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MATKU BOŽÍ PROSÍME O DAR VÍRY
Blahoslavená Panna Maria je žena
vynikající vírou, učebnice, která jistým
způsobem uchovává v sobě a vyzařuje hlavní
pravdy víry (srov. LG 65), matka, která
podpírá a chrání víru věřících.
V měsíci září slavíme tři svátky Panny
Marie: Narození, Jména Panny Marie a Matky
Boží Bolestné. V Písmu svatém zaznamenané
události ze života Panny Marie vypovídají o
jejím životě víry, především od Zvěstování do
Seslání Ducha svatého, jehož příchod
očekávala v bdění na modlitbě s jeho učedníky.
Maria je žena vynikající vírou. Matka
Předchůdce Páně, Alžběta ji nazvala blahoslavenou, protože uvěřila, co ji bylo řečeno od
Pána. Vírou počala Syna Božího, v pevné víře
následovala Ježíše a statečně nesla pod křížem
jeho smrt, vírou vedena uvěřila v jeho vzkříšení a očekávala příchod Utěšitele.
Druhý vatikánský sněm učí o tom, jak Panna Maria spojuje v sobě a vyzařuje
nejhlubší pravdy víry, její neposkvrněné početí ukazuje blahovolnost a velebnost Boží
ve volbě prostředků spásy a milosti. Její souhlas s dílem spásonosného vtělení je důkazem, jaký význam a smysl má spolupráce člověka na spasitelném záměru Božím: Její
panenský porod je svědectvím, že Kristus Pán je pravý Bůh a pravý člověk. Její svatý
život a její poslání nastiňují podobu církve, její nanebevzetí je obrazem budoucí slávy
člověka.
Panna Maria, jako slavná nebeská Královna projevuje svou skrytou činnost na zemi
tím, že svým dětem ukazuje cestu pravdy. Proto se často stává, že věřící, u nichž úcta a
láska ke Kristově Matce je stále živá, si zachovávají neporušenou víru i tehdy, když
jsou zbaveni jakékoliv duchovní opory.
Proto, chceme-li přispět svými modlitbami o záchranu svých blízkých, jejichž víra
dávno zvětrala, jimž cesta do chrámu zarostla trním, pro něž poznávání pravd víry a
svátostný život jsou přežitkem, prosme Pannu Marii, aby jim vyprosila dar víry.
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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 září 2015:

Úmysl všeobecný: Aby rostly příležitosti pro vzdělávání a práci pro všechny mladé
lidi.
Úmysl misijní: Za katechety, aby jejich život byl v souladu s vírou, kterou hlásají, a
tak o ní věrohodně svědčili druhým.
Úmysl národní: Aby všichni lidé poznali Kristovu lásku, která přesahuje každé
poznání.

Z FARNÍCH MATRIK :
Do společenství víry jsme skrze svátost křtu v měsících červenci a srpnu 2015 přijali:
Michaela Hondla
Nikol Hlavičkovou
Martina Machů

Horní Lhota
Dolní Lhota
Vlachovice (Slopné)

Svou společnou cestu před Božím oltářem začali v červenci a srpnu 2015:
Michal Zítek
Tereza Ambrůzová

Praha
Vlachovice

Lukáš Rak
Lenka Vlčková

Michal Žáčik
Simona Boráňová

Neporadza
Sehradice

Jiří Michael Martinec Újezd
Karla Cedidlová
Seninka

Sehradice
Drnovice

V měsících červenci a srpnu 2015 odešli na věčnost a byli pohřbeni:
23. července 2015:
Stanislav Ovesný
Drnovice 5

54 let

7. srpna 2015:
Jiřina Sovadinová
Vysoké Pole 31

78 let

24. července 2015:
Jan Janoš
Slopné 36

76 let

10. srpna 2015:
Jaroslav Pavelka
Újezd 310

72 let

2. srpna 2015:
Ludmila Strušková
Vysoké Pole 127

78 let

20. srpna 2015:
Josef Masař
Sehradice 68

83 let

-2-

Pozvání biskupů na Národní eucharistický kongres
a výzva k modlitbám za Synodu o rodině
Milovaní bratři a sestry v Kristu,
Eucharistie je zdrojem a vrcholem života Kristovy církve, tedy i křesťanského života
každého z nás. K posílení tohoto vědomí jsme na letošní rok vyhlásili první Národní
eucharistický kongres v novodobých dějinách naší země. Jeho mottem je „Eucharistie –
smlouva nová a věčná“. Nyní se na vás obracíme se srdečným pozváním na sobotu 17.
října, kdy kongres vyvrcholí společnou mší svatou v 10.30 hod. v Brně na náměstí
Svobody a následným průvodem s Eucharistií.
Hlavním cílem eucharistických kongresů je veřejně vyznat a především posílit a prohloubit lásku věřících ke mši svaté i k ostatním pobožnostem, které jsou s Nejsvětější
svátostí oltářní spojeny a vycházejí z ní. Po měsících modliteb v rodinách, farních,
diecézních a řeholních společenstvích se všichni shromáždíme, abychom uctili a vyznali
skutečnost, že Eucharistie je skutečně přítomnou, živou Kristovou velikonoční obětí,
obětní smlouvou slavenou v Církvi denně až do konce časů. Z Boží vůle se Nejsvětější
svátost stává znamením jednoty, poutem lásky Boha k člověku, duchovní hostinou a
výsostným Božím darem, jímž zdarma sytíme svou duši pro věčný život.
Proto je toto dnešní pozvání určeno všem věřícím, rodinám, duchovním, řeholním
komunitám a hnutím a všem dalším společenstvím. Chceme vás vybídnout k osobní
účasti a zároveň povzbudit ke společné cestě úcty k Eucharistii, k ještě hlubšímu
vnímání Církve jako tajemného Těla Kristova (srov. KKC, 789), které se z Eucharistie
rodí. Podrobnosti o Národním eucharistickém kongresu a jeho doprovodném programu
najdete na internetových stránkách www.nek2015.cz.
Srdečně také děkujeme všem, kdo se na přípravách kongresu podílejí a kdo na tento
účel přispěli v celonárodní sbírce o slavnosti Těla a Krve Páně.
S letošním podzimem je spojena ještě jedna důležitá událost – Svatý otec František
svolal na říjen do Říma Synodu o rodině na téma „Povolání a poslání rodiny v Církvi a
současném světě“. Toto setkání je velmi sledované a mnozí si kladou otázku, nakolik
ovlivní některé důrazy Církve v jejím učení o rodině. Ve shodě se Svatým otcem
Františkem vás chceme především vyzvat k modlitbě za tuto synodu. Modleme se
společně za dary Ducha Svatého pro papeže i všechny synodní otce, aby závěry synody
na přímluvu Svaté Rodiny beze zbytku odpovídaly Boží vůli a jeho úmyslu s člověkem.
Srdečně vám za to děkujeme a společně všem žehnáme. V Kristu a Marii
Vaši čeští a moravští biskupové
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Informace k Národnímu eucharistickému kongresu v Brně
KONFERENCE O EUCHARISTII
Bude zahájena v Brně na Petrově v katedrále mší svatou ve čtvrtek 15. října v 10.30 hod. a
následně pokračovat ve čtvrtek a pátek v Brně v aule Biskupského gymnázia. Každá diecéze
posílá na tuto konferenci 20 vybraných účastníků z řad kněží i laiků.

KONCERT PODANÉ RUCE
Bude v pátek 16. října v 18 hod. na hlavním podiu na náměstí Svobody, při kterém vystoupí
zpěváci a známé osobnosti kulturního života.

DOPROVODNÉ PROGRAMY NEK 2015
Uskuteční se v pátek 16. října odpoledne a večer v kostelích v centru Brna a poté pak po ukončení
NEK v sobotu 17. října odpoledne.
Podrobné doprovodné programy zajišťuje P. Roman Kubín s duchovními správci vybraných
brněnských farností a očekáváme jejich zveřejnění.

HLAVNÍ MŠE SVATÁ A EUCHARISTICKÝ PRŮVOD
V sobotu 17. října budou otevřeny sektory v Brně na náměstí Svobody od 8 hod.; v době od 9 do
10 hod. bude na hlavním podiu předprogram Církevního gymnázia ze Žďáru nad Sázavou. Písně,
modlitby kněží, svědectví.
V 10.30 hod. bude společně s našimi biskupy a zahraničními hosty, kněžími a jáhny celebrovat
papežský legát. Bohoslužbu z náměstí Svobody bude přenášet ČT2.
Po mši svaté ve 12.30 hod. následuje eucharistický průvod, jehož čelo budou tvořit kromě otců
biskupů, kněží, jáhnů a ministrantů také řeholní sestry, krojovaní, tedy ti, kteří v objednávce –
vstupence patří do kategorii A, B, C.
Vstupenky na tuto bohoslužbu se objednávají za jednotlivé farnosti či komunity na webu:
www.nek2015.cz, kde je také podrobné vysvětlení.
Eucharistický průvod půjde ulici Masarykovou a ulicí Orlí a bude zakončen na Zelném trhu pod
katedrálou sv. Petra a Pavla přibližně ve 13.30 hod. vyznáním víry, znělkou a modlitbou NEK a
výzvou k obnově věčné smlouvy s Bohem a svátostným požehnáním. Po ukončení bude
přítomným nabídnuto malé občerstvení při společném agapé přímo na Zelném trhu. Od 14 hod.
budou doprovodné programy dle nabídky v centru Brna, převážně v kostelích.

DOPRAVA A PARKOVÁNÍ
Doprava zvláštními autobusy. Bude na výstup možné na nejbližším místě (asi 350 metrů od
náměstí Svobody, a to u nového Janáčkova divadla s tím, že autobus pak odjede parkovat na
výstaviště a opět po dohodě s vedoucím skupiny přijede na místo k Janáčkovu divadlu. Je možné
využít i jiných míst, např. u autobusového nádraží.
Doprava vlakem. Hlavní nádraží je rovněž v bezprostřední blízkosti náměstí Svobody.
Doprava vlastními auty. Není možné v centru Brna zajistit parkování, pouze hlavní osoby z
pozvaných hostů budou parkovat před Novou radnicí.
Vstupenky na sobotu 17. října na mši svatou na náměstí Svobody se objednávají na webu
(www.nek2015.cz). Během září budou k současným plakátům, které jsou již od dubna ve
farnostech, poslány podrobné doprovodné programy a informace. Na neděli 13. září je připraven
společný pastýřský list k NEK českým a moravských biskupů a k modlitbě za NEK, která se modlí
ve farnostech po celý rok, bude také společná novéna pro dny od 8. do 16. října jako duchovní
příprava.
P. Pavel Dokládal
vedoucí přípravné skupiny NEK 2015
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Cesty českého národa
10. díl
VRCHOL NÁRODNÍHO NEŠTĚSTÍ – ZAVEDENÍ PROTESTANTISMU
V ČESKÉ ZEMI
Po bouřích husitských zdálo se, že se opět zotaví národ náš. Vedle katolíků byli tu
mírní husité, jako strana pod obojí zákony zemskými chráněni, jiné však sekty dle
výnosu „proti pikhartům“ trpěny býti neměly, ale skrývaly se pod jménem strany pod
obojí. Za těch klidných dob rozkvétala zase česká literatura; byly to doby Jana
Blahoslava, Václava Hájka z Libočan, zvláště pak Daniela z Veleslavína, v jejichž
spisech zní přelahodně a uhlazeně jazyk náš, a proto nazývají někteří dobu tu
veleslavínskou – pokud se týká písemnictví – zlatou, ač jiní jiného jsou náhledu, pravíce,
že to platí o slohu prostonárodním, sloh však básnický a vědecký byl zanedbán.
Ale brzy počaly se věci opět měniti. V Německu povstal Luther a zaváděl novou
víru, vedle něho činili tak jiní, zvláště ve Švýcarsku Kalvín a Zvingli. Evropa roztrhla se
pro náboženství ve strany přemnohé, vespolek se potírající a hádající. Povstal
protestantismus, jehož přívrženci nazývali se svůdným jménem „evangelíci“. Pro dějiny
vlasti naší důležitá jest zásada, kterou protestanští páni v Německu za pravidlo si
ustanovili, totiž: „Cujus regio, illius religion.“ = „čí kraj, toho i náboženství“, čili
poddaní musí přijati náboženství svého pána. Dle této násilnické zásady šířili páni
protestantismus. Brali si staré jmění církve katolické, vyháněli od kostelů duchovenstvo,
držíce pro sebe to, co na výživu jeho dáno bylo, a ustanovujíce kazatele protestantského
za bídný plat na výpověď. Po pánech dělala to i města. Protestantismus a tato zásada
jeho přívrženců měla i na naši vlast vliv veliký – a to zhoubný až k smrti.
Protestantství provádělo germanizaci naší vlasti
První zlý následek byl, že spolu s učením Lutherovým, jenž byl nepřítelem Slovanů,
šířilo se němectví v Čechách. Nosily se sem protestantské německé knihy na hrady a do
měst, a pak páni zavádějící dle zásady „čí kraj, toho i náboženství“ na svých panstvích
novou víru, usazovali často při kostelích kazatele a učitele německé, za nimiž se sem
stěhovali Němci z ciziny. A tak se stalo, že dávno před bitvou na Bílé Hoře umlkal
v celých krajích vlasti naší ten lahodný a zvučný jazyk náš. Čtěte, co o tom poněmčení
českých krajů napsal německý dějepisec Wolkan: „Od dob Přemyslovských panovníků
až dosud nic nepůsobilo s takovou silou a úspěchem v šíření a zpevnění Němectva
v Čechách jako uvedení nové víry.“ Poněmčeno bylo tenkrát Loketsko, Žatecko,
Ústecko, Teplicko, Litoměřicko, Děčínsko, Kamenicko, Frýdlantsko, Trutnovsko atd.
Lutherstvo povzneslo němectví také v Praze, Plzni, Kutné Hoře. Z pánů, uvozujících do
země luterství, jmenují se Solhausenové, páni z Bínova, Šlejnicové, Šlikové,
Vartenberkové, Valdštejnové, Jan Žlutický z Vřesovic, Petr Malovec z Chýňova.
Druhým zlým následkem zavádění německého a švýcarského protestantismu
v Čechách bylo to, že šlechta protestantská – a ovšem i lid – hlavně učením Lutherovým
o nepotřebnosti dobrých skutků a o ospravedlnění pouhou vírou – klesala hloub a hloub
do nemravnosti. Nemravnost tu hrozným tímto bludem Lutherovým jako v kořenu
zaviněnou podporovala právě ta okolnost, že duchovenstvo protestantské bylo „najatým
sluhou“ svého pána a že samo nemělo u veliké části ani mravů, ani vzdělání. Praví o tom
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dějepisec: „Žádný mi to nebude moci zapříti, že do Frankfurtu, do Vittemberka na to
plané svěcení většinou odtud z Čech i z Moravy běhají lenoši, ani školám ani obcím
neužiteční oslové, mizerní klechové a zmařilí v kancelářích písaři, item zašlí ne tak
neštěstím a zlou příhodou jako od piv, od karet a kostek pohořelí řemeslníci,
marnotratnícié, lidští pokladačové.“ (Brosius) Dále píše Tomek: „Tato nezřízenost
církevního života strany evangelické byla největším pramenem mravního hynutí národa
českého, ve kterém pořád dále zacházel. Vyšší stavové, vyzutí ze všeho církevního
podřízení, předcházeli v lehkosti mravů ostatní národ svým příkladem; hody a
radovánky hlučné, při kterých jeden druhého hleděl předčíti prohýřením statku svého,
byly obyčejné jich zábavy; smilství a obžerství rozmáhalo se nad míru, udušujíc
šlechetnější snahy a vůbec chuť k vážnějšímu zaměstnání. Poněvadž pak duchovní
vzdělání bez podnětů mravných zdárně pokračovati nemůže, klesali v něm Čechové
rovněž hloub nežli v časech předešlých.“ Lide můj! Kde je ta chvála, kterou ti, co se
týká mravnosti, dává dějepisec za dob předhusitských?! Zdaž nebolí srdce upřímného
Čecha nad tak velikým sklesnutím národa jindy tak velikého? A proč přece velebí se
protestantismus jako osvobození ducha lidského a světlo Evropy?
Ovšem, sluší připomenouti, že za dob tak rozháraných ani katolíci a jejich
duchovenstvo nebylo bez vady a výtky; však dějepisec Tomek praví, že arcibiskupové
„pečovali pilně o lepší vzdělání katolického duchovenstva a zvláště o nápravu kázně
v klášterech.“ Rovněž nesluší zamlčeti, že nákaza zachvátila i „české bratry“, kteří
přísnou svou kázeň nemohli bezohledně vykonávati, když i někteří z pánů se k nim
přidali. Že klesli i mnozí z jejich duchovních, to sami dosvědčují v úmrtních zápiscích
Blahoslavových a Červenkových, jich vynikajících členů. Čteme tam např. „Toho také
roku (1556) tu středu před Proměněmím P. K. umřel v Hodoníně Jan Miláček zlé
paměti. Mnoho let knězem a správcem bratrským byl. Před smrtí z úřadu složen pro svá
hanebná smilství v Lipníku a ve Veselí. Totéž léto (1569) Marek Sychrovský v Přerově.
Vytržen a vychvácen jest pro velmi rozpustilý život. Léta Páně 1582 umřel B. Pavel
Fulnecký v Stolinkách na den sv. Vavřince – jeden z kněží Páně ženatých, který nemálo
o sobě myslil a hrubě k svobodě těla nachýlen byl po evangelicku (po luthersku, dle
zásady, že dobrých skutků třeba není).
Pokračování příště (jak protestanti strhli český národ do revoluce)
podle knihy Cesty, kterými šel český národ v dobách slávy, úpadku a nového vzkříšení od
E. Brynycha
připravil a upravil Vojta Chupík

RAFT 2015
Stejně jako loni, tak i o letošních prázdninách jsem se zúčastnil křesťanského kempu
pro mladé lidi od 15 do 25 let v Rajnochovicích. Akce se názvem RAFT se zúčastnilo
kromě mě dalších více než 120 mladých lidí z celé arcidiecéze, ba dokonce i od našich
bratrů z Brna či Prahy. Letošním tématem byl první Ježíšův zázrak v Káni Galilejské,
kde proměnil vodu ve víno. Stejně tak naše životy měly být během jednoho týdne
proměněny z vody na krásné víno. A Ježíš konal zázraky i po více než 2 000 letech.
Program každého dne byl složen z událostí duchovních, kulturních, vzdělávacích,
sportovních a zábavních. A my jsme v tom všem mohli poznávat Ježíše. Při mši svaté,
kdy k nám přicházel v podobě chleba a vína; při koncertu křesťanského hudebníka a
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finalisty soutěže Česko-Slovensko má talent Pavla Helana; při přednáškách špičkových
teologů, ale i lidí pracujících s těmi největšími ateisty v České republice; při hraní
volejbalu i frisbee … prostě Ježíš byl součástí našeho společenství. A bylo to super!
Dodnes nemohu z paměti vymazat obraz 150 mladých lidí, kteří zaplnili
rajnochovický kostel a s rukama zdviženýma, případně s rukama držícíma vlajku,
chválících Pána Boha písněmi chval. Prostě úžasný pohled! Moc všem mladým tuto akci
doporučuju. Cítíte-li, že vaše víra je taková nějaká neslaná nemastná, jste vyprahlí a
potřebujete poznat, v koho, že to vlastně věříte, určitě jeďte na RAFT. Zde najdete
odpovědi na své otázky a nejen to … 
Vojtěch Chupík

Ministrare
(periodické okénko pro ministranty)
Zdravíme vás, kamarádi od oltáře,
v neděli 9. srpna 2015 se v areálu tělocvičny v Újezdě uskutečnil v pořadí již 3. ročník
ministrantského fotbalového turnaje farností Újezd a Horní Lhota. Hrálo se ve dvou
kategoriích - mladší (do 14 let) a starší (od 14 let) se systémem 4 hráči v poli + 1
brankář. Turnaj také ozdobily individuální soutěže o nejlepšího nožičkáře, střelce přes
celé hřiště na prázdnou bránu a střelce do tyčí a břeven.
Turnaje se zúčastnily tyto týmy:
MLADŠÍ
Újezd (včetně Vysokého Pole)
Dolní Lhota (včetně Horní Lhoty)
STARŠÍ
Újezd (včetně Vysokého Pole)
Dolní Lhota (včetně Horní Lhoty)
Mladší kategorie
Výsledky
Dolní Lhota - Újezd 1:2
Újezd - Dolní Lhota 2:1
Dolní Lhota - Újezd 2:4
Umístění
1. Újezd
2. Dolní Lhota
Starší kategorie:
Výsledky
Dolní Lhota - Újezd 3:3
Újezd - Dolní Lhota 1:0
Dolní Lhota - Újezd 1:1
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Umístění
1. Újezd
2. 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.
Vedoucí ministrantů z Újezda
a Dolní Lhoty

Godzone
(periodické okénko pro mládež našich farností)
Co se událo o prázdninách?
Letní kino v Drnovicích
V pátek 14. srpna se před drnovským
kostelem uskutečnilo letní kino. Akci
pořádali animátoři farností Újezd a Horní
Lhota, kteří vybrali k promítání film
Nedotknutelní o přátelství dvou úplně
odlišných lidí. Diváci, kterých došlo napříč
všemi věkovými skupinami neočekávaně
hodně, si mohli sledování filmu zpříjemnit
popcornem, brambůrkami, limonádou
s kousky ovoce či nealkoholickým pivem.
Akce byla nadmíru podařená a určitě se nejednalo o poslední letní kino v Drnovicích.
UNITED
Od 20.8 do 22.8 se na Vsetíně konal multižánrový festival UNITED: nespoutaný. Bohatý
kulturní program přilákal tisíce mladých lidí ze všech koutů nejen České republiky.
Atmosféru křesťanské akce umocňovala i mnohá svědectví, přednášky chvály a
koncerty. Hudebními hosty letos byli Daniel Levi (Estonsko), October Light (Chorvatsko),
Maleo Reggae Rockers (Polsko), Espé (Slovensko), Janais (Slovensko), Lámačské chvály
(Slovensko), Symphony of Nations (DE+US+AU+CZ), Envej (Česká republika) a další.
Úžasnou atmosféru akce, nová přátelství, zážitky a sílu Boží přítomnosti nelze do slov
pořádně zachytit. To musíš zažít! 
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Co nás čeká v měsíci září?
4.-6.9.
12.9.
18.-20.9.
25.-27.9.

Minifestival filmů o životě (Zlín)
Večer chval (Újezd)
Festival pod věží (Zlín) – hudební festival
Víkend pro mladé (Horní Lhota)

Řetěz
Zajel jsem na krátkou návštěvu svých bývalých spolužáků do litoměřického kněžského
semináře. Mluvil jsem s nimi o všem možném – jen ne o tom, jak jsem na tom finančně.
O to větší bylo é překvapení, když jsem odpoledne odjížděl. Jeden spolužák mi podal
tisícišilinkovou bankovku – to bylo tehdy víc než jeden průměrný plat: „Vezmi si to,
bude se ti to hodit!“ „A jak ti to vrátím?“ zeptal jsem se. Jeho odpověď mě překvapila:
„Až se v budoucnu setkáš s někým, kdo je bude potřebovat – dej to jemu!“ Slíbil jsem
mu, že to tak udělám.
Jsem rád, že peníze, které mi tehdy mimořádně pomohly, jsem měl možnost vrátit
tímto způsobem již několikrát… Snad tento řetězec pokračuje dál až do dneška. Možná
se dokonce dál větví. Nevím. Ale doufám, že ano.
Zajímavé je, že ten řetězec dávání nezačal u mého spolužáka. Vím, že šilinky dostal od
pana kardinála Tomáška – i když přesné okolnosti neznám. Od koho je dostal pan
kardinál, to také nevím…
P. Pavel Zahradníček OMI

ADC civilizace lásky
1. Měj v úctě každého člověka, protože v něm
žije Kristus. Buď vnímavý ke každému – je to
tvůj bratr a sestra.
2. O každém smýšlej dobře – o nikom nesmýšlej
zle. I v nejhorším člověku se pokus najít něco
dobrého.
3. O druhých mluv vždy dobře – o bližních nikdy
nehovoř zle. Naprav křivdu způsobenou slovem.
Nebuď příčinou konfliktů mezi lidmi.
4. S každým hovoř jazykem lásky. Nezvyšuj hlas.
Neproklínej. Nezpůsobuj problémy. Nezapříčiňuj
pláč. Uklidňuj a projevuj dobrotu.
5. Odpouštěj všem a vše. Nepřechovávej v srdci
hněv Vždy podej ruku ke smíření první.
6. Čiň vždy dobře bližnímu. Každému čiň dobro tak, jak chceš, aby ho druzí činili tobě.
Nepřemýšlej o tom, co má někdo udělat pro tebe , ale o tom, co máš ty udělat pro
někoho.
7. Aktivně pomáhej v utrpení. Ochotně přispěj útěchou , radou, pomocí, srdcem.
8. Pracuj poctivě, protože plody tvé práce používají druzí, jako i ty používáš plody jejich
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práce.
9. Zapoj se do života společnosti. Otevři se chudým a nemocným. Poděl se o hmotná i
duchovní dobra. Snaž se vidět potřebné kolem sebe.
10. Modli se za všechny, dokonce i za nepřátele.
kardinál Stefan Wyszyński
Připravili animátoři farností Újezd a Horní Lhota

Z pamětní knihy farnosti Horní Lhota.
Náboženské poměry dle zaznamenání P. Vincence Černocha,
faráře v Horní Lhotě v letech 1909 – 1927
Když si někdy posteskneme při luštění písma P.V. Černocha z jeho zápisu do
hornolhotské kroniky (nakonec vždy vše správně přečteme), tak na druhé straně
oceňujeme v prvé řadě jeho podstatné zásluhy a úspěchy pastorační, které ho naplňují
radostí. Z jeho zápisu vysvítají, ale i jeho často prorocká slova, která dochází
zanedlouho poté naplnění. Dokonce až v dnešní době z nich k nám mluví jejich platnost.
Např. slyšíme, vidíme či čteme v médiích hořekování nad buď katastrofálními
záplavami, jindy vedry a suchem resp. jinými ekologickými problémy. Jistě to má své
důvody, k nimž se vyjadřují znalci a odborníci i s řešeními. K tomu politicky historik
nemůže nepoznamenat: "Quidquid agis, prudenter agas, et respice finem. Ať děláš
cokoli, dělej to s rozmyslem a dbej, jak to skončí.
Ať to zní sebeparadoxněji a ať to odmítají jak chtějí, skutečně vděčni Masarykovi
mohou být jenom komunisté: jeho stát byl jenom stupněm ke státu sovětskému. Co
dovede s lidmi udělat propaganda, vtíravá, leč nenásilná, je dobře vidět na 28. říjnu
1918. Tehdy energická a cílevědomá menšina vnutila svou vůli mlčící - jak dnes říkáme
- většině. Tehdy převážná většina - obrovská většina - národa nebyla pro rozbití
Rakouska. Také ovšem nemůžeme říci, že byla pro udržení Rakouska a proti jeho rozbití
- nebyla prostě dotázána, nebyla vzata na vědomí. Sledujeme-li paměti, vzpomínky a
vůbec vážná díla seriózních účastníků, např. Vzpomínky a komentáře Viktora Dyka nikoli ovšem noviny, které až do 28. října pilně a věrně sloužily Rakousku, zatímco od
28. října stejně pilně, věrně, ochotně, nadšeně začaly sloužit nové vládě - nabudeme
dojmu, že s rozbitím Rakouska se nepočítalo, spíše s jeho federalizací a větším
uplatněním českého státu. Prní kapitoly Peroutkova budování státu jsou velmi poučné jak "muži 28. října" opatrně, obezřetně a váhavě vyhlašovali český stát - až teprve když
jim to z Vídně milostivě povolili. Kdyby tenkrát byl velitelem v Praze kníže
Windischgrätz, patrně by nikdy k vyhlášení českého státu nedošlo. Tolik ke kronik.
úvodu z té doby.
Takzv. církev československá - sekta odpadlých kněží jest podporována vládou naší,
štve a hanobí církev katolickou a nyní v Čechách počíná s násilím. Katolické kostely
zabírali a katolické kněze týrali! Kam to povede! A dále: Bolševici naši přepadají
venkov, kradou a rolnictvo počíná se brzo ozbrojovat - co bude dále! Finančně je naše
republika na pokraji záhuby, a přece se plýtvá penězi a vyžíračů stále přibývá. Učitelstvo
po většině štve proti náboženství ve školách - a vláda souhlasí! Smutné vyhlídky!
20.11.1920 jmenoval Sv. otec Dr. Stojana arcibiskupem olomouckým! Kéž Bůh jej
zachová mnohá ještě léta! 13.12. bolševici chtěli vyvolati revoluci v naší republice,
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dopustili se na mnohých místech násilí a krádeží, ale nezdařila se jim plně. Mnoho jich
zatčeno a pozavíráno.
19.12. kostelní sbírka na kostelní zřízence vynesla 525 K: 360 K dáno panu
varhaníkovi, 100 K kostelníkovi a 65 K dekantovi (?)
Rok 1921. V lednu nový zákon o místních školních radách (bez zastoupení
náboženství). 16.2. sčítání lidu: Horní Lhota: 423 římskokatolíků, 1 řeckokatolík, 4
evangelíci, 7 bez vyznání (přistěhovali se z Čech), 6 Židů, celkem 441. Dolní Lhota: 297
římskokatolíků, 1 evangelík. Sehradice: 573 římskokatolíků. Celá farnost 1 293
římskokatolíků.
Od 6. do 12. března obnova misie: P. František Ševčík a P. Jos. Říha. Velmi četná
účast, krásný a povznášející průběh, penitentů 1 007, jen málo, něco asi 20 se
neúčastnilo, komunikantů 1 674.
3.4. v Olomouci konsekrován náš milovaný Velepastýř Dr. Stojan v Olomouci za
účasti ohromných zástupů katolického lidu! Od nás bylo při tom 12 účastníků. Bože,
zachovej nám milovaného arcipastýře ještě dlouho, dlouho!
V květnu propůjčil mi Nejdůstojnějsí Velepastýř právo nositi limbum.
Dne 16.5. v pondělí svatodušní byla slavnost sv. přijímání: 50 prvokomunikantů.
Viděl při kanonické visitaci dne 5. června 1921 Kostka, děkan.
Dle nařízení vládního od 1. června den čítá se na 24 hod. (na plný orloj).
3.7. posvětil jsem nový polní kříž na Homoli, postaven nákladem 900 kor.
věnovaných Marií Chorobíkovou a jejím zetěm Ondřejem Držkou z Horní Lhoty
(kameník Chocholáč z Oujezdu).
4. a 5. července na Velehradě jubilejní sjezd Katolických rolníků a Omladin. I od nás
80 osob se zúčastnilo.
10.7. světil jsem pomník padlých v Dolní Lhotě (kameník Chocholáč z Oujezdu).
Vzdor starostovi Hamalčíkovi, jenž nechtěl míti na něm kříž, občanstvo přece s křížem
jej dalo zhotoviti nákladem 1 500 kor. Měl jsem na návsi zpívanou mši svatou,
účastenství veliké, slavnost dojemná.
Komisař výnosem ze dne 10.7. povolil u nás binování v neděle a svátky.
V září odešel znamenitý náš pracovník a varhaník učitel Vaňhara z Horní Lhoty do
Kašavy. Mnoho jsme v něm ztratili! Nyní jsem vycvičil mladíka Jana Kováře ze
Sehradic a znamenitě pokračuje ve hře na varhany.
22.10. bývalý císař Karel aeroplánem do Uher. Zmatek! 27.10. u nás částečná
mobilizace - Karel internován - odvezen na Madeiru. Za 12 dní vojsko doma.
Veselé Vánoce zpíval smíšený sbor ze Sehradic velmi pěkné koledy.
Pokračování příště
Mgr. Vladimír Měřínský
ŽIVOT A POSLÁNÍ KŘESŤANŮ V CÍRKVI A VE SVĚTĚ
Sněm jako událost obdarování a nového porozumění
(Církev dnes)
Jsem rád, že po delší odmlce mohu opět přispět do našeho farního zpravodaje a s
vděčností a pokorou poděkovat tak našemu Dárci všeho dobra a milosti oč ho prosíme a
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která od něho dostáváme tolik, že si toho nejsme mnohdy ani vědomi. Při mediálních
přáních slýcháme často - přejeme tomu a tomu zdraví, zdraví, zdraví! Když ho máme,
ani nevíme, jaké hodnoty jsme obdrželi a jak s nimi nakládat a jak si jich vážit. Za
pochopení od čtenářů srdečně děkuji.
Další významnou kapitolou Závěrečného dokumentu Plenárního sněmu katolické
církve v ČR je vnitřní život církve. Jeho úvod je věnován postavení laiků v církvi, o
němž svědčí řada našich základních církevních dokumentů. Již apoštol Pavel v Listu
Efezským píše: "Každému z nás byla dána milost podle míry Kristova obdarování.
Proto je řečeno: Vystoupí vzhůru, zajal nepřítele, dal dary lidem... a toto jsou jeho dary:
jedny povolal za apoštoly, jiné za proroky, jiné za zvěstovatele evangelia, jiné za pastýře
a učitele, aby své vyvolené dokonale připravil k dílu služby - k budování Kristova těla,
až bychom všichni dosáhli jednoty víry a poznání Syna Božího, a tak dorostli zralého
lidství, měřeno mírou Kristovy plnosti. /Ef 4, -7,8,11,12,13/ První list Petrův uvádí: "I
vy buďte skrze slovo živého věčného Boha živými kameny, z nichž se staví duchovní
dům, abyste byli svatým kněžstvem a přinášeli duchovní oběti milé Bohu pro Ježíše
Krista" /1Petr 2,5/. Závěrečný dokument PSKC v ČR čl. 22 etc. vidí činnost laiků v
církvi takto: "II. vatikánský koncil označuje církev jako Boží lid. Všichni, kdo náleží do
Kristovy církve, jsou Božím lidem a jeho většinu tvoří právě laici. Křtem a dalšími
svátostmi křesťanské iniciace (biřmování, eucharistie) se laik podílí na Kristově úřadu
kněze, proroka a krále. Tím na sebe přijímá poslání být ve společenství církve pod
vedením vlastních pastýřů "prostředníkem" mezi Bohem a vlastním lidským
společenstvím, poslání nahlížet na životní situace Božím pohledem a být připraven ke
službě a nasazení pro druhé. Současně je povolán, aby skrze své jedinečné poslání byl
"ve světě" spolupracovníkem Božím na celkové proměně stvoření, a tak svým
nezastupitelným dílem přispěl k přiblížení nové země a nového nebe tam, kde pracuje,
kde se veřejně angažuje, kde tráví svůj volný čas. Slovník teologických, církevně
právních a liturgických pojmů /Ed. S.P.Milano 1995/ přeložený z italského originálu
LAIK definuje: Z řec. přídav. jména laicos, "lidový", odvozeno z laos "lid". V rámci
církve je laik věřící , jenž setrvává v obecném křestním posvěcení a buduje království
Boží v církvi a ve světě svědectvím víry podle vlastních darů, k nimž patří světský stav.
Jinými slovy je 1. každý věřící, který nepřijal svátost svěcení /CIC 204-207/. Výrazu 1.
se používá také pro označení členů mnišského nebo řeholního společenství, kteří
nepřijali svátost - svěcení kněžstva (bratr laik). Postavení laiků je věnována rovněž
kapitola II Věřící laikové č. 897-913 v Katechismu katolické církve /1992/. ČK 897
slovem laik se označují všichni věřící křesťané mimo členy stavu duchovenského a stavu
řeholního, právně uznaného v církvi; tedy věřící křesťané, kteří, když byli křtem
přivtěleni ke Kristu a učiněni Božím lidem, a tak se stali svým způsobem účastnými
Kristova úřadu kněžského, prorockého a královského - vykonávají svým podílem
poslání celého křesťanského lidu v církvi a ve světě. č.K 898 Povolání laiků - Z
vlastního povolání laiků vyplývá úkol hledat Boží království, tím, že se zabývají
časnými věcmi a upravují je podle Boha... Jim tedy zvlášť připadá úloha tak prozařovat
a pořádat všechny časné záležitosti, s nimiž jsou v těsném styku, aby se vždycky dály a
rozvíjely podle Krista a sloužily ke chvále Stvořitele a Vykupitele. č. K 899 - Iniciativa
křesťanských laiků je zvlášť nutná, když je třeba objevit a navrhnout prostředky, jimiž
by požadavky křesťanského učení a života pronikly do sociálních, politických a
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hospodářských skutečností. Tato iniciativa je běžným prvkem života církve: "Věřící a
ještě konkrétněji laici, stojí v přední linii života církve; jejich prostřednictvím je církev
životním principem lidské společnosti. Proto musí mít zvláště oni stále hlubší vědomí,
že nejen patří k církvi, ale že jsou církví, to jest společenstvím věřících na zemi pod
vedením papeže jako společné hlavy a biskupů s ním spojených. Oni jsou církev
/Christifideles laici, 9/.
č.K 900 - Laici, jako všichni věřící, dostávají od Boha křtem a biřmováním pověření
k apoštolátu; proto mají povinnost a právo, jednotlivě nebo společně ve sdruženích
usilovat o to, aby všichni lidé na celé zemi poznali a přijali božské poselství spásy; tato
povinnost je ještě naléhavější v případech, kdy mohou lidé jen jejich prostřednictvím
slyšet evangelium a poznat Krista. Činnost laiků v církevních společenstvích je tak
nutná, že bez nich apoštolát pastýřů ve většině případů nemůže dosáhnout svého plného
účinku.
Mgr. Vladimír Měřínský

PROSBY VE STÁŘÍ
(Podle sv. Františka Saleského)
Den ze dne stárneme a jednoho dne budeme staří docela. Pojďme prosit našeho Pána
Ježíše, který byl moudrý už v mládí, abychom my aspoň ve stáří moudrosti dosáhli.
Pane, chraň nás pokušení, abychom se nesnažili kdekomu vykládat, co o každé věci
víme. K stáří by z toho byla stařecká žvanivost, která obtěžuje všechny kolem.
Chraň nás pokušení vnucovat lidem kolem sebe své názory. Starci, kteří dělají, jako by
jen oni všemu rozuměli, jsou trapní.
Pomáhej nám, abychom jednali rozvážně, ale ne nerozhodně. Abychom ochotně poradili
tomu, kdo se ptá, ale nebyli poroučiví.
Pomáhej nám, abychom se nesnažili radit těm, kdo se nás na radu neptají – a tak si
uchovali pár přátel.
Pomáhej nám, abychom dokázali mlčet o svých zdravotních potížích. Rod od roku v nás
roste chuť stále podrobněji je kdekomu popisovat.
Netroufáme si už prosit o dobrou paměť. Ale prosíme, abychom si na svou
zapomnětlivost vzpomněli, když se nám zdá, že druzí nemají pravdu.
Moc tě však prosíme, Pane, abychom si dokázali po celý život zachovat vlídnou a
laskavou tvář. Vždyť mrzoutský pohled je k obrazu ďábla.
A když naše oči začnou slábnout, ať si i tehdy zachováme dobrý zrak pro vše, co je na
bližním dobrého – a nejsme líní to povědět a pochválit.
Až se náš obličej začne plnit vráskami, prsty budou neobratné a nohy těžké, ať si víc
připomínáme to, co ještě můžeme, než abychom vzdychali nad tím, co už
nemůžeme.
Ať si proti bázni před stářím stavíme štít přislíbení, že kdo v tebe věří, tomu rostou křídla
jako orlovi.
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Dopis z prázdnin
Milá mámo a milý táto,
Začíná nový školní rok. Bude to určitě pořádná zátěž pro mě i pro Vás, a tak Vám
oběma chci napsat několik řádků. Budou trochu zvláštní, protože zachycují věci, které si
mnohdy ani nepřiznám, a někdy je dokonce vší silou odmítám. Něco mi však dojde
později. Možná Vám za pár let řeknu něco z toho, co právě píši, lépe. Chci však, abyste
to věděli už teď.
Díky, mámo a táto, že pro mě máte rozhodně víc času, než uvádějí statistiky. Jedna
z nich dokonce hovoří o 19 minutách ze strany matky a o 2 minutách ze strany otce,
které mají průměrně denně pro přímý kontakt se svým dítětem! Ale stejně ho potřebuji
víc. Vím, že všechno děláte kvůli mně a pro mé dobro. A taky vím, že to dnes není
vůbec jednoduché. Ale já ze všeho toho, co mi dáváte, nejvíc potřebuji Vás, přestože
někdy stojím u výkladní skříně a vztekám se nebo Vám jindy vyčítám, že spolužák ze
třídy už má svůj tablet. Chtěl bych Vás znát, nejen jak něco obstaráváte a jste ustaraní,
jak sedíte u televize nebo řídíte chod domácnosti hlasem z mobilního telefonu, Potřebuji
Vás mít u sebe, toužím po Vaší náruči, pocitu bezpečí a vědomí, že o mně víte, že mi
rozumíte, i když si v mnohém rozumět nebudeme a ani „rozumět „ nebudeme moci.
Hledám zastání, ruku, které se mohu zachytit a která dokáže vést, i když tu ruku
mnohokrát odmítám, abych vyzkoušel Vaši vytrvalost a vlastní svobodu. Moc to
nechápu, ale leckdy dělám naschvály a průšvihy jenom proto, aby si mě někdo všiml, že
se cítím odmítnutý nebo, že se docela obyčejně nudím. Dovolte mi s Vámi něco
společně dělat, vyrábět, přestože to s mou pomocí bude trvat dvakrát déle, pohrát si a
vyrazit na pár hodin mimo domov. Jak se mám jinak naučit mít někoho rád , naslouchat,
komunikovat, odpouštět, pracovat, bojovat a vyrovnávat se světem kolem sebe i
s vlastními pocity, ve kterých se vůbec nevyznám!
Když už jsem se zdržel u tématu čas, chci Vás poprosit ještě o jedno, i když se to
zdánlivě mé osoby netýká. Nenechte si prosím denně vzít jak chvíli na vlastní
odpočinek, tak na čas alespoň 10minut, kdy si spolu Vy dva sednete, společně vypijete
kávu, něco málo pojíte a řeknete si pár hezkých slov – třeba i bez přítomnosti nás dětí a
pokud možno dříve, než se normální člověk začne těšit pouze na věrnou přítelkyni –
postel. Díky, že si dokážete denně odpustit a nedovolíte, aby slunce zapadlo nad Vaším
hněvem. Potřebuji objevit, že život má smysl, že je krásný a že se lidé mohou mít přes
všechny kříže a těžkosti rádi a umí si to dát najevo. Jinde než u vás to odkoukat
nemohu.
Děkuji Vám, že mi pomáháte i se školou. Nepotřebuji, abyste za mě dělali úkoly,
místo mě řešili různé problémy nebo i odstraňovali překážky z cesty, ale potřebuji se pro
život s Vaší podporou naučit sám hledat správná řešení a s těžkostmi se naučit rvát.
Děkuji, že mě vyslechnete, když přijdu domů, případně ze mě dostanete, co se ve
škole dělo, a že Vás nezajímají jenom moje (po)známky. Jsem rád, že chápete, že se po
návratu ze školy potřebuji vybít, a že mi k tomu dáváte prostor.
To, oč Vás chci porosit nyní, budu Vám mít ve skutečnosti dlouho za zlé. Nedovolte
mi dělat úplně všechno, co chci já sám, ať už jsou to dlouhé hodiny u televize či
počítače, přání jít večer kdykoli kamkoli (i když samozřejmě pozor na druhý extrém).
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Učte mě při poznání svobody rozhodovat se, správně volit a dostat do života alespoň
trochu řádu.
Nevím, co ze mě bude. Velmi si vážím toho, že to i pro Vás zůstává tajemstvím, že se
mě nesnažíte namačkat do předem připravené šablony svých neuskutečněných snů a
přání.
A konečně Vám děkuji, aniž si to mohu nyní uvědomit a aniž si to možná
uvědomujete Vy sami, že představujete Boha. Asi dlouho ke mně nebude Ježíš přicházet
jinak než skrze Vás. Učím se ho znát a věřit mu v první řadě ne proto, že jste mě poslali
do hodiny náboženství, na nedělní mši či k večerní modlitbě. I za to díky, protože to
mnohdy vyžaduje mnoho rodičovského výchovného umění. Ježíš přichází především
skrze svědectví Vaší žité víry a modlitby. Asi nikdy nezapomenu na chvíli, kdy jsem
vtrhl do ložnice a našel Vás tam, jak se upřímně modlíte růženec, nebo když jsem si
uvědomil, že si máma u plotny zpívá mariánské písně a je jí dobře.Anebo tenkrát, když
jsem udělal tu obrovskou hloupost a Vy jste mi ji odpustili. Díky za Vaše úsměvy, za
povzbuzení místo výčitek, i když k nim dávám spoustu důvodů, protože to všechno mi
pomáhá, abych uvěřil tomu, že mě i Bůh má rád, a abych mohl být šťastný.
Díky za to, že Vás mám, a do nového školního roku Vám přeji pořádný kopec
trpělivosti.
Vaše dítě
Podle P. F.Blahy připravil V. Ulrich

Pořad bohoslužeb v září 2015 – farnost Újezd
1. září : Úterý
Ferie, sv. Jiljí,
řeholníka
2. září : Středa
Ferie

19.00 Dr.:

Za + Miroslava Machuču, jeho + rodiče a + rodiče
Raškovy, duše v očistci

17.35 Új.:

za zemřelé rodiče Stružkovy, zemřelého Jaroslava
Martinku, zemřelé prarodiče a ostatní zemřelé
JM
příbuzné, Boží ochranu a pomoc pro živou rodinu
Za zemřelé rodiče a prarodiče Kozubíkovy a
Martincovy.
Za obyvatele a zaměstnance Domova pro seniory u
příležitosti dvacátého výročí trvání.
Za + rodiče Kořenkovy, dva syny, snachu, zetě a dar
zdraví pro živou rodinu
za + Josefa Hlavičku, jeho otce Rudolfa, duše v očistci
a boží požehnání pro živou rodinu
JMml
Za + Josefa Šimonů, dceru Janu, snachu, rodiče z obou
stran, živou a + rodinu a duše v očistci.
Na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní
v šedesáti letech manželství, dar zdraví pro rodiny dětí, SJ
vnuků a celé rodiny
Svatební mše svatá
Za + Stanislava Hübnera, syna Stanislava, zetě
Františka, rodiče z obou stran a Boží požehnání pro
živou rodinu

18.30 Sl.:
3. září : Čtvrtek
Sv. Řehoře
Velikého, papeže
a uč. církve
4. září : Pátek
První pátek v září

10.30 Lo.:
19.00 Dr.:
15.30 Új.:
18.30 Sl.:
6.30 Új.:

5. září : Sobota
Sobotní památka
Panny Marie

11.00 Dr.:
16.00 Lo.:
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18.00 Dr.:
6. září : Neděle
23. neděle
v mezidobí
Pouť ve Vysokém
Poli
(Panny Marie
"Vysocké")
7. září : Pondělí
Sv. Melichara
Grodeckého, kněz
8. září : Úterý
Svátek Narození
Panny Marie
9. září : Středa
Sv. Petra Klavera,
kněze
10. září : Čtvrtek
Bl. Karla Spinoly,
kněze a mučedníka

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

Ra
MJ

Za zemřelou rodinu Andrysovou a Jálovou,ochranu a
pomoc Boží pro celou živou rodinu.

On

19.00 Dr.:

Za + rodiče Machů, vnuka, rodiče Kostkovy, živou a +
rodinu z obou stran
za Marii a Jana Barcuchovi zemřelé syny a vnuky a za
duše v očistci
Za + rodiče Chmelovy, syna, zetě, vnuka, vnučku,
+ příbuzenstvo, duše v očistci a živou rodinu
Za zemřelé Marii a Josefa Jurčagovi a dar zdraví pro
živou rodinu

SJ

17.35 Új.:
18.30 Sl.:
19.00 Dr.:
15.30 Új.:

18.30 Sl.:
6.30 Új.:
12. září : Sobota
16.00 Lo.:
Jména Panny Marie
19.00 Új.:
13. září : Neděle

7.00 Új.:

24. neděle
v mezidobí

8.15 Sl.:

14. září : Pondělí
Svátek Povýšení
svatého Kříže
15. září : Úterý
Ploština : Panny
Marie Bolestné
16. září : Středa
Sv. Ludmily,
mučednice

Ku
SJ

17.35 Új.:

11. září : Pátek
Ferie

Sv. Jana Zlatoústého,
biskupa a uč. církve

Za + rodiče Barcuchovi, Jana Smolka, manžele
Libenské, Josefa Smolka. dar zdraví a Boži požehnaní
pro živou rodinu.
Za zemřelou Jindřišku Žalkovu s manželem, její
rodiče, a Boží ochranu pro živou rodinu
Za zemřelou rodinu Váňovu, Zvonkovu a Machalovu,
dar zdraví a Boží ochranu pro živé rodiny.
Za Františku a Josefa Raškovy, jejich rodiče,
sourozence a duše v očistci
Za farníky a poutníky

9.40 Új.:
11.00 Dr.:

Za + Andělu Drábkovu, rodiče Drábkovy, Pavelkovy,
Ďulíkovy, Zichovy, Vladimíra Zichu, dceru Leničku a
dar zdraví pro živou rodinu
Za + manžela, rodiče z obou stran a Boží ochranu pro
živou rodinu
Za živou a + rodinu Drgovu, Semelovu a Kovářovu.
Za + rodiče Martincovy, dceru Aničku, dva zetě,
manželeKadlecovy, jejich syna, rodinu Brachtlovu,
a + dceru s manželem
Za farníky - Večer chval
Za + Miloslava Zvončáka, bratra, švagrovou, švagra,
rodiče a dar zdraví pro živé rodiny
Za + manžela, syna, rodiče Dubcovy a Peškovy, duše
v očistci, Boží ochranu a pomoc pro živé rodiny
Za farníky (sv. křest)
Za živé a zemřelé Marie a Ludmily z Drnovic.

SV

Ku

FŠ
ČR
Ra
Ov

On
17.35 Új.:
19.00 Pl;:
17.35 Új.:
18.30 Sl.:

Za zemřelé rodiče Juřicovy, syna, rodiče Pomykalovy
a Boží požehnání pro živou rodinu.
za zemřelé rodiče Ovesné 2 syny, zetě a o pomoc a
ochranu Panny Marie pro živou rodinu.
za Miroslava a Marii Machu zetě Pavla a duše v očistci
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JM

17. září : Čtvrtek
Sv. Kornelia
a Cypriána,
mučedníků;

19.00 Dr.:

15.30 Új.:
18. září : Pátek
Ferie
18.30 Sl.:
19. září : Sobota
Sv. Januária,
biskupa
a mučedníka
20. září : Neděle
25. neděle
v mezidobí
Sv. Ondřeje, Pavla
a druhů, mučedníků

6.30 Új.:

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

11.00 Dr.:

21. září : Pondělí
17.35 Új.:
Sv. Matouše,
apoštola a
evangelisty
22. září : Úterý
Sv. Mořice a druhů, 19.00 Dr.:
mučedníků
17.35 Új.:
23. září : Středa
Ferie
18.30 Sl.:
24. září : Čtvrtek
Ferie
25. září : Pátek
Ferie
26. září : Sobota
Sv. Kosmy a
Damiána
27. září : Neděle
26. neděle
v mezidobí
Sv. Vincence z Paula,
kněze

19.00 Dr.:
15.30 Új.:
18.30
6.30
11.00
16.00

Sl.:
Új.:
Dr.:
Lo.:

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

Za rodiče Pavelkovy, jejich rodiče z obou stran, dceru,
zetě, dvě snachy, vnuka Josefa, rodinu Fojtíkovu,
Hořčicovu a Obadalovu, Boží ochranu pro celou
rodinu
Za + rodiče Zichovy, syna Vladimlíra, dceru Leničku,
nemocnou osobu, dar zdraví a Boží požehnání pro
živou rodinu
Za Marii a Františka Machů, rodiče, zetě, sourozence a
Boží požehnání pro živé rodiny
Za zemřelé rodiče Pavelkovi, jejich dceru Marii a syna
Josefa a zemřelé rodiče Králikovi a Boží ochranu pro
živou rodinu.
Za + Františka Kozubíka, jeho bratra Miloslava, rodiče
Kozubíkovy, Jurčíkovy a živou rodinu Krpenskou
Za + Josefa Zvonka (výroční mše sv.)
Za + Vladimír Dubce
Za Dagmar Čvandovou, její sestru Stanislavu,
prarodiče Čvandovy a Benešovy, Boží požehnání pro
živou rodinu a za duše v očistci.
Za čtyřicet let společného života, Boží požehnání
a dar zdraví pro živou rodinu
Za zemřelou rodinu Strečanskou, Kollárovu, Štefkovu
a za dar zdraví, Boží požehnání a dary Ducha svatého
pro živou rodinu

Ku

FŠ

Ku
SJ
Ra
MJ

On

Za + rodinu Žákovu, Hříbkovu, Chalupovu, duše
v očistci a Boží ochranu pro živou rodinu
Za + Františka Urubka, rodiče z obou stran, + děti,
neteř Marii a Boží ochranu pro živou rodinu
Ku
Na poděkování Pánu Bohu u příležitosti životního
jubilea 85 let, s prosbou o dar zdraví a ochranu Panny
Marie pro celou rodinu
Za Josefa Štěpáníka, Josefa Janoše, dvoje rodiče
a Boží ochranu pro živou rodinu
Za Františka Polčáka, manželku Annu, snachu Janu,
MJml
zetě Pavla, rodiče z obou stran a duše v očistci.
Za živou a zemřelou rodinu Váňovu a Janků.
Za farníky
Svatební mše sv.
FŠ
Za rodiče Novosádovy, dceru Marii, rodiče Boráňovy,
a dar zdraví pro živou rodinu
Za občany Loučky
An
Za + Karla Mozgvu, + bratra, + tatínka a za + rodiče
ČR
Bělaškovi a dar zdraví pro živou rodinu.
Za + sestru Emanuelu, Jana, Annu a Františka Machů, FLu
+ rodiče, ochranu a pomoc Boží pro živou rodinu
KMa
Za + Miroslava Častulíka (výroční mše sv.)
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28. září : Pondělí
Slavnost SV.
VÁCLAVA,
MUČEDNÍKA,
hlavního patrona
českého národa

17.35 Új.:

18.30 Sl.:
19.00 Dr.:

29. září : Úterý
Sv. Michaela,
19.00 Dr.:
Gabriela, Rafaela,
archandělů
30. září : Středa
17.35 Új.:
Sv. Jeronýma, kněze 18.30 Sl.:
a učitele církve

Za + Josefa, Jiřího a Stanislavu Kamenčákovi, rodiče
z obou stran, Josefa Trčku, babičku Matyášovu, duše
v očistci, dar zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu
Za děvčata ze scholy a ministranty ze Slopného
Za rodiče Ćastulíkovy, dvě dcery, čtyři zetě, syna
Josefa, manželku, snachu Jolanku a Boží požehnání
pro celou živou rodinu

Za + Marii Kozubíkovu (výroční mše sv.)
Za + rodiče Šůstkovy, rodiče z obou stran, +
sourozence a dar zdraví pro živou rodinu

Am
SV

JM

Pořad bohoslužeb - farnost Horní Lhota
3. září : Čtvrtek
Sv. Řehoře Velikého,
papeže a uč. církve
4. září : Pátek
První pátek v září
5. září : Sobota
Sobotní památka
Panny Marie

16.00 HL.:

Za zemřelou Boženu Váňovu, rodiče, sourozence,
rodiče Hradilovi, Váňovi a jejich děti.

17.30 HL.:

Růženec

17.30 DL.:

Za zemřelého Aloise Chupíka, jeho rodiče, duše v
očistci a Boží ochranu pro živou rodinu.

6. září : Neděle
23. neděle v mezidobí
Pouť ve Vys, Poli

9.00 HL.:

10.30 DL.:
10. září : Čtvrtek
Bl. Karla Spinoly,
kněze a mučedníka
11. září : Pátek
Ferie
12. září : Sobota
Jména Panny Marie
13. září : Neděle
24. neděle v mezidobí
Sv. Jana Zlatoústého,
biskupa

Za zemřelé manžele Malotovy a syna Františka, za
zemřelé manžele Koláříkovy, všechny blízké zemřelé
a Boží ochranu pro živou rodinu
Za + rodiče Váňovy, dceru Františku s manželem,
rodiče Petrášovy a duše v očistci

16.00 HL.:

Za + Marii a Františka Juránkovy, + přízeň, duše
v očistci a Boží požehnání pro celou živou rodinu

17.30 DL.:

Za + rodiče Hubáčkovy, dva syny a živou rodinu

17.30 HL.:

Za zemřelého Emila Hlavičku, syny Miloslava a
Jaroslava, Josefa Kozubíka, Hedviku a Arnošta
Svačinovi, za celou živou rodinu

9.00 HL.:
10.30 DL.:

Za dvoje zemřelé rodiče, živou rodinu a za duše v
očistci
Za živou a + rodinu Máčalíkovu, syna Radka, rodiče
Benkovy a duše v očistci
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14. září : Pondělí
Svátek Povýšení
svatého Kříže
17. září : Čtvrtek
Sv. Kornelia a
Cypriána, mučedníků;
18. září : Pátek
Ferie
19. září : Sobota
Sv. Januária, biskupa
a mučedníka
20. září : Neděle
25. neděle v mezidobí
Sv. Ondřeje, Pavla
a druhů, mučedníků
21. září : Pondělí
Sv. Matouše,
apoštola a
evangelisty
24. září : Čtvrtek
Ferie
25. září : Pátek
Ferie

19.00 SE.:

16.00 HL.:

17.30 DL.:

Za + Lubomíra Vaněčku, jeho rodiče, zetě Milana, za
rodiče Závadovy, jejich syna a celou živou rodinu

17.30 HL.:

Za + Ludmilu a Hanu Kormanovy, manžele
Kubíčkovy, jejich syna Jiřího a Boží ochranu pro živé
rodiny.

9.00 HL.:
10.30 DL.:

Za farníky (sv. křest)
Na poděkování Pánu Bohu, za dožití šedesáti let, +
manžela, maminku a Boží požehnání pro živou rodinu

17.00 SE

Mše sv. a Mariánské večeřadlo (P. Stříž)

16.00 HL.:

Na dobrý úmysl

17.30 DL.:

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

17.30 HL.:

Za rodiče Františka a Marii Majzlíkovy z Horní
Lhoty, jejich syna Františka, snachu Annu
Majzlíkovu, rodiče Ladislava a Vlastu Latinákovy ze
Sehradic, za dar zdraví, ochranu Boží a přímluvu
Panny Marie pro celou živou rodinu

9.00 HL.:

Za Václava a Annu Maňasovy, rodiče z obou stran a
celou živou rodinu.
Za + Boženu a Aloise Maňasovy, vnučku Kamilku,
duše v očistci a Boží ochranu pro živou rodinu

26. září : Sobota
Sv. Kosmy a Damiána

27. září : Neděle
26. neděle v mezidobí
Sv. Vincence z Paula,
kněze
28. září : Pondělí
Slavnost
sv. VÁCLAVA,
MUČEDNÍKA,
hlavního patrona
českého národa

Na dobrý úmysl

10.30 DL.:

19.00 SE.:

Za nedožitých 80 let života, Boží pomoc a ochranu
P.M. pro celou živou rodinu a za duše v očistci

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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Farní kostel sv. Dionýsia v Horní Lhotě.
Drazí farníci.
V závěru měsíce srpna jsme přikročili a
začátkem září budeme pokračovat v pracích
na nutné údržbě našeho kostela. Hlavní akcí
bude malování interiéru kostela a při této
příležitosti
částečně
zrekonstruujeme
elektroinstalaci, včetně výměny některých
svítidel. Současně se zrealizuje nutná údržba
všech oken a dveří. Provedeme obroušení a
obnovu nátěrů, okna budou okována
půlolivami,
aby
nedocházelo
k jejich
samovolnému otevírání a dotěsněna. Vnitřní
výmalba bude, po dohodě s architekty a památkáři, respektovat stávající styl kombinace
barvy a bílého lemování. Jsou však zvoleny dva odstíny okru (obecně světlejší). Tmavší
v presbytáři, světlejší v chrámové lodi
Tyto práce se částečně dotknou i pořadu bohoslužeb v kostele. V sobotu 5.9.
plánujeme stavění lešení. Proto po 1. pátku v září bude v kostele přerušeno sloužení
mší svatých a nedělní (6.9.) a čtvrteční (10.9.) bohoslužby budou přesunuty do kostela
panny Marie Karmelské v Dolní Lhotě. Pokud nenarazíme na nečekané problémy,
budou práce ukončeny ve čtvrtek či pátek a proběhne úklid kostela. Za tímto účelem
prosíme muže o pomoc při stavbě lešení v sobotu a následně ochotné ruce pro úklid.
Přivítáme i pomoc zedníků a dalších odborníků pro opravu omítek před malováním.
Aktuálně se o potřebě pomoci dozvíte v ohláškách, prostřednictvím kabelových
televizí či rozhlasů v obcích. Již teď děkujeme za Vaši pomoc, za Vaše modlitby o Boží
požehnání pro naše společné úsilí. Velké poděkování Pán Bůh zaplať patří všem dárcům,
kteří přispěli konkrétní či anonymní částkou při sbírce. Shromážděné peníze poskytují
velkou naději pro bezdlužné zafinancování plánovaných prací.
Josef Šenovský

SKUPINY ÚKLIDU
kostelů v září 2015
Dat. : Újezd : Drnovice : Slopné : Dolní Lhota:
_____________________________________________

5.9.:
12.9.:
19.9.:
26.9:

8.
9.
10.
11.

3.
4.
5.
6.

12.
13.
14.
15.

6.
7.
8.
9.

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