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Sami se změnit nemůžeme.
Jen Bůh nás může proměnit,
jen on nám může dát touhy, city,
zásady, názory a chutě,
které proměna vyžaduje.
Proto poslal na svět svého Syna,
Aby nás naučil prosit Otce o to,
co je pro nás nejlepší, co nás promění,
co nás přivede ke spáse.
Aby Vás láska Kristova stále provázela
na cestě k nebeskému Otci
To Vám u Ježíšových jeslí vyprošuje
a k tomu Vám žehná.
P. Jan můčka
P. Krzysztof Klat

POŘAD BOHOSLUŽEB O VÁNOCÍCH
Štědrý den :

19.30
20.00
21.00
22.00
22.30

Narození Páně :

Bohoslužby ráno jako v neděli
14.30 Loučka DD

Sv. Štěpána :

Bohoslužby jako v neděli

Sv. Silvestra :

15.30 Horní Lhota
16.00 Loučka DD
17.30 Újezd

P.M. – Nový rok :

Bohoslužby jako v neděli

Drnovice
Dolní Lhota
Újezd
Horní Lhota
Slopné
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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 prosinec 2015:

Úmysl všeobecný: Abychom všichni zakoušeli milosrdenství našeho Boha, který se
nikdy neunaví nám odpouštět.
Úmysl misijní: Za rodiny, zejména za ty, které trpí, aby v Ježíšově narození nalezly
znamení pevné naděje.
Úmysl národní: Aby Bůh slávy, Otec našeho Pána Ježíšek Krista, osvítil naše srdce a
my pochopili, jaké poklady slávy skrývá křesťanům jeho dědictví.

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

Amálii Žáčkovou
Viktorii Rakovou
Kláru Marii Frýželkovou

Sehradice
Slopné
Újezd

Svou společnou cestu před Božím oltářem začali v listopadu 2015:
Vladimír Šůstek
Lucie Bujáčková

Pozlovice
Horní Lhota

V měsíci listopadu 2015 odešli na věčnost a byli pohřbeni:

5. listopadu 2015:
Josef Fojtík
Drnovice 9

65 let

19. listopadu 2015
Emilie Smolková
Slopné 151

85 let

8. listopadu 2015:
František Drábek
Újezd 60

95 let

22. listopadu 2015
Božena Hanková
Újezd 200

79 let

17. listopadu 2015:
Ladislav Olejník
Drnovice 2

Odpočinutí věčné, dej jim Pane,
a světlo věčné, ať jim svítí.

86 let
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Ze života
Zvony a zvoníci
Nedávno jsme byli svědky svěcení tří nových zvonů
naší katedrály svatého Víta, Vojtěcha a Václava. Tyto
zvony zaujmou uprázdněná místa po svých předchůdcích,
kteří se stali obětí první světové války. Je to krásná
symbolika, kdy za válečných časů se zvony rozlévají na
děla, zatímco v časech míru můžeme nové zvony
instalovat na věže kostelů. Spočítám-li nově ulité zvony
v celé naší vlasti po 17. listopadu 1989, jejich počet cosi
vypovídá o prosperující společnosti, která má vztah i
k duchovnímu rozměru života.
Zvuk zvonu je charakteristickým hudebním artefaktem
křesťanství. Plnil však nejen náboženskou funkci, ale i
sekulární. Svolával nejen k bohoslužbě, vítal nové
narozené a loučil se se zemřelými, ale varoval i před
nepřítelem, ohněm, povodní, nebo rozháněl bouřné mraky.
Vítal panovníka při nástupu do úřadu, při jeho návštěvách
v jednotlivých městech a obcích. Zvláštní intenzity nabyl jeho hlas za tureckých válek,
kdy třikrát denně svolával tzv. klekání – ráno, v poledne a večer. Byly i doby, kdy se
zvony na protest odmlčely.
Je pravdou, že ne vždy je dnes hlas zvonu považován za něco žádoucího. Tu a tam
se setkáme s protesty, že zvon ruší v nedělní ráno pokojný spánek nevěřících
spoluobčanů. Většinou však zvonění lidé vnímají jako cosi poetického, co k naší zemi
patří. K důležitým osobnostem života církevní obce patřívali také zvoníci. Často
bydleli v blízkosti zvonů přímo na věži. Všichni asi známe rodné místo slavného
skladatele Bohuslava Martinů, který se narodil v Poličce ve věžní světnici kostela sv.
Jakuba, kde byl jeho otec zvoníkem a ároveň provozoval ševcovství.
Když jsem hovořil o dvojí funkci zvonů, rád bych dodal, tato dvojí role se projevila
i ve vlastnictví věží a někdy i zvonů. Dělily se o ně farnosti s městy. Moderní doba
však vytvořila nové signální systémy – sirény, rozhlas, telefon a podobně. I zvoníci
jsou nahrazováni automatizovanou technikou. Také věže hledají své nové uplatnění –
stávají se rozhlednami, minigaleriemi, informačními
středisky či místy občerstvení a tak dále. To vše vyjadřuje i
nové využití věží.
Je tu však ještě jeden nový fenomén. Přichází řada
zvoníků-pro které se kampanologie stává víc než koníčkem.
Často jsou to velice vzdělaní lidé, kteří se dobrovolně hlásí
ke službě zvoníků a vytváří společenství. Jim patří většinou
také díky za to, že krása zvonů, jejich tónů, obohacuje náš
život.
Podle kardinála Dominika Duky
pracoval V. Ulrich
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Cesty českého národa
13. díl
Bílá Hora zaviněna mravním úpadkem českého národa
Český dějepisec Dr. Stloukal napsal ve článku „Bělohorská elegie“ tato slova o
Bílé Hoře: „Nebylo by horšího omylu než domnívati se, že před Bílou Horou byly
v Čechách poměry ideální a nebylo by osudnější cesty pro národ než spatřovati mravní
vzor v předbělohorských předcích, jací byli v průměrném typu. Zvykli jsme si
vykládat si bělohorskou porážku jako národní neštěstí, zaviněné brutální převahou
habsburské moci a neblahou konstelací mezinárodní, zvykli jsme viděti v poražených
Češích nevinné oběti boje za náboženskou a národní svobodu.“
„Bílá Hora nebyla jen tragédií jedné bitvy, to byla tragédie celé generace,
rozvrácené politicky, mravně i kulturně… Vyšší společnost šlechtická je tak mravně
pokleslá, že si členové dodnes rozdělují úlohy – část se přidává k Habsburkům, část
k vzbouřeným stavům, aby si zajistili podporu, ať vítězství dopadne jakkoliv. Ani ti,
kteří jsou zcela v táboře revoluce, nejsou ochotni obětovati ze svých měšců náklad na
vydržování vojska, žoldnéři se platí či spíše neplatí ze zkonfiskovaných statků. Osobní
řevnivosti neodstupují ani ve chvíli největšího nebezpečí. – Žerotín, hlava moravských
nekatolíků, je v táboře habsburském …“
A závěrečný soud tohoto dějepisce zní takto: „Byl to soumrak národního ducha
českého. Nikoliv Habsburkové, nikoliv nepříznivá konstelace (poměry) mezinárodní,
nýbrž mravní rozvrat národa rozhodl o osudu Čech po Bílé Hoře“ Není pravdou, že na
Bílé Hoře a potom při oné popravě padl „výkvět národa“. Jakým výkvětem národa ta
šlechta „předbělohorská“ byla, viděli jsme. Na jednom zvoně r. 1620 ulitém, četl jsem:
„Ó, plač, má milá duše, a nedej vyschnouti zřítelnici oka svého, neboť nebeský
Hospodin nad tvými hříchy horlivě rozhněván jest. Kdo jen jiskry víry v Boha, správce
národů, má, nechť rozvažuje, zda nepřicházejí takové rány na národy, kteří se příliš
protivili proti němu!“
A proto, chceš-li po tomto klidném uvažování pravdy dějinné i citu svému uvolniti,
uvažuj, jestli nápis toho zvonu z roku bitvy bělohorské tu pravou příčinu úpadku
národa jindy tak slavného a velikého nehlásá?!
Pokračování příště (co začalo po Bílé Hoře)
podle knihy Cesty, kterými šel český národ v dobách slávy, úpadku a nového vzkříšení
od E. Brynycha připravil a upravil Vojta Chupík

MINISTRARE
(periodické okénko pro ministranty)
Zdravíme vás, kamarádi od oltáře, dnešní příspěvek bude poněkud atypický, protože
půjde o takové ministrantské desatero. Všichni – i ministranti – mají nějaká pravidla,
kterými se musí řídit. Ale otázka je … opravdu se jimi řídíme? Nebo jenom občas? A
občas si řekneme, že přeci nemusíme pořád něco dodržovat a můžeme se chovat tak,
jak chceme, i když se to Pánu Ježíši nelíbí? Bohužel jsme takoví, ale musíme s tím
bojovat a snažit se o to být v tom stále lepší. Kdysi někdo řekl: „Bez bojů není
vítězství.“ Tak my vám, ogaři, přejeme, ať stále bojujete se svými slabostmi a
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zlozvyky (stejně jako to děláme i my) a na konci, ať na vás i na nás čeká vavřín pro
vítěze.
vaši vedoucí ministrantů z Újezda a Dolní Lhoty

Ministrantské desatero

Slovníček
Agapé – křesťanský teologický pojem, který označuje lásku Boha k lidem, lidí k Bohu i
mezi sebou, zároveň tento pojem označuje také „hody lásky“ (společné stolování), jež
v počátcích křesťanství provázely bohoslužby jako výraz vzájemnosti a starosti o
chudé, dnes se při některých obřadech stále udržuje (viz adventní vigilie v Dolní
Lhotě)
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Nalaďte se na vánoční notu
Během adventu si vždy vzpomenu na Erbenovu Kytici a jeho báseň Kolovrat. A
jak čas posledního měsíce v roce letí, musíme spolu konstatovat: „Adventu již
nakrátku.“ Kolovrátek se již v našich domácnostech netočí, ale
zdá se mi, že hodinové ručičky nabírají kosmickou rychlost.
Zřejmě to našim malým dětem nevadí, spíše naopak. Dopis
Ježíškovi už napsaly a teď se už nemohou dočkat, kolikrát to
půjdou do Štědrého večera ještě spát. Jistě byly hodné, především
když si to Ježíšek porovná se zlobením nás dospělých.
Netýká se to pouze politiků a podnikatelů, jak si mnozí
myslíme. Říkáme si, že života zralé žene spíše kolovrat z řetězu utržené byrokracie,
která žádá možné i nemožné výkazy a to zrovna do konce roku. Ježíškovi jsme
nestačili ani napsat a už vůbec ne vysvětlit, jak to bylo s tím naším zlobením. Vždyť za
to přece nemůžeme. To všechno ten druhý nebo ta druhá! Je to jako na prvních
stránkách Bible. V zahradě Eden pod stromem poznání dobra a zla. To Adam, první
člověk, říká: „Já ne, to ona.“
Dovolte mi, abych vám v adventním čase doporučil, abyste alespoň před spaním
darovali Bibli pět minut četby. Chcete-li se naladit na vánoční notu, zajděte někdy ráno
do některých z našich kostelů na roráty. Je to bohoslužba, při které se zpívají adventní
zpěvy z doby Karla IV. Pokud milujete husitství, tak vězte, že právě doba utrakvismu
jim dala konečnou podobu. I zarytí katolíci je převzali do svých zpěvníků a zpívají je
dodnes. Návštěva rorátů vám navrátí potřebnou životní rovnováhu, bez které by
Vánoce nebyly Vánoci. Já to také zkusím a párkrát zajdu na roráty do naší svatovítské
katedrály. Pokud se tam potkáme, jistě vás překvapí, kolik mladých tyto roráty ráno co
ráno pilně navštěvuje.
Nevím, jestli je to přitažlivostí tradice, možností začít den trochu jinak, zvláštně,
svátečněji, nebo jestli si mladí chtějí „vyrovnat skóre“, aby na ně Ježíšek přece jen
shlédl s úsměvem. V každém případě je to povzbudivé a mám z toho velikou radost. Je
to pro mě krásný dárek už před samotným Štědrým dnem.
Podle kardinála Dominika Duky zpracoval V. Ulrich

DĚTI V KOSTELE A JAK NA TO?
Jeden známý kněz prohlásil: „Když se v kostele při nedělní mši svaté neozývá
občas pláč dětí, je to velmi smutná farnost. Bude stále stárnout a stárnout, až jednousami si to domyslete.“
Patří malé děti do kostela, nebo ne? Někdo namítne: Jenom v kostele ruší a my se
nemůžeme soustředit na to posvátné. Co se v kostele děje. Položme si jinou otázku:
Patří děti do farní rodiny, nebo ne? A mše svatá je přece slavnost celé farní rodiny.
Chce to ale velikou toleranci a pochopení pro děti a pro jejich rodiče. Pokud budeme
zvláště my starší chtít, aby malé dítě sedělo úplně potichu, ba ani se nepohnulo,
budeme se na něho mračit a hrozit mu, tak můžeme mít vinu na jeho pozdějším odporu
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chodit do kostela. Rodiče by měli prosit o velikou moudrost, jak děti motivovat a jak
jim pomáhat postupně objevovat mši svatou. My ostatní bychom měli prosit o
trpělivost a o radost z každého přítomného dítěte.
Někoho přesto napadají otázky: Patří do kostela kočárky i s nejmenšími dětmi?
Mají tato nemluvňata něco ze mše svaté? Od kolika roků by měly děti pravidelně
chodit do kostela? Vzpomeňme, jak se lidé tlačili na Pána Ježíše, protože z něho
vycházela síla. Tak jako Boží milost činí velké věci v dítěti v okamžiku jeho křtu, i
když ono nic „nevnímá“, tak může živý Ježíš působit i na dítě během mše svaté. To
všechno je veliké tajemství, které se vymyká naší „rozumnosti“. Aktivní spolupráci při
mši svaté Pán očekává od nás s přibývajícími roky. Bez ní my dostáváme moc málo.
Chci proto jasně říci: děti do kostela vždy patří.
Moc vám rodiče, děkujeme, že vozíte či vodíte své děti do kostela. Pokud maminky
uslyšíte od někoho něco opačného, tak mu odpusťte a nezařizujte se podle něho,
nenechte se žádnými řečmi ani posunky odradit. Už teď se pokládají základy víry
vašeho dítěte. Nenechte si ujet vlak. Děti jsou přece naší budoucností, a pokud zmizí
z kostelů, zmizí s nimi i naděje na pokračování. Nikdo přece nechce, aby nastal konec
živé křesťanské víry v našich farnostech.
Přesto mít s sebou v kostele dítě nebo je pravidelně vodit do kostela, má svá
pravidla. Děti v kočárku nemohou za to, že křičí. Oni vlastně v kostele nekřičí, ale
„zpívají“. Pokud ale silně zpívají, i když varhany už dlouho nehrají, či přehlušují
předčítání Božího slova nebo kázání, je lépe ať zazní jejich „zpěv“ na chvíli v okolí
kostela. Až se dítě uklidní, přijeďte klidně zpět do kostela mezi nás. Rádi vás tam zase
uvidíme! Když menší dítě začíná být neklidné, nahlas si povídá či vykřikuje během
čtení Božího slova a kázání, vezměte jej třeba na chvíli dozadu do kostela, něco mu
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tam ukažte, nebo je vezměte do pastorační místnosti, anebo jděte na chvíli i ven.
Projděte se s ním a znovu je namotivujte. S přibývajícím věkem by měla narůstat doba,
kdy dítě vydrží delší dobu být v kostele klidné. Na uklidnění může ale pomoci i nějaký
obrázek, dětský misálek, dětská bible, nebo jiná obrázková knížka. Mějte tyto
pomůcky v zásobě. Nedávejte dítěti vše najednou, ale postupně, aby vám to vyšlo do
konce mše svaté. Záleží vždy na věku dítěte. Pomůže i jedna hračka, která také „jde“
s dítětem na bohoslužbu -např. panenka, zvířátko. Vláček, autíčka, „technika“ se ale
moc nehodí. Nedělejme z kostela hračkárnu ani prostor, kde se rozdávají sladkosti.
Dnes jsou k dostání misálky pro děti o průběhu mše svaté. Naposledy je vydaná
knížečka: Katka a Bětka na mši svaté. Dítě si listuje a sleduje tak za pomoci rodiče
průběh mše svaté. Už při příchodu do kostela s dítětem jen šeptejte, a tak to dělejte,
dokud nevyjdete z kostela po mši svaté.
S dětmi, které již cupitají či už krásně chodí po svých, jděte co nejvíce dopředu, ať
ze mše něco mají. Nebojte se, milí rodiče, že někomu obsadíte jeho místo. Věřím, že
každý opravdově věřící vám rád nabídne své dosavadní místo. Vždyť jim jistě také jde
o budoucnost víry u nás v kostele. Děti se totiž potřebují i dívat, aby se zabavily. Ze
zadních lavic, kde uvidí jen záda druhých, nic neuvidí. O to rychleji je to přestane
bavit a začnou se nudit a zlobit. Někdo řekne: „Naše děti sedí s námi vzadu nebo jsou
s námi na kůru a vůbec tam „nezlobí “.Bohu díky za to. Ale jsem přesvědčen, že by
měly být dole a vepředu. Musí se naučit zapojovat do mše svaté. Nestačí být na mši
svaté, být na ní hodní. Je potřeba vstoupit do ní, slavit ji. Jinak je to povede
k povrchnosti, zvykovosti ve víře a za pár let se vytratí z kostela a vy se budete divit a
říkat: „Jak to, že už nechtějí chodit do kostela?“
Není ani moudré posílat děti jen do dopředu a vy sami zůstanete někde vzadu. Děti
potřebují podle věku občas na něco upozornit, usměrnit, povzbudit k pozornosti, vést
k modlitbě po svatém přijímání. Rodiče by měli přemýšlet, jak své dítě už doma učit
ztišení, naslouchání a prožívání mše svaté, jak je motivovat k účasti na ní. Děti ale
hlavně potřebují vidět a zažít váš aktivní příklad.
Shrňme základní pravdy o dětech v kostele: S malými dětmi do kostela chodit
nejen můžete, ale máte. S kočárky také můžete. My kněží i ostatní skutečně věřící se
radujeme z přítomnosti vaší i vašich dětí. Buďte s nimi vždy vepředu, co nejblíže
oltáři! Dětem šeptem vysvětlovat obřady můžete. Ale opravdu jen šeptem, ne
polohlasně. Protože stačí, když několik dětí si začne povídat navzájem s rodiči, ostatní
přítomní jsou dost rušeni. Zasahovat tvrdým způsobem znamená znechutit jim kostel
třebas i na celý život. Nechat dítě v kostele svobodně řádit je nezodpovědné a
neohleduplné vůči ostatním.
A ještě jedna rada. V neděli po mši svaté se ptejte i ostatních rodičů, jak to dělají.
Spolu hledejte nové a nové možnosti, jak děti motivovat při mši svaté. Budete se
navzájem více poznávat, děti budou mít nové kamarády ve víře, zvláště když budou
trochu starší, což je také moc potřebné. Za moudrost vašich dětí k Bohu se modlí i
ostatní farníky k tomu vybízí vaši kněží.
Podle P. Ivana Fišara ze zlínského Života farností zpracoval V. Ulrich
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GODZONE
(periodické okénko ro mladé z našich farností)
Akce na měsíc prosinec
04.−06.12. 2015
05.−06.12. 2015
Anežky)
05.12.2015
05.12.2015
12.12.2015
18.12.2015

28.12.2015

VÝSTAVA BETLÉMŮ (Loučka, 4. ročník)
MODLITEBNÍ ŘETĚZEC 24 HODIN (Drnovice, kostel sv.
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA AG Kroměříž
VEČER CHVAL Dolní Lhota 17:30
VEČER CHVAL Újezd v 18:00
KINO V PODKROVÍ (předvánoční kino s úžasnou
atmosférou podkroví fary v Horní Lhotě, více info na
plakátku a na internetových stránkách farností)
FILMOVÝ VEČER (jedinečná párty pro všechny! – Študlov)

Pro vysokoškoláky
VKH? – proč ne?
Vysokoškolské katolické hnutí je
otevřeným
společenstvím
věřících
vysokoškolských studentů, které pro své
vrstevníky
pořádá
nejrůznější
společenské, kulturní, duchovní a
charitativní akce. Funguje v Brně,
Olomouci, Praze, Ostravě, a spoustě
dalších měst jako patron jiných hnutí a
společenství.
A pro koho je VKH určeno?
Pro všechny vysokoškoláky, kteří se chtějí najít nové přátele se stejnými hodnotami,
zažít neopakovatelné akce, být někomu nápomocni po humanitární stránce, prohloubit
svoji víru, nebo jenom tak vypnout od všedních školních dnů.
V nabídce jsou studentské mše, workshopy, dobrovolnické práce, duchovní obnovy,
bazary, plesy a párty, výstavy a přednášky,… prostě na co si vzpomeneš!
Ještě pořád nejsi ve VKH ve svém městě?! Mrkni sem: www.vkhcr.webnode.cz

DĚTI
Plamínek první svíčky na adventním věnci oznamuje začátek nového liturgického
roku a také jeho prvního období: čekání na Vánoce. Každou ze čtyř adventních nedělí
se na věnci zapaluje o jednu svíčku navíc. Až se rozhoří všechny čtyři, bude blízko
Štědrý večer! Latinské slovo „advent“ znamená příchod. Těšíme se totiž z toho, že
Ježíš přišel na svět a narodil se v Betlémě – aby si Bůh a lidé mohli být blízko; těšíme
se také, že přijde podruhé, na konci časů a s velkou silou – aby obnovil celý svět do
Boží krásy.
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Veliký adventní věnec určitě uvidíš v každém kostele. Lidé si ale rádi rozsvěcují
podobný věnec i doma. Jak se takový věnec dělá? Jehličnaté větvičky se svážou do
kruhu, přidají se barevné stužky, a třeba ještě další ozdoby, a pak to nejdůležitější –
čtyři svíce.
Jak ubíhá čas do Vánoc, můžeš vidět i na adventním kalendáři. Lidé jich vymysleli
celou spoustu. Třeba dům s okénky, která skrývají překvapení na každý adventní den.
Nebo šňůru z korálků: postupně si je vybarvuješ a vidíš, jak se blíží Vánoce. Kalendář
i věnec mají jediný úkol: naučit nás dobře čekat, ne omrzele a s nudou, ale trpělivě a s
radostí. Kdo se sám umí těšit, umí přinášet radost a pomoc i druhým lidem. (převzato
z webu deti.vira.cz)
A svoje těšení na Vánoce si
můžeš zpříje- mnit touto
aktivitkou:
Najdi od každého druhu
stejné svíčky. Ty, které najdeš
přesně 4, vybarvi adventními
barvami. Víš, které barvy to
jsou a proč jsou adventní
svíčky čtyři? Ostatní zapálené
svíčky vybarvi svojí oblíbenou
barvou.
Nezapálené svíčky nech
nevybarvené.

Svatí z kalendáře

Sv. Lucie

13.12.

úmrtí: asi 304-305
patronka: Syrakus a Benátek; nevidomých a postižených
onemocněním očí, sklářů, sklenářů, švadlen; někde se uvádí
také patronát k více jak 15 povoláním; je považována i za
patronku světlušek ve skautských oddílech; je vzývána
chudými a může být patronkou i těm, kdo šíří světlo pravdy
atributy: kotel, krk s bodnou ranou, lampa, meč nebo dýka,
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miska a na ní oči, palmová ratolest, volské spřežení
životopis: Pocházela ze Syrakus. Proti její vůli ji rodiče zaslíbili bohatému mladému
pohanovi. Matka, až po svém uzdravení na přímluvu sv. Agáty, se smířila s přáním
Lucie, která chtěla žít v celibátním zasvěcení Kristu. Snoubenec ale nesouhlasil. Za
Diokleciánova pronásledování ji udal jako křesťanku. Byla odsouzena k násilné
prostituci, a protože byla od ní uchráněna zázračnou silou, byla údajně oslepena a
probodnuto jí hrdlo. Úcta k ní byla rozšířena v celé církvi již na konci 6. století. Při
průzkumu katakomb v Syrakusách byl objeven její hrob.
tradice: Na různých místech světa je den sv. Lucie provázen lidovými slavnostmi a
zvyky. Do gregoriánské reformy kalendáře (24.02.1582) byla zapsána památka Lucie
(v juliánském kalendáři) o něco později a připadala na den zimního slunovratu, tedy na
nejkratší den v roce. V této souvislosti údajně vznikly pohanské zvyky, v nichž
vystupuje nevzhledná představitelka Lucie, nahánějící dětem strach. Jinde také šlo o
zimní obdarovávání dětí (asi z 21. na 22.12.), které se v dávné minulosti prý
praktikovalo o slunovratu.

Pro zasmání

Radost z narození našeho Spasitele
a hojnost Božího požehnání
v roce 2016
přejí Animátoři farností Újezd
a Horní Lhota
Připravili Animátoři farností Újezd a Horní Lhota
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K zamyšlení
Nevěřil bych v Boha…



















který by o mě nestál, nechal by mě přijít na svět jen omylem;
kterému by na mne nezáleželo, neměl by ve mně zalíbení;
který by mě s láskou nepřijímal takového, jaký jsem;
který by si přál, abych z něj měl strach a úzkost;
který by mě hodnotil jen podle výkonu;
který by na mne číhal, aby mě přistihl při činu;
který by mi nepřál žádnou lidskou radost;
který by neměl pochopení pro mou slabost, nestálost a zapomnětlivost;
který by litoval, že mi kdy dal svobodnou vůli;
který by se na mne hněval a nechtěl mi dál odpouštět;
který by mi řekl, že jsem ho zklamal, a nechtěl mi dát novou šanci;
který by si liboval v mém utrpení nebo byl netečný, když trpím;
který by mi bránil růst, rozvíjet se a podnikat nové věci;
který by měl raději ty, kteří nic neriskují, a tak si „neumažou ruce“;
který by nijak nereagoval na mé otázky a hledání;
který by mě opustil, jakmile se od něho začnu vzdalovat;
který by se nechtěl dát poznat tomu, kdo ho s upřímností hledá;
který by sám nehledal všechny, kdo ho ještě nezačali hledat.
Z knihy Karikatury Boha, Kateřina Lachmanová

Z pamětní knihy farnosti Horní Lhota.
Náboženské poměry dle zaznamenání P. Vincence Černocha,
faráře v Horní Lhotě v letech 1900 – 1927
Dnes, 29.10., kdy začínám psát poslední letošní příspěvek do našeho farního
zpravodaje, mne zaujala v Tv Noe papežova generální audience věnovaná 50. výročí
od přijetí Deklarace o poměru církve k nekřesťanským náboženstvím Nostra aetate na
II. vatikánském koncilu. (28.10.1965 Pavel VI.) Papež František zdůraznil aktuální
význam této deklarace, kdy se v současnosti setkáváme s projevy pronásledování,
antisemitismem, diskriminací a utiskováním lidí pro jejich rasu, barvu pleti, sociální
postavení nebo náboženství, což církev zavrhuje jako cizí Kristovu myšlení a je tedy
povinností církve ve svém kázání hlásat Kristův kříž jako znamení všeobecné Boží
lásky a zdroj veškeré milosti, zapřisahá křesťany, aby žili v pokoji se všemi lidmi.
Zmiňuji tuto problematiku proto, že s podobnými jevy a invenktivami se setkáváme v
kronikářských záznamech P. V. Černocha. Co by asi psal dnes? Často jsou jedním
dechem vyslovována slova katolictví a konzervatismus. Nemá to co do sebe nic
společného. Není co k o n z e r v o v a t. Konzervativci jsou na druhém břehu.
Katolíkům lze říkat reakcionáři, protože reagují na svět kolem sebe, někdy zuřivě. Zní
to pravdivěji a půvabněji. Některým se nelíbí věta: "Dějiny bez člověka a bez Boha
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přirozeně nemohou mít žádný smysl", a dokonce budí největší rozhořčení. Vždyť je to
věta pravdivá. Buďto dějiny, existence člověka, svět mají vůbec nějaký smysl - a pak
jim tento smysl musel být dán - , anebo všechno je jenom věc náhody, náhodného
uzpůsobení, a pak může jít jen o autorealizaci a je úplně jedno, jestli se člověk v tomto
případě realizuje jako Hitler nebo Stalin, nebo svatý František z Assisi. Že jsem
způsobil smrt třiceti nebo padesáti milionů lidí? Jděte mi k čertu, v něhož nevěřím,
vždyť stejně umřou, jděte mi k šípku se svobodou a s nějakými lidskými právy, já
realizuji sebe a ne vás. Může se ovšem i takhle vymyslet nějaká morálka, dokonce
účinná morálka, ale ta, jak napsal kdysi Graham Green, může logicky trvat jen do té
doby, dokud člověk neřekne jenže... Lidská práva prostě musí mít metafyzické,
transcendentní zázemí, jinak proč by měl člověk - dítko náhod - mít nějaká práva?
Tady nemá smysl jakákoli diskuse. /L. J. Křik... /
Rok 1925. Dne 25.1. o osmé hodině ráno zemřel v Uherském Brodě Msgr. Karel
Lysý, bývalý farář zdejší v.v., dobrodinec a přítel naší farnosti. 27.1. převezen autem k
nám - večer modlitby a uložen v kostele. Pohřeb 28.1. o 9 hod., velká účast, 12 kněží,
pochovával vldp. děkan a farář P. Filip ze Štítné, kázal P. Bogar z Vizovic, penzista.
Zesnulý daroval kostelu jeden vzácný ornát bohatě zlatem pošívaný - bílý, jeden černý
nový ornát, jeden červený starší, konvičky křišťálové, misku postříbřenou, prádélko na
kalich, pěknou skříň pro paramenta, vzácný kalich v ceně asi 2 000 korun! 1 000 korun
na rozdělení chudým místním, 1 000 korun pro kostel. Při pohřbu naši Orli nesli rakev
a darovali nádherný věnec! příteli a dobrodinče náš! Dne 1.2. zlatá svatba manželů
Martincových z Horní Lhoty - velké účastenství. 22.3. Orel měl společné sv. přijímání
velikonoční. Od 16.5. jsme přiděleni poštovně k Luhačovicům. V národním
shromáždění nevěřící zrušili naše svátky - ale lid se nedá otročiti! 21.5.
Nanebevstoupení Páně 1. svaté přijímání školáků - 22 komunikantů. 1.6. Pondělí
Svatodušní manifestační zájezd lidové strany z Moravy, Slezska a Hlučínska.
Velkolepý! V květnu na Moravě i v Čechách četné krupobití a povodně! Ozimy jsou
slibné, i jařiny rostou - jen ovoce bude málo! Mezi lidem bída o peníze - daně velké,
drahota! Viděl při kanonické visitaci 10. června 1925 Václav Strmiska, děkan a
Antonín Steiner konkomisař. Dne 28.6. Sbor dobrovolných hasičů v Sehradicích konal
oslavu 25 letého trvání, dopoledne byla tam polní mše svatá, měl jsem zpívanou i
promluvu - asi 4 000 lidí se zúčastnilo, slavnost pěkná. 12.7. v Horní Lhotě veřejné
cvičení Orla, pěkná účast, prostná i na nářadí, zdařilé, 160 cvičilo. 17.8. až 21.8. byl
jsem na duchovním cvičení ve Stojanově na Velehradě - účastníků přes 60! 28.9.
slavili jsme poprvé svátek sv. Václava - kostel plný! Dne 11.10. patrocinium sv. Diviše
- kázal dp. farář z Pozlovic P. Fridrich, velkou měl důstojný děkan Strmiska z
Luhačovic, pak byl tábor lidu před kostelem, řečnil P. Stanislav (poslanec) ze
Strážnice a przn. Navrátil z Vizovic - mnoho účastníků. 15.11. volby do Národního
Shromáždění a senátu zároveň - naše farnost volila 3/4 lidově! Lidová strana první na
Moravě! 20.11. společné svaté přijímání Orla - 86 komunikantů.
Rok 1926. 21.3. společné svaté přijímání Orla na Neděli Smrtnou - 120
komunikantů! Dne 13.5. první svaté přijímání školních dítek, 17 počtem - ve svátek
Nanebevzetí Páně. Viděl při kanonické visitaci 2. června 1926 Václav Strmiska,
děkan. Jaroslav Fridrich konkomisař. 20.6.1926 začal eucharistický sjezd v Chicagu.
Ohromní milionáři - účastenství všech novinářů a zemí. Od nás z republiky 2 výpravy.
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Velkolepé přípravy. Miliony svatých přijímání dnes v celém světě katolickém na
úmysl sjezdu. U nás dnes ranní mše s kázáním o tom významu sjezdu a 45 dítek
školních obětovalo svaté přijímání.
Pokračování příště
Mgr. Vladimír Měřínský
ŽIVOT A POSLÁNÍ KŘESŤANŮ V CÍRKVI A VE SVĚTĚ
Sněm jako událost obdarování a nového porozumění (Církev dnes)
Vnitřní život církve - laici v církvi
V posledním letošním příspěvku budeme pokračovat v zamýšlení se nad obsáhlou
kapitolou vnitřního života církve ze Závěrečného dokumentu Plenárního sněmu
katolické církve v ČR, jehož úvod je věnován laikům v církvi. Někdo může namítnout,
že jsou aktuálnější problémy ve společnosti a v církvi, o nichž by se mělo hovořit!
Zajisté, ale není tomu tak. Již jen rozhovor s kardinálem Dominikem Dukou v Mladé
frontě dnes z úterý 27.10.2015 stojí za hluboké zamyšlení každého z nás nad palčivými
otázkami současnosti, z úst nejpovolanějšího. A o kořenech těchto jevů jsme mohli číst
v říjnovém příspěvku našeho farního listu. To vše nezbytně konvenuje s čl. 23 ze
Závěrečného dokumentu PS kat. církve v ČR: "Do kněžské služby laika spadá zejména
účast na proměně světa prací. Jde o to, s jakou poctivostí, věcnou správností i věrností
k tomu člověk přistupuje. Prorocká služba spočívá také ve schopnosti číst znamení
času, je úkolem zvěstování Evangelia tomuto světu a nezbytným základem naděje.
Rozumět Boží řeči v událostech, správně rozlišovat dobro a zlo, je úkolem laiků, kteří
stojí uprostřed společenského a kulturního dění. Výrazem pastýřské služby laika je
láska ve všech autentických podobách: v rodině, manželství, ve světě kultury, ve
výchově a vzdělávání, v umění, zaměstnání, v politickém životě, církvi atd." To vše je
jistě pro věřící cennou příležitostí k důkladnější sebereflexi. Reaguje na ni náš
moravský rodák P. Petr Kolář SJ, jak tomu bylo již v listopadovém zpravodaji naší
farnosti a dnes bychom s ním chtěli pokračovat. Na otázku čím to je, že ve vzduchu je
tolik otázek, do jejichž řešení se nám nechce, odpovídá: "Asi to chce svůj čas. Mám
pocit, že v devadesátých letech jsme rozjeli obrovské množství aktivit, většinu času
pak všichni jen sháněli sponzory. Teď po těch letech už víme, že zahraničních
sponzorů bude spíš míň než víc, víme, že na všechno nemáme síly a musíme udržet jen
to životné. A teprve z jiných krystalizačních center mohou postupně vzejít opravdové
podněty pro sněm. Přitom živých aktivit je celá řada. Jen namátkou připomenu Českou
křesťanskou akademii, komunitu blahoslavenství, Chemin neuf - hnutí, v jehož čele u
nás stojí jeden francouzský kněz, ale jinak se v něm angažují samí laici. Existují
profesní skupiny katolických lékařů, učitelů, znám ohniska kolem některých
církevních škol. To všechno jsou aktivity, které mohou mít velkou váhu, mohou
ovlivňovat jak své profesní a společenské dění, tak mohou přinášet impulsy do církve.
Zatím je bohužel takových ohnisek málo. Když je někde pět lidí, kteří říkají, že by
něco mohlo být jinak, jsou to disidenti. Jakmile je jich pět tisíc, už je není možné odbýt
mávnutím ruky a s aktivním půlmilionem věřících se opravdu musí počítat, v církvi i
ve společnosti. V církvi se teď začíná mluvit o polarizaci. Ta v ní ovšem byla vždycky,
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jen byla zakamuflovaná do takových těch středujících řečí. Dnes víme, že to nemá
smysl. Naopak, když se vlažní lidé z takové masy nechají přitáhnout, přimět k
přemýšlení, zapálit nějakým ohniskem, taková polarizace je jen potřebná. Zajímavá
místa kde se debatuje, jsou i některé časopisy - Ádéčko, Getsemany aj. Názorovou
skupinou jsou i kněží z podzemí. Až z těch nejrůznějších skupin jednou vzejde nějaký
společný jmenovatel, bude o čem jednat... To příjde, jen se musíme naučit odpovědné
svobodě. I teologické fakulty by mohly sehrát významnou roli, ale zatím jim stěžuje
pozici jejich dvojitý status: jsou součástí státních univerzit, ale zároveň na nich má vliv
diecézní biskup. Takový model řízení komplikuje každé důležitější rozhodnutí. V
Německu jsou teologické fakulty pouze součástí univerzit, ve Francii a Spojených
státech jsou zase výlučně v rukou katolíků. Začínaly v podstatě z ničeho, měly jen své
vyučující, studenty a věřící, kteří je podporovali. Dnes mají prestiž i odbornou úroveň
a nikdo s nimi nemůže mávat. Ostatně vzešel z našich fakult v posledním století nějaký
skutečný teolog? Ti, kdo za něco stáli, alespoň částečně studovali v Římě nebo jinde v
cizině. S tím ovšem souvisí širší problém: Máme u nás, jako jinde v Evropě,
jednoduchý Boží lid, který se občas pohybuje na hranici víry a pověry, máme už
konečně jakž takž fungující hierarchickou strukturu, ale úplně nám chybí třetí noha
trojnožky, vzdělaní křesťané, kněží i laici. Právě oni promýšlejí aktuální domácí
problémy, mají intuici, co kam asi může vést, ve smyslu onoho biblického dění, ke
kterému nás Kristus vyzývá a bez kterého se tedy neobejdeme. Tuto intelektuální
vrstvu komunisté důkladně vybili a na rozdíl od biskupů, které lze relativně rychle
jmenovat a vysvětit, intelektuální nevznikne za deset ani za patnáct let. Pokud nebude
u nás v dohledné době působit aspoň 20 lidí vzdělaných v zahranicí, v Římě, na
Hochschule f'ür Philosopfie v Mnichově či ve španělské Salamance, nevznikne u nás
vrstva vzdělaných a přemýšlivých věřících ani za půl století. Při vší úctě nelze říci, že
by pražská a olomoucká fakulta vychovávaly opravdové teology."
Pokračování s o. P. Kolářem SJ příště
Mgr. Vladimír Měřínský

Víra je…
Nepodlehnout panice, když se mi situace vymyká z rukou.
Odmítnout myšlenku, že Bůh miluje a pečuje o populární, hezké a talentované
křesťany více, než o mne, obyčejného člověka.
Spolehnout se na Boha, že bude konat zázraky skrze to, jaký jsem.
Děkovat Bohu právě za to, co mi vadí.
Svěřovat do Božích rukou řešení problémů těch, které miluji.
Být si jist, že Bůh má pro můj život plán, když se mi zdá, že nic nemá smysl.
R. R.

***
Kristus je velikým cílem naší víry, a když hledíme na něj, učíme se zapomínat na sebe
John Henry Newman
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PASTORAČNÍ PLÁN 2016
Farnost Újezd
1. CÍRKEVNÍ SLAVNOSTI A POHYBLIVÉ SVÁTKY V ROCE :
Svátek křtu Páně - konec vánočního období - neděle 10. ledna
Popeleční středa - začátek postní doby - 10. února
Květná neděle - začátek Svatého týdne - 20. března
HOD BOŽÍ VELIKONOČNÍ - . 27. března
Slavnost Nanebevstoupení Páně - čtvrtek 5. května
Slavnost Seslání Ducha svatého - neděle 15. května
Slavnost Nejsvětější Trojice - neděle 22. května
Slavnost Božího Těla - čtvrtek 26. května
Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova - pátek 3. června
Slavnost Ježíše Krista Krále - neděle 20. listopadu
První neděle adventní - začátek nového církevního roku - 27. listopadu
2.

POUTĚ BĚHEM ROKU :
Pouť hasičů na Svatém Hostýně - sobota 30. dubna
Pouť včelařů na Svatém Hostýně - neděle 22. května
Hlavní pouť na Svatém Hostýně - neděle - 14. srpna
Děkanátní pouť za obnovu rodin a kněžská povolání
Na Velehradě - sobota 4. června
Dušičková pouť na Svatém Hostýně - sobota 8. Října
Pěší pouť chlapů na Svatý Hostýn - sobota 19. listopadu

3. FARNÍ SLAVNOSTI A VÝZNAMNÉ DNY PRO FARNOST :
Adorační den v Drnovicích - středa 2. března
Křížová cesta přírodou ve Vysokém Poli – neděle 20. března
První svaté přijímání dětí – neděle 15. května
Farní den sobota 28. května
Průvod Božího Těla – neděle 29. května
"Valašská" pouť na Ploštině – neděle 19. června
Pouť v Újezdě - neděle 3. července
Výročí posvěcení kostela ve Slopném - velká pouť - neděle 10. července
Výročí posvěcení kostela v Drnovicích - neděle 24. července
Adorační den ve Slopném - neděle 14. srpna
Patrocinium sv. Rocha ve Slopném - malá pouť - neděle 14. srpna
Pouť Panny Marie - ve Vysokém Poli - neděle 11. září
Panny Marie Bolestné na Ploštině - čtvrtek 15. září
Újezdské hody - neděle 30. října
Adorační den v Újezdě – úterý 25. října
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Patrocinium sv. Anežky v Drnovicích - neděle 13. listopadu
Patrocinium sv. Mikuláše v Újezdě - neděle 4. prosince (oslava v úterý. 6.12.)
Vánoční putování k Panně Marii Vysocké – úterý 22. prosince

4. SVATÝ KŘEST SE BUDE UDĚLOVAT :
10. ledna
14. února
13 . března
10. dubna

8. května
12. června
10 července
7. srpna

4. září
2. října
6. listopadu
11. prosince

5. SPOLEČNÉ MŠE SVATÉ VE FARNOSTI ÚJEZD :
Za děti, které půjdou k 1. sv. přijímání - úterý 2. února
Za děti, které byly vloni u 1. sv. přijímání – 24. března
Za školní mládež (konec školního roku) – pátek 1. července
Za školní mládež (začátek nového školního roku) - neděle 28. srpna
Za občany Loučky ke cti sv. Václava - neděle 25. září
Za členy živého růžence: z Vysokého Pole, Slopného a Drnovic
- neděle 2. října
Za členy živého růžence: z Loučky a Újezda - neděle 9. října
Za členy mysliveckého sdružení ke cti sv. Huberta - neděle 16. října 9.40
Za včelaře ke cti sv. Ambrože - neděle 11. prosince 7.00

6. MŠE SVATÉ V DRNOVICÍCH PŘESUNUTÉ NA JINÝ TERMÍN :
Jen z velmi vážných důvodů je nutné přesunout nedělní mši svatou v 11.00 v Drnovicích
na jiný čas, nebo na sobotu večer. Děkujeme všem za pochopení. Je to z těchto důvodů:

Mše sv. na Ploštině. .Z neděle 17. 4. na sobotu 16. 4. v 18.00 hodin.
První sv. přijímání dětí. Z neděle 15. 5. na sobotu 14. 5 v 18.00 hodin.
Slavnost Božího Těla. Z neděle 29. 5. na sobotu 28.5. v 18.00 hodin.
„Valašská pouť na Ploštině. Z neděle 19.6. na sobotu 18.6. v 18.00 hodin.
Velká pouť ve Slopném (posvícení). V neděli 10.7. z 11.00 na 8.15 hodin.
Patrocinium ve Slopném. V neděli 14.8. z 11.00 na 8.15 hodin.
Výročí obce v Újezdu. Z neděle 21.8. na sobotu 20.8. v 18.00 hodin.
Vysocká pouť k Panně Marii. Z neděle 11.9. na sobotu 10.9. v 18.00 hodin.
7. SBÍRKY NAŘÍZENÉ ARCIBISKUPSTVÍM :
Haléř sv. Petra: 21. února
Na Svatou zemi: 25 a 26. března
Na setkání mládeže v Krakowě v Polsku: neděle 6. března
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Na Kněžský seminář v Olomouci: neděle 27. března
Na křesťanská media (Proglas a TV Noe): 17. dubna
Na církevní školy v arcidiecézi: 15. května
Na misie: 23. října
Na Charitu: 13. listopadu
8. SBÍRKY NA OPRAVY NAŠICH KOSTELŮ :
17. ledna
14. února
13. března

24. dubna
22. května
26. června

17. července
21. srpna
25. září

30. října
20. listopadu
24. – 26. prosince
(na vytápění kostelů)

9. NA MŠE SVATÉ PRO ROK 2017 SE BUDE ZAPISOVAT :
V Loučce :
V Újezdě :
V Drnovicích :
Ve Slopném :

Sobota 26. listopadu po mši svaté
Pondělí 28. listopadu po mši svaté
Úterý 29. listopadu po mši svaté
Středa 30. listopadu po mši svaté

Po těchto dnech bude možné objednávat mše svaté prostřednictvím internetu, jako
v minulých létech.

PASTORAČNÍ PLÁN 2016
Farnost Horní Lhota
1. CÍRKEVNÍ SLAVNOSTI A POHYBLIVÉ SVÁTKY V ROCE :
Stejně jako v pastoračním plánu pro Újezd
2.

POUTĚ BĚHEM ROKU :
Stejně jako v pastoračním plánu pro Újezd

3. SLAVNOSTI A VÝZNAMNÉ DNY PRO FARNOST :
Adorační den v Horní Lhotě - středa 10. února
Křížová cesta přírodou ve Vysokém Poli – neděle 20. března
První svaté přijímání dětí – neděle 22. května
Průvod Božího Těla – neděle 29. května
Patrocinium Panny Marie Karmelské
(Dolnolhotská pouť) – neděle 17. července
Patrocinium sv. Dionýsia (Hornolhotské hody) - neděle 9. října
Výroční slavnost Posvěcení kostela v Dolní Lhotě – neděle 6. listopadu
Vánoční putování k Panně Marii Vysocké – úterý 22. prosince
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4. SVATÝ KŘEST V HORNÍ LHOTĚ :
17. ledna
21. února
13. března

17. dubna
15. května
19. června

10. července
14. srpna
8. září

6. října
13. listopadu
18. prosince

5. SPOLEČNÉ MŠE SV. VE FARNOSTI :
Za děti, které půjdou k 1. sv. přijímání - úterý 2. února
Za členy SDH z celé farnosti – neděle 1. května v 9.00
Za školní mládež (konec školního roku) – pátek 1. července
(Újezd, společná pro obě farnosti)
Za školní mládež (začátek nového školního roku) - neděle 4. září
Za členy živého růžence: každý první pátek, nebo sobotu v měsíci
6. SBÍRKY NAŘÍZENÉ ARCIBISKUPSTVÍM :
Haléř sv. Petra: 21. února
Na Svatou zemi: 25 a 26. března
Na setkání mládeže v Krakowě v Polsku: neděle 6. března
Na Kněžský seminář v Olomouci: neděle 27. března
Na křesťanská media (Proglas a TV Noe): 17. dubna
Na církevní školy v arcidiecézi: 15. května
Na misie: 23. října
Na Charitu: 13. listopadu
7. NA MŠE SVATÉ PRO ROK 2017 SE BUDE ZAPISOVAT :
Pátek 25. listopadu v Dolní Lhotě po mši sv.
Sobota 26. listopadu v Horní Lhotě po mši sv.
Po těchto dnech bude možné objednávat mše svaté prostřednictvím internetu, jako
v minulých létech.

***
Z LITURGICKÉHO KALENDÁŘE
Církevní, neboli liturgický rok začíná první nedělí adventní
V církevním roce 2015 – 2016 se čte z nedělního lekcionáře
cyklus C
Feriální lekcionář v liturgickém mezidobí:
první čtení a responsoriální žalm
z 2. ročního cyklu
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Patero církevních přikázání
1. O nedělích a zasvěcených svátcích se zúčastnit mše svaté a zdržet se práce a
činností, které by posvěcování těchto dní mohly bránit (nepracovat bez vážné
potřeby).
2. Alespoň jednou za rok vyznat své hříchy ve svátosti smíření.
3. Alespoň v době velikonoční přistoupit ke svatému přijímání.
4. Ve dnech stanovených církví se zdržovat požívání masa a zachovávat půst.
5. Podle svých možností přispívat na hmotné potřeby církve.

Posty
Popeleční středa a Velký pátek jsou dny přísného postu: zdrženlivost od masa i újmy
v jídle (zdrženlivost od masa zavazuje od 14. let, újma od 18. do 60. let).
Každý pátek, pokud na něj nepřipadne liturgická slavnost, nebo významná oslava, je
dnem pokání. Formou pokání je půst od masa nebo jiný kající skutek. Kající skutek
může být případně nahrazen modlitbou.
Celá postní doba je časem, v němž se církev zvláště věnuje kajícnosti.
Před každým svatým přijímáním je eucharistický půst alespoň jednu hodinu.

Zasvěcené svátky
Slavnost Narození Páně - 25.12. a slavnost Matky Boží Panny Marie - 1.1.
svátky s povinnou účastí na mši svaté a dny pracovního klidu (jako v neděli).
Jako zasvěcené svátky je třeba slavit pokud je to trochu možné podle rozhodnutí naší
Biskupské konference: Zjevení Páně, Nanebevstoupení Páně, Těla a Krve Páně,
Neposkvrněného početí Panny Marie, Nanebevzetí Panny Marie, svatého Josefa,
svatých apoštolů Petra a Pavla, svatých Cyrila a Metoděje, svatého Václava a Všech
svatých.

Národní poutě
28. května – Krakow – Národní pouť k Božímu milosrdenství
5. července - Velehrad – sv. Cyrila a Metoděje
28. září - Stará Boleslav – sv. Václava, mučedníka a hlavního patrona českého národa

Diecézní poutě
7. května – Diecézní pouť k sv. Janu Sarkandrovi v katedrále v Olomouci
7. června – Svatý Hostýn: Pouť kněží za vlastní posvěcení

Ostatní slavnosti v diecezi
13. února - Přjetí katechumenů mezi čekatele křtu v katedrále
18. června – Svěcení jáhnů v katedrále
25. června – Svěcení kněží v katedrále
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Bohoslužby v prosinci – farnost Újezd
1. prosince : Úterý
Sv. Edmunda Kampiána,
kněze a mučedníka

6.30 Új.:
17.00 Dr.:
15.20 Új.:

2. prosince : Středa
Ferie
17.30 Sl.:
3. prosince : Čtvrtek
Sv. Františka
Xaverského, kněze
4. prosince : Pátek
První pátek
v prosinci
Sv. Jana Damašského,
kněze a učitele církve,
sv. Barbory, mučednice

6.30 Új.:
17.00 Dr.:
15.20 Új.:

17.30 Sl.:

6.30 Új.:
5. prosince : Sobota
Ferie,
6. prosince : Neděle
2. neděle adventní
Sv. Mikuláše, biskupa

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

7. prosince : Pondělí
Sv. Ambrože, biskupa 15.20 Új.:
a učitele církve
6.30 Új.:
15.20 Új.:
8. prosince : Úterý
Slavnost
NEPOSKVRNĚNÉHO
POČETÍ
PANNY MARIE

9. prosince : Středa
Ferie

17.00 Dr.:
18.30 Sl.:

15.20 Új.:
17.30 Sl.:

Na dobrý úmysl
Za + rodiče Andělu a Františka Raškovy, jejich ŠF
+ rodiče, + bratry Josefa,Jana a Aloise.
Za + Ladislava a Ladislavu Černobilovy,
rodiče Černobilovy, Koláříkovy, Vohnické a
SJ
Rudolfa Tkadlece, s prosbou o dar zdraví pro
živou rodinu.
Za rodiče Koutné, Alenu Šenovskou, ochranu
Panny Marie pro živou rodinu
Na dobrý úmysl
Ku
Za zemřelou a živou rodinu Machů a Hříbkovu
a za duše v očistci
Za + Jana Václavíka, rodiče z obou stran, celou
+ rodinu, duše v očistci a dar zdraví pro živé
SV
rodiny
Za zemřelého Antonína Váňu, dvoje zemřelé
rodiče, jejich zemřelé děti, živou a zemřelou
přízeň doma i v cizině a Boží požehnání pro
živou rodinu.
Za + rodiče Černobilovy, syna, rodiče Plškovy
a duše v očistci
SJ
Za + Aloise Strbáka, + rodinu Strbákovu,
Barcůchovu, Staňkovu a duše v očistci
Za včelaře
An
Za farníky
SV
Za + Boženu Zámečníkovu - výroční mše
Am
svatá, celou živou a zemřelou rodinu
SJ
Za zemřelého syna Davida Smolka a dar zdraví
pro živou rodinu
Na dobrý úmysl

MJ

Na dobrý úmysl
Za členy SFŘ, kněze, řeholníky, řeholnice,
bohoslovce. Pro všechny Boží požehnání, dary
Ducha Svatého a ochranu Panny Marie.
Za + Františka Strušku, Boží požehnání pro
živou rodinu a duše v očistci
Za Karla a Marii Váňovy, jejich rodiče, rodiče
Kuželovy, Zdeňka Stoukala a dar zdraví pro
živé rodiny

Šu
SJ
Ku
MJ

Za farníky
Na poděkování za pomoc a ochranu Boží
v uplynulém životě a požehnání Boží pro živou
rodinu
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JM

10. prosince : Čtvrtek
Ferie

6.30 Új.:
17.00 Dr.:
15.20 Új.:

11. prosince : Pátek
Sv. Damasa I., papeže
12. prosince : Sobota
Panny Marie
Guadalupské
13. prosince : Neděle
3. neděle adventní
Sv. Lucie, panny
a mučednice

17.30 Sl.:
16.00 Lo.:
18.00 Új.:
7.00 Új.:

8.15 Sl.:
9.40 Új.:
11.00 Dr.:

14. prosince : Pondělí
Sv. Jana od Kříže,
kněze a učitele církve
15. prosince : Úterý
Ferie
16. prosince : Středa
Ferie
17. prosince : Čtvrtek
Ferie

15.20 Új.:
6.30 Új.:
17.00 Dr.:
15.20
17.30
6.30
17.00

Új.:
Sl.:
Új.:
Dr.:

15.20 Új.:
18. prosince : Pátek
Ferie

19. prosince : Sobota
Ferie

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

20. prosince : Neděle
4. neděle adventní

8.15 Sl.:
9.40 Új.:
11.00 Dr.:

Na dobrý úmysl
Za + Františka Zichu, rodiče z obou stran,
bratra Stanislava, Jana Čokavce, Boží
požehnání a ochranu Panny Marie
Za + Ladislava Černobilu, rodiče Černobilovy,
Kolaříkovy, Vohnické, Rudolfa Tkadlece a dar
zdraví pro živou rodinu.
Za + kněze
Za + Josefa Slámu, manželku, rodinu Slámovu,
Poláchovu, živou a + rodinu a duše v očistci
Večer chval – za farníky
Za + Svatopluka Andrýska, rodiče z obou
stran, celou + rodinu, dary Ducha svatého a
ochranu Panny Marie pro živou rodinu
Za + Anežku a Josefa Kovářovy, rodiče, tři
zetě, sourozence a Boží požehnání pro živou
rodnu
Za farníky (sv. křest)
Za zemřelého Josefa Štěpáníka, duše v očistci a
Boží požehnání pro živou rodinu
Za zemřelou Marii a Aloise Barcůchovy, jejich
rodiče, zemřelou Andělu Drábkovu a ochranu
Boží pro živou rodinu.
Na úmysl dárce
Za + rodiče Kupčíkovy, Machů a manžele
Svobodovy a duše v očistci
Na dobrý úmysl
Za farníky
Za + Ludmilu a Ladislava Žákovy, rodiče
z obou stran a Boží ochranu pro celou živou
rodinu.
Za + Josefa Machů, Ludmilu a Josefa Váňovy,
rodič z obou stran, dar zdraví a Boží požehnání
pro živou rodinu
Za farníky
Za + rodiče Fojtů, syna Zdenka, manželku,
Boží ochranu a dar zdraví pro živou rodinu

Ov

Ra

Ku
FŠ
SV
Ra
ČR

SV
Ra

Ra
Am

SV

SJ

Výroční mše svatá za zemřelého Josefa
Machů, rodiče z obou stran, duše v očistci
An
a ochranu Panny Marie pro celou živou rodinu. ČR
Za+ Jana Machů, SM Emanuelu, jejich rodiče,
sourozence, rodiče Šimonů a duše v očistci
FLu
Za+ Jana Machů, SM Emanuelu, jejich rodiče, KMa
sourozence, rodiče Šimonů a duše v očistci
Za + Marii Machů, Františku Staňkovu a živou
rodinu
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21. prosince : Pondělí
Sv. Petra Kanisia,
kněze a učitele církve
22. prosince : Úterý
Ferie
23. prosince : Středa
Sv. Jana Kentského,
kněze

24. prosince : Čtvrtek
Svatvečer narození
Páně
ŠTĚDRÝ DEN

6.30 Új.:

FŠ
6.30 Új.:
17.00 Dr.:
15.20 Új.:
17.30 Sl.:
19.30 Dr.:
21.00 Új.:

22.30 Sl.:
7.00 Új.:
8.15 Sl.:

25. prosince : Pátek
Slavnost
NAROZENÍ PÁNĚ
(Hod Boží Vánoční)

9.40 Új.:

11.00 Dr.:
14.30 Lo.:
7.00 Új.:
26. prosince : Sobota
Sv. Štěpána,
prvomučedníka

8.15 Sl.:
9.40 Új.:

11.00 Dr.:
7.00 Új.:
27. prosince : Neděle
Svátek Svaté Rodiny,
Ježíše, Marie a Josefa
Sv. Jana, apoštola
a evangelisty

Za + kněze

8.15 Sl.:
9.40 Új.:
11.00 Dr.:
14.30 Lo.:

Za + kněze
Za zemřelé rodiče Ovesné, dva syny, zemřelou
rodinu, duše v očistci a Boží požehnání pro
živou rodinu
Za zemřelého Miroslava Strušku k jeho
desátému výročí úmrtí
Za +rodiče Stružkovy, sestru, bratra, + rodiče
Velískovy, duše v očistci, ochranu Panny
Marie a Boží požehnání pro živou rodinu
Za + rodiče Slovákovi a Šůstkovi, duše
v očistci zvlášť na které nikdo nepamatuje,
Boží požehnání a dary DS. pro živé rodiny
Za + Marii a Vladimíra Kozubíkovy, jejich
rodiče, syna Aloise a za živou a zemřelou
rodinu
Za farníky
Za + Františka Váňu, Boží ochranu pro živou
rodinu
Za + Marii a Stanislava Kovářovy, Ludmilu
Vaňkovu, duše v očistci a dar zdraví pro živou
rodinu
Za + Jana Běloně, syna, dceru, rodiče a Boží
požehnání pro živou rodinu.
Za všechny zemřelé z Domova, pomoc Boží,
přímluvu Panny Marie pro všechny obyvatele,
zemřelé kněze a duše v očistci
Za + rodiče Juříčkovy dceru Aničku, dar zdraví
pro celou rodinu a duše v očistci
Za + Romana Váňu, dvoje prarodiče, duše
v očistci a pomoc Boží pro živou rodinu
Za rodiče Machů, syna Josefa Ladislava,
sourozence Františka a Emila, duše v očistci a
ochranu pro celou živou rodinu
Za + Annu Tkadlecovu (výroční mše sv.)
Za + Ludvíka Ambrůze, rodiče z obou stran,
sourozence, zetě, duše v očistci a Boží
požehnání pro živé rodiny
Za + Jaromíra Mlýnka (10. Výročí úmrtí) a
Boží požehnání pro živou rodinu
Za + rodiče Šunkovy, Machů, tři švagry, dar
zdraví a Boží požehnání pro živé rodiny
Za farníky
Za + Ludmilu Belžíkovu, + manžela
Stanislava, ochranu a pomoc Boží pro živou
rodinu

- 23 -

Am

JM

FŠ
ČR

Ku
SJ
Ra
MJ

Ku
SV
ČR
SJ

FŠ
ČR

FL
Ov

28. prosince : Pondělí
Sv. Mláďátek
betlémských,
mučedníků
29. prosince : Úterý
Sv. Tomáše Becketa,
biskupa a mučedníka
30. prosince : Středa
Středa vánočního
oktávu
31. prosince : Čtvrtek
Sv. Silvestra I., papeže

15.20 Új.:

Za + Františka Bartoše, rodiče z obou stran,
švagra Josefa, dar zdraví a Boží požehnání pro
živou rodinu

SJ

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

Za živou a + rodinu Martincovu, Januškovu,
Machů a Veličkovu

Ov

Pobožnost na konci roku a svátostné požehnání

ŠF
SV

Bohoslužby v prosinci – farnost Horní Lhota
3. prosince : Čtvrtek
Sv. Františka Xaverského,
kněze
4. prosince : Pátek
První pátek v prosinci
Sv. Jana Damašského,
sv. Barbory, mučednice
5. prosince : Sobota
Ferie,

16.00 HL.:

Za zemřelého Miloslava Kozubíka, Karla Krajču,
duše v očistci, živou a zemřelou rodinu
Kozubíkovu a Vojáčkovu.

17.30 HL.:

Za členy živého růžence

17.30 DL.:
9.00 HL.:

6. prosince : Neděle
2. neděle adventní
Sv. Mikuláše, biskupa

10.30 DL.:

Za + Annu a Karla Pláškovy, dceru Martu, celou
živou a + rodinu
Za živé a + včelaře ze Sehradic, Dolní Lhoty,
Horní Lhoty a Slopného, za jejich rodiny a za
Boží požehnání pro celé stvoření.

7. prosince : Pondělí
Sv. Ambrože,
biskupa a učitele církve

17.00 SE.:

Za dar zdraví, víry a Boží požehnání
k osmdesátým narozeninám.

16 .00 HL.:

Na poděkování za společenství seniorů,
s prosbou o dary Ducha sv, Boží požehnání
a ochranu Panny Marie

8. prosince : Úterý
Slavnost
NEPOSKVRNĚNÉHO
POČETÍ
PANNY MARIE
b. bílá, 801,722,806

17.30 DL.:
16.00 HL.:

10. prosince : Čtvrtek
Ferie
11. prosince : Pátek
Sv. Damasa I., papeže
12. prosince : Sobota
Panny Marie Guadalupské

Za zemřelého Josefa Masaře, rodiče z obou stran,
sestru. S prosbou o Boží požehnání a dar zdraví
pro celou živou rodinu.

17.30 DL.:
17.30 HL.:

Za salesiánské misionáře a misie v Africe.
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13. prosince : Neděle
3. neděle adventní
Sv. Lucie, panny a muč.

9.00 HL.:
10.30 DL.:

Za zemřelou Zdenku Kolaříkovu, dvoje rodiče a
Boží požehnání pro živou rodinu.
Za zemřelou rodinu Kadlečkovu, Zádrapovu
a Boží požehnání pro živou rodinu.

17. prosince : Čtvrtek
Ferie

16.00 HL.:

18. prosince : Pátek
Ferie
19. prosince : Sobota
Ferie

17.30 DL.:
17.30 HL.:

Za + rodiče Malyškovy, dceru Martu, živé rodiny
a duše v očistci

20. prosince : Neděle
4. neděle adventní

9.00 HL.:

Za zemřelou Anežku a Ludvíka Heinzovi, rodiče,
sourozence, duše v očistci, dar zdraví a Boží
ochranu pro živé rodiny.
Za farníky (sv. křest)

10.30 DL.:
21. prosince : Pondělí
Sv. Petra Kanisia,
kněze a učitele církve

17.00 SE.:

24. prosince : Čtvrtek
Svatvečer narození Páně
ŠTĚDRÝ DEN

20.00 DL.
22.00 HL.:

25. prosince : Pátek
Slavnost
NAROZENÍ PÁNĚ
(Hod Boží Vánoční)

9.00 HL.:
10.30 DL.:
9.00 HL.:

26. prosince : Sobota
Sv. Štěpána,
prvomučedníka

Za + Jiřinu Pastyříkovu, + rodiče Pastyříkovy.
Černochovy, Justovy, s prosbou o Boží
požehnání pro živou rodinu

Za + Františka Mikulce, syna a rodiče z obou
stran, duše v očistci, dar zdraví a Boží ochranu
pro celou živou rodinu
Za + Marii a Františka Poláchovi, jejich syna
Františka, dar zdraví a Boží ochranu pro živou
rodinu.
Na poděkovaní za 40 let manželství,60 let života
s prosbou o Boží požehnaní pro celou rodinu.
Za zemřelé rodiče Váňovy, Kozubíkovy, jejich
zemřelé dcery Věru Mlýnkovou
a Marii Semelovou, s prosbou o Boží požehnání
pro živou rodinu.

10.30 DL.:
27. prosince : Neděle
Svátek Svaté Rodiny,
Ježíše, Marie a Josefa
Sv. Jana, apoštola
a evangelisty
28. prosince : Pondělí
Sv. Mláďátek
betlémských, mučedníků
31. prosince : Čtvrtek
Sv. Silvestra I., papeže

9.00 HL.:

Za + rodiče Šimoníkovi, syna Josefa, duše v
očistci, dary ducha Svatého a věčnou spásu pro
živé rodiny

10.30 DL.:
17.00 SE.:

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

15.30 HL.:

Mše sv. a děkovná pobožnost
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Celosvětové setkání mládeže 2016 v Krakově
Příští rok se téměř za humny (v polském Krakově) uskuteční celosvětové setkání mládeže.
Taková setkání se konají jedenkrát za 3 roky a vždy se střídá Evropa s nějakým jiným
kontinentem (minule bylo setkání mládeže v Riu de Janeiru v Brazílii). Příští setkání bude tedy
opět někde mimo Evropu a zpět do Evropy se dostane až v roce 2022! Proto si nesmíte nechat
ujít tuto výtečnou příležitost a jet s námi do Krakova!!!! Z naší farnosti se na setkání chystá
skupinka mladých čítající již téměř 15 lidí a budeme moc rádi, když se k nám přidáte a
pojedeme do Krakova společně. Pro více informací kontaktujte Vojtu Chupíka.
A nyní si prosím pročtěte pečlivě informace, které se týkají tohoto setkání:

Komu je setkání určeno?
Mladým lidem z celého světa,
Doporučený věk je od 16 let.

kteří

se

chtějí

setkat

a

něco

společně

prožít.

Datum setkání
20. – 25. července 2016 – Dny v diecézi
25. – 31. července 2016 – Světový den mládeže v Krakově

Cena setkání
Cena, kterou budeme za setkání platit, je dotovaná Českou biskupskou konferencí a celostátní
sbírkou, která proběhne v kostelích.
Zahrnuje: dopravu autobusem (při společné dopravě), balíček poutníka (nocleh, strava,
doprava po Krakově) a fond solidarity (10 Eur).

Účast na programu se společnou dopravou:
Dotovaná cena včetně Dnů v diecézi je stanovena na 5800 Kč (reálné náklady 7640 Kč).
Dotovaná cena pouze pobytu v Krakově 5400 Kč (reálné náklady 6330 Kč).
Tyto ceny platí při přihlášení do 30. dubna a zaplacení do 5. května 2016.
Od 1. května zaplatíš o 400 Kč více.

Účast na programu s vlastní dopravou:
Dny v diecézích a Krakov 5400 Kč (reálné náklady 5940 Kč).
Pouze Krakov 5000 Kč (reálné náklady 5130 Kč).
Tyto ceny platí při přihlášení do 30. dubna a zaplacení do 5. května 2016.
Od 1. května zaplatíš o 300 Kč více. Při individuálním cestování (autem, autobusem…)
organizátoři SDM ani čeští organizátoři nezajišťují parkování.

Účast jen na závěrečný víkend s vlastní dopravou:
A) pobyt od pátku do neděle 29. -31.7. (poutnický balíček, ubytování, strava, doprava po
Krakově, fond solidarity) 2300 Kč
B) pobyt pouze v sobotu a neděli 30. – 31. 7. (poutnický balíček, doprava po Krakově, fond
solidarity) 1250 Kč
V rámci ČR bude poskytována podpora početnějším rodinám.
Pokud z jedné rodiny pojede více dětí, mohou požádat příslušné A/DCM o slevu: 2. dítě 25%,
třetí a další dítě z rodiny 50% z celkové ceny.

Platby
Rezervace místa proběhne po zaplacení příslušnému A/DCM či hnutí.
Při přihlášení do 30. dubna a zaplacení do 5. května 2016 platí zvýhodněná cena.

Doprava
Do Krakova pojedeme hromadně, jako při minulých setkáních bude dodržován princip
solidarity, tzn. cena dopravy je pro účastníky z celé ČR stejná.
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Při individuálním cestování (autem, autobusem…) organizátoři SDM ani čeští organizátoři
nezajišťují parkování.

Strava
Zajišťujeme stravování během celého pobytu. Během pobytu v Krakově bude, tak jako
v Madridu nebo Riu, možné chodit na obědy a večeře do místních restaurací a ochutnávat místní
speciality. Bude zajištěna také bezlepková strava.

Cestovní pojištění si každý zařizuje sám.
A na závěr jedno upozornění…
Účast na SDM je vždy velikým duchovním zážitkem a poznáním jiné kultury.
Zároveň se ale jedná o fyzicky a psychicky náročné dny.
Takže tolik informace ke Světovému dni mládeže v Krakově. Kdybyste chtěli ještě další porci
informací, případně chtěli shlédnout nějaká videa k této akci, zapojit se do soutěže atd.,
navštivte tyto stránky:
www.animak.cz/sdm-krakov-2016
krakov2016.signaly.cz

ZPRÁVY A INFORMACE
Adventní duchovní obnova v Dolní Lhotě v sobotu 5. Prosince, začátek v 9.00 hodin.
Podrobnosti na nástěnkách kostelů a na našem farním webu.
Řetězec modliteb před vystavenou nejsvětější Svátostí v Drnovicích. Začátek v sobotu
5,12 v 11.00 hodin, závěr v neděli v 11.00 mší svatou. Podrobnosti na nástěnkách.
Výstava betlémů v Loučce pátek 4. – neděle 6. prosince. Pátek 17.00 – 20.00; sobota
9.00 – 18.00; neděle 9.00 – 16.00 hodin. Vstupné dobrovolné.
Adventní koncert duchovní hudby a zpěvu se uskuteční v sobotu 12. prosince 2015
ve farním kostele v Horní Lhotě. Začátek v 15.30 hodin.
Předvánoční koncert dechové hudby „Kameňáci“ ve farním kostele v Újezdě
v neděli 20. prosince 2015, začátek ve 14.30 – vstupné dobrovolné. Zajišťuje Obec
Újezd, Loučka a Vysoké Pole.
Předvánoční koncert žáků ZŠ Slopné, Sehradice a ZUŠ Luhačovice v neděli 20.
prosince v 16.30 v kostele sv. Rocha ve Slopném. Zveme všechny na pásmo koled,
říkadel a poezie.
Farní měsíčník pro rok 2016. Jako v minulých létech prosíme o dar na rozmnožování
našeho měsíčníku. Příspěvek činí 80,-- Kč a je možné jej dát v kostele v sakristii, nebo
poslat na účet č. 105523676/0300; jako variabilní symbol uveét číslo kú vesnice a
poslední tři číslice - číslo domu (xxx):
VS
Újezd:
773697xxx Příklad: fara Újezd: 773697005
Drnovice:
632546xxx
Vyské Pole:
788317xxx
Loučka:
686981xxx
Slopné:
750611xxx
Horní Lhota:
643289xxx
Dolní Lhota:
629537xxx
Sehradice:
747106xxx
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Vánoční svatá zpověď v našich farnostech a okolí:
17.12.
čtvrtek

1400 - 1700

Horní
Lhota

Újezd 1x; Vlachovice 1x; Slavičín 1x

18.12.
pátek

900 - 1100
1300 - 1630

Újezd

Dopol.: Újezd 2x;Nedašov 1x; Luhačovice 1x
Vlachovice 1x
Odp.: Brumov 2x;; Újezd 2x; Val. Klob. 1x

19.12.
sobota

900 - 1200
1330 - 1700

Valašské
Klobouky

Dopol.: Luhačovice 1x; Új.1x;
Celý den: Štítná 1x; Val. Klob. 2x; Újezd 1x;
Nedašov 1x; Brumov 2x, Vlachovice 1x;
Luhačovice 1x, Slavičín 1x

20.12.
neděle

1400 - 1730

Luhačovice

Luhačovice 2x; Újezd 2x; Slavičín 1x; Nedašov
1x; P. Nuzík; Brumov 1x;
Val. Klobouky 1x

Zveme Vás na

Vánoční putování
k Panně Marii Vysocké
v neděli 27. Prosince 2015
Začátek v 15.00 hodin
ve Vysokém Poli u zvonice
***
SKUPINY

ÚKLIDU

V kostelech újezdské farnosti
V prosinci 2014
___________________________________________________________________

Dat. : Újezd : Drnovice : Slopné : Dolní Lhota
__________________________________________
5.12.:
12.12.:
19.12.:
26.12:

4.
5.
6.
7.

5.
6.
7.
8.

10.
11.
12.
13.

9.
10
1.
2.

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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