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JÁ JSEM VZKŘÍŠENÍ A ŽIVOT.
KAŽDÝ, KDO ŽIJE A VĚŘÍ VE
MNE, NEUMŘE NA VĚKY.
Modlitba za zemřelé patří k nejstarší křesťanské tradici.
Vzpomínka na mrtvé se koná při
každém
slavení
bohoslužby
(eucharistie). Východní i západní
křesťanská liturgie věnuje určitý den
zvláštní vzpomínce na všechny
zemřelé. Na Západě se tato výroční
vzpomínka na všechny věrné zemřelé
slaví 2.11. Její slavení zavedl sv.
Odilo, benediktinský opat z Cluny
(998), a brzy se rozšířilo i mimo
benediktinské kláštery; od 14. století i
do Říma a Aragonie. Papež Benedikt
XIV. tento zvyk potvrdil (1748) a
rozšířil pro všechny kněze ve
Španělsku, Portugalsku a Latinské
Americe; v roce 1915 bylo tento zvyk
zaveden pro celou církev.
Každá svíčka na hřbitově nebo v domácnosti nám může zpřítomnit světlo velikonoční
svíce – paškálu, tedy té svíce, která je symbolem vzkříšeného Krista, symbolem naší
naděje. Ve světle Kristova vzkříšení potom není památka na zesnulé jen prostorem
zármutku a vzpomínání, ale je ozářena světlem, které ukazuje k vrcholné
budoucnosti. (Aleš Opatrný)

PLNOMOCNÉ ODPUSTKY PRO DUŠE V OČISTCI.
Zvláště začátkem listopadu povzbuzuje církev své věřící, aby se modlili za zemřelé a
tím jim také získávali odpustky. Podmínky k získání odpustků: Stav milosti
posvěcující, ten den sv. přijímání, modlitba na úmysl sv. otce a od 1. Do 8.11. při
návštěvě hřbitova pomodlit se za zemřelé. Za stejných podmínek 1.11. odpoledne a
2.11 po celý den, navštívíme-li kostel a pomodlíme se tam Otče náš a Věřím v Boha
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ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY
Úmysl všeobecný: Abychom se uměli otevřít osobnímu setkání a dialogu se všemi
lidmi, také s těmi, kdo mají jiné přesvědčení než my.
Úmysl misijní: Za církevní pastýře, aby hluboce milovali své stádce, a tak ho mohli
doprovázet na cestě a udržovat jeho naději živou.
Úmysl národní: Za Boží útěchu pro ty, kdo trpí ztrátou svých blízkých zvláště z
důvodu nenávisti a válek.

Z FARNÍCH MATRIK
Do společenství víry jsme skrze svátost křtu v měsíci září a říjnu 2015 přijali:
Kristýnu Terezii Žáčkovu
Anežku Marii Heinzovou
Terezii Kozubíkovou
Amálii Emu Moudříkovu
Antonína Valáška

Dol. Lhota
Sehradice
Dol. Lhota
Hor. Lhota
Loučka

Šimona Boráně
Adama Ždanova
Zdeňka Jana Žáčka
Matyáše Slívu

Sehradice
Sehradice
Sehradice
Sehradice

Svou společnou cestu před Božím oltářem začali v říjnu 2015:
Michal Gregor
Pavla Kráčalíková

Lipina
Dolní Lhota

Tomáš Machů
Kateřina Janušková

Vysoké Pole
Újezd

Adam Petráš
Petra Barcuchová

Slopné
Vysoké Pole

Martin Kořenek
Tereza Káňová

Vlachovice
Nedašov

V měsíci říjnu 2015 odešli na věčnost a byli pohřbeni:
25. října 2015:
Ladislav Vojáček
Sehradice

90 let

31. října 2015:
František Mlýnek
Slopné

86 let

Ze života

Jana
„Kdyby už nebyla žádná naděje, naše srdce by puklo.“
T.Fuller
Třítýdenní dovolená v Alžírsku skončila. Plni dojmů jsme se s manželem vraceli
domů. Letadlo klesalo nad ruzyňským letištěm a já si umiňovala, že hned musím poslat
telegram taťkovi, který měl ten den svátek. Za rok a tři týdny po mně se našim narodila
druhá holka. Přesto dostala jméno po taťkovi. Copak asi všichni doma dělají? Hned
musím dát vyvolat ty filmy, ať vidí, kde všude jsme byli.
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V odbavovací hale nás čekal vzkaz: “Jeďte rovnou do Hronova, Jana se před pěti dny
zabila v autě, čekají na vás s pohřbem. “Vyrůstali jsme spolu téměř jako dvojčata. Později
k nám přibyl ještě bráška. Milovali jsme se, občas jsme se i pořádně servali, tak jako
všichni normální sourozenci. Když hrozil výprask, semkli jsme se v jeden šik a bránili
jeden druhého. Normální rodina. A najednou jako blesk z čistého nebe, taková rána. V té
chvíli by mě nikdo nepřesvědčil, že je možné to přežít.
„Časem objevíte i líc té mince, jejíž rub teď tak bolestně vnímáte.“ Tuhle moudrou
větu mi v oněch dnech plných beznaděje napsal vzácný moravský kněz P. Antonín
Šuránek jako odpověď na moje zoufalé a naléhavé “proč“. Velmi jsem si ho vážila a
věděla jsem, že by se k frázi nikdy nesnížil. Ale pochopit to a přijmout, to jsem schopna
nebyla. A tak jsem s tím dopisem běhala po kuchyni jako tygr v kleci, a kdyby nebyl od
P. Šuránka, zcela jistě bych ho roztrhala na kusy. To odpoledne jsem skončila pod
duchnou, kam jsem si zalezla s křížem, sundaným z hřebíčku na stěně. Tiskla jsem ho
k sobě i s korpusem a stále nic nechápala. P. Šuránek se nemýlil. Jenom muselo uplynout
hodně vody, než přišel den, kdy jsem byla schopna dát mu za pravdu. Přežili jsme
všichni, i když si to z počátku nikdo z nás nedovedl představit. Taťka s tou bolestí žil
ještě osm let, a když umíral, těšil se na setkání s Janou a moc rád a moc hezky o tom
mluvil. Maminka s touto jizvou v srdci žila plných sedmadvacet let a svým úsměvem,
optimismem a věčně dobrou náladou denně nevědomky, avšak úspěšně infikovala své
okolí. Rodina zůstala celá, nikdo se neztratil, jenom jsme momentálně na dvou místech.
Dočasně.
Podle M.Svatošové zpracoval V.Ulrich

Cesty českého národa
12. díl
BÍLÁ HORA – KALVÁRIE ČESKÉHO NÁRODA
Utrpení českého národa jest bezměrné…
Bylo tedy v ubohé vlasti naší jako za parného letního dne před bouří děsnou a
záhubnou. Neustali totiž protestantští stavové ve vzpouře své, ale zvolili si krále
nezákonného. Čekal by každý vlasti oddaný Čech, že nyní zvolí si čeští šlechtici Čecha
rozeného. Ale jim nejednalo se o řeč naši drahou, ani o národnost. Zvláště usilováním
českých bratří zvolili si Němce Fridricha, kalvína, který ani slůvka českého neznal,
mladíka nezkušeného, neschopného. Lid sám přitom všem zůstal v celku nečinným,
poněvadž věděl, že se tu jedná hlavně o panské výhody a výsady. Tak měla nešťastná
vlast krále dva, a to oba korunované, jelikož i Fridrich korunovati se dal. Bylo patrno, že
se věc bude rozhodovati krví a mečem. Bedřich jsa od německých knížat, kteří sami chtěli
býti králi českými, opuštěn, i Turkovi chtěl království České v poplatnost přivésti, aby mu
pomohl proti Fridrichovi!
Bílá Hora
Došlo k boji. Ferdinand II. hájil si svou korunu, kterou měl zákonitě, a odbojní páni
čeští hájili korunu nezákonnou pána svého, ač byl již ukázal, že za jeho vlády hrozí
zhouba nejen katolické víře, nýbrž i luteránům – a drahému jazyku našemu. Boj byl
rozhodnut 8. listopadu 1620 na Bílé Hoře. Ferdinand II. zvítězil.
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Co následovalo, bylo ranou hroznou na národ náš. Ferdinand II. viděl, že i po útěku
Fridrichově protestantský vojevůdce Mansfeld pořád ještě stál se znamenitou silou
válečnou v Čechách a vyjednával s evangelickou jednotou v Německu, aby mu jen poslali
peníze, že začne vojnu znova. Rozhodl se tudíž pro přísné potrestání revolucionářů.
Sedmadvacet mužů stavu panského, rytířského i městského bylo odsouzeno k smrti a
rozsudek vykonán dne 21. června 1621. Ne bez dojmu lez čísti obšírné popsání této
popravy. Ale cit, chceme-li viděti pravdu, nesmí býti tolik zachvácen, aby vzal v otroctví
rozum. Uvážíme-li s rozumem tyto události, musíme jako pravdu držeti tyto věty:
1. Válka, jež skončila bitvou na Bílé Hoře, byla revoluční válkou protestantských
stavů proti zákonitému králi, ne pak válkou českého národa.
2. Tato válka nebyla válkou náboženskou, nýbrž pod záminkou náboženství byl to boj,
jímž hledány byly prospěchy stavů.
3. Nebyla to vůbec válka o řeč a národnost českou!
Pokračování příště (co zavinilo Bílou Horu)podle knihy Cesty, kterými šel český národ
v dobách slávy, úpadku a nového vzkříšení od E. Brynycha
připravil a upravil Vojta Chupík

Godzone
(periodické okénko pro mládež našich farností)
Akce na měsíc listopad
Večer chval (Dolní Lhota)
Večer chval (Újezd)
Godzone Tour (Brno) (hudební, taneční, divadelní a video produkce pro
mládež, svědectví mladých, jak Bůh změnil jejich životy, vstup zdarma,
více informací: tour.godzone.sk)
20.22.11.2015 „Véčka“ = víkend pro vedoucí (fara Horní Lhota, formační víkend pro
všechny vedoucí, kteří připravují nebo chtějí připravovat křesťanské
tábory pro děti a mládež, více informací u Vojty Chupíka)
27.11.2015
Mládežnická mše svatá (Valašské Klobouky)
28.11.2015
Adventní vigilie (Dolní Lhota)
07.11.2015
14.11.2015
20.11.2015

Myšlenka
Neboj se pozemských bouří. Tvůj anděl strážce tě chrání. (sv. Terezie od Dítěte Ježíše)
Každému člověku dává Bůh neustálý doprovod konkrétního anděla. Vzniká mezi námi
zvláštní pouto, které nepřestane existovat ani po našem vstupu na věčnost. Je to
bezpochyby vazba vzájemné lásky a zodpovědnosti.
Andělova starostlivost není nějaká „přikázaná láska“. Anděl miluje silou celé své bytosti
všechno to, co miluje Bůh. Proto miluje svěřeného člověka upřímně a nezištně, bez
jakéhokoli pocitu donucení. V tajemných plánech Boží prozřetelnosti dostává za úkol vést
nás do věčného domova k Otci. Toto poslání má za úkol především pomáhat člověku při
jeho úsilí o stále větší dobro a střežit i ty nejmenší projevy dobra. V centru andělovy
pozornosti je nepochybně také naše utrpení. (převzato z vira.cz)
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Svatí z kalendáře
Sv. Markéta Uherská
svátek 16. listopadu 2015
Pocházela z anglosaské knížecí rodiny, narodila se v Uhrách a provdala za skotského
krále Malcolma. Měla 8 dětí, z nichž dvě byly později prohlášeny za svaté. Na
královském dvoře uplatňovala křesťanské zásady a zasloužila se o dobro pro celou zemi.
Podle mnicha Teodoricha žila evangelní milosrdnou lásku tak, že "denně posluhovala
chudým, navštěvovala špitály, dávala budovat kostely i kláštery, osvobozovala otroky a
poskytovala pohostinství cizincům i uprchlíkům." Zemřela ve věku 47 let na
edinburgském zámku, milovaná skotským lidem, který v ní oprávněně viděl světici.

Facebook
Od října nás můžete sledovat na naší nové facebookové stránce s názvem Animátoři
farností Újezd a Horní Lhota. Na této stránce se objevují aktuální informace o dění
v našich farnostech týkajícím se hlavně mládeže. Uvidíte tu plakátky akcí, propagační
videa na akce, fotky a ještě více. Stačí dát této stránce LIKE a zakliknout si, že chcete
DOSTÁVAT UPOZORNĚNÍ. Pak se k vám novinky dostanou tou nejrychlejší cestou.

Slovníček

Vigilie  ve starší češtině také svatvečer, je bohoslužba v předvečer náboženského svátku,
slovo pochází z latinského vigilia, což znamená bdění

Pro zasmání
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DĚTI
Drahé děti, začátkem listopadu vzpomínáme na ty naše blízké, kteří již zemřeli. Modlíme
se za ně, aby došli do nebe. Při návštěvě hřbitova můžeme rozsvítit na hrobě svíčku,
položit věneček nebo květiny na hrob, ale hlavně se pomodlit za ty, kteří už nejsou mezi
námi
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MINISTRARE
(periodické okénko pro ministranty)
Zdravíme vás, kamarádi od oltáře, minule jsme si řekli o patronech ministrantů … pro
zopakování … našimi patrony jsou: sv. Tarsicius, sv. Dominik Savio a sv. Václav. To
jste možná už věděli, ale určitě nevíte, kteří ministranti se stali svatými … a není jich
málo. Byli to stejní kluci jako vy a nežili ve vůbec lehké době, a přesto byli Bohu věrní –
chodili často do kostela ministrovat, modlili se každý den, chodili ke zpovědi hned, jak
udělali něco špatného, a pomáhali ostatním. A takoví můžete být i vy!!! I vy se můžete
stát svatými … Tak co? Jdete do toho?

ČEŠTÍ MINISTRANTI
sv. Václav (+ 935) - kníže, hlavní patron České země
sv. Vojtěch (+ 997) - druhý český biskup
sv. Jan Nepomucký (+ 1393) - kněz, umučený pro věrnost církvi

CIZÍ MINISTRANTI
sv. Tarsicius - byl ubit v Římě kolem roku 200, když nesl svaté přijímání křesťanům, kteří
byli při pronásledování církve odsouzeni na smrt
sv. Dominik Savio (+ 1857) - zbožný chlapec, vychovávaný Donem Boskem, zemřel velice
mladý
sv. Alois z Gonzagy (+ 1591) - zemřel mladičký během moru v Římě, když do posledních
sil sloužil nemocným
vedoucí ministrantů z Újezdu a Dolní Lhoty

***
Z pamětní knihy farnosti Horní Lhota.
Náboženské poměry dle zaznamenání P. Vincence Černocha,
faráře v Horní Lhotě v letech 1909 – 1927
Při výpisu událostí ze zdejší kroniky jsme dospěli do počátku 20. let 20. století, kdy
místo z Vídně nám počato bylo vládnuto z Prahy. Nezbývá nám než o tom přemýšlet,
máme na to čas a pohodlí a je to přemýšlení čistě teoretické, protože na svém osudu tak
jak tak nic nezměníme, všechno už za nás vykonali naši předkové. Český národ potkaly
během staletí tři osudné rány, pohromy, katastrofy, neštěstí. První bylo husitství, druhou
katastrofou byla vzpoura českých stavů proti zákonitému králi Ferdinandu II.,
jednomyslně zvolenému týmiž stavy (až na 2 hlasy). Vzpoura vedena čes. stavy
národnosti německé! Třetí pohromou je nešťastná akce Masarykova za 1. sv. války. Dnes
už je více méně jasné, a uznává to ve světě (až na eurokomunisty) kdekdo, že rozbití
Rakousko-Uherska bylo pohromou nejen pro český národ, ale i pro Evropu a svět. Padl
tak nejen svorník, který soustřeďoval malé národy střední Evropy, a zabraňoval jim, aby
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se navzájem utlačovaly (Robert Ingrim: Rakousko utlačovalo své národy tím, že jim
všemožně překáželo, aby se navzájem utlačovaly), ale také středoevropská mocnost, která
oddělovala Východ od Západu, zabraňovala rozdělení Evropy na dvě půlky a v podstatě
vytvářela to, co můžeme nazvat jednotou Evropy. Jestliže vůbec můžeme hovořit o
Evropě, bylo to Rakousko-Uhersko. Nebyl to stát ani západní ani východní, protože to byl
stát i západní i východní. Jakmile tento stát padl, nutně se otevřely dveře pro konfrontaci,
která po dějinně krátké době (co to je 20 let?) také nastala. Je otázka, proč tyto věci
nadhazovat, proč přicházet s názory, s nimiž mnoho lidí nesouhlasí, na něž se dívají jinak,
proč "jitřit staré rány", když máme mnoho důležitějších starostí. Myšlenka Ludvíka
Vaculíka, že dějiny jsou souhrnem toho, co se vlastně nikdy nemělo stát, má mnohem
více do sebe. Moderní stát od napoleonských válek nezřízeně zneužil dějin, vlastně
dějepisu pro svou propagandu. V tom dosálh rekordu. Jenže čeho vlastně moderní stát
nezneužil? Dějepis je paměť lidstva. Pekař charakterizoval dějepis jako reprodukci
paměti. Člověk nemůže bez paměti žít. Zapomíná-li na to, začíná stále znovu, je věčné
nemluvně. Uškodilo lidstvu více zneužití dějin nebo nedbání dějin, jejich pochybený a
pochybný výklad? Otázka.
Navazujeme na slova P. Černocha z r. 1922, kdy konečně po dlouhém suchu v
červenci zapršelo u nás! Ale u Hradiště, Tišnova, Olomouce aj. průtrže mračen a
krupobití - veliké škody!
Od 17. do 21. července byl jsem na Velehradě na duchovních cvičeních (bylo nás 29 z
celé republiky).
V září a říjnu počasí velmi deštivé. Letos hojnost ovoce, ale nemá ceny.
Dne 14. a 15. října dojel Nejdůst. p. Arcibiskup Dr. Stojan do Pozlovic, aby posvětil 3
nové oltáře a sousoší sv. Cyrila a Metoděje ve farním kostele. Přitom uděloval i sv.
biřmování, od nás bylo 120 biřmovanců.
Máme novou vládu Švehlovu - v ní 4 soc. demokraté, 4 agrárníci, 3 národní socialisté,
2 lidovci a 2 národní demokraté - tedy nemnoho přízně pro nás katolíky!!
V listopadu katastrofální zemětřesení (tektonické) v Chile (Jižní Amerika), přes 2 000
lidí zahynulo, mnoho tisíc zraněno, osady přemnohé úplně zbořeny!
L.P. 1923. Dne 5.1. učiněn vražedný útok na ministra financí Dr. Rašína v Praze. 19
letý mladík, anarchista, komunista, bez vyznání, 2x střelil, druhá rána těžce zranila
ministra. Krásné to ovoce převýchovy - bezbožecké!
V lednu francouzské a belgické vojsko obsadilo Porůří (Essen atd.), protože Němci
nechtěli platit reparace.
Dr. Rašín zemřel 18.2.1923.
V Rusku bolševici vraždí kněze katolické i pravoslavné.
V dubnu těžce onemocněl náš arcipastýř! Kéž nám ho Bůh pozdraví a ještě dlouho
zachová!
Mandante rissmo archipraesule Dr. Ant. C. Stojan vidimus die 23. maji 1923, P. Jan
Obdržálek visitator, Jar. Hlobil, concommissarius.
V květnu a červnu konkurzním výborem dobrovolnými dary farníků opraven kostel
zvenčí (olíčen), báně opravena i fara zalíčena - nákladem asi 12 tisíc korun. Do makovic
vložena plechová trubička se jmény funkcionářů místních i několika penízi čsl.
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Dne 29.9.1923 zemřel náš milovaný arcipastýř Dr. Ant. C. Stojan! Dojemný byl
pohřeb v Olomouci, a převezen na Velehrad - zástupové nepřehlední - tam v královské
kapli pochován.
Dne 11.11.1923 Svatým otcem jmenován arcibiskupem Dr. Leopold Prečan kapitulní vikář! Ad multos annos!
L.P. 1924. Dne 5.4. až 7.4. konal jsem triduum pro Jednotu Orla! V pondělí společné
svaté přijímání, 110 komunikantů!
Od dubna do června zařádila u nás spála - zemřelo 7 dětí.
Dne 5.6. zasvětila se Jednota Orel Božskému Srdci Páně.
15. až 17.8. v Brně sjezd katolíků z Moravy, Slezska a Hlučínska - velkolepý.
Letos špatná úroda, málo obilí, málo zemáků, ovoce téměř nebylo! Jen tuna otav a jetelin
dosti.
24.8. první veřejné cvičení Orla u nás! Počasí nepříznivé - ale dopadlo pěkně!
V listopadu sbírka na další opravy kostela - vynesla 3 000 K.
4.11. staré rakouské kovové peníze neplatí již.
21.12. Jednota Orel společné adventní sv. přijímání.
Pokračování příště
Mgr. Vladimír Měřínský

ŽIVOT A POSLÁNÍ KŘESŤANŮ V CÍRKVI A VE SVĚTĚ
Sněm jako událost obdarování a nového porozumění (Církev dnes)
Již nějaký ten rok se věnujeme rozpracování myšlenek Závěrečného dokumentu
Plenárního sněmu katolické církve v ČR /Karmelitánské nakladatelství 2007/. Poučení a
znalosti o naší víře a církve je nám všem třeba jako soli. O to nám také zde jde. Při studiu
materiálů o poslání laiků, což bylo také obsahem říjnového příspěvku jsem otevřel rovněž
stránky publikace "Hovory s Petrem Kolářem" /Cesta 2001/, rodákem z Paskova u
Frýdku-Místku (1941), který v r. 1968 v Rakousku vstoupil do jezuitského řádu, po
studiích v Německu, Francii v r. 1975 v německém Ellwangenu vysvěcen na kněze. Po
působení v Paříži, Oregonu (USA), ve Vatikánském rozhlasu si po 22 letech opět zajel do
Československa. Mezi jinými mne zaujaly jeho názory a hodnocení průběhu příprav na
svolání sněmu čes. katol. církve, biskupy Čech a Moravy a některé nevyřčené aktuální
problémy. I když poněkud s určitým časovým odstupem bych Vás rád s jeho názory
seznámil.
Myslím, že jsou stále aktuální, i když jsme úplně neustrnuli na jednom místěl. P.
Kolář v kapitole nadepsané "Když trojnožce chybí jedna noha" odpovídá na jemu
položenou otázku, že je třeba nejdříve přesně říci co je který sněm resp. synoda a na jaké
úrovni se konají. Sněm, ať na regionální úrovni nebo v celocírkevním smyslu je vždycky
setkáním odpovědných činitelů a jimi pozvaných znalců. Experti ovšem nemají žádné, ani
aktivní ani pasivní hlasovací právo. Když se začalo uvažovat o přípravě sněmu u nás,
chvíli se uvažovalo i o synodě, ale tehdy si málokdo uvědomil, jaký je v tom rozdíl.
Sněm, pokud jsou mé informace správné, byl upřednostněn kvůli tomu, že synody jsou
diecézní záležitostí a není jednoduché svolat synodu celonárodní. Tehdy se ostatně
uvažovalo o česko - slovenském regionálním sněmu. Na takovém sněmu se sejdou biskuDokončení na str. 13.
Život farností číslo 11/2015
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Život a poslání křesťanů v církvi a ve světě – Dokončení ze strany 9
pové, představení velkých rádů, rektor semináře, možná nějací kanovníci a další
hodnostáři. Laici mohou být přizváni, mají jen poradní hlas, nejsou ve skupinách, v nichž
se diskutuje, nemohu ani hlasovat o závěrečném textu. Proto laici dostali velký prostor
během příprav, nechť řeknou na sněmovních kroužcích, co je pálí. Nicméně hned na
samém počátku se ukázala velká obtíž: Velmi rychle se stanovilo, o čem se bude mluvit o dokumentech II. vatikánského sněmu, o encyklice o Duchu Svatém a o Katechizmu
katolické církve. Podle mě by se synoda či sněm měly scházet, když je na bázi nějaký
problém, ne aby se probraly církevní dokumenty. To je téma pro vzdělávací kroužky či
skupiny badatelů. Sněm by měl smysl, kdyby lidé na bázi, laici, kněží, katecheté řekli k
nějaké konkrétní otázce, takto už to dál nejde a je třeba s tím něco udělat. Ale tak to přece
nebylo! Prvotní mělo být pojmenování problému. Místo toho jsme vyšli z toho, že ve
všech okolních zemích se po II. vatikánském koncilu pořádaly sněmy, tak jej budeme
dělat i u nás. Teď vlastně hledáme odpovědi na otázky, které nebyly položeny.
Samozřejmě, že takových otázek je dost. Např. podobně jako jinde v Evropě dnes už i u
nás uspokojivě nefunguje farní systém koncipovaný před nevím kolika staletími. Ve své
době byl vynikající, ale v současnosti jej předně není kým naplno obsadit, a hlavně - lidé
jsou dnes mobilní a to, že někdo někde bydlí, ještě neznamená, že tam tráví také svůj
volný čas včetně nedělí a svátků a že se tam bude pravidelně účastnit bohoslužeb. V
Evropě i Americe se zkouší už leccos, čím farní systém přizpůsobit nové situaci. Vznikají
např. tzv. malá společenství a hnutí, kategoriální pastorace, laici organizují společenství
věřících v nepřítomnosti kněze atd.
P. Kolář komentuje i otázku církevních restitucí. I když od doby vydání jeho
publikace je již značný časový odstup, došlo mezitím k určité zákonné úpravě problému a
nápravě ve prospěch církví, přesto jeho názory nejsou nezajímavé. Posuďte. Píše: Druhý
velký problém jsou restituce a financování církve. Myslím, že není dobré restituce znovu
otvírat, ta diskuse se vleče bez viditelných výsledků a zdá se mi, že zřejmě získáme jen
břemena. To co za něco stálo, je už dávno převedené nebo rozkradené. Ovšem zůstává
otázka vztahu církve ke státu, a to by přece neměl rozhodnout nějaký prelát či biskup. To
se přece týká všech věřících! Možná, že je to většině jedno, ale já jsem pro odluku církve
od státu. Přitom vím, že jsou i jiné modely, které mají svá plus i mínus, a o tom bychom
měli vést diskusi. Podle mě bychom neměli od státu nic chtít, jinak budeme vždycky v
předklonu, zavázaní a opatrní. Jak se říká: Koho chleba jíš, toho píseň zpívej. Je však tato
otázka zásadní pro většinu naší církve? A jsme ochotni vzít na sebe riziko finanční
nezajištěnosti a hledat možné zdroje? Kdo se bude starat o církevní ekonomiku, kněží
nebo osvědčení věřící ekonomové v důchodu? O tom bychom měli mluvit. Stát si ale na
druhé straně nemůže myslet, že se za proslulý vdovin groš budou zachraňovat kulturní
památky, na které se k nám chodí dívat cizinci a přivážejí tak do státní pokladny valuty.
Z těchto dvou otázek vyplývá třetí důležitá oblast. Mám na mysli otázku, kam mohou
zasahovat laici a kam nikoli, a proč. U nás zatím laici připomínají přehodné ovečky, ale
realita přináší tolik úkolů, že úloha laiků nepochybně poroste.
Pokračování příště
Mgr. Vladimír Měřínský
Život farností číslo 11/2015
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Pořad bohoslužeb v listopadu 2015 – Újezd
1. listopadu: Neděle
Slavnost
VŠECH
SVATÝCH

2. listopadu: Pondělí
Vzpomínka
NA VŠECHNY
VĚRNÉ
ZEMŘELÉ

7.00 Új.:
8.15 Sl.:
9.40 Új.:

Za + Karla Machů (výroční mše sv.)
Za farníky
Za Marii a Oldřicha Martinkovy, jejich sourozence
a rodiče, Boží požehnání pro živou rodinu a za duše
v očistci.
11.00 Dr.: Za zemřelého Aloise Petrů, jeho manželku Annu,
vnuka Luboška, za Františka Bodláka, manželku
Marii, syna Františka a ochranu Boží pro živou rodinu

An
SV

6.30 Új.:
15.30 Új.:

Ku
Ov

Na úmysl sv. Otce
Za + rodiče Machů, Rudolfa Müllera a Boží požehnání
pro živou rodinu
17.00 Dr.: Za + Jana Jarušku, rodiče z obou stran, za živé
a zemřelé kněze, za nemocnou osobu a Boží ochranu
pro živou rodinu.
18.30 Sl.: Za všechny věrné zemřelé

3. listopadu: Úterý
17.00 Dr.: Za farníky
Sv. Martina de Porres
4. listopadu: Středa
15.20 Új.: Za + Petra Baláčka, + rodiče Ďulíkovy a Baláčkovy,
Sv. Karla
dar zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu
Boromejského, biskupa 17.30 Sl.:
5. listopadu: Čtvrtek 17.00 Dr.: Za + Františku Vašičkovu, + manžela Antonína a dar
Ferie
zdraví pro živou rodinu
15.20 Új.: Za Andělu Poláchovu, syna Pavla, rodiče Poláchovi a
6. listopadu: Pátek
duše v očistci.
17.30 Sl.: Za živou a + rodinu Číčelovu, Urbaníkovu,
1. pátek v měsíci
Petrášovu, Brunikovu a duše v očistci
7. listopadu: Sobota
6.30 Új.: Za farníky
Sobotní památka
16.00 Lo.: Za + Marii a Jana Šuráňovy, + rodinu Šuráňovu,
Panny Marie
Králíkovu a duše v očistci

SV
On

SJ

SJ

SV

7.00 Új.:

8. listopadu: Neděle
32. neděle
v mezidobí
První výročí
posvěcení kostela
v Dolní Lhotě
9. listopadu: Pondělí
Svátek Posvěcení
lateránské baziliky
10. listopadu: Úterý
Sv. Lva Velikého,
papeže a učitele
církve

Za + Aleše Pavelku, rodiče Pavelkovy, Vincence
Peška, + rodiče Pešákovy a dar Božího požehnání pro
živou rodinu Peškovu, Pavelkovu a Pešákovu
8.15 Sl.: Za + rodinu Hlavičkovu, Kolaříkovu, Machů,
Kuželovu a Martincovu, ochranu a pomoc Boží pro
živé rodiny.
9.40 Új.: Za farníky (sv. křest)
11.00 Dr.: Za + rodiče Stružkovy, děti, dva zetě, vnuka,vnučku, +
rodinu Stružkovu a Ročákovu a duše v očistci.

Am
SJ

15.20 Új.:

Za farníky

An
ČR
FLu
KMa

Ov

17.00 Dr.: Za + Andělu a Františka Machů, jejich rodiče,
sourozence, dceru Annu, zetě, duše v očistci a Boží
požehnání pro živé rodiny
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15.20 Új.:

Za Annu, Ludmilu a Josefa Manovi, Boží pomoc
a ochranu Panny Marie pro rodinu Trčkovu, Manovu
a Machů
17.30 Sl.: Za + Ludmilu Mikovčákovu, rodinu Mikovčákovu,
Latinákovu, Bačinskou, dar zdraví a ochranu Matky
Boží a všech andělů strážných pro živé rodiny
12. listopadu: Čtvrtek 17.00 Dr.: Za + rodiče Josefa a Bělu Struškovy, jejich rodiče,
Sv. Josafata, biskupa
Struškovy a Slámovy, duše v očistci, Boží pomoc a
a mučedníka
ochranu Panny Marie pro živou rodinu
15.20 Új.: Za + rodiče Ovesné, Okaté, + manžely Pastyříkovy,
13. listopadu: Pátek
Josefa Holíka, Josefa Černého, Jana Václavíka, dar
Sv. Anežky České,
zdraví a Boží požehnání pro živé rodiny a duše
panny
v očistci
17.30 Sl.: Za zemřelou Annu Hořákovu, poděkování za ochranu
Panny Marie a pomoc Boží pro živou rodinu.
14. listopadu: Sobota
Sobotní památka
16.00 Lo.: Za + rodinu Matochovu, Kostkovu a Žálkovu
Panny Marie
18.00 Új.: Večer chval
11. listopadu: Středa
Sv. Martina
Tourského, biskupa

15. listopadu: Neděle
33. neděle
v mezidobí

7.00 Új.:

Za + rodiče Počiorkovy, syna Pavla, dceru Jaroslavu,
pravnuka Tomáška Koutného, Boží ochranu a
požehnání pro živou rodinu
8.15 Sl.: Za + Martina Michalčíka, manželku, syna, rodiče
Patrocinium
Janošovy, syna, snachu a ochranu Panny Marie pro
sv. Anežky
živé rodiny
v Drnovicích
9.40 Új.: Za + Františku Černobilovu (výroční mše sv.)
Sv. Alberta Velikého,
biskupa a učitele církve 11.00 Dr.: Za všechny členy dechové hudby „drnovjanky“, živé i
zemřelé
16. listopadu: Pondělí 15.20 Új.: Za + Josefa Ďulíka, Milana Špotáka, Josefa Drgu,
Sv. Markéty Skotské
rodiče Drgovy a živou rodinu
17. listopadu: Úterý
Sv. Alžběty Uherské, 17.00 Dr.: za zemřelou Evu Zvonkovu, za duše v očistci a boží
řeholnice
požehnání pro živou rodinu
15.20 Új.: Za + rodiče Urubkovy, Zvonkovy, duše v očistci, dar
18. listopadu: Středa
zdraví a Boží požehnání pro živé rodiny
Posvěcení římských 17.30 Sl.: Za rodiče Aloise a Žofii Žáčkovy, syna, + rodinu
bazilik sv. apoštolů
Žáčkovu, Vaculínovu, Drhovu, Boží ochranu pro živé
Petra a Pavla
rodiny a duše v očistci
19. listopadu: Čtvrtek 17.00
Ferie
15.20
20. listopadu: Pátek
Ferie
17.30
21. listopadu: Sobota 6.30
Zasvěcení Panny
Marie v Jeruzalémě
16.00
Život farností číslo 11/2015

Dr.: Za + rodiče Častulíkovy, + rodinu Častulíkovu,
Frýželkovu, Šulákovu, + Miroslava Machů a jeho otce
Új.: Za + Marii Mikéskovu, Františka Novosáda, Janičku
Frýželkovu, dar zdraví pro živou rodinu Frýželkkovu,
Hruškovu a Novosádovu.
Sl.: za Emila Šustka, bratra, dvoje rodiče a duše v očistci
Új.: Za + Jaromíra Pochylého, rodiče Ludmilu
a Vladimíra, duše v očistci a Boží požehnání
pro živou rodinu.
Lo.: Na úmysl dárce

JM

Ov

SJ

Ku
SJ

Ra
MJ

SV

SJ

Ku

FŠ
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7.00 Új.:
8.15 Sl.:

Za sedmdesátníky absolventy ZŠ Újezd
Za Josefa Kozubíka, zemřelého bratra a sestru, rodiče
22. listopadu: Neděle
z obou stran, živou a zemřelou rodinu doma i v cizině
Za + Ladislava Ptáčka (výroční mše svatá)
Slavnost
9.40 Új.: Za zemřelé rodiče Holé, syna Stanislava, rodiče
JEŽÍŠE KRISTA
11.00 Dr.: Fojtíkovy, nemocnou osobu, duše v očistci a Boží
KRÁLE
požehnání pro živou rodinu.
23. listopadu: Pondělí
Sv. Klementa I.,
15.20 Új.: Za + Jiřího Mikuláška, rodiče Polomíkovy, stařečky,
papeže a mučedníka
sourozence, duše v očistci, Boží požehnání a pomoc
Panny Marie pro živé rodiny
24. listopadu: Úterý
Sv. Ondřeje Dung - 17.00 Dr.: Za + rodinu Častulíkovu, Šomanovu, + Marii
Laca, kněze, a druhů,
Častulíkovu a Boží požehnání pro živou rodinu
mučedníků
25. listopadu: Středa
15.20 Új.:
Sv. Kateřiny
Alexandrijské,
17.30 Sl.:
mučedn.

FŠ
ČR
FL
Ov

On

JM
Za Emila Huště, dva syny, rodiče z obou stran a živou
rodinu
Za živou a + rodinu Bližňákovu, Kozubíkovu a duše v
očistci

15.20 Új.:
26. listopadu: Čtvrtek
Ferie

Za rodiče Machů, syna Josefa Ladislava, sourozence
Františka a Emila, duše v očistci a ochranu pro celou
živou rodinu
17.00 Dr.: Za + rodiče Josefa a Emilii Machučovy, jejich rodiče,
syna Miroslava a duše v očistci
15.30 Új.:

Za + Bohumila Vaňka, rodiče, sestru Boženu, švagry,
duše v očistci a Boží požehnání pro živou rodinu
Za + rodiče Frolovy, rodinu Bečicovu, Burdějovu,
17.30 Sl.: duše v očistci a Boží požehnání pro živou rodinu
28. listopadu: Sobota 6.30 Új.: Za živé a zemřelé členy rodiny Váňovi, Hlubinovi a
Sobotní památka
Svatoňovi.
Panny Marie
16.00 Lo.: Za farníky
7.00 Új.: Za farníky
29. listopadu: Neděle 8.15 Sl.: Na úmysl dárce
9.40 Új.: Za zemřelé Margaretu a Františka Zvonka, duše v
1. neděle adventní
očistci a za živou rodinu Zvonkovu, Bůžkovu a
Tenglerovu.
(začátek církevního
11.00 Dr.: Za + Jana Jaruška, rodiče z obou stran, za živé a
roku)
zemřelé kněze, za nemocnou osobu a Boží ochranu pro
živou rodinu.
27. listopadu: Pátek
Ferie

30. listopadu: Pondělí
15.20 Új.:
Sv. Ondřeje, apoštola

Za zemřelé rodiče a prarodiče Divoké a Bařinkovy.

FŠ

Ku

Ra
ČR
ŠF
KM

SJ

Na mše sv. pro rok 2016 se bude zapisovat: Loučka – 28.11.; Újezd – 30.11.; Drnovice:
1.12. a Slopné – 2.12. vždy po mši svaté v kostele. Od středy 3.12. bude možné zapisovat
mše svaté přes internet jako v letošním roce.
Život farností číslo 11/2015
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Pořad bohoslužeb - farnost Horní Lhota
1. listopadu: Neděle
Slavnost
VŠECH
SVATÝCH

9.00 HL.:
10.30 DL.:

Za živé i + osmdesátníky ze Sehradic.
Za dvoje + rodiče, vnuka, syna, duše v očistci a Boží
požehnání pro živé rodiny

2. listopadu: Pondělí
Vzpomínka
NA VŠECHNY
VĚRNÉ ZEMŘELÉ
5. listopadu: Čtvrtek
Ferie

7.00 HL.:
16.00 HL.:

Na úmysl Svatého Otce
Za zemřelé rodiče Kořenkovy a Žáčkovy, dar zdraví
a Boží ochranu pro živou rodinu.
Za všechny věrné zemřelé

6. listopadu: Pátek
1. pátek v měsíci
7. listopadu: Sobota
Sobotní památka PM
8. listopadu: Neděle
32. neděle
v mezidobí

17.30 HL.:

PRVNÍ VÝROČÍ
POSVĚCENÍ
KOSTELA V DL

9. listopadu: Pondělí
Svátek Posvěcení
lateránské baziliky
12. listopadu: Čtvrtek
Sv. Josafata, biskupa
a mučedníka
13. listopadu: Pátek

17.30 DL.:
16.00 HL.:

17.30 DL.:

9.00 DL.:

10.30 DL.:

Za+Bohumila Juracku, Miloslavu Michalcikovou,
+ rodinu Strnadovu, dar zdravi a Bozi ochranu pro
celou rodinu
Za zemřelé rodiče Kořenkovy a Žáčkovy a Boží
ochranu pro živou rodinu.
Za zemřelého Jaroslava Strnada, rodiče z obou stran a
Boží požehnání pro živou rodinu. VEČER CHVAL
Za + Vojtěcha a Drahoslavu Urbanovy, jejich rodiče,
duše v očistci a Boží ochranu pro celou živou rodinu
Na poděkování za 70 let života, dar zdraví a Boží
požehnání pro živou rodinu

17.00 SE.:

Za + Františka Machů + rodiče z obou stran, duše
v očistci, ochranu a pomoc Boží pro živé rodiny

16.00 HL.:

Za + Zdeňka a Marii Navrátilovy, duše
v očistci a celou živou rodinu.

17.30 DL.:

Za členy živého růžence

14. listopadu: Sobota
Sobotní památka
Panny Marie
15. listopadu: Neděle
33. neděle
v mezidobí

17.30 HL.:

Za+ rodiče Slovákovy, dceru, snachu, syny, zetě a
celou živou rodinu

Sv. Alberta Velikého,
biskupa a učitele církve

10.30 DL.:

19. listopadu: Čtvrtek
Ferie

16.00 HL.:

20. listopadu: Pátek
Ferie
21. listopadu: Sobota
Zasvěcení Panny
Marie v Jeruzalémě

17.30 DL.:

Sv. Anežky České
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9.00 HL.:

17.30 HL.:

Za zemřelé rodiče Kovářovy, Boží požehnání a dary
Ducha Svatého pro živé rodiny
Za farníky (sv. křest)
Za Františka Matulíka a jeho rodiče,za Miroslava
Lauterbacha a jeho rodiče.za rodiče Krejčí a
Kovářovi.Za boží ochranu a dar zdraví živým rodinám.
Za + a živé rodiny Váňovi, Petrů, Masařovi, Trčkovi s
prosbou o dary Ducha sv.
Na poděkování za 80 let života, s prosbou o požehnání
do dalších let pro celou rodinu.
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22. listopadu: Neděle
Slavnost
JEŽÍŠE KRISTA
KRÁLE
23. listopadu: Pondělí
Sv. Klementa I.,
papeže a mučedníka
26. listopadu: Čtvrtek
Ferie
27. listopadu: Pátek
Ferie
28. listopadu: Sobota
Sobotní památka
Panny Marie
29. listopadu: Neděle
1. neděle adventní
(začátek církevního
roku)
30. listopadu: Pondělí
Sv. Ondřeje, apoštola

9.00 HL.:

10.30 DL.:

17.00 SE.:
16.00 HL.:

Za + stařečky Latinákovy, rodiče Idesovy, bratra
Aloise, Josefa Václavíka, duše v očistci a Boží ochranu
pro živou rodinu.
Za + Emila Vodičku, Ludmilu a Bohuslava Šůstkovy,
dar zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu
Za + Aloise Žáčka, jeho syna, živou a zemřelou rodinu
Žáčkovu a duše v očistci.
Za Františka Matulíka a jeho rodiče, za Miroslava
Lauterbacha a jeho rodiče, za rodiče Krejčí a Kovářovi.
Za boží ochranu a dar zdraví živým rodinám.

17.30 DL.:
17.30 HL.:

9.00 HL.:
10.30 DL.:
17.00 SE

Za zemřelé rodiče Majzlíkovy, syna, jeho manželku,
rodiče Pláškovy a Boží ochranu pro celou živou
rodinu.
Za zemřelé rodiče Františka a Marii Latinákovy .Dar
zdraví a Boží ochranu pro živou rodinu.
Za živou a zemřelou rodinu Kozubíkovu a Hlavičkovu,
za duše v očistci na které nikdo nepamatuje
Mše sv. a Mariánské večeřadlo (P. Stříž)

Na mše svaté pro rok 2016 se bude zapisovat: V Dolní Lhotě – 27.11.; v Horní Lhotě
28.11. vždy po mši svaté. Od středy 3.12. bude možné zapisovat mše svaté přes internet
jako v letošním roce. V Sehradicích je možno objednat mši sv. od 1.12. přímo v kapličce.

Zprávy a informace
MĚSÍC ŘÍJEN BYL VE ZNAMENÍ ZVONŮ.
V letošním říjnu se nám ve farnosti rozezněly dva
zvony. Jeden nový na kostele Panny Marie Karmelské
v Dolní Lhotě, který byl posvěcen v minulém roce při
svěcení kostela a čekal téměř rok na zavěšení. Jedná se o
největší ze čtyř celkem plánovaných zvonů pro kostel
v Dolní Lhotě. Jeho váha je asi 390 kg. Pořízení zvonů je
nákladná věc, která se uskuteční za několik let. Ve
Slopném při stavbě kostela byly pořízeny dva středně
těžké zvony a na další se šetřilo až byl chrám vybaven
vnitřním zařízením potřebným pro bohoslužbu. To trvalo
18 let. Bylo dojemné, když vyzdvižení zvonu v Dolní
Lhotě ve středu 21. října přihlížely z povzdálí školní děti a
chtěly si na zvon sáhnout, než bude vyzdvižen a umístěn
ve věži. Pak už jej neuvidí, pouze uslyší jeho lahodný hlas.
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Druhý zvon – již starší, který se rozezněl, byl
v obci Loučka přemístěn ze staré zvonice na nově
zbudovanou péčí Obecního zastupitelstva uprostřed
obce. V neděli 25. října odpoledne byla nová
zvonička slavnostně posvěcena a na závěr slavnosti,
při zpěvu věřících „Bože, chválíme tebe“, se jasný a
ostrý zvuk zvonku na nové zvonici poprvé rozezněl.
Ano, zvony jsou budovány k Boží chvále a oslavě.
Přesněji jejich poslání je lidi k modlitbě a k účasti na
bohoslužbě volat.
Zvony slouží lidem celá tisíciletí, ale mají „těžký
život“. Když přišla válka, tak byly sebrány a
roztaveny na zbraně. V dobách míru jejich služba
není vždy milá a příjemná každému. Jsou lidé, kteří
přímo bojují proti vyzvánění zvonů. Jedná se
většinou o lidi nevěřící, kterým zvuk zvonu sahá do
svědomí. Vzpomínám si na svá kaplanská léta
v Olomouci, kdy anonymně v telefonu lidé spílali za
to, že zvoníme, někdy dokonce vyhrožovali.
Vytýkali nám, že zvoněním propagujeme svou
ideologii. Ano, propagujeme ideologii, chcete-li, ale
ne svou, nýbrž Boží. Svatý Pavel řekl, že všemi
prostředky je třeba hlásat evangelium. Zvoní se
třikrát denně k modlitbě. Tomuto zvonění ráno,
v poledne a večer se říká „klekání“, od slova
kleknout – tedy kleknout a pomodlit se. V životopise
sv. Václava, patrona české země čteme, že když
ráno v pět hodin uslyšel zvuk zvonu vstal a nejdříve
poděkoval Bohu za to, že mu dopřál ve zdraví
dočkat se rána. Pak šel a navštěvoval chýše
chuďasů, aby je podělil chlebem. Zvony dále
svolávají k bohoslužbě v neděli i v týdnu, a také
oznamují při úmrtí, že společenství křesťanů opustil
jeden z jejich bratří nebo sester a vybízejí, aby se na
něj modlili. Vždycky, když si někdo stěžuje na
vyzvánění zvonů, že jej ruší, a nemohou po práci
odpočívat, tak si vzpomenu na skupinu dělníků, se
kterými jsem chodil před léty do družstevní jídelny,
jak se v pátek domáhali masitých pokrmů slovy: „Jsme těžce pracující a máme právo se
najíst.“ Když jsem pak viděl tu jejich „těžkou práci“, tak jsem si myslel, své. Naši
předkové opravdu těžce pracovali, často od rána do večera na poli a jinde. Když však
slyšeli hlas zvonu, přerušili práci a pomodlili se. Vážili si pokrmu jako daru Božího a
dovedli se také postit, protože věděli, že modlitbou a postem bojují proti hříchu. A
dovedli si také vážit každodenního chleba. Od svých předků se máme co učit.
P. Jan Můčka
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KAPLIČKA SV. FRANTIŠKA – OPRAVY POKRAČUJÍ.
V minulém čísle našeho měsíčníku
jsem Vás informoval o potřebě provést
generální opravu kapličky sv. Františka
v lesním prostoru za Újezdem. Tato
iniciativa se setkala s velkým pocho-pením
jak u mužů, kteří již provedli velký kus
práce k záchraně kapličky, tak u
představitelů obcí Újezd, Loučka a
Drnovice. Byly provedeny výkupové
práce, aby do budoucna bylo zabráněno
pronikání vody pod kapli a narušování její
statiky (betonáž, věnec ke zpevnění), Tyto
práce provedli muži z Drnovic – Marcaník František, Fojtů Karel a Vlček Jan. K pomoci
jim byli také Húšť Jindřich, Velísek Josef a Zvonek Josef. Na kamennou klenbu byla
položena dřevěná vazba, prozatimně zakrytá folií, o definitvní krytině bude teprve
rozhodnuto. Práce byly vykonány zdarma s velkou obětavostí. Zde je třeba vzpomenout
člena farní rady, pana Josefa Častulíka, jeho syna Josefa, pana Petra Častulíka
z Vysokého Pole a jeho syny. Zajištění materiálu, půjčení lešení, strojů bylo péčí členů
farní rady pana Radka Hlavičky a Pavla Petrů. Obec Vysoké Pole daruje vstupní dveře,
které vyrobí pan Josef Machů.
Poděkování patří všem, kteří přispěli při nedělní sbírce, obecnímu zastupitelstvu
v Újezdě, v Loučce myslivcům a jubilantům, kteří při příležitosti výročního setkání
přispěli na opravu této kapličky. Velký dík patří také všem, kteří toto dílo podporují
svými modlitbami.
P. Jan Můčka

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

7.11.:
14.11.:
21.11.:
28.11:

17.
18
1.
3.

1.
2.
3.
4.

6.
7.
8.
9.

5.
6.
7.
8.
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