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Říjen – měsíc zasvěcený modlitbě svatého růžence
Modlitba růžence se ve své dnešní podobě šířila
od
15.století především zásluhou dominikánů.
Jednotnou podobu růžence stanovil papež Pius V. r.
1569. Svátek Panny Marie Růžencové se původně
jmenoval Panny Marie Vítězné a byl zaveden roku
1572 na památku slavného vítězství křesťanských
vojsk nad Turky v námořní bitvě u Lepanta , která
se odehrála 7. října 1571. Aby zachránil křesťanství
před invazí islámu, vyhlásil Pius V. křížové růžencové tažení a svěřil osud rozhodující
bitvy Růžencové Panně Marii. Prosil křesťany v Římě, aby se v den válečného
střetnutí nepřetržitě modlili v římských chrámech svatý růženec. Na poděkování Panně
Marii za vítězství byl potom zaveden svátek Panny Marie Vítězné. Roku 1573 byl
svátek přejmenován na svátek Panny Marie – Královny svatého růžence a přeložen na
prví říjnovou neděli. Po vítězné bitvě nad Turky v bitvě u Petrovaradína(v bývalé
Jugoslávii) 5. srpna 1716 bylo slavení svátku rozšířeno na celou církev. Při úpravě
liturgického kalendáře za papeže Pia X. v r. 1913 se slavení svátku vrátilo zpět na 7.
říjen, což trvá až do současné doby.
Jan Pavel II. V apoštolském listě Rosarium Virginis Marie vyhlašuje nový růženec
světla a píše: „Rosarium Virginis Mariae – Růženec Panny Marie, který se z vnuknutí
Ducha Svatého postupně rozvíjel v druhém tisíciletí, je oblíbenou modlitbou mnoha
světců a učitelský úřad církve k ní často vybízí… Skrze růženec získává věřící hojnost
milostí, jako by je přijímal přímo z rukou Matky Vykupitele… Na pozadí slov Zdrávas
Maria procházejí před očima duše nejdůležitější události z Ježíšova života. Tvoří spolu
radostný, bolestný a slavný růženec, který nás přivádí k živému spojení s Ježíšem
skrze srdce jeho Matky. Současně může naše srdce do sledu těchto růžencových
desátků zahrnout všechny záležitosti, které utvářejí život jednotlivce, , rodiny, národa,
církve a světa, osobní záležitosti, i záležitosti bližních, a zvláštním způsobem těch lidí,
kteří nám stojí nejblíže a kteří nám leží na srdci. Tak dostává prostá modlitba růžence
rytmus lidského života…Růženec jako modlitba za mír je také modlitbou za rodinu a
pro rodinu…Je třeba se vrátit k modlitbě v rodině prosit za rodiny a využívat k tomu
tuto formu modlitby…Rodina, která se sjednotí v modlitbě, zůstane
sjednocená…Mnoho současných rodinných problémů, zvláště ve společnostech
ekonomicky vyspělých, vyplývá ze skutečnosti, že komunikace se stává stále
obtížnější. Nejsme schopni být spolu a bohužel ty řídké momenty, kdy jsou všichni
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spolu, pohltí televizní podívaná. Začít v rodině znovu s modlitbou růžence znamená
vpustit do každodenního života zcela jiné obrazy, obrazy tajemství spásy: obrazy
Vykupitele, obrazy jeho Nejsvětější Matky. Rodina, která se spolu modlí růženec,
vytváří něco z klimatu domku v Nazaretě: Ježíš je postaven doprostřed, sdílíme s Ním
radosti i bolesti, vkládáme do Jeho rukou potřeby a plány, získáváme od Něho naději a
sílu pro další cestu… Pro rodiče se dnes stává stále obtížnějším sledovat děti v různých
etapách jejich života… modlit se růženec za děti a ještě lépe s dětmi, vychovávat je od
útlého věku k tomuto dennímu momentu rodinného modlitebního zastavení jistě
nepředstavuje vyřešení všech problémů, ale je to nezanedbatelná duchovní pomoc.“

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY
Úmysl všeobecný: Aby bylo vykořeněno obchodování s lidmi, které je moderní
podobou otroctví.
Úmysl misijní: Za křesťanská společenství na asijském kontinentě, aby s misijním
duchem ohlašovala evangelium těm, kdo na ně ještě čekají.
Úmysl národní: Za zodpovědné a poctivé křesťany, kteří budou v církvi dobrými
hospodáři duchovního i hmotného bohatství

Z FARNÍCH MATRIK :
Do společenství víry jsme skrze svátost křtu v měsíci září 2015 přijali:
Tomáše Malotu

Slopné

Svou společnou cestu před Božím oltářem začali v září 2015:
Karel Liška
Anna Lukášová

Lipina
Drnovice

Rostislav Brostík
Marie Stružková

Vlachovice
Drnovice

Ondřej Zámečník
Marie Pechancová

Vysoké Pole
Újezd

V měsíci září 2015 odešli na věčnost a byli pohřbeni:
5. září 2015:
Antonín Máčala
Slopné 72

87 let

19. září 2015:
Ivana Pochylá
Loučka 103

54 let

12. září 2015:
Jan Jarušek
Drnovice 25

89 let

25. září 2015:
Anastazie Machů
Vysoké Pole 39

83 let

15. září 2015:
Marie Machů
Újezd 166

71 let

28. září 2015:
Jiří Šimák
Újezd 324

67 let

17. září 2015:
Josef Mana
Újezd 45

76 let
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Cesty českého národa
11. díl
PROTESTANŠTÍ STAVOVÉ Z DŮVODŮ ZIŠTNÝCH
STRHLI ČESKÝ NÁROD DO REVOLUCE
Prvním následkem zavedení protestantismu v českých zemích byla GERMANIZACE
naší vlasti, druhým následkem MRAVNÍ HYNUTÍ českého lidu (viz příspěvek ze
srpnového měsíčníku), třetím následkem zavádění protestantismu v Čechách byla
REVOLUCE protestantské šlechty proti zákonnému králi Ferdinandu II.
Šlechtici protestanští v Čechách vymohli si hned za Rudolfa II. tak zvaný „majestát“,
tj. list královský, dle něhož na panstvích svých v městech a na statcích královských měli
volnost náboženství své vykonávati. Tento majestát stvrdil jim při své korunovaci na
krále českého Ferdinand II. (1. července 1619). Ale podněcováni jsouce z Německa
nebyli s tím spokojeni. Z Německa usilovalo se o úplné zničení náboženství katolického
v Čechách, jak se to stalo ve velké části Německá násilím pánů. Spolu však usilovalo se o
zničení Ferdinanda II. a rodu habsburského. Nad to pak páni čeští viděli v tom všem
vhodnou příležitost k zeslabení moci královské a k rozšíření moci své. Diplomat
Fridrichův, Kryštof z Domína píše r. 1620 o šlechtě moravské: Každý hleděl jen na svůj
prospěch, očekával odměny od krále, a ti kdož byli evangelického náboženství, na
příležitost, kde by co katolíkům urvali a tak se mocnými učinili. Dějepis pravdivý ukazuje
tedy, že se v této revoluci užívalo náboženství k dosažení úmyslů politických. Věci
dospěly tak daleko, že nekatoličtí stavové skutečně provedli revoluci. Zákonitého
korunovaného krále, jenž přísahal jim a páni jemu, svrhli a zvolili prozatím 30 správců
země (direktorů), vyhodivše ukrutně a nelidsky místodržitele královské z oken hradu.
Hned po tom začali sbírati vojsko a vůdcem jeho jmenovali Němce, který ani česky
neuměl, Thurna. Psali také do Němec, že vzpoura je hotova, aby tedy šli na pomoc.
Protestanští stavové konfiskují statky katolíků a vypovídají je ze země
Toho času počalo se ve vlasti naší s konfiskací (zabíráním) statků a vypovídáním ze
země. Začali s tím protestanští stavové. Vypovězenci byli: Zdeněk z Lobkovic, Jaroslav
Bořita z Martinic, Vilém z Vřesovic, Zdeněk Libštejnský z Kolovrat, Albrecht Šeb.
Leskovec z Leskovce, Jan z Klenového, Přibík Jeníšek z Újezda, Lážanský z Bukové,
Pavel Michna, Adam st. ze Šternberka a jiní, vesměs vysocí úředníci zemští. Chtivost
statků byla tak veliká, že protestanští stavové donutili nového krále, aby se vzdal všeho
majetkového práva ke statkům klášterním a duchovním, které se nazývaly „komorou
královskou“. Tyto statky byly jměním účelovým a za královské nemohou býti dobře
označovány. Konfiskace statků katolických pánů a církevního zboží byly veliké, třebaže
pro válečné časy nebyly provedeny prodeje. Jisto jest, že rozsah stavovských konfiskací
byl značný, takže mohl dějepisec Gindely napsat, že přemoženým bylo po Bílé Hoře jen
opláceno, co sami dříve konali. Tak tedy činili protestanté, ač je varoval šlechetný
nekatolík Žerotín dokládaje, že tím ukazují císařským, co činiti měli, dostanou-li se zase
k vládě.
Pokračování příště (o bitvě na Bílé Hoře)
Připravil Vojtěch Chupíik
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Modlitební řetězec 24 hodin
Z pátku na sobotu 23.−24. října 2015 se v kostele sv.
Rocha ve Slopném uskuteční 24hodinový modlitební
řetězec jednotlivců a společenství střídajících se
v modlitbách po hodinových intervalech (můžou být i
kratší – záleží na každém). Tato akce, určená pro celý
děkanát, začne v pátek v 18:00 modlitbou růžence,
v 18:30 bude pokračovat mší svatou, v 19:30 večerem
chval. Po skončení chval se vystaví Nejsvětější svátost a
za neustálé adorace se budou v kostele v modlitbách
střídat lidé (aby nebyla Svátost ani chvíli o samotě) až
do následujícího dne do 17:00, kdy bude celá akce
zakončena mší svatou slouženou kaplanem pro mládež
našeho děkanátu – P. Františkem Ponížilem.
Na internetových stránkách farnosti se objeví odkaz na formulář, do kterého se můžete
zapsat, kterou hodinu byste se rádi modlili (cílem je, aby se dopředu vědělo, že ani jedna
hodina nebude volná). Pokud neovládáte moderní technologie, nikam se zapisovat
nemusíte a je na vás, kdy přijdete. 

Ministrare
(periodické okénko pro ministranty)
Zdravíme vás, kamarádi od oltáře,
už více než měsíc chodíme všichni do školy, píšeme písemky,
děláme domácí úkoly a učíme se. Každý správný ministrant by se
však neměl učit jen do školy, ale také něco o Pánu Bohu a
ministrantské službě, a proto sem dáváme pár informací o dvou
hlavních patronech ministrantů – sv. Tarsiciovi a sv. Dominiku
Saviovi a také o patronu ministrantů naší arcidiecéze – sv.
Václavovi Přečtěte si je a zkuste být takoví, jako byli oni!
Tarsicius byl chlapec, který žil ve 3. století n. l., v době
pronásledování prvotní církve. Kd yž byla zajata jedna skupina
křesťanů, byli kněží postaveni před problém, jak jim před smrtí
donést alespoň sv. přijímání. Bylo jim jasné, že dospělé by vojáci
prohledávali. Tarsícius, kterému v té době bylo asi 12 let, se
nabídl, že svaté přijímání vězněným donese. Cestou sice nebyl
zajat vojáky, ale byl ubit partou cizích výrostků.
Dominik Savio se narodil 2. dubna 1842 v San Giovanni di
Riva, blízko Chieri v Itálii, v chudé rodině, která však byla
bohatá vírou. Jeho dětství bylo silně poznamenáno událostí
prvního svatého přijímání, ke kterému s horlivostí přistoupil v
sedmi letech, a neustálou snahou plnit dobře své povinnosti.
Václav byl vnukem Bořivoje a Ludmily. Ta jako matka jeho
otce Vratislava I. mu pro život dala cennější výbavu než jeho
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vlastní, Drahomíra. Naučila ho křesťanským zásadám, ctnostem,
základům moudrosti i rozvaze. Václav dospěl v panovníka, který
ochránil český národ před podmaněním od nepřátel, usiloval o
mravní i kulturní povznesení Čech a dal důkaz naší
rovnocennosti s ostatními zeměmi Evropy. Mezi jeho významné
ctnosti patřila silná vůle, hluboká zbožnost a mírumilovnost.
Svým příkladem vedl lid z vlivů pohanství ke křesťanskému
životu. Zaplatil za to životem u dveří kostela ve Staré Boleslavi a
stal se hlavním patronem naší země. Mnich Kristián o něm
napsal: „Byl dokonalý ve víře, neboť všem chudým činil dobře, nahé odíval a hladové
sytil. Měl rád chudé i bohaté, služebníkům Božím přisluhoval a zdobil mnohé kostely.“
Ještě více zajímavých věcí naleznete na našich stránkách www.ministrantiujezd.webnode.cz. Dozvíte se tam také to, že od října začnou bývat v Újezdě opět
pravidelné ministrantské schůzky.
Vedoucí ministrantů z Újezda
a Dolní Lhoty

Godzone
(periodické okénko pro mládež našich farností)
Akce na měsíc říjen
03.10.2015
09.10.2015
10.10.2015
10.10.2015
17.10.2015
23.24.2015
24.10.2015

Večer chval (Dolní Lhota)
Večer chval mimořádně už v pátek (Újezd)
Pouť děkanátu do Štípy za rodiny a kněžská povolání (možnost
společného autobusu u P. J. Můčky)
Setkání schól (Lidečko)
Národní eucharistický kongres 2015 (Brno)
Modlitební řetězec 24h (Slopné) – viz samostatný článek
Benefiční akce pro Moničku s bohatým programem (Študlov)

Akce pro mládež děkanátu Valašské Klobouky
ve školním roce 2015/2016
V pátek 11. září 2015 se ve Val. Kloboukách sešli animátoři (=mladí lidé mající ve
farnostech na starosti pastoraci mládeže) děkanátu Val. Klobouky, aby naplánovali akce
pro mládež v děkanátu pro tento školní rok 2015/2016.
02.–03.10.2015 Drsňáci (24hodinová extrémně náročná venkovní bojová hra – v
Lidečku)
23.–24.10.2015 Modlitební řetězec 24 hodin (24hodinový modlitební řetězec
jednotlivců a společenství střídajících se v modlitbách po hodinových
intervalech – V KOSTELE VE SLOPNÉM)
28.11.2015 Adventní vigilie (nejen večerní bohoslužba v předvečer začínajícího
adventu – V KOSTELE V DOLNÍ LHOTĚ)
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28.12.2015 Filmový večer (diskotéka – ve Študlově)
06.02.2016 Pepův pohár (fotbalový a volejbalový turnaj – ve Valašských Kloboukách)
10.02.–19.03.2016 Postní putování kříže farnostmi děkanátu (velký kříž bude putovat
z jedné farnosti do druhé formou křížové cesty)
19.04.2016 Děkanátní setkání mládeže (setkání všech mladých našeho děkanátu,
vyvrcholením celé akce bude koncert známé kapely – ve Slavičíně)
02.04.2016 Densing ívnyng (taneční plesová zábava – v Brumově)
02.–05.07. 2016 Pěší pouť na Velehrad
Většina těchto akcí bude specifikována při nedělních ohláškách,
na plakátcích našich kostelů, na
internetových stránkách farností,
ve farním měsíčníku, na facebooku a na webu mládeže valašskoklobouckého děkanátu (www.
animak.cz).
Více informací o jednotlivých
akcích získáte u animátorů
našich farností, kterými jsou:
Robert
Večeřa
+
Terka
Martincová (farnost Újezd)
Vojta
Chupík
+
Martina
Velísková (farnost Horní Lhota)

Myšlenka
Protože vím, komu jsem uvěřil. ( 2.list Timoteovi, 1:12 )
Jeden starý námořník jednou řekl: „V prudké bouřce musíme udělat jedinou věc,
protože je jen jeden způsob, jak přežít: musíme dát loď do určité pozice a v té
pozici jí udržet”. A přesně toto musíš udělat i ty, milý křesťane.
Někdy tak jako Pavel nevidíš ani hvězdy, ani měsíc, aby ti pomohly v navigaci,
když tě bouřka unáší. V takové chvíli můžeš dělat pouze jedinou věc, protože je
jen jedna možnost. Rozum ti nepomůže, ani předcházející zkušenosti, a dokonce
ani modlitba nepřinese útěchu. Zůstává jediná věc: musíš dát svoji duši do určité
pozice a udržet ji v ní.
Musíš pevně a neochvějně zakotvit v Bohu. A potom ať přijde, co má přijít – vítr,
vlny, rozbouřené moře, hromy, blesky, ostré skály anebo dunící příboj - musíš se
chopit kormidla a úplně důvěřovat Boží věrnosti, Jeho zaslíbením a Jeho
nekonečné lásce v Ježíši Kristu.
Převzato z facebook.com/vzdysbohem
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Svatí z kalendáře
Sv. Faustina Kowalska

(svátek 5.října 2015)

Pocházela z polské diecéze Włocłavek. Její život byl
prostoupen mnoha milostmi, ale i těžkostmi a
velkým utrpením. Stala se řeholnicí Kongregace
Matky Božího Milosrdenství. Její poslání, ke
kterému byla vyvolena, spočívá v připomenutí
milosrdné Boží lásky, o níž hovoří Bible a v předání
nového způsobu úcty pro celý svět. Proto je
nazývána i Ježíšovou sekretářkou a apoštolkou.
Zemřela ve 33 letech na TBC v KrakověŁagiewnikách.

Korunka k Božímu milosrdenství
Modlí se na obyčejném růženci obdobně jako
růženec k Panně Marii.
NA ZAČÁTKU: Otče náš…, Zdrávas Maria…
a Věřím v Boha…
NA ZRNKÁCH OTČENÁŠE (1X): Věčný Otče, obětuji
Ti Tělo a Krev, Duši a Božství Tvého nejmilejšího
Syna a našeho Pána Ježíše Krista na smír za hříchy naše i celého světa.
NA ZRNKÁCH ZDRÁVASU (10X): Pro Jeho bolestné utrpení buď milosrdný k nám
i k celému světu. NA KONCI (3X): Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý nesmrtelný, smiluj se nad
námi a nad celým světem.

Pro zasmání
Pro ty, co nepochopili: medvídek, na němž
pánové sedí, se jmenuje koala 
připravili Animátoři farností Újezd a
Horní Lhota
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DĚTI
Drahé děti, stalo se ve škole, že malý chlapec, který býval často vzteklý, ve zlosti uhodil
spolužáka. Ten zůstal úplně klidný a ani na to nic neřekl. Jeden z přítomných mu řekl:
„To si to necháš líbit? Prašti ho také, ale pořádně!“ Ale on odpověděl: „Kdybych se mstil,
tak by se to zlo ještě zvětšovalo.“ Řekl to proto, že chodil do kostela a na náboženství.
Věděl, že Pán Bůh tak rád odpouští. Že se Pán Ježíš nikdy nemstil a odpouštěl i velkým
hříšníkům. I zločinci, který byl vedle něho ukřižován a poprosil: „Ježíši, vzpomeň si
na mě, až přijdeš do svého Království,“ řekl: „Ještě dnes budeš se mnou v ráji.“ Prosil
svého Otce za odpuštění i pro ty, kteří ho ukřižovali, a omlouval je: „Otče, odpusť jim,
neboť nevědí, co činí.“ A mnohokrát nás vybízí, abychom i my odpouštěli. Učí nás modlit
se: „Odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům.“
Větší sílu a statečnost má ten, který dovede odpouštět, než ten, kdo se mstí. Písmo svaté
nám říká: „Nenech se přemoci zlem, ale přemáhej zlo dobrem.“ Kdo odpouští, vždycky
nakonec vítězí. Odpouštějme rádi a každému. Kdo nám ubližuje, za toho se zvlášť
modleme. Dojde-li k nějaké neshodě, k nějakému sporu, snažme se co nejrychleji to zase
urovnat. Dát najevo, že se vůbec nehněváme. Umět se omluvit, poprosit za odpuštění.
A může se stát, že z toho, který nám nejvíc vadil nebo ubližoval, se stane náš nejlepší
kamarád. A nejkrásnější je, že
budeme dělat Pánu Ježíši radost tím,
že se snažíme jednat jako on. A až
nás zavolá na věčnost, bude nám
soudcem plným nesmírné lásky a
milosrdenství. Ve všem tom nám
chce ustavičně pomáhat naše nebeská
Matka, Panna Maria, která je
„Útočiště
hříšníků“,
„Matka
milosrdenství“ a „Brána nebeská“.
převzato z časopisu Immaculata
č. 5/2014
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Z pamětní knihy farnosti Horní Lhota.
Náboženské poměry dle zaznamenání P. Vincence Černocha,
faráře v Horní Lhotě v letech 1909 – 1927
Komentáře ke vzniku nového státního útvaru ve střední Evropě po skončení 1. světové
války - Československa nás vedou k zamyšlení, jak a jaké to tehdy bylo. Je to doba,
kterou zažili naši rodiče a prarodiče a my mnozí současníci jsme od nich hodně vyslechli
čím vším museli projít a snášet. My dnes máme mnoho možností porovnávat a zamýšlet
se nad poměry současnými i tehdejšími i intencích velkého apoštola sv. Pavla: Všechno
zkoumej, dobrého se drž. To může dělat každý. Někdo řekne, že je to politika, o níž kolují
různé i mnohdy nelichotivé názory. Rád bych pro odlehčední na počátku zacitoval
poněkud o ní úsměvnější názor: Politika je umění přesvědčit vesničany ve vsi, kde
nemají řeku, že potřebují most, řekl v Paříži N.S. Chruščov, jak píše ve své vzpomínkové
publikaci na Otu Pavla Okamžiky Arnošt Lustig. Jinak politika je definována jako správa
veřejných věcí atd. Tomáš Akvinský považuje politický život za velmi důležitý, patřící k
lidské přirozenosti. Je však přesvědčen, že člověk v politickém životě a činném životě
vůbec nemůže dojít pokoje. Kontemplativnímu životu dává přednost před aktivním. V
Novém zákoně však naráží na zásadní význam aktivní činné lásky k bližnímu. Je možné
žít obojí, kde však aktivní život vyrůstá z kontemplativního.
Mnoho možností má člověk, které mohou ovlivnit celou kulturu. P. Černoch ve svém
kronikářském zápisu glosuje tehdejší poměry po 1. světové válce, které, se domnívám,
správně vystihl i publicista L. Jedlička ve svém Křiku Koruny svatováclavské, kdy v 1.
desetiletí Masarykova Československa se zvedl rušný boj o to, kdo vlastně osvobodil: zda
zahraniční odboj (Masaryk, Beneš, Štefánik), anebo "muži 28. října" (Švehla, Soukup,
Stříbrný). Kdyby byli účastníci věděli, že to osvobození nevydrží ani 20 let, boj by patrně
nebyl tak tuhý. Takhle ovšem vytasili meče dva bitci - osvědčení: Masaryk (anonymní
články) a Stříbrný (podepsané). Stříbrnému gentlemansky sekundoval Kramář. Masaryk v
podstatě tvrdil, že 1. za zády národa provedla 28. října převrat prapodivná společnost (za
souhlasu vídeňské vlády) 2. že se vůdcové převratu za jednání s místodržitelem
Coudenhouvem dovolávali manifestu císaře Karla, 3. že všichni čtyři vyjednavači stáli na
základě monarchistickém a za 4. že členové Národního výboru žádali na místodržiteli,
aby vymohl ve Vídni jejich uznání. V dalších tahačkách bylo dokonce řečeno, že
československý stát vznikl vlastně omylem, že 28. října to byla procházka po Václavském
náměstí a že za svou samostatnost děkujeme jakémusi náhodnému chodci, který prý
vykřikoval: Tak jsme svobodni! Toho výkřiku se pak chopila ulice a "muži 28. října"
jednali už jen v jejím vleku. Masaryk má jistě pravdu, když naznačuje, že za války byly v
české politické společnosti zhruba 3 proudy: malá menšina přesvědčených
středoevropanů (Šmeral, katolíci a la Mořic Hruban), malá menšina zahraničních
odbojářů (Masaryk, Beneš, Štefánik) a obrovská většina těch, kdo čekali za bukem, až jak
to dopadne, aby se zařídili podle toho. Masaryk se držel knihy nadporučíka rakouské
armády K.B. Nowaka, velmi pregnantně a dokonale pravdivě nazvané Chaos, ale
podíváme-li se poněkud za kulisy dějin, šlo v podstatě o to, aby domů byla "svoboda"
dovezená z ciziny. Masaryk se také stavěl proti 28. říjnu jako státnímu svátku a navrhoval
14. říjen, kdy pařížská Národní rada se prohlásila za vládu, ale pražští politikové
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Masaryka, který se vrátil až v druhé polovině listopadu, předstihli, rychle ho zvolili
prezidentem a tak odsunuli na sice nejčestnější, ale mocensky méně významné místo;
odtud si musel Masaryk zjednávat respekt vahou své osobnosti a nikoli z moci svého
úřadu. Odtud pak i spor o 28. říjen. Kdyby byl Masaryk ochoten ponechat "mužům 28.
října" alespoň drobečky vlastní slávy, patrně by spor nebyl tak ostrý, anebo by k němu
vůbec nedošlo. Ale nezřízeně, přímo fanaticky a fantasticky ctižádostivý Masaryk k tomu
ochoten nebyl. Jinak k tomu můžeme dodat jen to, že dějiny se někdy až fraškovitě
opakují: také v květnu 1945 šlo o to, aby Praha byla "osvobozena" nikoli 7. ale až 9.
května.
Posléze se vracíme k autentickému zápisu z pera P.V. Černocha a to pokračováním do
r. 1922, kdy 22. ledna zemřel v Římě Sv. otec Benedikt XV., papež míru - na chřipku. 26.
ledna pohřben, u nás 28. ledna slavné requiem s Libera. 6.2. zvolen kardinál Achille Ratti
za papeže Pia XI., korunovací. 12.2. u nás slavné Te Deum! Od sv. Martina sníh stále
drží: vlci na Moravě - u Albrechtiček. 1.4. zemřel bývalý císař Karel ve Funchalu na
Madeiře, kam vypuzen byl do vyhnanství - pronásledován a tupen Klikou židovskozednářsko-nevěrecko-luteránskou. Od 18. do 21. dubna u nás triduum pro mládež. Vedl P.
Zdislav Luskač, O.F. Dom. z Uh. Brodu, vše se zúčastnilo 457 komunikantů. (Jen asi 8
pokrokových a legionářů se nezúčastnilo-ubožáci!) Letos zima tuhá, sněhová, až do konce
dubna. 25. května na svátek Nanebevstoupení Páně první svaté přijímání školních dětí
počtem 39. Sucho stále! V květnu sprchlo jen 28 mm! Obilí zasychá, tráva spálená, jetel
spálen! V červnu 5. a 11. málo sprchlo - 18 a více - 25 mm. Kéž Bůh úrody zemské
zachovati ráčí. Drahota stále trvá, potraviny stále drahé - hovězí 1 kg 18-20 korun, másla
1 kg až 40 korun! mouka žitná 5 korun 60 haléřů. Plátno málo oblacinilo, látky též
poněkud. V Rakousku se blíží k fïnančímu zhroucení. V Rusku bolševici vraždí kněze
hájící kostely před vykrádáním. U nás dosud bolševici českosloven. odpadlíci drží
ukradené kostely - ve školách se štve proti víře katolické beztrestně. Inu, u nás není
náboženské nesvobody (ovšem pro židy, luterány, odpadlíky, nevěrce!!) Dle loňského
sčítání lidu katolíků asi 79%! (A přece mnoho se vrátilo do církve). Jen buďme katolíky
činu!! ne na papíře - a vydobudeme práva svá. Máme nové peníze 20 hal a 50 hal, pěkné
formy. Dne 25. června byl slavně posvěcen nový polní kříž nad Horní Lhotou, postavený
od kameníka Chocholáče z Újezdu nákladem rodiny Jakubíkovy. Světil Msgre Lysý, farář
bývalý zdejší, nyní v Uh. Brodě a měl účinnou promluvu. Omladina Hornolhotská kříž
ověnčila a jedna družka s mládencem měli pěkné říkání a zavěsili pak 2 věnce. Slavnosti
se zúčastnili děkan luhačovský P. Kostka, farář provodovský P. Strmiska, kvardián
Mizera OSFR, kanovník Dr. Bielek z Nitry a mnoho lidí z okolí. Slavnost byla velmi
krásná a dojemná. Dne 25. června konečně přišel vydatný déšť po delším suchu - u nás
mnoho zachráněno! 27. června schválen v Národním shromáždění pozměněný tzv. malý
školský zákon - v něm zejména o tzv. obecné nauce (obsahující jakousi laickou morálku)
jednáno! Co z toho vykvete? Nevěrečtí kantoři ještě budou ho zneužívat - a těm svrchu se
nebude brániti!
Pokračování příště
Mgr. Vladimír Měřínský
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ŽIVOT A POSLÁNÍ KŘESŤANŮ V CÍRKVI A VE SVĚTĚ
Sněm jako událost obdarování a nového porozumění
Vnitřní život církve - laici v církvi
Situace v Evropě a nejen v ní staví nás laiky před nelehké poslání, jak reagovat na
vlnu uprchlictví a velkou vlnu migrace. Jsme povoláni, jak bylo citováno v zářijovém
příspěvku podle č. 22 Záv. dokum. Plenárního sněmu katol. církve v ČR, abychom
nahlíželi na životní situace Božím pohledem a byli připraveni ke službě a nasazení pro
druhé. Současně chápali, že jsme povoláni skrze své jedinečné poslání býti "ve světě"
spolupracovníky Božími na celkové proměně stvoření a tak svým nezastupitelným dílem
přispěli k přiblížení "nové země a nového nebe" /Zj 21,1/ všude tam, kde pracujeme, kde
se veřejně angažujeme, kde trávíme svůj volný čas. Katechismus katolické církve v 7. čl.
V kapitole Spravedlnost a solidarita mezi národy č. 2439 Bohaté národy mají velkou
mravní odpovědnost vůči těm národům, které si samy nemohou zajistit prostředky
vlastního rozvoje nebo jim v tom bylo zabráněno následkem tragických dějinných
událostí. Jde o povinnost solidarity a lásky; a také o povinnou spravedlnost jestliže
blahobyt bohatých národů pochází ze zdrojů, které nebyly spravedlivě splaceny. Č. 2440
Přímá moc je přiměřenou odpovědí na bezprostřední mimořádné potřeby, způsobené
např. přírodními katastrofami, epidemiemi apod. Nestačí však napravit těžké škody vzešlé
z ubohých poměrů ani trvale uspokojovat lidské potřeby... Je třeba reformovat
mezinárodní hospodářské a finanční instituce, aby mohly lépe podporovat spravedlivé
vztahy k méně vyvinutým zemím. Je nutno podporovat úsilí chudých zemí, které usilují o
svůj rozvoj a své osvobození. Tyto zásady je třeba uplatňovat zcela zvláštním způsobem v
oblasti zemědělských prací. Zemědělci, zvláště ve třetím světě, tvoří převážnou část
širokých vrstev chudých.
VI. Láska k chudým č. 2443 - Bůh žehná těm, kteří pomáhají chudým, a kárá ty, kteří
se o ně nezajímají.: "Tomu, kdo tě prosí, dej a od toho, kdo si chce od tebe vypůjčit, se
neodvracej" /Mt 5,42/ "Zadarmo jste dostali, zadarmo dávejte" /Mt 10,8/. Ježíš pozná své
vyvolené právě podle toho, kolik vykonali pro chudé. Když se "chudým hlásá radostná
zvěst" /Mt 11,5/, je to znamení Kristovy přítomnosti. Č. 2244 Láska církve k chudým
patří k jejím pevným tradicím. Inspirujeme se evangeliem blahoslavenství. Ježíšovou
chudobou a jeho laskavostí k chudým. Láska k chudým je pro křesťana také jedním z
motivů povinnosti pracovat, aby "mohl konat dobro a pomáhat těm, kdo trpí v nouzi" /Ef
4,28/. Taková láska k chudým se netýká jen hmotné chudoby, nýbrž i četných forem
kulturní a náboženské chudoby. Navíc je třeba mít na paměti 5. č. KKC - Páté přikázání
"Nezabiješ" /Ex 20,13/ + čl. 2258 atd. Vždyť čeho jsme dnes svědky! Ptáme se po
důvodech našeho znepokojení? P. J. Buchanan ve své knize Smrt Západu vyvrací úvahu
F. Nietszeho o škodlivosti historie pro život a hovoří o zcela opačné situaci: protože
lidský smysl zcela vyvanul, hrozí tentýž důsledek: vyvrácení budoucnosti z kořenů.
Historie je nutná pro budoucnost. Poskytuje důvod i vývojovou dynamiku zároveň.
Kritizuje současný Západ z propadnutí kulturní revoluci. Když chytřejší marxisté poznali,
že klasickými prostředky marxismu, tedy násilným zvratem, nedosáhnou svého cíle,
rozhodli se, že Západ rozvrátí zevnitř, tím, že zničí jeho kulturu. Kulturní marxismus jistě
slaví své duchovní hody a veliká společenská vítězství, avšak musíme se ptát, proč
západní civilizační hodnoty prokázali tak málo rezistence vůči agresivní kulturní revoluci,
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jež má kořeny v 60. letech min. století. Historik E. Panofsky vyslovil krédo: "Humanista
odmítá autoritu, ale respektuje tradici." Tradice je bází svobody. Došlo k příklonům k
novým autoritám, projevující se netolerancí k těm, kdo s nimi nesdílejí jejich despekt k
tradici. Pohrdání tradicí - rys marxismu, jenž byl hybnou silou všech totalitních hnutí
minulého století. Nezvítězila univerzalizující se liberální demokracie. Vyhrál kulturní
marxismus, kulturní revoluce. Celá popkultura je postavena na zuřivém odmítání Západu,
ač přijímá jeho kulturní a civilizační mimikry. Masovost oslabila společenskou vůli vážit
si svých elit. V 60. letech 20. století stál vysokoškolský pedagog na samém vrcholu
společenského žebříčku v USA i v Evropě, dnes jeho místo zaujaly profese, jež ležely na
jeho samém dně. Znepokojivý jev, protože intelektuální elita jsou pružinou každého
civilizačního a kulturního pohybu, jejich ostrakizace poč. 90. let znamená, že společnost
je na cestě k sebevraždě. Srovnejme s koncem Říma jako velmocí. Tento starý Řím v
době svého nejhlubšího úpadku se stal snadnou kořistí barbarů ne proto, že by vyhasly
jeho ekonomické zdroje, ale proto, že v širokém měřítku přestal respektovat své duchovní
elity. A tak se Catonovo Ceterum autem censeo netýkalo Kartága, nýbrž samotného
Říma. Hrana dnes zvoní nám!
Mgr. Vladimír Měřínský

Malování farního kostela sv. Diviše v Horní Lhotě.
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Název následujícího příspěvku není úplně přesný, ale vystihuje několikaletou
diskuzi o potřebě investovat síly a peníze do běžné údržby našeho kostela. Věděli jsme,
že tyto práce zaberou určitý čas, kdy bude nezbytné přerušit pravidelnou službu věřícím,
proto jsme považovali za vhodné vyčkat na vysvěcení kostela v Dolní Lhotě.
Tato situace nastala a logickým termínem, na který jsme se zaměřili je příprava
obnoveného kostela na pouť – památku sv. Diviše, patrona kostela. Rozhodli jsme se, že
vedle vymalování interiéru kostela je nezbytně nutné obnovit okna, dveře, okenice na
věži; vyměnit svítidla a současně přistoupit i k některým opravám v bezprostředním okolí
kostela. Podle domluvených dohod či vynucených změn na poslední chvíli se úpravy
dřevěných konstrukcí ujala firma Josefa Kolaříka, elektroinstalace Rostislav Polách ve
spolupráci s firmou ELMO, a malířských prací firma Zbyňka Repatého.
Obnova truhlářských konstrukcí, včetně nátěru Misijního kříže proběhla již v srpnu.
Současně byl uskutečněn dílčí průzkum barevnosti interiéru se sondami v dosažitelných
výškách a po diskusi s arch. Meluzínem a panem Poláškem ohledně barevného řešení
vyřízeno patřičné povolení na památkovém odboru MěÚ v Luhačovicích. 1. pátkem v září
jsme přerušili pravidelný pořad bohoslužeb v Horní Lhotě a následující sobotu, 5.9. jsme
vystěhovali mobiliář kostela do fary, lavice a další objemnější věci do stanu zapůjčeného
obcí Horní Lhota a postavili lešení. Předpokládali jsme pouze drobné opravy podkladu
malby, ale ukázalo se, právě podklad není pevný a hrozí možné „odlupování“ i s novou
malbou. Proto bylo nezbytné přistoupit k důkladnější úpravě podkladu, jeho zpevnění,
často i zednickým úpravám podkladní omítky. To je taky důvod, proč se práce protáhly
prakticky až do dnešních dnů. Současně se při čištění staré malby, objevily pozůstatky
dřívějších úprav – především historický medailonek Nejsvětější svátosti na vítězném
oblouku i s pozdějším nápisem „DŮM MŮJ JE DŮM MODLITBY“. Tento byl zde
napsán podle svědectví pamětníků v roce 1962. Myslím, že jediným možným
rozhodnutím bylo obnovení medailonku a současně doplnění vítězného oblouku. Zvolili
jsme citát z Janova evangelia. K této odborné práci jsme přizvali pana Petra Káňu.
Vedle prací v interiéru opravujeme barvu fasády kostela, částečně rekonstruujeme
kříž u farního domu, obraz Svaté rodiny v okně fary, připravujeme přemístění pomníků u
bočního vchodu do kostela.
Velké poděkování, Pán Bůh zaplať, patří
všem jmenovaným a především nejmenovaným
farníkům, bez kterých se toto dílo nemohlo podařit.
Myslím muže, kteří kostel odstrojili, vynesli lavice,
přivezli, postavili lešení a po ukončení prací
namontovali vše zpět, myslím na práce odborné
restaurační na kříži, práce zednické a další.
Poděkování patří ženám, které obětavě kostel 3
dny uklízely, všem za finanční dary a nezbytné
prosby v modlitbách.
Máme – myslím, hezký, čistý kostel. Je teď
jenom na nás, abychom často přicházeli za Pánem
Ježíšem do Jeho chrámu pokud možno se srdcem
tak čistým, jako nová malba.
J. Šenovský
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Pořad bohoslužeb v říjnu 2015 – farnost Újezd
1. října : Čtvrtek
Sv. Terezie od dítěte 19.00 Dr.:
Ježíše,panny a uč.c.
15.30 Új.:
2. října : Pátek
1. pátek v měsíci
18.30 Sl.:
říjnu

16.00 Lo.:

Za + Maliňákovu, rodiče Maliňákovy, Hosoňovy, duše
v očistci a pomoc Ducha svatého pro živou rodinu
Za + Miloslava Fiodora, dva syny, baratra, rodiče,
Marii a Josefa Šůstkovy, sourozence, rodiče, duše
v očistci a Boží požehnání pro živou rodinu
Za manžela Josefa Drgu, Marii Slavlíčkovou, rodiče
Drgovy a živou rodinu
Na úmysl dárce

7.00
8.15
9.40
11.00

Za členy živého růžence z Vysokého Pole
Za členy živého růžence ze Slopného
Za členy živého růžence z Újezda
Za členy živého růžence z Drnovic

Sv. andělů strážných

3. října : Sobota
Sobotní památka
4. října : Neděle
27. neděle
v mezidobí
Sv. Františka z Assisi

Za + manžela, rodiče, duše v očistci a živou rodinu

6.30 Új.:

Új.:
Sl.:
Új.:
Dr.:

5. října : Pondělí
Ferie

17.35 Új.:

Za farníky

6. října : Úterý
Sv. Bruna, kněze

19.00 Dr.:

Za živou rodinu Machů, na poděkování za přijaté
dobrodiní.
Za rodiče Karla a Jiřinu Janošovi, ostatní příbuzenstvo,
duše v očistci a Boží ochranu pro živé rodiny
Za + rodiče Hetmerovy, dvě dcery, Františku Tichou,
za + rodiče Urbaníkovy, dva syny, dceru
a duše v očistci
Za + Františka Marcaníka, sourozence, švagrové,
snachy Marii a Věrku, a Boží požehnání pro živou
rodinu
Za + Vladimíra Kráčalíka, rodiče z obou stran, jejich +
děti, duše v očistci, dar zdraví a Boží požehnání pro
živé rodiny
Za + Josefa Hlavenku, rodiče a rodinu Strnadovu
Za + rodinu Kovaříkovu, Kozubíkovu, Lauterbachovu
a Novákovu
Děkanátní pouť za obnovu rodin ve Štípě

17.35 Új.:
7. října : Středa
Panny Marie
Růžencové

18.30 Sl.:

8. října : Čtvrtek
Ferie

19.00 Dr.:

9. října : Pátek
Sv. Dionýsia a
druhů, mučedníků

15.30 Új.:

10. října : Sobota
Ferie

11. října : Neděle
28. neděle
v mezidobí

18.30 Sl.:
6.30 Új.:

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

12. října : Pondělí
17.35 Új.:
Sv. Radima, biskupa

ČR

Ku

An
ČR
FLu
KMa

On

FŠ

SJ
FŠ

Za členy živého růžence z Loučky
Za + Pavla Heinze, jeho bratry, rodiče a Boží
požehnání pro celou živou rodinu.
Za farníky (sv. křest)
Za + rodiče Častulíkovy, Šomanovy, + rodinu
Zámečníkovu, Zvonkovu a duše v očistci

FŠ
ČR

Za + Františka Častulíka k nedožitým osmdesátinám,

On
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Ra
Ov

13. října : Úterý
Ferie
14. října : Středa
Sv. Kalista I.,
papeže
a mučedníka

19.00 Dr.:
17.35 Új.:

18.30 Sl.:

15. října : Čtvrtek
19.00 Dr.:
Sv. Terezie od
Ježíše, panny a uč.c.
15.30 Új.:
16. října : Pátek
Svaté Hedviky,
Sv. Markéty Marie
Alaquoque, řeholnic 18.30 Sl.:
17. října : Sobota
Sv. Ignáce
Antiochijského,
biskupa a
mučedníka
18. října : Neděle
29. neděle
v mezidobí
Sv. Lukáše,
evangelisty

19. října : Pondělí
Sv. Izáka a druhů,
sv.Pavla od Kříže

20. října : Úterý
Ferie

6.30 Új.:
11.30 Új.:
16.00 Lo.:
7.00 Új.:
8.15 Sl.:

22. října : Čtvrtek
Ferie
23. října : Pátek
Sv. Jana
Kapistránského,
kněze

Za + Josefa a Amálili Buriánkovy, syny Stanislava
a Josefa, Františka Buriánka, rodiče Buriánkovy,
Bližňákovy, Boží pomoc a ochran u Panny Marie pro
živou rodinu
Za + Františka Pavelku, dva bratry a Boží požehnaní
pro živou rodinu
Za + Jana a Františku Kořenkovy, jejich + rodiče, syna
Stanislava a Boží požehnání pro živou rodinu
Svatební mše sv.
Za + Františka Fojtíka, + rodiče z obou stran a celou
živou rodinu

JM

Ov

SV

Za + Marii Martinkovu (výroční mše svatá)
Za živou a zemřelou rodinu Svobodovu, Kohnovu,
Tormovu a Pulkrábkovu.
Za živé i + členy mysliveckého sdružení z Újezda,
Vysokého Pole a Loučky ke cti sv. Huberta
Za + Josefa a Ludmilu Trčkovy, rodiče z obou stran,
duše v očistci a ochranu a pomoc Boží pro živou
rodinu

Am
SJ

17.35 Új.:

Za Františka Macíka, 10 let úmrtí, dar zdraví a Boží
ochranu Panny Marie pro živou rodinu

On

19.00 Dr.:

Za zemřelé rodiče Častulíkovi, dceru Annu, jejího
manžela, syna Jana a jeho manželku a za duše v
očistci.
Za rodiče Malotovy, syna Františka, Josefa Šeligu
a Boží pomoc pro živé rodiny
Za + Václava Zelenku, jeho rodiče a živou rodinu
Zelenkovu a Kozubíkovu.
Za zemřelou rodinu Tichů a Kysučanovu a dar zdraví
pro živou rodinu.
Za + manžela, rodiče Hlavicovy, Fojtů, Milana
Kürchnera, jeho rodinua duše v očistci
Za + manžela, Otilii a Věru Fiodorovy, rodinu
Váňovu, duše v očistci a Boží požehnání pro živou
rodinu

9.40 Új.:
11.00 Dr.:

17.35 Új.:
21. října : Středa
Ferie

Za + rodiče Zádrapovy, tři syny, celou + rodinu a duše
v očistci
Za Annu Frýželkovou k 10. výročí úmrtí, jejího +
manžela Josefa, + Annu Pavlíkovou a boží požehnání
pro živou rodinu
Za + rodiče Pláškovy, duše v očistci a dar zdraví pro
živou rodinu
Za + Miroslava Opravila, nemocnou manželku ,rodiče
a tetu Ludmilu a dar zdraví pro živou rodinu

18.30 Sl.:
19.00 Dr.:
15.30 Új.:
18.30 Sl.:
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An
SV

SV

SJ

6.30 Új.:
24. října : Sobota
Sv. Antonína Marie
Klareta, biskupa812 16.00 Lo.:

Za + rodiče Sucháčkovy a Chromíkovy, jejich + děti,
snachu Ludmilu, dar zdraví a Boží ochranu pro živé
rodiny.
Za rodiče Fojtů, dva syna, snachu, tři zetě, duše
v očistci a Boží ochranu pro celou rodinu

Ku

25. října : Neděle
30. neděle
v mezidobí
Adorační den
v Újezdě
Středoevropský čas

Na dobrý úmysl
Za + Marii Pavelkovu (výroční mše sv.)
Za + Ludmilu a Františka Vítkovy, ochranu a pomoc
Boží pro živou rodinu
Za + rodiče Tiché, syna, rodiče z obou stran, dva zetě,
Viléma a Jana Kysučanovy a duše v očistci

FŠ
ČR

26. října : Pondělí
Ferie
27. října : Úterý
Ferie
28. října : Středa
Sv. Šimona a Judy,
apoštolů
29. října : Čtvrtek
Ferie

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

Za rodiče Mozgvovy, dceru, živou a + rodinu

17.00 Dr.:

Za + Zdeňku Staňkovu, Božku Machů, vnuka a Boží
požehnání pro celou rodinu
Za rodiče Mozgvovy, děti, rodiče Janáčovy, duše
v očistci a dar zdraví pro celou rodinu
Za Jindřicha Váňu, švagry, rodiče s obou stran, boží
požehnání pro živou rodinu.
za + Annu a Otakara Hříbkovy, jejich rodiče a
sourozence, a boží požehnání pro živou rodinu

On

15.20 Új.:
17.30 Sl.:
17.00 Dr.:
15.20 Új.:

30. října : Pátek
Ferie
17.30 Sl.:
31. října : Sobota
Sv. Wolfganga,
biskupa

FL
Ov

6.30 Új.:
16.00 Lo.:

Za + Jana Šimoníka, rodiče, jejich děti, pět zeťů,
prarodiče, manžely Olejníkovy, Anastázii Olejníkovu,
duše v očistci a dar zdraví a Boží požehnání pro živé
rodiny
Za + rodiče Bartošovy, + syna, + zetě, jejich rodiče a
prarodiče a + rodiče Talašovy
Za farníky
Za členky modlitební skupiny matek

JM

Ov

FŠ

Pořad bohoslužeb - farnost Horní Lhota
1. října : Čtvrtek
Sv. Terezie od dítěte
Ježíše,panny a uč.c.
2. října : Pátek
1. pátek v měsíci
říjnu

16.00 HL.:

Za zemřelého Aloise Majzlíka, jeho rodiče, dar zdraví
a boží požehnání pro celou živou rodinu.

17.30 HL.:

za + Jaroslava Kutáčka, syna v cizině, celou živou a
zemřelou rodinu a duše v očistci

17.30 DL.:

Za Františka Katauera, rodiče Katauerovy, rodiče
Vánovy,jejich syna Jaroslava a Boží požehnání pro
celou živou rodinu.

Sv. andělů strážných

3. října : Sobota
Sobotní památka P M
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4. října : Neděle
27. neděle
v mezidobí

9.00 HL.:
10.30 DL.:

Sv. Františka z Assisi

Za + Aloise Váňu, dvoje rodiče, dceru Miladu, dar
zdraví a Boží ochranu pro celou živou rodinu
Za + Emila Vodičku, rodinu Mikuláškovu, za dar
zdraví a Boží poehnání pro celou živou rodnu

8. října : Čtvrtek
Ferie
9. října : Pátek
Sv. Dionýsia a druhů,
mučedníků
10. října : Sobota
Ferie

16.00 HL.:

Za + rodiče Váňovy a Žáčkovy, duše
v očistci a pomoc Panny Marie všem lidem dobré vůle

17.30 DL.:

Za členy živého růžence

11. října : Neděle
28. neděle
v mezidobí

9.00 HL.:
10.30 HL.:

Za farníky a poutníky
Za + rodiče Jedlovcovy, dceru Marii, zetě Františka,
manžele Máčalíkovy a syna, duše v očistci, Boží
pomoc a ochranu Panny Marie pro celou živou rodinu.

12. října : Pondělí
Sv. Radima, biskupa

17.00 SE.:

Za + Miroslava Polomíka, syny,rodiče, s prosbou o
dar zdraví pro celou živou rodinu.

15. října : Čtvrtek
Sv. Terezie od Ježíše,
panny a uč. církve

16.00 HL.:

Za zemřelé rodiče Adolfa a Jiřinu Václavíkovy, jejich
rodiče, ochranu a Boží požehnání pro celou živou
rodinu

17.30 DL.:

Za rodiče Plškovi, neteř Petru, prarodiče Šenovské,
dceru, syny a dar zdraví pro živou rodinu

17.30HL.:

Za + rodiče Kuželovy, syna Miroslava, Marii
Ambrůzovu, dceru Marii, manžela Václava, dar víry,
zdraví a Boží ochranu pro živé rodiny

16. října : Pátek
Svaté Hedviky,
Sv. Markéty Marie
Alaquoque, řeholnic
17. října : Sobota
Sv. Ignáce
Antiochijského,
biskupa a mučedníka
18. října : Neděle
29. neděle
v mezidobí
Sv. Lukáše, evangelisty

19. října : Pondělí
Sv. Izáka a druhů,
sv.Pavla od Kříže
22. října : Čtvrtek
Ferie
23. října : Pátek
Sv. Jana
Kapistránského, kněze

Děkanátní pouť za obnovu rodin ve Štípě

10.30 DL.:

Na poděkování manželů Šenovských za 30 let
společného života s prosbou o Boží ochranu pro celou
rodinu.
Za farníky (sv. křest)

17.00 SE.:

Mariánské večeřadlo a mše sv. (P. Stříž)

16.00 HL.:

Za zemřelou Aloisii a Antonína Řezníčkovy, dceru
Miladu, zetě Vladimíra, dar zdraví
a Boží požehnání pro živou rodinu.
Za zemřelou Antonii Brunikovou, Josefa a Františku
Maňasovi z Dolní Lhoty, za živou a zemřelou rodinu
Maňasovu, Brunikovu a Žáčkovu a za duše v očistci.

9.00 HL.:

17.30 DL.:
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24. října : Sobota
Sv. Antonína Marie
Klareta, biskupa812
25. října : Neděle
30. neděle
v mezidobí
Středoevropský čas
26. října : Pondělí
Ferie

29. října : Čtvrtek
Ferie
30. října : Pátek
Ferie
31. října : Sobota
Sv. Wolfganga,
biskupa

17.30 HL.:

Za zemřelého Aloise Váňu, dvoje rodiče, dceru
Miladu, duše v očistci a Boží ochranu pro celou živou
rodinu.

9.00 HL.:
10.30 DL.:

Za + Marii Šimonů (výroční mše sv.)
Za + Jana a Františku Masařovy jejich rodiče,
sourozence a duše v očistci

17.00 SE.:

Za rodinu Novosadovu, Manduchovu, Roubalíkovu,
Váňovu a duše v očistci.

16.00 HL.:

Za + rodiče Rakovy, Ludvíka Raka, Luboše Raka,
manželku a živou rodinu

17.30 DL.:
17.30 HL.:

Za Bohumila a Miladu Maňasovy, dceru Miladu,
rodiče z obou stran a dar zdraví a ochranu pro celou
živou rodinu.

Začátky mše svaté ve všední dny mohou být z vážných důvodů změněny. Sledujte prosím
nedělní ohlášky a týdenní vývěsky v kostele. Volné mše svaté si můžete objednat nejlépe
e-mailem, prostřednictvím našich webových stránek: www.farnostujezd.cz

Zprávy a informace
Pravidelně opakované akce v kostele v Dolní Lhotě:
Každé úterý v 18 hodin - růžencové společenství (Jiřinka)
Každá středa 17 - 20 (spíš 19) - Večery chval - zkouška (Radim, Silvie)
Každá středa od 20 - Modlitby matek (Monika)
Sudé pondělí od 19:00 - Společenství (Jiřinka)
Sudé úterý od 19:00 - Společenství (Radim, Silvie)
Liché pondělí od 17h cca 1,5 hod. - Společenství dětí (Monika)
Každá první sobota v měsíci - Večery chval (po mši)
Pravidelně opakované akce v kostele v Újezdě:
Každý pátek ve 14.30 hodinová adorace před Nejsvětější svátostí
Každá první neděle v měsíci ve 13.30 modlitby matek a babiček za děti a vnoučata
Každá druhá sobota v měsíci 17.00 modlitby maminek za děti
Růžencová pouť v Uherském Brodě v sobotu 3. a v neděli 4. Října. Hlavní mše sv.
v neděli v 10.30 hodin za účasti otce biskupa Josefa Hrdličky.
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Adorační den v Újezdě v neděli 25. října. Svátost oltářní bude vystavena po velké mši
svaté. V 17.00 hodin bude společná adorace, svátostné požehnání a zakončení adoračního
dne.
Kaplička sv. Františka z Assisi nad Újezdem potřebuje generální opravu. Kromě toho
uvnitř v této kapli je doslova skladiště sakrálních předmětů, které tam nanosili lidé, kteří
se chtěli těchto předmětů
zbavit.
V letošním roce bychom rádi
místo odvodnili, aby voda
nepoškozovala základy. Díky
suchému létu, byla stavba
vysušena, proto byla kaplička
prozatímně přikryta a přistoupí
se k vybudování krovu a k
zastřešešení. Pak se přistoupí
k úpravě interieru. Kaple zůstane otevřená, aby nedocházelo
k vypáčení dveří vandaly.
Upřímné Pán Bůh zaplať
všem, kteří nabídli pomoc,
jakož i všem, kteří přispěli na
tuto akci finančně jak při sbírce
v neděli, nebo ostatními dary. Po dokončení oprav bude kaplička znovu požehnána, aby
toto místo sloužilo k soukromé modlitbě věřících.

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

3.10.:
10.10.:
17.10.:
24.10:
31.10.

12.
13
14.
15.
16.

7.
8.
9.
10.
11.

16.
1.
2.
3.
4.

10.
1
2.
3.
4.

------------------------------------------------------------------------------------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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Otec arcibiskup Jan Graubner
a farnost Štípa
Vás zvou na pouť
valašskoklobouckého děkanátu

ZA OBNOVU RODIN
A NOVÁ KNĚŽSKÁ POVOLÁNÍ
DO ŠTÍPY
V SOBOTU 10. ŘÍJNA 2015
Program pouti:
15.00 Růženec světla – zajišťuje farnost Brumov.
16.00 Adorace farnost – zajišťuje farnost Slavičín.
17.00 Mše svatá s otcem biskupem Josefem: - zajišťuje farnost
Újezd.
Autobus odjede z Drnovic ve 13.30 hodin
Přihlaste se prosím co nejdřív u otce Jana
- 20 -

