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MODLITBY MATEK
a babiček za děti a vnoučata
V únoru, nejbližší sobotu ke svátku Uvedení Páně do
chrámu, koná se již tradiční Hromniční pouť matek ve
Šternberku. Je to vyvrcholení modliteb mnoha skupin
maminek a babiček ve farnostech naší arcidiecéze.
V těchto skupinách se matky a babičky ve farnostech
shromažďují ke společným modlitbám, jakož i soukromě
se modlí za své děti či vnoučata. Čtyřikrát do roka se
scházejí k takzvanému triduu – obvykle v pátek, v sobotu
a v neděli konají asi hodinové společné modlitby, které
vrcholí odevzdáním svých dětí a vnoučat – svěřují je
Matce Boží a jejímu Synu Ježíši Kristu.
Víra dětí a mladých lidí v našich křesťanských rodinách
je dnes velmi ohrožená. Tak jako v minulém režimu, kdy
náboženský život křesťanů byl pod přísným dohledem
ateistické vlády a důsledek toho byl strach ze strany
rodičů vyznávat veřejně víru před svými dětmi a děti se
často styděli přiznat, že jsou věřící křesťané, dnes hrozí
nebezpečí daleko větší – materialistický způsob života.
Mladí lidé z věřících rodin velmi snadno podléhají pokušení napodobovat způsob
života ateistů, užívat si způsobem, který je v rozporu s Božím zákonem. Svatý Petr
varoval křesťany, aby se nenechali ovládnout ďáblem, který jako zlý lev obchází a
hledá, koho by mohl pohltit (srov. 1 Petr 5,8-9a). V takovém boji je možné zvítězit jen
modlitbou a postem. Proto maminky a babičky nejen v našich farnostech se
shromažďují k modlitbám za své děti. Kolik krásných a šťastných manželství, kolik
kněžských a řeholních povolání bylo vyprošeno těmito modlitbami, poznáme až na
věčnosti. Velmi povzbudivé je i to, že podobná společenství modlitby na mnoha
místech mají i otcové rodin. Toto je cesta k záchraně víry v našich rodinách.
P. Jan Můčka
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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 únor 2016:
Úmysl všeobecný: Abychom pečovali o stvořený svět, který jsme dostali jako
nezasloužený dar, a rozvíjeli jej a ochraňovali pro budoucí pokolení.
Úmysl misijní: Aby přibývaly příležitosti pro dialog a setkávání mezi křesťanskou
vírou a asijskými národy.
Úmysl národní: Ať nemocné, seniory a trpící přijímáme v našich farnostech a
společenstvích s úctou a láskou a umíme jim citlivě dát najevo svou vděčnost za jejich
modlitby, oběti a životní moudrost.

Z FARNÍCH MATRIK :
Do společenství víry byli skrze svátost křtu v měsíci lednu přijati:
Svatopluk Slovák

Újezd

Gabruela Svatoňová

Vysoké Pole

Elen Žáčková

Dolní Lhota

Ema Koutná

Horní Lhota
Odešli na věčnost a v lednu 2016 byli pohřbeni:

2. ledna 2016
Marie Plášková
Sehradice 2

91 let

21. ledna 2016
Jarmila Stružková
Újezd 218

65 let

2. ledna 2016
Michal Bujáček
Horní Lhota 137

52 let

30. ledna 2016
Vladimír Kozubík
Slopné 169

66 let

ledna 2016
Olga Růžičková
Sehradice 2
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Odpočinutí věčné dej jim, Pane a
světlo věčné ať jim svítí,
ať odpočívají v pokoji.
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11. února:
Pmátka Panny Marie Lurdské – Světový den nemocných
Dne 11. února 1858 se zjevila Panna Maria
čtrnáctileté dívence Bernadetě Soubirousové ve
skalní jeskyni „de Massabielle“ u řeky Gavy poblíž
Lurd ve Francii. Zjevení se opakovalo do 16.
července ještě sedmnáctkrát. V jednom zjevení se
Panna Maria představila: „Já jsem Neposkvrněné
Početí.“ Teologové nad tímto sdělením nevycházeli
z údivu. Jednak nemohli pochopit, kde nevzdělaná
Bernadeta
přišla
k teologickému
pojmu
„Neposkvrněné Početí“, dále pak samotný titul
Neposkvrněné Početí velice prohloubil dosavadní
teologické představy o této věci. Od prvopočátků
křesťanství byla Panna Maria uctívána jako
„milostiplná“, ale co všechno toto jednoduché
andělovo oslovení obsahovalo, to teologové
vyjasňovali postupně v průběhu dějin. Vyhlášení
dogmatu o Neposkvrněném Početí a lurdské zjevení
jsou jedním takovým milníkem.
Po několika letech důkladného přešetřování a
obezřetné opatrnosti ze strany církve byla tato
soukromá zjevení uznána za pravá.
Od počátku zjevení k jeskyni, v níž vytryskl pramen vody, přicházely velké zástupy
poutníků, mezi nimi velký počet postižených nejrůznějšími tělesnými neduhy. Církevně
uznaných zázračných uzdravení za sto let (do roku 1959) bylo 58, ale úlevu přinesla tato
pouť mnohem většímu počtu poutníků. Výzva Matky Boží k pokání probudila v církvi
hlubší zájem o modlitbu a službu lásky a podnítila péči o trpící a nemocné. Lurdy jsou
místem, kde dochází i k uzdravení duše a k četným konverzím zatvrzelých hříšníků a
bezvěrců.
Slavení památky „Neposkvrněné Panny Marie v Lurdech“ povolil papež Lev XIII. r.
1891 a papež Pius X. ji rozšířil pro celou církev, přičemž došlo ke změně titulu na
nezávaznou památku “Panny Marie Lurdské“. Z aktu přejmenování je patrné i stanovisko
církve k soukromým zjevením: „I když církev takové nadpřirozené zjevení uzná, nezaručuje
se nadřízený úřad za pravdivost takové události. Pouze tím říká, že nikomu nebrání, aby
věřil v nadpřirozené věci tam, kde pro víru již nechybějí lidské motivy.“ (encyklika Pia X.
Pascendi Dominici gregis).
Taková zjevení nejsou předmětem povinné víry. Církev pouze zaručuje, že nejsou
v rozporu s učením církve. Omezuje se na výpověď, že existují vážné důvody, aby se v ně
věřilo, a že je dobré v ně věřit, poněvadž přinášejí prospěšné plody. Autorita učitelského
úřadu vyžaduje bezvýhradný souhlas, jen pokud jde o dogma víry, která jsou zaručena
vlastní autoritou Boží. To platí o všech zjeveních, i o zjevení např. ve Fatimě, La Salletě a
jinde.
Život farností číslo 2/2016
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Spisovatel Franz Werfe , pražský rodák, žid, ve svém románu “Píseň o Bernadetě“
vypravuje na základě faktů o životě Bernadety Soubirousové a o událostech kolem zjevení u
Massabielské jeskyně v r. 1858. Dílo napsal r. 1941 krátce poté, co se mu podařilo
uprchnout před hitlerovským nacismem z okupované části Francie. Ve chvílích velké tísně
slíbil před Massabielskou jeskyní, že vyvázne-li z nebezpečí a bude-li mu dopřáno doplout
k americkým břehům, napíše toto dílo jako poděkování za své zázračné zachránění.
Lurdy s bazilikou a pramenem léčivé vody jsou dnes (spolu s portugalskou Fátimou)
nejslavnějším poutním místem v této části světa.
(podle mariánských svátků během liturgického roku zpracoval Václav Ulrich)

Cesty českého národa
15. díl
POSTAVA JANA AMOSE KOMENSKÉHO
Mezi vystěhovalci po 30leté válce byl též jako spisovatel
vychovatelských i jiných českých spisů proslavený Jan Amos
Komenský, biskup českobratrský. Nestranná pravda dějepisná
žádá, aby se o každém muži, který do běhu událostí nebo
života národa některého zasáhl, povědělo vše, co k jeho
náležitému a celému poznání náleží.
Komenský – nepřítel církve katolické
K poznání Komenského celého – tedy jeho povahy a
celého jeho působení – patří uvážení, že o věcech
náboženských smýšlel a psal jako protestant. I přihodilo se
mu, že líčil učení církve katolické nesprávně a překrouceně,
jako to podnes protestanté činí. Tak např. ve spise Lux e
tenebris (Světlo z temnosti) z roku 1665 píše, že papež za
peníze na budoucí časy odpustky, tj. volnost hřešiti, prodává.
Prosté nahlédnutí do katechismu katolického postačí k přesvědčení, že tohle učením církve
není, nýbrž že odpustky jsou jen odpuštění časných trestů zbylých po odpuštěné vině a
věčném trestu hříchů. Spokojujeme se jen tím jedním příkladem. A to u mnohých
protestantů podnes bývá a v jejich časopisech podnes se shledává, tak dal se Komenský
unésti až k tupení církve katolické. Napsal o ní: „Odkazuju králům země, kteří tě (myšleno
katolickou církev) doposavad na hřbetě nosili, horlivost Boží, aby tě v ošklivost vezmouce,
jako nečistou nevěstku spálili ohněm.“ (Kšaft) Protestanté by zajisté v hloubi svého srdce
byli zarmouceni, kdyby se jejich učení překrucovalo, a kdyby jejich církev nečistou
nevěstkou se nazývala. Když se ale Komenský k takovým věcem unésti dal, a když ti, kteří
o něm psávají, to zamlčují, tu jest patrno, že se neukazuje Komenský celý.
Komenský – vroucí vlastenec, ale spojuje se s nepřáteli českého národa.
Vlast svou miloval Komenský vroucně. Toužil zajisté po návratu do milé domoviny a
usiloval o to, aby se souvěrci jeho do Čech zase vrátit mohli. Kdo však chce pravdu věděti a
jen pravdu z dějin našich, ten nesmí zavříti očí svých nad dvojí v tom ohledu důležitou
Život farností číslo 2/2016
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okolností. Komenský, jsa synem své doby, věřil domnělým viděním a proroctvím
Poňatovské, Kottera a Drabíka, která vypovězencům slibovala brzký návrat do vlasti. To se
mělo státi tím, že německý 1620 z Prahy uprchlý Fridrich bude zase králem a protestanty
zpět uvede. Klamná tato proroctví na jedné straně podporovala u protestantů českých
lhostejnost k učení ve víře katolické a tudíž jejich chuť k opuštění vlasti, na druhé straně pak
jejich i se Švédy, pleniteli naší země, spojování.
Pokračování příště
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 mladé)
Co se událo v měsíci lednu?
Infoschůzka k SDM KRAKOV 2016
Snad každý někdy slyšel o světových dnech
mládeže a určitě není ani žádnou novinkou, že
se letos budou konat v nedalekém Krakově!
Z našich farností se chystá na tuto úžasnou
akci spousta mladých lidí, a proto animátoři
pozvali dva zástupce Arcidiecézního centra pro
mládež, aby nám řekli bližší informace a dosud
váhající snad i trošku motivovali. Sešlo se nás
na faře v Újezdě asi 20 a spousta z nás už si
podala přihlášku na internetové stránce krakov2016.signaly.cz, protože do konce dubna je
přihlašování se slevou.
Celá akce byla nahrávána a už teď kolují videa na facebooku (stránka Animátoři farností
Újezd a Horní Lhota), takže pokud jsi na tomto infosetkání nebyl, tak si je celé můžeš
pustit! Anebo se můžeš informovat na výše zmíněných webových stránkách, případně u
animátorů farností Újezd a Horní Lhota.

Akce na měsíc únor
06.02.
06.02.
10.02.
12.02.
13.02.
14.02.
26.02.

Pepův pohár (turnaj ve volejbale a fotbale, přihlašování týmů na www.animak.cz )
Večer chval Dolní Lhota (17:30)
Adorační den (Horní Lhota)
Zimní kino – Božský Evan (19:00, sál nad hospodou Horní Lhota)
Večer chval Újezd (18:00)
Postní putování kříže – z Újezda na Lipska (bližší info v ohláškách)
Mládežnická mše (20:00,Valašské Klobouky)
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Zimní kino (v pátek 12. února od 19:00)
Už je tomu více než půl roku od doby, kdy jsme uspořádali letní kino v Drnovicích. Tehdy
jsme promítali film Nedotknutelní venku před drnovským kostelem. Účast nás velmi
překvapila. Odhadujeme, že tehdy došlo více než 100 lidí!! I proto a také kvůli pozitivním
ohlasům z farnosti Horní Lhota jsme se rozhodli tentokráte udělat podobnou akci přímo
v Horní Lhotě. Nazvali jsme ji Zimní kino, avšak nelekejte se – nebude se promítat venku
. Pro promítání jsme vybrali sál nad hospodou v Horní Lhotě. Avšak vás určitě hlavně
zajímá, jaký film budeme promítat … Božský Evan, což je komedie na motivy biblického
příběhu Noema a jeho archy, kdy Bůh dá nadpřirozené schopnosti jednomu americkému
kongresmanovi a dá mu zároveň i úkol postavit Noemovu archu!! Můžete se těšit na spoustu
legrace při plnění tohoto úkolu ve 21. století 
Vstupné na Zimní kino je opět dobrovolné a na místě budete mít možnost zakoupit si
občerstvení (muffiny, oplatky, horkou čokoládu, kofolu, minerálky, brambůrky, tyčinky,
popcorn a spoustu dalšího). Už se na vás moc těšíme.

Svatí z kalendáře
Sv. Valentin

14.02.

Postavení: kněz a mučedník
Patron: mladých lidí a zvláště jejich čisté a oddané lásky (dle tradice)
Atributy: meč
Vynikal v charitativní činnosti, v moudrosti a v neohroženosti při
svém poslání kněze. Koruny mučednické dosáhl v Římě u
Milvijského mostu na Flaminijské cestě. Tam byl také archeology
objeven jeho hrob pod zříceninami jemu zasvěcené baziliky.

Co jste nevěděli o svátku sv. Valentina
Rozšířené Valentinské oslavy, jejichž původ někde vycházel ze
svátku biskupa Valentina z Terni, který není v martyrologiu, byl
jinde sváděn na údajnou zamilovanost kněze Valentina. Toto
rozhodně není pravda a oslavy mají možná docela pohanské pozadí.
V Římě se totiž 14. února oslavovala bohyně Juno, považovaná za
ochránkyni partnerských vztahů v manželství a ochránkyni rodin.
Ženám byly z toho důvodu v rodině dávány květiny.
V dřívějších dobách byl prý 14. únor nazýván i "miláčkův den",
protože se zasazoval "Miláčkův polní salát." Také se vytvořila
pověra, že svobodná dívka si vezme chlapce, kterého na Valentina
spatří jako prvního. Toho hned z rána s kytkou v ruce využívali mladí nápadníci.
Podle historiků jsou souvislosti 14. února se svátkem zamilovaných i v probouzející se přírodě, kdy
ptáci začínají své svatební tance. Posílání Valentinských pohlednic má svůj počátek až v 15. století,
kdy první "valentinku" prý manželce z londýnského vězení poslal orleánský vévoda Charles a tradice
se rozšířila až v 19. století. Pak rostla se zájmy obchodníků.
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Modlitba za lásku
Pane, láska je shovívavá, daruj mi shovívavost, která umí přimhouřit oko nad jejími/jeho
nedokonalostmi.
Pane, láska je dobrosrdečná, uč mě vždy hledat její/jeho dobro víc než svoje.
Pane, láska nezávidí, uč mě radovat se z každého jejího/jeho úspěchu.
Pane, láska se nevychloubá, nedopusť, abych jí/mu předhazoval(a) před oči, co jsem pro ni/
pro něj udělal(a).
Pane, láska se nenadýmá, dopřej mi, ať umím říct: ,,Promiň, udělal(a) jsem chybu.“
Pane, láska nedělá, co se nepatří, uč mě vždy vidět v její/jeho tváři tvůj obraz.
Pane, láska nemyslí jen a jen na sebe, naplňuj náš vzájemný vztah pravou nezištností.
Pane, láska se nerozčiluje, vzdaluj od nás každé zraňující slovo nebo skutek.
Pane, láska zapomíná, když jí někdo ublíží, uč nás odpouštět, jak odpouštíš ty.
Pane, láska má zármutek, když se dělá něco špatného, otvírej naše srdce pro potřeby
druhých.
Pane, láska se raduje, když lidé žijí podle pravdy, veď naše kroky k tobě, jenž jsi Cesta,
Pravda a Život.
Pane, láska všechno omlouvá, všemu věří, nikdy nad ničím nezoufá, všecko vydrží, dej ať
taková láska naplňuje všechny naše společné dny.
Pane, láska nikdy nepřestává, dej ať naše vzájemná láska vychází od tebe a vede nás k tobě.
Amen

Slovníček
Amen – hebrejský výraz ze Starého zákona převzatý do řečtiny a latiny ve významu:
„jistě“, „vpravdě“, „tak jest“. Ježíš Kristus tímto slovem potvrzoval své výroky. Ve smyslu
„staň se“ se často vyskytuje v listech sv. Pavla a v knize Zjevení. V liturgii bylo amen
užíváno na konci modliteb v židovských synagógách a převzato v původním hebrejském
znění již za dob apoštolských do liturgie křesťanské.

Připravili Animátoři farností
Újezd a Horní Lhota
Nezapomeň nás
sledovat na FB:

ww.facebook.com/animatorifarnostiujezdahornilhota
Život farností číslo 2/2016
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Pořad bohoslužeb v únoru 2016 – farnost Újezd
1. února : Pondělí
Ferie
2. února : Úterý
Svátek Uvedení
Páně do chrámu
3. února : Středa
Sv. Blažeje, biskupa
a mučedníka

4. února : Čtvrtek
Ferie
5. února : Pátek
Sv. Agaty, panny
a mučednice
6. února : Sobota
Sv. Pavla Mikiho
a druhů, mučedníků
7. února : Neděle
5. neděle
v mezidobí
8. února : Pondělí

15.30 Új.:

Za + Zdeňka Šafaříka, rodiče z obou stran, dar
zdraví, Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro
živou rodinu

KA

15.30 Új.:
17.00 Dr.:

Za děti prvokomunikanty a jejich rodiče
Za + Otakara Hříbka

RZ

15.30 Új.:
17.30 Sl.:
17.00 Dr.:
15.30 Új.:
17.30 Sl.:
6.30 Új.:
16.00 Lo.:
7.00 Új.:
8.15 Sl.:
9.40 Új.:
11.00 Dr.:
15.30 Új.:

Sv. Jeronýma Emiliani

9. února : Úterý
Ferie

17.00 Dr.:
6.30 Új.:
15.30 Új.:

10 února : Středa
POPELEČNÍ
STŘEDA
Začátek
postní doby
Den přísného
postu

17.00 Dr.:

18.30 Sl.:.

Sv. Scholastiky,
panny

11. února : Čtvrtek
Ferie
Panny Marie
Lurdské
12. února : Pátek
Ferie

Za + rodinu Chalupovu, duše v očistci, Boží pomoc
a ochranu pro živou rodinu
Za + manžela Josefa Ďulíka, jeho tatinka, rodiče
Drgovy, bratra Josefa Drgu a živou rodinu
Za + Vladimíra Kozubíka a živou rodinu
Na dobrý úmysl
Za + d.p. Petra Holakovského a celou
jeho + rodinu
Za farníky
Za živou a zemřelou rodinu Bézovu, Krumpolcovu,
Rokytovu a Svobodovu.
Za Josefa Koutného (výroční mše sv.)
Za + Jana Zichu, rodiče, dceru Aničku, Boží
ochranu a dar zdraví pro živou rodinu
Za Marii a Miroslava Machů živou a zemřelou
rodinu
Za rodiče Struškovy, syna, dceru, tři zetě, vnuka,
vnučku a Boží požehnání pro živou rodinu
Za + rodiče Machů, jejich sourozence, syna
Františka s manželkou, syna Josefa Machů,
Anastazii Machů, dar zdraví a Boží požehnání pro
živou rodinu
Za + Jana Běloně, děti, rodiče, sourozence, živou a
zemřelou rodinu Běloňovu a Ovesnů,za ochranu a
pomoc Boží pro živou rodinu
Za dvoje + rodiče Váňovy, jejich vnuka, duše
v očistci, dar zdraví a pomoc Boží pro živou roinu

FŠ

SJ
FŠ
SV
RZ
ČR

SJ

Ku
OS
SJ
ČR

17.00 Dr.:
15.30 Új.:
17.00 Sl.:
6.30 Új.:

Život farností číslo 2/2016

MJ

Za + Boženu a Ludvíka Zvonkovy, jejich zemřelé
rodiče, duše v očistci a živou rodinu
Za zemřelé rodiče Urbanovi , Mozgvovi a boží
ochranu pro živou rodinu
Za zemřelé rodiče Balouchovy, Buriánkovy, jejich

SV
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13. února : Sobota
Ferie
16.00 Lo.:
18.00 Új.:
14. února : Neděle
1. neděle postní
Úmrtí sv. Cyrila v
Římě

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

15. února : Pondělí
Sv. Polykarpa,
bisk., muč.
16. února : Úterý
Ferie

15.30 Új.:

17. února : Středa
Ferie
Sv. Alexia a druhů

15.30 Új.:

17.00 Dr.:

17.30 Sl.:
18. února : Čtvrtek
Ferie

17.00 Dr.:
15.30 Új.:

19. února : Pátek
Ferie
17.30 Sl.:
20. února : Sobota
Ferie

6.30 Új.:
16.00 Lo.:
7.00 Új.:

21. února: Neděle
2. neděle postní
Sv. Petra
Damianiho

8.15 Sl.:
9.40 Új.:

11.00 Dr.:
22. února : Pondělí
Život farností číslo 2/2016

15.30 Új.:

rodiče, duše v očistci, dar zdraví a Boží ochranu
pro živou rodinu.
Za + Štěpánku a Františka Andrysovy, Emílii
Zemánkovu a pomoc Boží pro živou rodinu
Večer chval Za farníky

ŠF

Za + Antonína a Ludmilu Belžíkovy, rodiče z obou
stran a duše v očistci
Za farníky (sv. křest)
Za + Josefa Běloně a Boží ochrana pro živou
rodinu

FŠ
SV
RZ
ČR

Za + Františka Mozgvu, k nedožitým
sedmdesátinám, rodiče Mozgvovy, Jandíkovy a dar
zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu
Za + rodiče Častulíkovy, rodinu Oblúkovu,
Polčákovu, duše v očistci a Boží požehnání pro
živou rodin
Za živou a + rodinu Kostkovu, Hověžákovu,
stařečky, Vojtěcha Kořenka, Janu Šimonou a dar
zdraví pro živé rodiny
Za + P. Františka Petrů, jeho +
rodiče,sourozence,příbuzné a duše v očistci.
Za nedožitých pětaosmdesáti let, za manžela, Boží
ochranu a dar zdraví pro živou rodinu.

AM

Za + Františka Pavelku, dvoje rodiče, dva syny,
vnuka Rostislava a Boží pomoc pro živou rodinu.!
Za + Josefa Machů, zetě Aloise, dvoje rodiče,
rodiče Váňovy, duše v očistci a Boží požehnání pro
živé rodiny

MJ

RZ

KA
Za + rodiče Repákovy, tři syny, stařečky z obou
stran a ochranu Panny Marie pro živou rodinu
Za Miroslava Strušku, jeho rodiče, Ludmilu a
Františka Barchuchovy, rodiče z obou stran a dar
zdraví pro živou rodinu
Za + Františka Münstera, rodiče z obou stran,
poděkování za 70 let života s prosnou o Boží
požehnání do dalších let
Za +rodiče Šůstkovi, syna jeho manželku, vnuka a
duše v očistci .Boží požehnání pro živou rodinu
Za + rodiče Stružkovy, jejich rodiče z obou stran, +
sestru, bratra, + rodiče Velískovy, jejich rodiče +
z obou stran, duše v očistci, dar zdraví a Boží
požehnání pro živou rodinu
Za rodinu Obadalovu duše v očistci Boží požehnání

AL
SV

FLu
KMa
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Stolce sv. Petra
23. února : Úterý
Sv. Polykarpa,
biskupa a muč.

17.00 Dr.:

24. února : Středa
Ferie

15.30 Új.:

25. února : Čtvrtek
Ferie
26. února : Pátek
Ferie
27. února : Sobota
Ferie

17.30 Sl.:
17.00 Dr.:
15.30
17.30
6.30
16.00

Új.:
Sl.:
Új.:
Lo.:

7.00 Új.:
28. února : Neděle
3. neděle postní

29. února : Pondělí
Ferie

8.15 Sl.:
9.40 Új.:
11.00 Dr.:

15.30 Új.:

a ochranu Panny Marie pro živou rodinu

SV

Za zemřelé rodiče Kořenkovy z Podpolí , jejich
sourozence a dar zdraví pro živou rodinu
Za rodiče Josefa a Marii Šůstkovi a živou rodinu
Za rodiče Žabkovy, syna Jana, rodiče Šůstkovy,
dva syny, snachu Ludmilu, rodinu Krahulovu,
Švachovu a dar zdraví pro živou rodinu.

SJ

AM
Za + rodiče Mozgvovy a za + manželku
RZ
Za + Oldřicha Ševčíka, dceru Marii Davidovu
a Boží požehnání pro celou živou rodinu
Za živou a zemřelou rodinu Měřínskou,
Chmelíkovu a duše v očistci.
Za farníky
Za + Ludmilu Lukášovu (výroční mše sv.)
Za + Františka Ovesného, syna Stanislava a
Miroslava, rodiče, stařečky, nemocné dítě, duše
v očistci, Boží pomoc a ochranu Panny Marie pro
živou rodinu
za zemřelou Marii Belžíkovou,Irenu Petrů,
rodiče z obou stran,dva zemřelé vnuky,dar
zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu.

KA
SV
ČR
SJ

MJ

Od února 2015 jsou pozměněny zkratky lektorů – První písmeno je příjmení, druhé jméno. Podrobněji viz. tabulka
pod kůrem v Újezdě

Pořad bohoslužeb - farnost Horní Lhota
2. února : Úterý
Svátek Uvedení Páně
do chrámu
4. února : Čtvrtek
Ferie
5. února : Pátek
Sv. Agaty, panny
a mučednice
6. února : Sobota
Sv. Pavla Mikiho
a druhů, mučedníků
7. února : Neděle
5. neděle
v mezidobí
8. února : Pondělí
Život farností číslo 2/2016

17.30 DL.:

Za děti prvokomunikanty a jejich rodiče

16.00 HL.:
17.30 DL.:

Za členy živého růžence (DL) Večer chval

17.30 HL.:

Za Jiřinu a Ladislava Masařovi. Za duše v očistci, dar
zdraví a Boží ochranu pro živou rodinu.

9.00 HL.:

Za + Miladu Švarcovou, manžela, rodiče z obou stran,
živou rodinu a duše v očistci
Za Annu Slovákovu, manžela, dceru Annu, syna
Václava a dar zdraví a Boží ochranu pro živou rodinu

10.30 DL.:

Za + rodiče Zádrapovy, + syna, a celou + rodinu
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Sv. Jeronýma Emiliani

17.00 Se.:

s prosbou o ochranu a požehnání pro živé rodiny

16.00 DL.:

Za + Vincencii a Karla Macha

17.30 HL.:

Za + Václava Zelenku, rodiče, dědečky z obou stran a
živou rodinu

16.00 HL.:

Za nemocné naší farnosti s udělování pomazání
nemocných

12. února : Pátek
Ferie

17.30 DL.:

Za + rodiče Andrýsovy, duše v očistci a Boží ochranu
pro živou rodinu

13. února : Sobota
Ferie

17.30 HL.:

Za + Zuzanu a Rudolfa Pavlišovy a Boží požehnání pro
celou živou rodinu

9.00 HL.:

Za + Marii a Františka Ulrichovy, zetě, vnuka, + rodiče
Ulrichovy a Martincovy a sourozence z obou stran
Za + Františka Petráše, duše v očistci a Boží ochranu
pro celou rodinu

10 února : Středa
POPELEČNÍ
STŘEDA
Začátek postní doby
Den přísného postu

Adorační den v Horní Lhotě

Sv. Scholastiky, panny

11. února : Čtvrtek
Ferie
Panny Marie Lurdské

14. února : Neděle
1. neděle postní
Úmrtí sv. Cyrila v Římě

10.30 DL.:

18. února : Čtvrtek
Ferie

16.00 HL.:

19. února : Pátek
Ferie
20. února : Sobota
Ferie

17.30 DL.:

21. února: Neděle
2. neděle postní
Sv. Petra Damianiho

17.30 HL.:

9.00 HL.:

Za + rodiče Františka a Marii Masařovy, Vladimíra a
Miladu Žákovy. Boží požehnání a dar zdraví pro celou
živou rodinu.
Za + Aloise Žáčka, Jolanu Mičkovu, duše v očistci a
Boží požehnání pro živé rodiny
Za + rodiče Vladimíra a Františku Žáčkovy a Boží
ochranu pro celou živou rodinu
Za + rodiče Záhorovské, syna Františka, celou +
rodinu, + rodinu Fiedorovu, duše v očistci, dar zdraví
víry a Boží požehnání pro celou živou rodinu
Za farníky (sv. křest)

10.30 DL.:
22. února : Pondělí
Stolce sv. Petra
25. února : Čtvrtek
Ferie
26. února : Pátek
Ferie

17.00 Se.:
16.00 HL.:
17.30 DL.:

Za + bratra Karla Macha

17.30 HL.:

Za + Adolfínu a Aloise Petrů, + Adolfa a Marii
Petrášovy, + Josefa Petráše a jeho manželku, ostatní +
rodinu, duše v očistci, dar zdraví a Boží ochranu pro
živou rodinu
Za + Marii Žebráčkovu, rodiče z obou stran a Boží

27. února : Sobota
Ferie
9.00 HL.:
Život farností číslo 2/2016

Za + rodiče Polomíkovy, Machů, Latinákovy, Ovesné,
duše v očistci, Boží požehnání a ochranu Panny Marie
pro živé rodiny
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28. února : Neděle
3. neděle postní

10.30 DL.:

ochranu pro živou rodinu
Za + rodiče Váňovy, Ambruzovy, syny, duše v očistci a
Boží ochranu pro živou rodinu.

Volné mše svaté si můžete objednat nejlépe e-mailem, když na našich webových stránkách
www.farnostujezd.cz na horní rám kliknete na nápis Mše 2015 a tam vyplníte
objednávkový lístek. Tam také najdete aktualizovaný kalendář obou farností.

ZPRÁVY A INFORMACE
Adorační den v Horní Lhotě ve středu 10. února Svátost oltářní bude vystavena v době od
12.00 do 17.30 hodin. Zakončení adoračního dne mší svatou, při níž se bude udělovat
znamení kajícnosti, popelec. Mše sv. v Dolní Lhotě bude na Popeleční středu v 16.00 hodin.
Deváté národní setkání Modliteb otců v ČR – sv. Hostýn ve dnech 12. – 14.02.2016 na
Svatém Hostýně. Pojďme se společně modlit a děkovat. Jistě máme každý za co. Pokud
chcete prožít víkend ve společenství chlapů – otců, vzájemně se povzbudit, podělit se
o radosti i strasti otcovství a prožít společné chvíle s Pánem přijeďte - přijďte. Účast
přislíbili i katoličtí kněží. Cena bude asi 1100,-Kč. Kdyby byla cena pro někoho z Vás
důvodem pro to, že nemůžete přijet, ozvěte se a zkusíme to nějak vyřešit. Prosíme pošlete
vyplněnou přihlášku co nejdříve, nejpozději do 9.2.2016.
Celodenní adorace v Drnovicích v úterý 2. března. Svátost oltářní bude vystavená od
pondělí 1. března v 17.00 hodin do úterý 2. března v 17.00 hodin, zakončená mší svatou.
Připravujeme pouť do Medjugorje ve dnech 18. – 25. srpna 2016. Cena za dopravu a
pobyt je 2 660 Kč + 50 €.

SKUPINY ÚKLIDU
kostelů v únoru 2016
__________________________________________________________________

Dat. : Újezd :
Drnovice : Slopné : Dolní Lhota:
_____________________________________________

6.2.:
13.2.:
20.2.:
27.2.:

13.
14.
15.
11.

3.
4.
5.
1.

4.
5.
6.
2.

8.
9.
10.
6.

ŽIVOT FARNOSTÍ Měsíčník farností Újezd a Horní Lhota. 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. Uzávěrka každého čísla
dvacátého dne předcházejícího měsíce. Své příspěvky, dotazy, názory, odevzdávejte, prosím
na faře, nebo e-mailem. Webové stránky: www.farnostujezd.cz; www.farnosthornilhota.cz.
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