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Prázdninové zamyšlení
u nohou Matky Boží
Prázdniny a dovolené jsou k tomu, abychom si
odpočinuli. Nejen děti, ale i my dospělí. Zatímco děti
necháme, aby se vydováděli na hřišti, nebo u vody,
pro nás dospělé je chvíle odpočinku příležitostí také
k vážnému zamyšlení. V našich farnostech o
prázdninách prožíváme hned dvě mariánské poutě, i
když mariánských svátků je víc. Předpokládám, že
čtenářům tohoto listu jde o to, aby Boží požehnání co
nejvíce provázelo členy jeho rodiny na cestách
životem. A zde je nám mocnou Průvodkyní a
Pomocnicí právě Maria. Proto se v duchu posaďme
k jejím nohám a uvažujme. Její mateřská láska je jistě
příkladná, zvláště když máme na zřeteli, že její Syn, ji
svěřil za Matku nám všem. Učme se od Marie.
V jižních Čechách mají gotickou Madonu
s Ježíškem, která zaujme zvláštním výrazem ve tváři a
postojem Panny Marie držící Dítě. Panna Maria
s hrdostí ukazuje své dítě. Sochař využil zcela
přirozené věci - každá matka se ráda pochlubí svým
dítětem – k tomu, aby ukázal teologickou pravdu:
Maria nám ukazuje Krista. Zde máme příklad pro
rodiče: Také oni se rádi chlubí tím co je a co umí
jejich dítě. Mnohé je jejich zásluhou. Svatý Pavel říká:
„Kdo se chlubí, ať se chlubí v Pánu“ (2Kor 10,17). A
zde máme téma k prázdninovému zamyšlení: Co dělám pro to, abych mohl být hrdý na
své dítě, svého bratra, svého přítele? Přispívám k jejich duchovnímu růstu, takže se jimi
mohu chlubit? Čím konkrétně přispívám? Dávám opravdu dobrý příklad křesťanského
života ve své rodině, svým dětem, příbuzným? Příklad modlitby, svátostného života?
Rozvíjí se jeho duchovní (náboženský) život správným směrem? Toto jsou témata
k zamyšlení nejen pro rodiče a vychovatele. S těmito starostmi a problémy nejsme
sami. Je zde Maria. U ní hledejme pomoc, hledejme cestu a mějme odvahu po ní jít.
Nespokojme se pouze s naříkáním, že to nejde.
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 červenec 2015:

Úmysl všeobecný: Aby politická odpovědnost byla na všech úrovních prožívána jako
vysoká podoba lásky.
Úmysl misijní: Za křesťany v Latinské Americe, aby tváří v tvář sociálním
nerovnostem vydávali svědectví lásky k chudým a přispívali k bratrštějští společnosti.
Úmysl národní: Za mladé lidi, aby na přímluvu svatého Jáchyma a Anny měli odvahu
vstupovat do manželství a vychovávat děti.
Na měsíc srpen:
Úmysl všeobecný: Za dobrovolníky, aby se velkoryse věnovali službě potřebným.
Úmysl misijní: Abychom uměli vyjít ze sebe a stali se bližními pro ty, kdo se nacházejí
na okraji mezilidských a společenských vztahů.
Úmysl národní: Abychom na přímluvu Panny Marie Nanebevzaté šťastně došli k cíli
své pozemské pouti.

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

Újezd
Drnovice
Dolní Lhota
Dolní Lhota
Dolní Lhota
Sehradice

Hynka Leblocha
Matěje Vašičku
Ondřeje Dobrotu
Dominika Maňase
Davida Masaře
Romana Pláška

V měsíci červnu 2015 odešli na věčnost a byli pohřbeni:
6. června 2015:
Anna Smolková
Drnovice 90

1. června 2015:
František Andrýs
Dolní Lhota 110

94 let
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87 let

K zamyšlení:

Stokrát nic umořilo osla.
Tak, jako je úkolem historiků hledět zpět, je snahou všech lékařských oborů
obracet se do budoucnosti a zajistit v ní člověku dlouhý a spokojený věk. Svým
způsobem to platí i pro patologické anatomy, kteří jsou – podle mého názoru – něčím
mezi zmíněnými historiky a lékaři. Hledají u mrtvých to, co kdysi bylo nemocné, aby
se tím pro budoucnost poučili živí. Má-li být lidské tělo zítra zdravé, musí lékař léčit
nemoc, která pacienta trápí už dnes.
Jiná je situace s lidskou duší. Má-li být duše zdravá dnes, musí se léčit všechno,
čím trpěla včera. Je zde tedy rozdíl mezi „ uzdravením k budoucnosti“ a „uzdravením
od minulosti“. Jako všechno člověčí, může totiž onemocnět i lidská minulost.
Virové nákaze se říká hřích. Slovo staromódní, obsahově snad i vyčichlé, které
pokud současníkovi ještě něčím voní, tak mu spíše páchne zatuchlinou muzea. Oblast
medicíny poskytuje ještě jiná přirovnání
Například sklovina lidského zubu, která byla stvořena dokonale, je poškozována
různými – jednou sladkými, podruhé kyselými – hříšky, které po sobě zanechávají
neviditelná, nepatrná a zatím ještě nebolestivá zranění. Ovšem shora uvedené přísloví
o oslovi platí i zde, a tak můžeme říci, že stokrát kyselé umořilo sklovinu. Především jí
nedělá dobře zanedbaná péče, tedy nepravidelné očišťování jejího povrchu od všeho,
co na ní ulpívá a co jí škodí.
Také lidská duše byla stvořena dokonale, ale je denně poškozována i těmi
nejmenšími hříchy, které na ní zanechávají nepatrná, neviditelná a zpočátku zatím ještě
nebolestivá zranění. Ovšem přísloví, které hovoří o onom ušatém zvířeti, platí i pro
duši.
K radosti lidské duše patří preventivní péče i léčba jí samotné. Přestože se ve
zpovědnici někdy můžeme cítit jako na zubařském křesle, jde v obou případech o
naprosto potřebnou léčbu. K tomu, aby byla méně bolestivá, je v obou případech
důležitá prevence a pravidelné prohlídky.
Podle Maxe Kašparů zpracoval V. Ulrich

***
Šťastným se může cítit ten, kdo se nedrží křečovitě svých pokladů, kdo se
podílí s okolím o vědomí, že má víc dobra a krásy k dispozici, než dokáže za
celý život rozdat, ba že při tom rozdávání další a další krásu objevuje a
získává.
Spisovatelka Dorotea Söol Sölle
Děti, umrtvujte se ve věcech malých, abyste se pak mohly snadněji umrtvit ve
věcech velkých.
Sv. Filip Neri
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GODZONE
(periodické okénko pro mladé z našich farností)
Kam se vydat o prázdninách?
Program je opravdu nabitý, tak si prázdniny pořádně užij!
2.-5.7. 2015
Pěší pouť na Velehrad (více na www.animak.cz )
4.7. 2015
Mladí fandí Velehradu (vystoupí kapela Noname, Pavel Helan,
Majk Spirit a další)
4.7.2015
Večer lidí dobré vůle na Velehradě (www.velehrad.eu )
8.-12.7.2015
Katolická charismatická konference v Brně
(www.konference.cho.cz )
29.7.-7.8.2015 Mladifest – Medugorje
3.-7.8. 2015
Aktivní exercicie – netradiční duchovní obnova u sester Vincentek
v Kroměříži
6.-9.8.2015
CampFest 2015 – Kráľova Lehota SK (legendární festival nejen pro
věřící !)
8.8.2015
Večer chval v Újezdě
20.-22.8. 2015 UNITED – Vsetín (multižánrový křesťanský festival,
www.festivalunited.cz )
Z důvodu konání Katolické charismatické konference v Brně nebude v červenci
v Újezdě Večer chval. Můžeš však zajet první týden v červenci do Dolní Lhoty  .

Na co se můžeš těšit po prázdninách?
- začne opět bývat Mládežnické spolčo,
které jsme vylepšili, oživili a určitě si ho
užiješ ;)
- ve svém působení bude také
pokračovat i Puberťácké spolčo
- představíme nové animátory farnosti
Doporučujeme skvělou stránku na
Facebooku se skvělými citáty na každý
den!: Vždy s Bohem
Drobné projevy laskavosti nás moc nestojí
Často jsme vlastními starostmi pohlceni natolik, že si ani nevšimneme potřeb lidí
kolem nás. Jakmile si jich všimneme, musíme ještě udělat obrovský krok a zareagovat
na ně. Rozhodneme-li se druhým pomoci, znamená to, že budeme muset obětovat
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jednu ze dvou věcí, které jsou pro nás nejcennější – peníze nebo čas. A možná budeme
muset obětovat obojí.
Před více než dvěma tisíci lety (tedy o více než dva tisíce let dříve, než přišly
mobilní telefony, počítače atd.) varoval řecký filozof Sokrates: „Střezte se prázdnoty
uspěchaného života.“ Možná se domníváme, že nemáme čas poděkovat recepční nebo
upozornit pracovníka v kině, že někdo na parkovišti omylem nechal svítit světla. Jak
málo stačí! Někdy stačí jen milé slovo, které řekneme, anebo naopak slovo, které z úst
vůbec nevypustíme. Možná jsme ale tak zaměstnáni dalším bodem svého nabitého
programu, že ani nepřemýšlíme o tom, zda být laskavý či ne. Každý z nás totiž může
drobně a účinně přispívat ke krásnějšímu a pokojnějšímu soužití ve svém okolí. Oč by
byl život krásnější, kdyby lidé byli důležitější než hodinky!
Převzato a upraveno z knihy Láska jako životní styl – Gary Chapman

MINISTRARE
(nové neperiodické okénko pro ministranty)

Sportovní den v Újezdě
Mládež farností Újezd a Horní Lhota pořádá dne 29. srpna 2015 (sobota)
celoděkanátní sportovní akci v areálu tělocvičny Újezd. Bude možno soutěžit ve 3
sportech:
- Florbal
- Basketbal
- Volejbal
Akce je určená jak věřícím, tak nevěřícím. Více informací bude na plakátku, který se
včas objeví na nástěnkách našich kostelů a vesnic a na webových stránkách našich
farností (www.farnostujezd.cz a www.farnosthornilhota.cz), animátorů
(www.animak.cz) a na facebooku.

-5-

Modlitba vlajkami
Už 3 měsíce se na újezdských chválách, které probíhají každou 2. sobotu v měsíci,
modlíme vlajkami. Je to druh modlitby, který u nás nemá tradici. A proto, abychom
předešli různým nepochopením a špatnému výkladu tohoto druhu modlitby, chceme
vám tímto příspěvkem podat potřebné informace organizační tým večerů chval.
Tak jako se člověk modlí slovy (naučenými či vlastními), zpěvem, hudbou, svým
postojem, nebo i tancem, tak se stejně může modlit (s) vlajkami. Možná nám to může
připadat trochu podivné, ale je to spíše tím, že nejsme zvyklí se takto vyjadřovat. Stačí
ale, když to, co máme v srdci, dáme do "mávání vlajkou" a může to být výmluvnější
než mnohá slova. Známe dva základní způsoby modlitby s vlajkami. V jednom není
důležité, jak s vlajkou máváme, jako spíše to, aby to vyjadřovalo, co máme na srdci;
stejně jako slova: Bohu nezáleží na květnatosti formulace, ale mnohem více si váží
jednoduché upřímné modlitby. Tak ani my se nemusíme bát že "to neumíme", můžeme
být tak úplně svobodní a nemusíme přitom kopírovat nikoho "zkušeného". V druhém
způsobu má člověk dar takto se modlit, zpřítomňuje vlajkou (a případně tancem) to, co
právě ve chvále probíhá (radost, boj, sláva…).

Co vlajky znamenají
Mnoho biblických přirovnání mluví o tom, že jsme v Boží armádě, v Jeho
doprovodu, družině. V minulosti měly tyto útvary své vlajky, které měly vždy nějaký
konkrétní symbolický význam. V Žalmu 20 se píše "...vztyčíme praporce ve jménu
svého Boha." Nemusíme se bát toto vybídnutí následovat!

Význam barev
Každá vlajka má svou barvu, která znamená určitou biblickou pravdu. Když se s
touto vlajkou modlíme, "deklarujeme" tak tu či onu
pravdu, například spasení, Boží lásku, Ježíšovu vládu
apod. Většinou se vykládají takto:
zlatá: Boží sláva, Boží podstata, Jeho božství samo
stříbrná (šedá): spasení, vykoupení
modrá: voda - řeka Boží, obmytí, proudy Ducha
svatého, Slovo Boží
světle modrá: Duch svatý, vanutí Ducha, nebe
zelená: uzdravení, růst, prospívání
světle zelená: nový život
rudá: krev Ježíše Krista, smíření, očištění, odčinění
fialová: kralování, majestát Boží, Kristova vláda, naplnění Duchem svatým
růžová: láska, soucit, srdce Boží
hnědá: dobrá půda, plodnost, lidství, lítost, pokora
bílá: čistota, svatost, ospravedlnění, nevěsta Kristova, nová radost
oranžová: oheň Ducha, síla, osvobození
žlutá: radost, víra
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Tyto barvy mají svůj biblický podklad, ale spíš než striktně omezovat, by nám
jejich symbolika měla naopak pomoci plně rozvinout vlastní modlitbu v Boží svobodě
na základech Jeho pravdy.

Cesty českého národa
9. díl
ROZTRŽKA VE VÍŘE ZÁKLADEM PONĚMČENÍ NAŠÍ VLASTI
A POROBY ČESKÉHO LIDU
A ani to klidného uvažovatele dějin nezmate, že prý tím vším zaražen byl postup
Němců v Čechách. O zastavení postupu toho staral se s rozvahou Karel IV. s velikým
požehnáním vlasti; zde stálo zastavení toho postupu národ náš – mnoho, velmi mnoho!
Bylo zaplaceno zhoubou vlasti! A pak? Na dlouho zastaven nebyl! Neboť jak dějiny
svědčí, – roztržka ve víře v národě našem byla základem poněmčení celých širých
krajů vlasti.
Nemohu mlčením pominouti ještě jeden neblahý následek bouří husitských – jest
to nevolnictví čili poroba lidu českého – selského a maloměstského! Evangelík
Palacký píše o tom: „O tělesné porobě selského a nižšího lidu vůbec nebylo na počátku
onoho století ještě ani stopy, ani zmínky; na konci ale jeví se již jako skutek uznaný a
ustálený, jako známka všeobecná lidu obecného. Bylyť to arci okolnosti mimořádné,
kteréž hověly neslýchané i několikrát opětované, ježto zasahovaly až do jádra života a
bytu národního, a v nichžto rozhodovala ne spravedlnost, ale hmotná, hrubá síla i
chytrost válečná.“
Zvlášť pak pamatovati sluší:
a) že před vypuknutím válek husitských počet zemanů a rolníků, tj. statkářů
prostředních, svobodných, jen králi samému poddaných, byl téměř nesčíslný, takže
nezabloudíme od pravdy daleko, řekneme-li, že dvě třetiny veškerého povrchu země
české byly v držení jejich;
b) že třída tato, někdy hlavní jádro národa, postupem věků menšila se a řídla vždy
víc a více;
c) že příčiny toho byly netoliko přirozené, jako války a mor, ale také politické, totiž
zmáhání se skrze války šlechty vyšší nad jiné obyvatele soustředění čím dále tím
hojnější jmění národního v rukou jejich a vypínání se i zvláštního stavu rytířského nad
prosté zemany vůbec.
Jaké to nevolnictví bylo, o tom ať svědčí zase ne katolík, ale český bratr Chelčický,
který píše šlechticům: „Nesluší se na vás lidi chudé své dráti a bezpráví jim činiti
robotami, lovy, pomůckami přimyšlenými a jinými břemeny jich tisknouti.“ Na jiném
místě opět praví: „Aniž odpuštěno bude pánům a vladařům ukrutným; ježto sedláky
své tepoucí hanějí, chlapy, výry a psy je nazývajíce u vězení sázejí, aby vždy jim
bezedná hrdla plnili.“ A k tomu ujařmení lidu českého přispíval i Jiří z Poděbrad. Píše
o tom opět evangelík Palacký: „Musíme při tom vyznati, že i Poděbrad sám, jakkoli
moudrý a spravedlivý, nebránil směru dotčenému (tj. ujařmování lidu v nevolnictví a
porobu), ale napomáhal více vědomě i nevědomě všelikými nařízeními, kteráž vyšla za
panování jeho.“
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Rozvažuj i tyto věci, mládeži má, a suď, zdaž byly štěstím pro národ náš ty
domněle slavné, hrdinské doby husitské. Rozvažuj, v jakém bludu nalézají se právě
naši rolníci a maloměsťané, když dějepisu neznajíce, velebí husitství jako pramen
svobody!?
Pokračování příště (o zavedení protestantismu v české zemi)
podle knihy Cesty, kterými šel český národ v dobách slávy, úpadku a nového vzkříšení
od E. Brynycha připravil a upravil Vojta Chupík

Bohoslužby v červenci a v srpnu – Újezd
17.35 Új.:
1. července : Středa
Ferie
18.30 Sl.:
2. července : Čtvrtek
Ferie
3. července : Pátek
Sv. Tomáše, apoštola

19.00 Dr.:

4. července : Sobota
Sv. Prokopa, opata,

16.00 Lo.:

15.30 Új.:
18.30 Sl.:

7.00 Új.:
5. července : Neděle
Slavnost svatých
Cyrila a Metoděje
***
Pouť v Újezdě

8.15 Sl.:
9.40 Új.:
11.00 Dr.:

Za + Jana Černobilu, + rodiče a sourozence, syna
Petra, duše v očistci a Boží ochranu pro živé
rodiny.
Za + Miloslava Fiodora, + syny, dvoje rodiče
a pomoc Boží pro živou rodilnu
Za + rodiče Holánkovy, dceru Marii, + manžela,
živou a + rodinu
Za + Františku Regerovu, její rodiče a sourozen.
Za + rodiče Kučerovy, dvě sestry, švagry a Petra
Černocha
Za živou a + rodinu Kovářovu, živou a + rodinu
Kozubíkovu a duše v očistci
Za rodiče Barcuchovi, syna Jaroslava, za rodiče
Lukášovi, syny Vojtěcha a Stanislava a ochranu
pro živou rodinu
Za Jana a Annu Janošovy, + příbuzné a dary
Ducha svatého pro živou rodinu
Za + Jana Machů, rodiče z obou stran, dar zdraví,
Boží požehnání pro živé rodiny a duše v očistci
Za + Josefa Kořenka, rodiče z obou stran,
stařečky, dar zdraví a Boží požezhnání pro živou
rodinu

6. července : Pondělí
Sv.Marie Gorettiové,
panny a mučednice

17.35 Új.:

Za zemřelé rodiče Kořenkovy jejich sourozence a
dar zdraví pro živou rodinu

7. července : Úterý
Ferie

19.00 Dr.:

Za rodiče Tkadlecovy, rodiče z obou stran,
Františka a Annu Hnaníčkovy, Františka Anderse
a Boží požehnání pro živou rodinu

8. července : Středa
Ferie

17.35 Új.:

za Jana a Marii Barcuchovi, syna Stanislava a
Pavla, vnuka Jana, Stanislava a Radka.

MJ

Ku

Ku
ČR
FŠ
Ov

On

SJ

9. července : Čtvrtek
Ferie

18.30 Sl.:
19.00 Dr.:

Na dobrý úmysl

-8-

15.30 Új.:
10. července : Pátek
Ferie
18.30 Sl.:
16.00 Lo.:

Za + Josefa Kozubíka k nedožitým
sedmdesátinám, + Marii Žáčkovu k nedožitým
devadesátinám a jejich živé a + rodiny
Za + Karla a Marii Váňovy, rodiče Váňovy, dar
zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu
Za + Marii Davidovu, rodiče Ševčíkovy, dceru
Elišku, syna Arnošta, + rodiče Tomečkovy, syna
Bohuslava a Aloise
Za zemřelé rodiče Honkovy, Bližňákovy, jejich
zemřelé děti a Boží ochranu pro živé rodiny

11. července : Sobota
Sv. Benedikta, opata
patrona Evropy

18.00 Dr.:

12. července : Neděle
15. neděle
v mezidobí
Pouť ve Slopném

7.00 Új.:
9.40 Új.:
11.00 Sl.:

Za + Marii Maliňákovu (výroční mše sv.)
Za farníky (sv. křest)
Za padesátníky ze Slopného

17.35 Új.:

Za rodiče Polomíkovy, dvě dcery a Boží ochranu
pro živou rodinu
Za rodiče Josefa a Emílii Machů, prarodiče
z obou stran a Boží požehnání pro živou rodinu
Za + Jindřicha Zvonka, rodiče Zvonkovi, rodiče
Šomanovi, syna Jaroslava, za švagra Jaroslava
Sáblíka a dar zdraví pro živou rodinu.

13. července: Pondělí
Ferie
14. července : Úterý
Bl. Hroznaty, muč.
15. července : Středa
Sv. Bonaventury,
biskupa a uč. církve
16. července: Čtvrtek
Panny Marie
Karmelské
17. července : Pátek
Bl. Česlava a sv.
Hyacinta, kněží
18. července : Sobota
Sobotní památka
Panny Marie

19.00 Dr.:
17.35 Új.:

18.30 Sl.:
19.00 Dr.:
15.30 Új.:
18.30 Sl.:
16.00 Lo.:
7.00 Új.:

19. července : Neděle
16. neděle
v mezidobí
Pouť k PM
Karmelské
v Dolní Lhotě

8.15 Sl.:
9.40 Új.:
11.00 Dr.:

20. července : Pondělí

17.35 Új.:

21. července : Úterý
Sv. Vavřince z
Brindisi, kněze

)

19.00 Dr.:

SV

An
SV
Am
MJ

On

Ov

Za zemřelé rodiče Stružkovi, zemřelou rodinu,
duše v očistci a Boží požehnání pro živou rodinu
Za + Františka Hovězáka, jeho bratry, švagrové a
rodinu z obou stran
Za + rodiče Mozgvovy a za + manželku
Za + Jiřího Mikuláška, rodiče, bratra, celou
rodinu, duše v očistci, pomoc Boží a ochranu
Panny Marie pro živou rodinu
Za + Annu a Josefa Barcuchovy, jejich rodiče a
Boží požehnání pro živou rodinu
Za + Marii a Vladimíra Kozubíkovi, jejich
rodiče, syna Aloise, za živou a zemřelou rodinu
Kozubíkovu doma i v cizině
Za + Marii a Jana Jordánovy, sestru Belarmínu,
dar zdraví a ochranu Boží pro živou rodinu
Za + rodinu Stružkovu, Machovskou, Káčerovu,
Františku Vychodilovu, duše v očistci a Boží
ochranu pro živou rodinu
Za + Karla Urubka, jehno rodiče, rodiče Drgovy,
dar zdraví pro živou rodinu
Za Františku Novákovu, rodiče z obou stran, za
rodiče Šeré, za rodinu Kovaříkovu a dar zdraví a
Boží požehnání pro celou rodinu.
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Ku

Ku
ČR
Ra
SJ

On

22. července : Středa
Sv. Marie Magdaleny
23. července: Čtvrtek
Sv. Brigity,
řeholnice, patronky
Evropy

18.30 Sl.:

19.00 Dr.:

Za + Annu Hříbkovu, její sestry, její rodiče, +
rodinu Híbkovu, Boží požehnání pro živou
rodinu

15.30 Új.:
18.30 Sl.:

za + Annu a Františka Kůdelovi, jejich rodiče,
duše v očistci a požehnání pro živou rodinu
Za zemřelé Marii a Josefa Změlíkkovy, jejich
rodiče, Jana Marka, duše v očistci, dar zdraví a
Boží požehnání pro živou rodinu

16.00 Lo.:

Za + Ladislava Králíka, + rodinu Králíkovu,
Hrabinovu a duše v očistci

Ra
24. července : Pátek
Ferie
25. července : Sobota
Svátek Sv. Jakuba,
apoštola,
Sv. Krištofa

7.00 Új.:
26. července : Neděle
17. neděle
v mezidobí
Sv. Jáchyma a Anny,
rodičů Panny Marie
Pouť v Drnovicích
27. července: Pondělí
Sv. Gorazda a druhů
28. července: Úterý
Ferie
29. července : Středa
Sv. Marty
30. července: Čtvrtek
Sv.Petra Chrysologa,
biskupa a uč. církve
31. července : Pátek
Sv. Ignáce z Loyoly,
kněze
1. srpna : Sobota
Sv. Alfonsa z Liguori,
biskupa
2. srpna : Neděle
18. neděle
v mezidobí

8.15 Sl.:
9.40 Új.:
11.00 Dr.:

Za + Stanislava Dorničáka jeho rodiče, bratra,
rodiče Macíkovy dva syny, Boži požehnání pro
celou živou rodinu
Za rodiče Lekešovy, dceru Helenu a Boží
požehnání pro živou rodinu
Za + Josefa Fojtů (výroční)
Za + d. p. P. Jaroslava Studeného, živé a + kněze
z naší farnosti

An
SV

Am
FL

17.35 Új.:
On
19.00 Dr.:

Za zemřelého Františka Častulíka,
manželku Annu a duše v očistci

17.35 Új.:

Za + Stanislava Martiniska a Boží požehnání pro
živou rodinu
Za + Miroslava Růžičku, jeho rodiče, Františka
Kolaříka, rodinu Miškaříkovu, Drgovu,
Medřickou, Láníkovu a jejich živé rodiny

18.30 Sl.:

18.30 Sl.:

Za + Miroslava Častulíka, duše v očisci a
ochranu Boží pro živou rodinu
Za + rodinu Janošovu, Obadalovu a Boží
ochranu pro živé rodiny
171

16.00 Lo.:

Za + manžela, jeho rodiče a Boženu Ambrůzovu

7.00 Új.:

Za zemřelé rodiče Raškovy, bratra Josefa
synovce Mariana za dar zdraví a ochranu Panny
Marie pro živou rodinu.
Za + Otylii Roubalíkovu
Za + Pavla Dorušku (výroční mše sv.)
Za farníky

19.00 Dr.:
15.30 Új.:

8.15 Sl.:
9.40 Új.:
11.00 Dr.:
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MJ

Ku

FŠ
SJ
Am
JK

3. srpna : Pondělí
Ferie
4. srpna : Úterý
Sv. Jana Marie
Vianneye, kněze
5. srpna : Středa
Panny Marie.Sněžné
6. srpna : Čtvrtek
Svátek Proměnění
Páně

17.35 Új.:

Za rodiče Josefa a Vlastu Polčákovy, ostatní
příbuzenstvo, duše v očistci, Boží ochranu pro
živé rodiny.

19.00 Dr.:

Za + Miroslava Raka a zemřelé rodiče (výroční
mše sv.)

17.35 Új.:

Za zemřelou rodinu Bokovu, Maňasovu, duše v
očistci a požehnání pro živou rodinu.

18.30 Sl.:
19.00 Dr.:
15.30 Új.:

7. srpna : Pátek
První pátek
8. srpna : Sobota
Sv. Dominika, kněze

18.30 Sl.:
16.00 Lo.:
19.00 Új.:

9. srpna : Neděle
19. neděle
v mezidobí
Sv.Terezie Benedikty
od Kříže, panny
a mučednice

10. srpna : Pondělí
Svátek
Sv. Vavřince, muč.
11. srpna : Úterý
Sv. Kláry, panny

7.00 Új.:

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

19.00 Dr.:

12. srpna : Středa
Sv. Jany Františky de
Chantal, řeholnice

17.35 Új.:

13. srpna : Čtvrtek
Sv. Ponciána, papeže,
a Hippolyta, kněze,
mučedníků

19.00 Dr.:

18.30 Sl.:

15.30 Új.:
14. srpna : Pátek
Sv. Maxmiliána
Marie Kolbeho, kněze
a mučedníka

18.30 Sl.:

Za + rodiče Kudelovy, syna Stanislava, zetě
Františka, rodinu Prokešovu, Jana Šašinku a Boží
ochranu a pomoc pro živou rodinu
Za + rodiče Maňasovy, Jandíkovy, duše v očistci,
dar zdraví a Boží požehnání pro živé rodiny
Za + rodiče Soukupovy, Mozgvovy a ochranu
Boží pro živou rodinu
Na poděkování Pánu Bohu za 70 let života,
prosby Panny Marie pro celou živou rodinu
Večer chval
Za +Marii Belžíkovu, rodiče Čalovy, manžele
Hlavičkovy a dar zdraví pro živou rodinu
Belžíkovu
Za + Vladimíra Hlavicu, rodiče z obou stran
a dar zdraví pro živou rodinu
Za farníky (sv. křest)
Za + Marii Smolkovou (výroční mše svatá)
Za + Františka a Andělu Tomšů, rodinu rodinu
Tomšů, Frýželkovu, Boží ochranu a pomoc pro
živé rodiny a duše v očistci
Za + Jarmilu Urbanovu, její rodiče, dvoje
stařečky, jejich syny, vnuka Josefa a dar zdraví
pro živou rodinu
Za + Karla Hlavičku, syna, dvoje rodiče, + bratry
a sestry a duše v očistci
Za + Miroslava Švihla, sestru Boženu, ochranu
Panny Marie, živou rodinu a duše v očistci
Za + Josefa a Františka, rodiče Brlicovy,
Bodlákovy, dva syny, švagra Antonína,
švagrovou, prarodiče, rodinu Poláchovu,
Trčkovu, dar zdraví pro živou rodinu
Za + Františka Machů, zetě Antonína, snachu
Aničku, rodiče Machů, Polomíkovy, +
sourozence, dar zdraví a Boží ochranu pro celou
živou rodinu a duše v očistci.
Za + Františka Hlavenku, dvoje rodiče,
sourozence, vnuka Michala, duše v očistci a Boží
požehnání pro celou rodinu
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On

Ra

Ov

Ku
ČR
FŠ
Ov

On

SJ

SV

15. srpna : Sobota
Slavnost
NANEBEVZETÍ
PANNY MARIE
16. srpna : Neděle
20. neděle
v mezidobí
Patrocinium
sv. Rocha
ve Slopném
17. srpna : Pondělí
Ferie
18. srpna : Úterý
Ferie
19. srpna : Středa
Sv. Jana Eudese,
kněze
20. srpna : Čtvrtek
Sv. Bernarda, opata a
uč.církve

8.30 Új.:
9.30 Dr.:
16.00 Lo.:

7.00 Új.:
8.30 Dr.:
9.40 Új.:
11.00 Sl.:
17.35 Új.:
19.00 Dr.:
17.35 Új.:
18.30 Sl.:
19.00 Dr.:

15.30 Új.:
21. srpna : Pátek
Sv..Pia X., papeže
18.30 Sl.:
22. srpna : Sobota
Panny Marie
Královny
23. srpna : Neděle
21. neděle
v mezidobí
Sv. Růženy z Limy,
panny
24. srpna : Pondělí
Sv. Bartoloměje,
apoštola
25. srpna : Úterý
Sv. Kristýna a druhů,
Ludvíka; sv. Jana
Kalasanského, kněze
26. srpna : Středa
Ferie

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

Za farníky
Za zemřelé rodiče Stružkovi, rodiče z obou stran,
sourozence a boží požehnání pro živou rodinu
Za + Josefa Kuželu, bratra, tři sestry, dvoje
rodiče a hojnost darů Ducha svatého pro živé
rodiny

Am
MJ

Za zemřené rodiče Kořenkovi a Ludíkovi, duše v
očistci a Boží ochranu pro živou rodinu.
Za + rodiče Běloňovy, syna Františka, zetě
Antonína a vnuka Vlastimila

An
SV
Am
MJ

Za šedesátníky ze Slopného, živé i zemřelé
Za + Jaromíra a Annu Belžíkovy, syna Františka,
+ sourozence, rodiče z obou stran a duše v očistci
Za rodiče Fojtů, syna Josefa a Stanislava, tři zetě
a dar zdraví pro živou rodinu
za zemrele rodice Bulickovi a Zvonkovi z Lipiny
a Boží ochranu pro zivou rodinu

On

MJ

Za zemřelou Annu Pavelkovu, manžela, dva zetě,
snachu, vnučku, Jonáška a Boží požehnání pro
živou rodinu.
Za + rodiče Měřičkovy, syna Františka, rodiče,
sourozence z obou stran a Boží ochranu pro
celou rodinu
Za + rodiče Starovy, syna Karla a dar zdraví pro
živou rodinu
Za Jitku Ševčíkovu, Ludmilu a Václava
Šedivkovy a Marii Halaxovu
Za + Pavla Barcucha (výroční mše sv.)
Za rodiče Jurkovy, jejich syna Miroslava a duše
v očistci.
Za + Marii Barcuchovu (výroční mše sv.)
Marcaníková č. 20

17.35 Új.:

Za zemřelou Lidmilu a Josefa Hovězákovy,
jejich rodiče, sourozence, švagry, synovce
Františka, duše v očistci a Boží požehnání
a ochranu Panny Marie pro živé rodiny.

19.00 Dr.:

Za + Jana Machů, sourozence, zetě a Boží
požehnání pro živou rodinu.

17.35 Új.:
18.30 Sl.:

Ra

FŠ
SJ
Am
JK

On

Ov
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27. srpna : Čtvrtek
Sv. Moniky
28. srpna : Pátek
Sv. Augustina,
biskupa a učitele
církve
29. srpna : Sobota
Umučení
sv. Jana Křtitele
30. srpna : Neděle
22. neděle
v mezidobí
31. srpna : Pondělí
Ferie

19.00 Dr.:
15.30 Új.:
18.30 Sl.:
16.00 Lo.:
7.00 Új.:
8.15 Sl.:
9.40 Új.:
11.00 Dr.:
17.35 Új.:

Za živé a zemřelé členy rodiny Kráčalíkovy
a Zvonkovy
Za + Františka Mozgvu ke stému výročí jeho
narození
Za zemřelého Josefa Fojtíka, jeho rodiče, rodiče
Mikulovi, za všechny duše v očistci a za dar
zdraví pro celou živou rodinu.
Za + Františka Barcůcha (výroční mše sv.)
Za + rodiče Pavelkovy, sourozence, duše
v očistci a za potřebné milosti pro živé rodiny.
Za školní mládež
Za + Františku Strušku, dceru Marii a ochranu
a pomoc Boží pro živou rodinu
Za + Annu a Rudola Macíkovy, jejich rodiče, +
manžele Červinkovy, jejich rodiče a živou rodinu

Ku

Ku
ČR
Ra
KM
On

Bohoslužby v červenci a v srpnu – Horní Lhota
2. července : Čtvrtek
Ferie
3. července : Pátek
Sv. Tomáše,
apoštola
4. července : Sobota
Sv. Prokopa, opata,
5. července : Neděle
Slavnost svatých
Cyrila a Metoděje

16.00 HL.:

Za živou a zemřelou rodinu Šustkovu a Schovajsovu
s prosbou o dary Ducha Svatého pro živé rodiny

17.30 HL.:

Za zemřelou Emilii Žáčkovu, dva manžele, jejich + rodiče
a sourozence a za + dceru Helenu

17.30 DL.:

Růženec - večer chval

9.00 HL.:
10.30 DL.:

6. července : Pondělí
Sv. Marie Gorettiové, 19.00 SE.:
panny a mučednice
9. července : Čtvrtek 16.00 HL.:
Ferie
17.30 DL.:
10. července : Pátek
Ferie
11. července : Sobota
17.30 HL.:
Sv. Benedikta,
opata
12. července: Neděle
9.00 HL.:
15. neděle
10.30 DL.:
v mezidobí
Pouť ve Slopném

Za + Josefa a Marii Stolaříkovy, Františka Petráše, živou
rodinu a duše v očistci
Za + Josefa Čechmánka rodiče Janíčkovy a duše v očistci
za +Annu a Marii Dočkalovy, rodiče z obou stran a celou
živou i zemřelou rodinu
Za zemřelou Marii Tarabusovou, Boží ochranu a dar
zdraví pro celou živou rodinu Tarabusovu, Ščuglíkovu a
Divokovu.
Za zemřelého Oldřicha Kovaříka, celou živou a zemřelou
rodinu
Za + Zdenku Kolaříkovu a Josefa Vaněčku a Boží
požehnání pro děti s rodinami
Za + rodiče Januškovy, Pláškovy a Boží ochranu
pro celou živou rodinu
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16. července: Čtvrtek
Panny Marie
16.00 HL.:
Karmelské
17. července : Pátek
Bl. Česlava a sv.
17.30 DL.:
Hyacinta, kněží

Za + manžele Krejčířovy, Matulovy, rodiče z obou stran,
jejich sourozence a celou živou rodinu a Boží požehnání
Za dvoje +rodiče, jejich + děti, duše v očistci a Boží
ochranu pro celou rodinu

18. července : Sobota 17.30 HL.:
Sobotní památka
Panny Marie

Za zemřelou rodinu Roubalíkovu, maminku Otilii a
rodinu Řehákovu, za dar zdraví, Boží ochranu a
požehnání pro živé rodiny

19. července : Neděle 9.00 HL.:
10.30 DL.:
16. neděle
v mezidobí

Za farníky (sv. křest)
Za farníky a poutníky
Pouť k PM Karmelské v Dolní Lhotě

20. července :
Pondělí

Za + rodinu Novosádovu, Manduchovu, Roubalíkovu,
Váňovu a duše v očistci.

19.00 SE.:

23. července: Čtvrtek
16.00 HL.:
Sv. Brigity,
řeholnice, patronky
Evropy

Za živou a zemřelou rodinu Honzovu a Schovajsovu

24. července : Pátek 17.30 DL.:
Ferie
25. července : Sobota
Svátek Sv. Jakuba, 17.30 HL.:
apoštola,
Sv. Krištofa

Za dvoje + rodiče, + sestry Ludmilu, Jarmilu a Boží
ochranu pro celou živou rodinu

26. července : Neděle
17. neděle
v mezidobí

Za zemřelé Annu a Jana Polomíkovy a Josefa Válka dar
zdraví a Boží ochranu pro živou rodinu.
Za rodinu Kuželovu, Záhorovskou, Františka Janíka a
duše v očistci

Sv. Jáchyma a Anny,
rodičů Panny Marie

9.00 HL.:

10.30 DL.:

Za zemřelé Oldřicha a Marii Oškerovi, sourozence, dvoje
rodiče a duše v očistci a celou živou rodinu.

30. července: Čtvrtek 19.00 HL.:
Sv.Petra Chrysologa,
biskupa a uč. církve
31. července : Pátek
Sv. Ignáce z Loyoly, 17.30 HL.:
kněze
1. srpna : Sobota
17.30 DL.:
Sv. Alfonsa z
Liguori, biskupa

Na poděkování pánu Bohu u příležitosti životního jubilea
s prosbou o dar zdraví a ochranu panny Marie pro živé
rodiny (90 let).

2. srpna : Neděle
18. neděle
v mezidobí

Za + Josefa Zámečníka (30 let od úmrtí), rodiče, sestry,
bratra, Marii a Františka Šenovské, dceru Ivetu a živé
rodiny

9.00 HL.:

Za+Vladislava Mikuláška, Františka Petráše, Jaroslavu
Pavlíčkovu, rodinu Kozubíkovu celou živou a +rodinu
Večer chval

10.30 DL.:
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3. srpna : Pondělí
Ferie

19.00 SE.:

Za + rodiče Aloise a Helenu Šenovské jejich + rodiče
a sourozence, za duše v očistci a za pomoc a ochranu Boží
pro živé rodiny.

6. srpna : Čtvrtek
Svátek Proměnění
Páně

16.00 HL.:

Za + Annu a Karla Kuželovy, syna Karla v cizině a Boží
pomoc pro živou rodinu.

7. srpna : Pátek
První pátek

17.30 HL.:

Na dobrý úmysl.

8. srpna : Sobota
Sv. Dominika, kněze

17.30 DL.:

Za + manžela, dvoje rodiče, celou + rodinu a dar zdraví
a Boží požehnání pro živou rodinu

9. srpna : Neděle
9.00 HL.:
19. neděle
v mezidobí
Sv.Terezie Benedikty 10.30 DL.:
od Kříže, panny a m.
13. srpna : Čtvrtek
Sv. Ponciána,
papeže, a Hippolyta,
kněze, mučedníků
14. srpna : Pátek
Sv. Maxmiliána
Marie Kolbeho,
kněze a mučedníka
15. srpna : Sobota
Slavnost
NANEBEVZETÍ
PANNY MARIE
16. srpna : Neděle
20. neděle
v mezidobí
Pouť sv. Rocha
ve Slopném
17. srpna : Pondělí
Ferie

Za + Stanislava Navrátila, rodiče Navrátilovy, Ztratilovy,
Marii Marii Mikušovu, Boží požehnání a dar víry pro
celou rodinu
Za + rodiče Martincovy, syna Miroslava, jeho manželku,
dceru Ludmilu, jejího manžela, syna Milana, duše
v očistci a celou živou rodinu s prosbou o Boží ochranu

16.00 HL.:

Za Františka a Bohumilu Heinzovi, živou a zemřelou
rodinu.

17.30 DL.:

Růženec

9.00 DL.:
13.00 Hl.:
14.00 HL.:
17.30 HL.:
9.00 HL.:

10.30 DL.:
19.00 SE.:

Za + Ludmilu Žáčkovu, manžela Františka, syna Milana
a duše v očistci.
Svatba
Svatba
Za + Antonína Boráně, dvoje rodiče, celou živou
a zemřelou rodinu a za dar zdraví
a Boží ochranu pro živou rodinu.
Za farníky (sv. křest)
Za + Františka Žáčka + rodiče z obou stran, za duše
v očistci a pomoc a ochranu Boží pro živé rodiny.

20. srpna : Čtvrtek
16.00 HL.:
Sv. Bernarda, opata a
uč.církve

Za zemřelé rodiče Mottlovy,dar zdraví a Boží ochranu pro
živou rodinu.

21. srpna : Pátek
Sv..Pia X., papeže

Za dar zdraví a Boží požehnání pro celou živou rodinu

17.30 DL.:
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22. srpna : Sobota
Panny Marie
Královny
23. srpna : Neděle
21. neděle
v mezidobí
Sv. Růženy z Limy,
panny

17.30 HL.:

Za zemřelé Františku a Antonína Chalupovi, jejich rodiče,
sourozence a duše v očistci.

9.00 HL.:

Za + rodiče Bačovy, dvě dcery, dva syny, bratra Aloise,
Josefa Václavíka, duše v očistci a ochranu Boží pro živou
rodinu
Za +Aloise Divoku,, dvoje rodiče, duše v očistci a Boží
požehnání pro živou rodinu

10.30 DL.:

27. srpna : Čtvrtek
Sv. Moniky
28. srpna : Pátek
Sv. Augustina,
biskupa a učitele
církve

16.00 HL.:

Za zemřelého Josefa Boráně, za rodiče z obou stran a
Boží požehnání pro celou živou rodinu

17.30 DL.:

Za rodiče Marii a Františka Kozubíkovi, bratra, sestru a
dar zdraví pro živou rodinu

29. srpna : Sobota
Umučení sv. Jana

17.30 HL.:

Za + rodiče Aloise a Helenu Šenovské, Františku
Máčalovu, duše v očistci, pomoc a ochranu Boží pro
celou živou rodinu.

30. srpna : Neděle
22. neděle
v mezidobí

9.00 HL.:

31. srpna : Pondělí
Ferie

SKUPINY

10.30 DL.:
19.00 SE.:

Za rodiče Idesovy,syna Aloise, vnuka Zdenka a vnučku
Marcelu
Za školní mládež
Za + rodinu Majerikovu a Nášelovu,
za všechny duše v očistci, které potřebují pomoc a Boží
požehnání pro živou rodinu

ÚKLIDU

SKUPINY

ÚKLIDU

kostelů v červenci 2015

kostelů v srpnu 2015

_______________________________________________________

_______________________________________________

Dat.: Újezd : Drnov. : Slopné : Dol. Lh.:
__________________________________

Dat.: Újezd : Drnov. : Slopné : Dol. Lh.:
__________________________________

4.7.:
11.7.:
18.7.:
25.7.:

16.
17.
18.
1.

5.
6.
7.
8.

3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.

1.8.:
8.8.:
15.8.:
22.8.:
29.8.:

3.
4.
5.
6.
7.

9.
10.
11.
1.
2.

7.
8.
9.
10.
11.

1.
2.
3.
4.
5.

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