. V Dolní Lhotě lidovci 33, agrárníci
Život farností číslo 6/2015
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100 (starosta Hamalčík velmi přemlouval a zastrašoval). V Sehradicích lidovci 176,
agrárníci 76, jiní 12. V celé republice výsledek v %: Horní Lhota - našich 54,5%, Dolní25%, Sehradice 68%, okr. Vizovice 42%, župa Uh.Hradiště 34,8%, Čechy 8%,
Slovensko 12,5%, Brněnsko 19%, Jihlava 17%, M. Ostrava 14,9%, Morava a Slezsko
19,5 %, Olomoucko 15%, vojáci vesměs volili socialisty a lid balamutili. Celkem našich
13%, 700 tis. lidových hlasů. Volilo vůbec 5 mil. 160 tis. 223, našich lidových celkem
33 poslanců.
Dne 25. dubna volba do senátu: Horní Lhota-lidovci 100, agrárníci 65, socialisté 13,
čes.social. 3, živnostníci 1, Židé 1. Dolní Lhota: lidovci 27, agrárníci 91, čes.social. 1.
Sehradice: lidovci 167, agrárníci 72, socialisté 4, čs.social. 6, živnost.3. Lidových
poslanců zvoleno 18! U nás velmi agitoval pro agrárníky pověstný jasenský pastor
Hrejsa-přeplácel ječmen, oves i sůl do obcí-protizákonné-poslal! Lid zaslepený dal se
obalamutiti-a přece agrárníci jsou spojenci se socialisty a nepřátelé nezávislých. V
dubnu v Národním shromáždění po mnohých bojích zvýšili kongruu o 12.004 ročně
(nejnižší příjem duchovního ve veřejné duchovní správě zajištěný zákonem) zásluhou a
prací ThDr. Stojana. Ale zdali nám i vyplatí? 26.5. nová vláda: 7 socialistů, ostatní
agrárníci a čes.socialisté. Tedy sami naši dobří přátelé. Národní shromáždění zasedá.
Lidoví poslanci v opozici. Dne 30. května založili jsme v Horní Lhotě při lidové jednotě
Družinu, vstoupilo 30 členů. Viděl při kanonické visitaci 9.6.1920 K.Koska, admin.
děkan, Goldman.
Pokračování příště
Mgr. Vladimír Měřínský
ŽIVOT A POSLÁNÍ KŘESŤANŮ V CÍRKVI A VE SVĚTĚ
Sněm jako událost obdarování a nového porozumění
(Církev dnes)
Jedním z témat pro připravovaný Národní eucharistický kongres v Brně je
eucharistie a jednota. Eucharistický kongres může být buď národní nebo mezinárodní
setkání, jehož cílem je posílit kult - z latinského cultus, odvozeno od slovesa colere,
"ctít", "uctívat", což je soubor obřadů a chování, většinou kolektivního, kterým se člověk
dovolává božství tím, že je uctívá. Křesťanský kult-liturgie z řeckého léiton érgon
"veřejný úkon", bohoslužba. Druhý vatikánský koncil, jež věnoval liturgii a její reformě
konstituci Sacrosanctum concilium (1963), definoval liturgii jako posvátný úkon, kterým
církev v rámci nějakého ritu pokračuje v kněžském díle Kristově, čili posvěcuje lid a
oslavuje Boha. V dalších letech v rámci Koncilu a z podnětů daných konstitucí
Sacrosanctum concilium byly vydány nové liturgické knihy jako je Mešní řád, Institucio
generalis missalis romani (1969) + obřady, dále eucharistie, o níž bylo psáno minule a
podpořit studium otázek, které jsou s tím spojeny.
S myšlenkou přišla Francouzska E. Temisierová. První eucharistický kongres se
konal v Lille r. 1881. Jedním ze stěžejních témat Nár. e. kongr. je axiom - jednota aktuální v živé současnosti, ke které vyzývá i papež František, zejména po katastrofách
migrantů ve Středozemním moři i jinde, hledajících lepší život, trpí hladem,
pronásledováním, nemocemi, vykořisťováním, jsou obětmi válek a touží po životě. Již
tato jednota křesťanů byla pro papeže sv. Jana Pavla II. velkou vizí pro končící tisíciletí,
Život farností číslo 6/2015
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např. mezikonfesijní dialogy na teologické rovině. V encyklice "Ut unum sint"
uveřejněné v květnu 1995 k otázce ekumeny, vyjadřuje papež naději, že na prahu
nového tisíciletí... výjimečném okamžiku... by mohla jednota mezi všemi křesťany
dorůst do plného společenství. Protože rozštěpení zcela zjevně odporuje Kristově vůli, je
pohoršením pro svět... Je tato jednota křesťanství vůbec možná? V uvedené encyklice se
přece také říká, že se musíme vyvarovat každé formy krácení či povrchní shody. Kard.
Ratzinger reaguje takto: Otázka modelů jednoty je velká a obtížná otázka. Za prvé jde o
otázku: Co je možné? V co můžeme a v co doufat nemůžeme? A za druhé: Co je také
skutečně dobré? Neodvažuji se doufat v absolutní, vnitrodějinnou jednotu křesťanství.
Vidíme přece, že zároveň se snahami o sjednocení, které se dnes odehrávají, neustále
dochází k dalšímu dělení. Nejenže se stále tvoří nové sekty, mezi nimi i synkretické
(synkretismus-míšení, splývání různých náboženství) sekty s velkými pohanskými,
nekřesťanskými prvky. Také v samotných církvích dochází ke stále větším roztržkám, a
to jak v církvích reformačních, ve kterých se stále prohlubuje roztržka mezi
evangelikálními a moderními hnutími (vidíme to i v německém protestantismu, jak se
obě křídla vzdálila), tak také v ortodoxii. Díky autokefáliím tj. samostantnosti
jednotlivých pravoslavných církví, tu beztak byla vždycky méně pevná jednota. Také
zde existují rozdělující hnutí, vidíme tu stejné kvašení. A v katolické církvi jsou také
docela hluboké roztržky, takže má člověk mnohdy neodbytný pocit, že vedle sebe žijí
dvě církve v jedné. Musíme vidět obojí. Jednak sbližování odloučeného křesťanstva,
jednak vznik dalších vnitřních roztržek. Měli bychom se vyvarovat utopických nadějí.
Důležité je, abychom se všichni vždy znovu upamatovali na to, co je podstatné. Aby se
každý pokoušel překročit svůj vlastní stín a ve víře uchopit vlastní jádro. Pochopíme-li,
že můžeme být v odloučenosti v mnohém zajedno, a nedojde-li k dalšímu štěpení, je už
uděláno dost. Nevěřím, že by rychle došlo k velkému "sjednocování konfesí". Mnohem
důležitější je, abychom se vzájemně přijímali s velkou vzájemnou úctou, dokonce v
lásce. Abychom se uznávali jako křesťané a abychom se v podstatných záležitostech
snažili vydávat společné svědectví světu jak pro správné utváření světského řádu, tak pro
odpovědi na velké otázky po Bohu, po "odkud a kam" člověka. Všichni, i nevěřící,
oceňují morální zákony evangelia, považují je za vznešené. Ale budou vždy
neuskutečnitelné, příliš idealistické, zapomeneme-li na jejich reálný skutečný podklad:
jednota všech v Kristu. Toto vědomí je zvlášť potřebné pro dnešní dobu. Hroutí se
mnoho institucí, množí se nespravedlnost i ve veřejných správách. I dnes je mnoho těch,
kteří říkají, že si musí svou spravedlnost vydobýt sami. Začínají se tedy množit msty.
Jen vědomí spravedlivého Boha a vědomí jednoty v Kristu tu může sjednat mír.
Problémy doby, které jsou vážné, musíme tedy řešit společně, se všem lidmi dobré vůle,
ve společném hledání. Jedni k tomu přinesou vědecké poznatky, jiní možná zkušenosti
zdaleka. My křesťané pak poklad víry dvoutisíciletou tradicí církve a modlitbu. Takovou
spolupráci nikdo, kdo má dobrou vůli, nepohrdne a bude proto křesťany vítat ke
spolupráci pro budoucnost i v tomto tisíciletí. A přitom všem jsme si vědomi, že máme
někoho, kdo nás vede, kdo je pán všech dob, protože Jeho je království i moc i sláva na
věky /T. Špidlík, Vatikánské promluvy/.
Mgr. Vladimír Měřínský

Život farností číslo 6/2015

Strana - 10 -

Pořad bohoslužeb v červnu 2015 – farnost Újezd
1. června : Pondělí
Sv. Justina,
mučedníka

17.35 Új.:

2. června : Úterý
Sv. Marcelína a
19.00 Dr.:
Petra, muč.
3. června : Středa
17.35 Új.:
Sv. Karla Lwangy
a druhů, mučedníků 18.30 Sl.:
Sv. Jana XXIII., pap.
6.30 Új.:
4. června : Čtvrtek
15.30 Új.:
Slavnost
19.00 Dr.:
TĚLA A KRVE
PÁNĚ
(Boží tělo)
19.00 Sl.:
5. června : Pátek
1. pátek v měsíci
Sv. Bonifáce,
biskupa a muč.

15.30 Új.:
18.30 Sl.:
6.30 Új.:

6. června : Sobota
Sv. Norberta,
biskupa

16.00 Lo.:
18.00 Dr.:

7. června : Neděle
10. neděle
v mezidobí
Průvod
Božího Těla

7.00 Új.:
8.15 Sl.:
9.40 Új.:

8. června : Pondělí
17.35 Új.:
Sv. Medarda,
biskupa
9. června : Úterý
19.00 Dr.:
Sv. Efréma Syrského
17.35 Új.:
10. června : Středa
Ferie
18.30 Sl.:
11. června : Čtvrtek 19.00 Dr.:
Sv. Barnabáše, apošt.
Život farností číslo 6/2015

Za zemřelou Marii Hlavicovu, zemřelé rodiče
Stružkovy, zemřelé prarodiče, duše v očistci a dar
zdraví pro živou rodinu
Za farníky
Za + manžela Josefa Drgu, Marii Slavíčkovu, rodiče
Drgovy, Josefa Ďulíka a živou rodinu
Za + Antonína Chmelu, syna, rodiče Chmelovy,
Kozubíkovy, + příbuzenstvo a živou rodinu
Za farníky
Za zemřelé rodiče Hlavičkovy, Boží požehnání a dar
zdraví pro živé rodiny.
Za rodiče Pavelkovy, jejich děti vnuky, vnučku, tři zetě,
dvoje stařečky, duše v očistci, Boží pomoc a ochranu
Panny Marie pro celou rodinu
Na poděkování Pánu Bohu za padesát let společného
života, dar zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu
Za +rodiče Šomanovy, Machů, duše v očistci a živou
rodinu
Za rodiče Kozubíkovy, dvě dcery, zetě, rodiče
Mlýnkovy, synaa Boží ochranu pro živé rodiny
Za + rodiče Čechovy, Čevelovy, + sourozence, dar
zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu
Za + rodiče Hlavičkovy, živou a + rodinu Hlavičkovu,
Šůstkovu a duše v očistci
Na poděkování Pánu Bohu, za dožití životního jubilea.
Za + rodiče Kořenkovy, syna Františka, manželku, duše
v očistci a ochranu Boží pro živou rodinu
Za + rodiče Hlavičkovy, jejich rodiče, sourozence, duše
v očistci a dar zdraví pro živou rodinu
Za + Karla Janušku (výroční mše sv.)
Za + Jaroslava Kováře, jeho rodiče, rodiče Drgovy a
Boží ochranu pro živou rodinu
Za Františka a Annu Machů, jejich rodiče, syna, vnuka
a zetě.
Za prarodiče Rodeovy, Josefa Švarce, dary Ducha
Svatého a ochranu P. Marie pro živou rodinu.
Na poděkování Pánu Bohu za 90 let života, ochranu a
pomoc Panny Marie.
Za + Antonína a Marii Běloňovy, živou a + rodinu
Běloňovu a Daňkovu
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12. června : Pátek
15.30 Új.:
Slavnost
NEJSVĚTĚJŠÍHO 18.30 Sl.:
SRDCE JEŽÍŠOVA
6.30 Új.:
13. června : Sobota
Sv. Antonína z
Padovy, kněze a
16.00 Lo.:
učitele církve
19.00 Új.:
7.00 Új.:
14. června : Neděle
11. neděle
v mezidobí

8.15 Sl.:
9.40 Új.:
11.00 Dr.:

15. června : Pondělí 17.35 Új.:
Sv. Víta, mučedníka
16. června : Úterý
Ferie

19.00 Dr.:
17.35 Új.:

17. června : Středa
Ferie
18. června : Čtvrtek
Ferie
19. června : Pátek
Sv. Jana Nep.
Neumanna, biskupa
20. června : Sobota
Sobotní památka
Panny Marie
21. června : Neděle
12. neděle
v mezidobí
Sv. Aloise, řeholníka

22. června : Pondělí
Sv. Jana Fishera a
Tomáše Mora, muč.

18.30 Sl.:
19.00 Dr.:

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

Za + Aloise Petrů, rodiče z obou stran, dary Ducha
svatého a Boží pomoc pro živé rodiny
Za + Karla Kostku, Františka Kolaříka, rodiče Petrů a
Boží ochranu pro živé rodiny
Za + rodiče Zvončákovy, rodiče Martincovy, Annu
Zvončákovou a vnučku Hanu a dar zdraví pro živou
rodinu.
Za + Jana Kozubíka, rodiče z obou stran, dar zdraví a
Boží požehnání pro živou rodinu
Večer chval
Za + Antonína Krajču, rodiče Rošťanské, Helisovy,
Kamenčákovy, jejich děti a dar zdraví pro živou rodinu
Na poděkování Pánu Bohu za 70 let života, s prosbou o
Boží ochranu a požehnání do dalších let
Za farníky (sv. křest)
Za zemřelé rodiče Štěpáníkovi, rodiče Trčkovi, syna
Karla a Boží požehnání pro živou rodinu.
Za + rodiče Machů, dceru Marii, vnuka Zdenka, zetě,
Marii Ambrůzovu, stařečky z obou stran a duše v
očistci
Za + Stanislava Strušku, Aloisii Tarabusovu, Věru
Marcaníkovu, dar zdraví a Boží požehnání pro živou
rodinu.
Za + Aloise Buriánka, jeho rodiče, rodiče Kořenkovy,
Františka Bartoše, Stanislava Buriánka, Boží pomoc a
ochranu Panny Marie pro živou rodinu
Za zemřelé rodiče Obadalovi, jejich rodiče, syny Karla
a Františka, dceru Marii Smolkovu, Davida Smolka,
duše v očistci a Boží ochranu a pomoc Panny Marie pro
živou rodinu.
Za + SM Emanuelu, Jana a Františka Machů, ochranu a
pomoc Boží pro živou rodinu
Za + Františka Malotu, + rodinu, Boží požehnání a
ochranu Panny Marie pro živé rodiny
Za farníky
Za manžele Štěpánku a Františka Novotné a syna
Bohumila Novotného
Za + Josefa Běloně, otce, Jana Machů, manžele
Svobodovy a pomoc Boží pro živou rodinu.

7.00 Új.:
8.15 Sl.:
10.30 Pl.:

Za živé a + osmdesátníky z Újezda

17.35 Új.:

Za Ladislava Ambrůze, rodiče Ambrůzovy, Janků, syna
Jindřicha, rodinu Černobilovu a Boží ochranu pro živou
rodinu
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23. června : Úterý
Ferie
24. června : Středa
Slavnost Narození
sv. Jana Křtitele
25. června : Čtvrtek
Ferie
26. června : Pátek
Sv. Jana a Pavla,
mučedníků
27. června : Sobota
Sv. Cyrila
Alexandrijského,
biskupa a učitele
církve

19.00 Dr.:

Za +rodiče Marii a Jana Machučovy, jejich rodiče ,
celou + rodinu a Boží požehnání pro živé rodiny

17.35 Új.:

Za + Jana Barcucha, rodiče z obou stran a Boží
požehnání pro živou rodinu
za + rodiče Číčelovy, Urbaníkovy, jejich dceru, dva
syny, dar zdraví a Boží požehnání pro živé rodiny

18.30 Sl.:
19.00 Dr.:

Za Josefa Bodláka, rodiče z obou stran, duše v očistci a
dar zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu.

15.30 Új.:

Za zesnulé rodiče Františku a Josefa Ambrusovi, jejich
syna Josefa a Boží požehnání pro živou rodinu.
Za zemřelé rodiče Urbanovy, Mozgvovy a boží
ochranu pro živou rodinu.

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

28. června : Neděle
13. neděle
v mezidobí
Sv. Ireneje, biskupa
a mučedníka
29. června : Pondělí

Slavnost
svatých apoštolů
Petra a Pavla

30. června : Úterý
Výročí posvěcení
katedrály

8.15 Sl.:
9.40 Új.:
11.00 Dr.:
06.30 Új.:
15.30 Új.:
17.00 Dr.:
19.00 Sl.:

19.00 Dr.:

Za + Jana a Františku Kořenkovy, rodinu Kořenkovu a
Pěnčíkovu
Za + Svatopluka Andrýska, rodiče z obou stran,
sourozence, ochranu a pomoc Boží pro živou rodinu a
duše v očistci
Za + Stanislava Kořenka, jeho rodiče a Boží požehnání
pro celou rodinu
Za + rodiče Váňovy, syna i vnuka, rodinu Strnadovu,
dar zdraví, Boží pomoc a ochranu pro živou rodinu
Za školní mládež
Za + Votjěcha Zádrapu (výroční mše sv.)
Za farníky
Za + rodiče Šimákovy, jejich rodiče, dary Ducha
Svatého, ochranu Panny Marie a Boží požehnání pro
živou rodinu.
Za zemřelé rodiče Opravilovy, syna Miroslava ,
Ludmilu Opravilovou, dar zdraví a Boží požehnání
pro živou rodinu
Za živou a + rodinu Častulíkovu, + Miroslava
Častulíka a + Miroslava Vráblíka

Pořad bohoslužeb - farnost Horní Lhota
4. června : Čtvrtek
Slavnost
TĚLA A KRVE
PÁNĚ (Boží tělo)
Život farností číslo 6/2015

16.00 HL.:

17.30 DL.:

Za zemřelé rodiče Šenovské, zetě, vnučku, rodiče
Majerikovy, duše v očistci, dar zdraví a Boží
požehnání pro živé rodiny.
Za + Boženu a Františka Valáškovy, rodiče z obou
stran, dar zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu
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5. června : Pátek
1. pátek v měsíci
Sv. Bonifáce, biskupa
a mučedníka

17.30 HL.:

Za zemřelé rodiče Hedviku a Václava Šenovské a dar
zdraví pro celou rodinu.

6. června : Sobota
Sv. Norberta, biskupa

17.30 DL.:

Za členy živého růžence

7. června : Neděle
10. neděle v mezidobí

9.00 HL.:

Průvod Božího Těla

10.30 DL.:

8. června : Pondělí
Sv. Medarda, biskupa
b. zelená, 517,-,807
11. června : Čtvrtek
Sv. Barnabáše,
apoštola
12. června : Pátek
Slavnost
NEJSVĚTĚJŠÍHO
SRDCE JEŽÍŠOVA

17.00 SE.:

17.30 DL.:

Za + Marii a Bohuslava Maňasovy, jejich rodiče a
sourozence, duše v očistci, ochranu Panny Marie, Boží
požehnání a dar zdraví pro celou živou rodinu.

13. června : Sobota
Sv. Antonína z
Padovy, kněze a
učitele církve

17.30 HL.:

Za + rodiče Pavlišovy, dar zdraví a Boží požehnání
pro živé rodiny

14. června : Neděle
11. neděle v mezidobí

9.00 HL.:
10.30 DL.:

První svaté přijímání dětí

15. června : Pondělí
Sv. Víta, mučedníka

16.00 HL.:

17.00 SE.:

Za zemřelého Václava Žáčka, rodiče, duše v očistci,
dar zdraví a Boží ochranu pro živou rodinu.
Za + Josefa Petráše, rodiče, duše v očistvi a Boží
ochranu pro celou živou rodinu
Za + Karla a Ludmilu Máčalovy, jejich rodiče + syna
Karla jeho dvě manželky a dceru, za zdraví a Boží
ochranu pro živou rodinu.
Za zemřelé rodiče Fiuráškovi, jejich zemřelé děti,
rodiče, s prosbou o dar zdraví pro celou živou rodinu.

Mše sv. a Mariánské večeřadlo (P. Stříž)

18. června : Čtvrtek
Ferie

16.00 HL.:

Za rodiče Bližňákovy, dva syny, dvě dcery, rodiče
Idesovy, syna a Boží ochranu pro živé rodiny

19. června : Pátek
Sv. Jana Nep.
Neumanna, biskupa

17.30 DL.:

Za Aloise Idese, vnuka, rodiče Idesovi, Vaněčkovi,
Žáčkovi syna Rudolfa a pomoc Boží pro celou živou
rodinu.

20. června : Sobota
Sobotní památka PM

17.30 HL.:

Za Oldřicha Kuželu, bratra, rodiče, dar zdraví a Boží
ochranu pro celou živou rodininu

21. června : Neděle
12. neděle v mezidobí
Sv. Aloise, řeholníka

9.00 HL.:
10.30 DL.:

Za farníky (sv. křest)
Za + Františka a Ludmilu Malotovy, syna, rodiče
Masařovy a Boží ochranu pro celou rodinu

Život farností číslo 6/2015
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22. června : Pondělí
Sv. Jana Fishera
a Tomáše Mora, muč.
sv. Paulina Nolanského
25. června : Čtvrtek
Ferie
26. června : Pátek
Sv. Jana a Pavla,
mučedníků
27. června : Sobota
Sv. Cyrila
Alexandrijského,
biskupa a uč. církve
28. června : Neděle
13. neděle v mezidobí
Sv. Ireneje, biskupa
a mučedníka

17.00 SE.:

Za + rodinu Majzlíkovu a Zvonkovu, dar zdraví a
Boží ochranu pro živé rodiny.

16.00 HL.:

Za zemřelé manžele Dobešovy a duše v očistci

17.30 DL.:

Za + rodiče Andrýsovy, duše v očistci, a Boží ochranu
pro živou rodinu

17.30 HL.:

Za + Františka Polácha, sestru Jaroslavu a celou živou
rodinu Poláchovu

9.00 HL.:

10.30 DL.:

Za + Milana a Marii Havelkovy, jejich rodiče,
sourozence, duše v očistci a Boží ochranu pro celou
živou rodinu
Za školní mládež

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

ZPRÁVY A INFORMACE
Centrum pro rodinu valašskoklobouckého děkanátu pořádá v měsíci čevrnu společnou
přípravu pro snoubence na faře v Újezdě vždy v pátek v 19.00 hodin. Podrobnosti
najdete také na našich webových stránkách.
Diecézní pouť kněží za vlastní posvěcení na Svatém Hostýně bude v úterý 16. června
2015. Adorace a mše svatá – začátek v 9.00 hodin (změněno z 9.6.2015).
Statistika olomoucké arcidiecéze za rok 2014 (převzato z Oldinu 6/15, v závorce jsou
údaje z roku 2013): Křty – 4 615 (4 429). Svatby – 1221 (1 304). Biřmování – 1 158
(1 414). První sv. přijímání – 2 468 (2 502). Pomazání nemocných – 22 517 (23 635).
Pohřby – 5 162 (5 260). Počet kněží v činné duchovní správě – 315 (322). Průměrná
návštěva nedělních bohoslužeb – 90 029 (91 710).
Pěší pouť ze Svatého Kopečku u Olomouce přes Svatý Hostýn na Velehrad (Pátá
Moravská Compostela) se uskuteční ve dnech 30. června – 4. července 2015.
Podrobnosti na webových stránkách Matic a na tel. 733 386 135 . Přihlášky jsou nutné,
přihlásit se je třeba do 15. června.
Eucharistická hodina. U příležitosti Diecézního Eucharistického kongresu založil otec
arcibiskup Jan Graubner společenství adorátorů arcidiecéze olomoucké. Podrobnosti a
přihlášky ve farnosti. Podrobnější informace budou na našem webu a na plakátcích.
Život farností číslo 6/2015
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U příležitosti 70. výročí vypálení Ploštiny
a konce druhé světové války
Vás srdečně zveme na

„Valašskou pouť
na Ploštině
která se uskuteční
v neděli 21. června 2015
Mši svatou na Ploštině v 10.30 hodin
bude sloužit
Mons. Josef Nuzík,
generální víkář olomoucké arcidiecéze.
Autobus ze Slopného v 10.00 hodin a zpět po
skončení mše svaté bude zajištěn.
Modlitby matek – hnutí křesťanských matek vás zvou na děkanátní setkání v neděli 28.
června 2015 v Kostele Nanebevzetí Panny Marie v Nedašově ve 14.30 hodin. Všechny
maminky, babičky, kmotry i duchovní matky jsou srdečně zvány! Kontakt pro případné
dotazy: M. Borošová, borosova.marie@seznam.cz, tel. 731 140 456, Na setkání se
nemusíte přihlašovat předem.
Nová kaple sv. Prokopa. V sobotu 4.7.2015 pořádá spolek Jižní Valašsko pořádá
svěcení kaple sv. Prokopa ve skanzenu jižního Valašska ve Valašských Kloboukách (za
Penny Marketem). Kaple sv. Prokopa bude dominantou budoucího skanzenu a je
postavena tradiční roubenou metodou. Zároveň se prodlouží o jeden den tradiční
Cyrilometodějská pouť.

SKUPINY ÚKLIDU
kostelů v březnu 2015
__________________________________________________________________

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

6.6.:
13.6.:
20.6.:
27.6.:

12.
13.
14.
15.

1.
2.
3.
4.

14.
15.
1.
2.

3.
4.
5.
6.

----------------------------------------------------------------------------------------ŽIVOT FARNOSTÍ Měsíčník farností. Vydává: Římskokatolická farnost v Újezdě
a Horní Lhotě pro vnitřní potřebu svých farníků. Adresa: Římskokatolická farnost 763
25 Újezd u Val. Klobouk č. 5, tel./fax: 577350293; mobil: 731619849; farář 603154041;
kaplan: 731402040;mail: rkf.ujezd @volny.cz. Webové stránky: www.farnostujezd.cz;
www.farnosthornilhota.cz. Uzávěrka vždy dvacátého dne předcházejícího měsíce.
Život farností číslo 6/2015
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