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„Otče, je-li to možné, odejmi tento kalich utrpení ode mne, ale ne jak já chci,
ale jak Ty chceš, ať se stane. Otče, staň se vůle tvá!“
Drazí bratři a sestry.
Velikonoce jsou svátky, kdy si zvlášť uvědomujeme Boží lásku k nám. Pán Ježíš věděl,
že jej čekají chvíle ponížení, posměchu, bolesti, utrpení. Jeho krvavý pot, který mu
vystupoval po těle v Getsemanech je toho důkazem. Předpověděl svým učedníkům toto
své utrpení. Před židy, se kterými rozmlouval a kteří se zdráhali mu uvěřit, že je
poslaný od Boha, se zachvěl a pronesl: „Co mám říci? Otče, zachraň mne od této
hodiny? Ale vždyť právě po tuto hodinu jsem přišel. Otče, oslav své jméno.“
Aby všechny vaše skutky v každodenním životě byly oslavou Boží! To Vám
v modlitbách vyprošují a provází svým požehnáním
P. Jan Můčka, farář,
P. Krzysztof Klat, kaplan
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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 březen a duben 2016:
Březen
1. Aby rodiny v obtížných situacích dostávaly nutnou podporu a děti mohly vyrůstat ve
zdravém a klidném prostředí.
2. Aby křesťané, znevýhodňovaní a pronásledovaní pro víru díky neutuchající modlitbě
celé církve zůstali pevní a věrní evangeliu.
3. Ať se k matkám, které podstoupily interrupci a nesou v srdci výčitky, lítost a bolest,
umíme stavět s citlivostí, milosrdenstvím a soucitem.
Duben
1. Aby drobní rolníci dostávali přiměřenou odměnu za svoji neocenitelnou práci.
2. Aby afričtí křesťané uprostřed politicko-náboženských střetů vydávali svědectví
lásky a víry v Ježíše Krista.
3. Ať v našich farnostech a společenstvích máme upřímný zájem o lidi hledající,
konvertity a nově pokřtěné, aby poznali naši církev jako rodinu a našli v ní svůj domov.

Z FARNÍCH MATRIK :
Do společenství víry byli skrze svátost křtu v měsíci lednu přijati:
Zuzana Chytilová
Radek Kořenek

Loučka
Vysoké Pole

Odešli na věčnost a v lednu 2016 byli pohřbeni:
1. února 2016
František Roubalík
Sehradice 192

91 let

4. února 2016
Ladislav Černobila
Újezd 219

79 let
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6. února 2016
Jan Martinka
Vysoké Pole 199

79 let

Odpočinutí věčné dej jim, Pane a
světlo věčné ať jim svítí,
ať odpočívají v pokoji.
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Ztišme se a naslouchejme
Jsou tu Velikonoce, významné křesťanské svátky, které provází řada folklorních a
prastarých zvyků. V církevní tradici je to velká noc, na kterou se připravujeme nejen
čtyřicetidenním postním obdobím, ale bezprostředně i bohoslužbou na Zelený čtvrtek, kdy
si připomínáme poslední večeři Ježíše s učedníky.
Následuje Velký pátek, den Ježíšova umučení a Velikonoce pak vrcholí Bílou sobotou,
tedy vzkříšením. To je noční bdění, vigilie, která ukazuje skutečný význam Ježíšovy oběti,
velikost jeho lásky, protože on svůj život položil za spásu nás všech.
Uprostřed všech těch slavností, rituálů a obřadů, které jsou plné symboliky jako žehnání
ohně, svěcené vody, zapalování velikonoční svíce a šíření světla dál, bych rád upozornil na
jednu zvláštnost, kterou si možná málo uvědomujeme.
Když se církev v postní době čtyřicet dní připravuje na Velikonoce, nezpívá se o
nedělích chvalozpěv Sláva na výsostech Bohu. Ten zazní až o velikonoční vigilii jako
jásavé oznámení Ježíšova zmrtvýchvstání. Na Zelený čtvrtek podle tradice odlétají zvony do
Říma a používáme jen dřevěné hrkačky místo zvonění, které také s plnou vervou zazní až o
vigilii.
V tu nejdůležitější chvíli, od Velkého pátku do sobotní vigilie, se po celém světě
neslouží mše svatá. Jako by v té chvíli byla slova navíc. Je tu veliké mlčení, očekávání. Bez
chvalozpěvu, za mlčení zvonů i celé církve se soustředíme jen na modlitby, na rozjímání o
tom, který nás tolik miloval, že za nás položil svůj život.
V záplavě slov, hudby, malicherných zpráv vydávaných za životně důležité mnohdy
člověk přeslechne Boží hlas. Proto je dobré alespoň občas zmlknout, ztišit a zkusit
naslouchat. Ujišťuji, že i ti, kdo Boha neznají, neprohloupí. Naučí se umění naslouchat
svým nejbližším, zjistí, co je skutečně důležité.
A možná i ocení tichou lásku
těch, kdo jsou kolem nás a s námi.
Kéž se rozzáří i naše mysl a srdce
Bílá sobota je jakousi přestávkou ke startu k velikonočnímu vrcholu. Je to den bez
bohoslužby, správněji bez slavení eucharistie, což však podle starého židovského zvyku
platí do západu slunce.
Bílá sobota se nazývá proto, že při křtu dostávali nově pokřtění zcela nový bílý šat.
Večerní bohoslužba začíná svěcením ohně na prostranství před kostelem, někdy v zadní
části velkých chrámů. Tento zvyk svěcení ohně přenesl do bohoslužby jáhen Alcuin,
kterého bychom mohli nazvat premiérem nebo ministrem kultu císaře Karla Velikého. Jedná
se původně o starobylý germánsky zvyk.
Od tohoto ohně se zapaluje svíce, nazývaná paškál. Výraz paškál je odvozen z řeckého
názvu. Význam tohoto slova si církevní otcové vykládali dvojím způsobem. Ti, kteří
neuměli hebrejsky, vyvozovali význam od slova paschein, tedy trpět, čímž chtěli vyjádřit
vztah těchto svátků ke Kristovu utrpení. A ti, kteří znali hebrejštinu, upozorňovali, že
význam slova musíme hledat v hebrejském pesach.
Staročeský překlad připomíná, že se jedná o svátek přesných nebo nekvašených chlebů.
Velikonoce jsou svátky jara a kočovných pastýřů, kteří obětují prvorozeného beránka ze
stáda jako příslib boží ochrany. Přesné chleby nám připomínají svátky zemědělců, kteří
pečou tento chléb z první úrody, z ječmene nebo špaldy.
Život farnosti číslo 3-4/2016
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Velikonoční večeře, kterou se nasytí izraelští zajatci před nočním útěkem z Egypta,
ozřejmuje název Velikonoce. Je to cesta, což najdeme v kořenech výrazů označující
hebrejské i řecké Velikonoce, kdy si připomínáme přechod Rudým mořem a záchranu před
smrtícími egyptskými ranami.
To byly Ježíšovy Velikonoce. Proto i ona tradice velikonočního beránka, který se stává
hlavním pokrmem, a také ony nekvašené chleby. Nelze si představit slavnostní večeři bez
poháru vína. Tak slavil Kristus v Jeruzalémě své poslední Velikonoce před smrtí. Smrtí,
která se nazývá vysvobozením a není tečkou za justičním zločinem, ale přichází vzkříšení.
Ježíšova slova „Já jsem Vzkříšení a život“ se stávají symbolem velikonoční noci. Tento
symbol světla hraje svou roli. Už v 2. Století nacházíme hymnus, který opěvuje světlo
osvěcující a naplňující člověka radostí a pocitem štěstí.
Symbolika světla se stala součástí křesťanských obřadů. Tak se dostaneme i k onomu
svěcení ohně a průvodu temným kostelem s velikonoční svící a paškálem až k hlavnímu
oltáři, kde při třetím zpěvu světlo Kristovo rozzáří naše chrámy. Kéž se rozzáří i naše mysl a
srdce u vědomí, že i nejubožejší z nás stál za to, aby se za něj obětoval samotný Boží syn.
Podle kardinála Dominika Duky zpracoval Václav Ulrich

Cesty českého národa
16 díl
POSTAVA JANA AMOSE KOMENSKÉHO
Komenský žádá, aby se dítky vychovávaly na základě křesťanského náboženství
Komenský velice proslul jako pedagog (učitel a vychovatel) a jest v tom ohledu vším
právem chloubou českého národa. Jest proto přehnaností
nazývati ho proto „učitelem národů“, což se v církvi říká o sv.
Pavlu, ale za vychovatelské zásluhy může Komenskému býti
vděčen každý katolík.
Komenský totiž žádá, aby se vychovávalo na základě
křesťanského náboženství, a aby se veliká péče věnovala, by
děti se cvičily v nábožnosti. Pravil, že zbožnost záleží v tom, že
naše srdce stále pamatuje na Boha všudypřítomného, že jej
následuje a z něho se těší. Musíme jej poznávati, svou vůli mu
zasvětiti ... Uč se dítě, oči, jazyk, ruce k Bohu a Kristu
pozdvihovati a kolena skláněti před Všemohoucím …
Především mají děti brzy zvěděti, že nejsou jen pro tento život,
nýbrž pro věčnost stvořeny… O nic nemá býti pečlivěji staráno,
než o přípravu k životu věčnému. Děti mají býti navedeny ku
ctění Boha, u vnitřku i zevně … Nechť nejsou pěstováni
křesťané, kteří jen vědí, nýbrž kteří křesťanství i životem ukazují. Komenský praví: Chcemeli školy dle pravidla pravého křesťanství opraviti, tož musí pohanské knihy ze škol
Život farnosti číslo 3-4/2016
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(latinských) vymýtěny býti, anebo se aspoň opatrněji s nimi zacházeti musí. Mnozí žáci jsou
jen dle jména křesťanskými žáky, oblíbili si jen Terence, Plauty, Cicerony, Ovidy … a
milkující se bohy! Odtud to pochází, že uprostřed křesťanstva křesťany hledati musíme …
Když takto se vyjádřil o gymnáziích (latinských školách), vyvrací námitku, že k vůli učení
se slohu přece měly býti čteny spisy Cicerona, Vergilia, Horace, kteří prý psali slušně a
cudně. Praví: Přece jsou pohany a žádosti světa toho živí. Duch křesťanský jest o mnoho
vznešenější. V křesťanských školách mají vzděláni býti křesťané nebes, nepohansky
smýšlející dítky světa tohoto …
Mnozí vychvalují Komenského a vystupují proti náboženství. Má prý se vyučovati dle
Komenského, ale kdyby mohli, všecko vyučování náboženské a vedení k nábožnosti by ze
škol vymýtili. Komenský zemřel v cizině, jakož i mnozí vystěhovalci, jelikož Ferdinand II.
králem českým zůstal.
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 únoru?
Zimní kino – BOŽSKÝ EVAN
Po velmi úspěšné akci Letní kino v Drnovicích, se animátoři rozhodli, že uspořádají
pokračování – Zimní kino. Promítání se uskutečnilo 12.02. v Horní Lhotě. Dobrý zážitek
z minulé akce, bohaté občerstvení v podobě sušenek, muffinů a horké čokolády, přátelé i
zvědavost – to vše přivedlo spoustu lidí (mladých i starších, místních i přespolních).
Nakonec se nás sešlo na 80 a společně jsme si film užili, dokonce ani domů se některým
nechtělo.
Animátoři už nyní plánují opět Letní kino, takže se určitě těšte! 
Ohlasy:
Dobrá akce děcka,  bylo to moc fajn se v pátek večer takto netradičně podívat na film....
:)) Měli jste to hezky zorganizované....  (Dominik)
Postní putování kříže z Újezda na Lipska
Stalo se již děkanátní tradicí, že v postní době putuje kříž a jednotlivé farnosti si jej
předávají. Letos prvními, kteří měli možnost konat pěší křížovou cestu a předat tak kříž
farnosti Luhačovice, byl Újezd a Horní Lhota. Vyšli jsme tradičně z kostela v Újezdě 14.02.
ve 12:30 v počtu 15-ti lidí. Postupně se v jednotlivých vesnicích přidávali mladí, staří, děti
na kočárcích, prostě všichni kdo měli chuť se projít v krásnou únorovou slunečnou neděli.
Nakonec na Lipska dorazilo asi 100 lidí a společně jsme předali putovní kříž. Každoročně
naše farnosti vedou v celém děkanátu v počtu zúčastněných, doufám, že se nám toto malé
prvenství podaří obhájit a zároveň děkuji organizátorovi celé akce Robertovi Večeřovi a
všem zúčastněným za skvělou atmosféru a zážitek z křížové cesty.
Život farnosti číslo 3-4/2016
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Akce na měsíc březen
04.03.2016
12.03.2016
19.03.2016
19.03.2016

Večer chval v Dolní Lhotě, 17:30
P. Marián Kuffa – milosrdenství, odpuštění ; duchovní obnova
(Valašské Klobouky)
Děkanátní setkání mládeže, Slavičín, začátek ve 14:30
Večer chval v Újezdě, 18:00 (mimořádně třetí sobotu v měsíci)

Děkanátní setkání mládeže
Tato akce se koná každé dva roky v některé z farností děkanátu. Minule byla
v Kloboukách, tento rok jsme ji umístili do Slavičína. Jedná se o akci
podobného typu jako je třeba celostátní setkání mládeže, ale samozřejmě
v menším.  Počet účastníků se předpokládá mezi 100–200. A my pevně
doufám, že mezi nimi budete i vy!! Na co se můžete těšit? Mrkněte na
program:
14:30 – možnost sv. zpovědi, adorace (v kostele)
15:30 – mše svatá (s přivítáním a uvítáním) (v kostele)
16:30 – přesun účastníků do sokolovny
17:00 – workshopy





o dobrovolnické práci na misiích (Helena Janíková)
křesťan a hudba (Pavel Šupol)
mezilidské vztahy (Jitka Roubalová)
křesťan v politice (zatím vyjednáváme konkrétního politika)

18:30 – promluva otce arcibiskupa Graubnera
19:00 – koncert My Revolution
20:00 – koncert BCC Worship (mezinárodně uznávaná slovenská worshipová kapela)
21:00 – závěrečné vyslání do světa
Na akci se nikde nepřihlašuje, vstupné na akci i na koncert společně je 50 Kč, pouze na
koncert také 50 Kč. Více informací u animátorů, na plakátcích a na webových stránkách
www.animak.cz.

Svatí z kalendáře
Sv. Patrik 17. 3.
Patron: Irska, bednářů, horníků, kadeřníků, kovářů, rolníků; přímluvce za ochranu dobytka.
Atributy: biskup, hadi, jetelový trojlístek, oheň, ovce
Úmrtí: 461 n. l.
Byl římsko-britského původu, v 16 letech byl zajat a odvlečen do Irska, kde 6 let v
otroctví pásl ovce. Když se dostal na svobodu, rozhodl se stát knězem. Byl vysvěcen i
na biskupa a v Římě dostal od papeže Celestýna plnou moc věrozvěsta pro Irsko, kam
Život farnosti číslo 3-4/2016
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se vrátil hlásat křesťanskou víru. Pokřtěné naučil číst a
psát, nejschopnější z nich světil na kněze. Nesnažil se
bourat násilně pohanské zvyky, ale místo nich zaváděl
křesťanské. Zasloužil se o to, že bardové i druidové se
stali mnichy a pohanské kněžky začaly žít po způsobu
řeholnic. Irové k němu lnuli jako k otci a zámožní mu
nosili dary, které on odmítal s odůvodněním, že chudoba
je nejjistější cestou do nebe.

Den sv. Patrika – Saint Patrick´s Day
Symbolem Irska je trojlístek, jehož pomocí svatý Patrik Irům
vysvětloval Svatou Trojici. Díky tomu je irskou barvou
zelená. Proto je právě 17. 3. tato barva vidět skoro všude.
Nejen, že se lidé oblékají do zeleného oblečení, ale v některých městech se dokonce lije do
řek i zelená barva, či se na zeleno barví různé potraviny. Nejvíce bouřlivé oslavy jsou
samozřejmě v samotném Irsku. Na ulicích je všude mnoho lidí. Konají se různé přehlídky a
festivaly. Vše umocňuje tradiční irská hudba a tance. Tento den je pro Irsko státním
svátkem.

SMS-ka od arcibiskupa
Pro všechny věřící olomoucké arcidiecéze je k právě
probíhajícímu Roku milosrdenství připravena zvláštní
nabídka každodenního rozesílání myšlenek ve formě SMS
zpráv po celou postní dobu. Autorem těchto myšlenek je
arcibiskup Jan Graubner a název služby odpovídá jejímu
tematickému zaměření – „DAR 2016“, postní Doba
s Arcibiskupem v Roce milosrdenství 2016.
Pro přihlášení k pravidelnému odběru myšlenek stačí zaslat
SMS ve tvaru DAR2016 na číslo 736 315 315. Služba je
zdarma (platí se jen přihlašovací SMS dle tarifu
objednavatele) a zajišťuje ji Centrum pro katechezi
Arcibiskupství olomouckého ve spolupráci s T-Mobile a. s.

Slovníček
Anděl Páně
- mariánská modlitba, oslavující Boží vtělení, jež sestává z modlitby Zdrávas a z reflexí slov
či jejich citací z Lukášova a Janova evangelia. Je dávným křesťanským zvykem modlit se
tuto modlitbu v pravé poledne, což má své počátky již ve středověku.

Boží soud
Boží soud nad člověkem nastává ihned po jeho smrti jako soud soukromý; nad celým
lidským pokolením pak po opětovném příchodu Krista jako soud obecný, veřejný a
poslední.
Život farnosti číslo 3-4/2016
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Pro
zasmání

Nezapomeň nás sledovat na Facebooku, kde najdeš i spoustu fotek a přehled o právě
konaných akcích … do vyhledávače si napiš: Animátoři farností Újezd a Horní Lhota
Připravili Animátoři farností Újezd a Horní Lhota

Z pamětní knihy farnosti Horní Lhota
Náboženské poměry dle zaznamenání P. Jana Hazuky, faráře v Horní Lhotě
v letech 1928 -1942
Životní pouť P. Vincence Černocha končí v závěru prvního desetiletí našeho
novodobého státu – Československé republiky, po rozpadu habsburské monarchie v
důsledku okolností končících strašnou 1. světovou válku. Padly veškeré ideály Palackého
federalismu a demokratismu. Počtvrté jsme ve svých dějinách tehdy byli v „bodě nula“.
Počtvrté bylo nutno začít vše dělat úplně jinak. Někdo moudrý a statečný to musel začít
prosazovat. T.G.Masaryk pro tuto roli předpoklady. V podvědomí lidí XX. století je tím,
kdo náš národ a stát vrátil do pestrého konglomerátu evropských zemí, jako národ plně
rovnoprávný, svébytný a suverénní. Jeho role se někdy chápala jako „nezávislost“ ve
smyslu izolacionismu, v sebeuzavřenosti, jakéhosi negativisticky chápaného rozbití
Rakouska. Nic takového mu nebylo cizejšího než izolacionistická nezávislost ve smyslu
lhostejnosti či odporu k jiným zemím a národům. V moderním světě podobná nezávislost
nemůže existovat, byl by to výraz naivity a hlouposti. Masarykovi šlo o to, abychom
vstoupili do novodobé Evropy jako sebevědomý suverén, ne trpěný přílepek, respektive se
zbavili komplexu „malého národa“, jež nás tolik tížil. Masarykovou jasnozřivostí, nazírající
daleko, daleko do budoucna, mohla být nová naše suverénnost založena jen a jen na
základech ústavy republikánské a demokratické, jak k ní poskytovaly dějinné vzory toliko
Francie a Amerika V tomto ohledu to byl pro nejbližší období krok zahrnující mnohá
nebezpečí, jež se bohužel i projevila. Masaryk i Beneš samozřejmě o tomto riziku, možných
obtížích a jisté slabosti tehdejších opor demokracie v Evropě věděli. Jejich vzájemná
korespondence brzy po r. 1918 ukazuje, že si uvědomovali nebezpečí, čím se později stal
Život farnosti číslo 3-4/2016
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„Mnichov“. Mohli jednak jinak? Quod hodie non est, cras erit – Co není dnes, bude zítra
(Petronius Sat.). Ostražitost tehdejších západních státníků se nezvětšila když se v blízkosti
naší republiky formovaly dvě velmoci s nároky na podmanění světa , Hitlerovo Německo a
Stalinovo Rusko. Za této situace se nový důstojný pan farář Hazuka pustil do díla.
Dne 30. dubna 1928 povolán ze Sehradic stolař a malíř samouk Latinák a spolu
s panem farářem natřen bílou emailovou barvou celý oltář. Zlomeniny spraveny a doplněny,
co na něm bylo pozlaceno, znova chlebem vyčištěno a co úplně zkaženo znova pozlaceno.
Dne 7. 5. opatřena hedvábná látka do svatostánku nákladem farářovým a přibita nově
polobronzovými hvězdičkami. Jelikož se nedostávalo 5.000 Kčs na zaplacení nového
objednaného zvonu zemřelým vldp. farářem Černochem, konala se sbírka na nový zvon.
Pan farář vyzval orly a orlice, aby chodili po sbírce. Sbírka tato vynesla 1.586,- Kč, ostatní
zbytek uhrazen byl tím, že zvolil pan farář 3 kmotry při svěcení zvonů a to“ pí. F.
Zeličkovou, majitelku lesního panství v Horní Lhotě, Marii Münsterovou, rolnici z Dolní
Lhoty a Františku Žáčkovou, rolnici ze Sehradic. Tyto kmotřenky věnovaly za tuto
pozornost a vyznamenání značnější obnosy, které přislíbil p. farář nikomu nesdělit. Konečně
i když p. farář značně přispěl na zvon, byl objednaný zvon zaplacen firmě R. Manousek a
spol. v Brně-Husovicích, a firma vyzvána, aby zvon dodala. Dne 30.5. přivezen nový zvon
od p. Navrátila, rolníka z Horní Lhoty, který si dal toto čestné vyznamenání zaplatit, že
žádal od dovezení 100 Kč i naložení v to počítaje. Dne 16. 6. slaveno posvěcení nového
zvonu, o půl druhé hodině přijeli vysocedůstojný pan děkan Václav Strmiska, farář
v Luhačovicích a veledůstojný p. P. Jaroslav Fridrich, farář v Pozlovicích. Nejprve ve
slavném průvodu, v němž bylo na 60 okrojovaných orlů a orlic; asi 40 družiček, na 200
mužů a mnoho žen a dívek nejen z farnosti, ale i z okolí, vezen nový zvon na ověnčeném
voze z domu p. Navrátila ke kostelu. Zde na improvizovaném lešení zvon pověšen a
posvěcen od vysocedůstojného p. děkana Václava Strmisky. Na to posvěcený zvon byl
vytahován na věž, a to provazy špatnými, ježto montér firmy Manousek, nepřivezl si
potřebných nástrojů, ač to bylo vyjednáno. Následkem špatných provazů, zvon do polovice
věže vytažený spadl, ale dík prozřetelnosti Boží dopadl do kypré země, že nikterak se
nepoškodil a nikdo nepřišel k úrazu. Na to bylo slavnostní kázání vdp. Děkana o významu
zvonů a slavnost skončena slavným sv. požehnáním. Po sv. požehnání zvon, železným
kladkostrojem zapůjčeným p. Bohumilem Zelickým, šťastně vytažen na věž a poprvé o 6.
Hod. s ním vyzváněno. Zbožný lid. když slyšel jeho hlas, radostí plakal. Dne 17. 6. Zasvětil
se místní Orel slavnostním způsobem božskému Srdci Páně. Celý měsíc červen trvalo
chladné a deštivé počasí, ale úroda se ukazuje pěkná. V měsíci červenci dne 3. Počalo
usazování nového plotu u ovocné zahrady farní. Práce skončeny 16. srpna. Oprava tato stála
p. Faráře mnoho prošení farníků, ač každý pracující při zahradě dal si vše slušně zaplatiti.
Jediný p. Bohdan Zelický dal všechno dřevo na ohrazení zahrady zdarma. Letos jest úroda
mnohem větší než loni. Obolí ozimní i jarní sype skoro dvojnásobně, jako loni, leč otavy
jest málo. Zemáky trpí velkým suchem, nepřijde-li déšť, bude neúroda zemáků. Pan farář
dal svým nákladem postaviti kolnu na listí a dřevo na farním dvoře, ježto dosavadní
nevyhovovala a teklo na dříví. Dne 16. 8. Započato s opravou chléva. Dán nový strop a
nový hrant. Dne 2. 9. započato s opravou prádelny. Dán dnový strop a uvnitř celá prádelna
omítnuta. Dne 20.9. postaveny nové schody u komory farní, ježto staré se rozpadly.
Vladimír Měřínský
Život farnosti číslo 3-4/2016
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Život a poslání křesťanů v církvi a ve světě.
Sněm jako událost obdarování a nového porozumění
(Církev dnes)
S otvíráním bran Božího milosrdenství začal papež František již ve Středoafrické
republice. Děje se tak vždy při mimořádných příležitostech. Letos je to právě prožívaný Rok
Božího milosrdenství. Chceme jím oživit podstatný rys křesťanství, skutky duchovního a
tělesného milosrdenství, jež se staví do středu naší pozornosti. Hledal jsem dlouho definici
milosrdenství; až teprve mladí, mí blízcí mně pomohli nálezem: „Milosrdenství je účinný
soucit s člověkem v nouzi, s nějakým potřebným či bezmocným, s člověkem zadluženým,
nemajícím nárok ma příznivé zacházení“. Bez projevování milosrdenství by svět zakrněl.
Bez něho bychom mohli jen těžko, nebo vůbec ne, k pravému postoji k bytí, v němž se
člověk stává sebou samým. „Plody lásky jsou radost, pokoj a milosrdenství (KKC 1829).
„Láska vyžaduje vzájemnost, projevuje se nezištností a štědrostí, je přátelstvím a
společenstvím. Dovršením všech našich děl je láska. To je náš cíl, kvůli němu běžíme k této
metě, až tam dorazíme, najdeme tam odpočinutí (Sv. Augustin In epistulam…). Znáš příkaz
Kristův: „Miluj bližního jako sám sebe“? Zde se ukazuje tvá víra“ zdali to co víš, také činíš,
nebo zavřeš oči a jdeš dál. Bůh chce, abychom pamatovali: „Bez milosrdenství bude souzen
ten, kdo sám jednal nemilosrdně, ale milosrdní se soudu bát nemusíš“(Jak. 2,13).
V Matoušově evangeliu čteme: „Jak to, že váš mistr jí s celníky na hříšníky? On to uslyšel a
řekl: - lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Jděte a učte se, co to je: Milosrdenství chci a
ne oběť. Nepřišel jsem pozvat spravedlivé, ale hříšníky-„ ( Mt 9-11-13). Závěrečný
dokument Ps. Kat. církve v čl. 183 si všímá tohoto fenoménu, když konstatuje, že
v nastávající době se bude prohlubovat závažnost problému kvality života seniorů. Péče o
seniory v rodině, která jim umožňuje prožívat závěr života, případně nemoc a
nemohoucnost doma, a ne v ústavu, je mnohdy limitována bytovou a finanční situací jejich
potomků. Soužití tří generací ve městech, zejména v bytech v panelové zástavbě, je velmi
obtížné, nebi i nemožné. I na venkově s e stává méně běžným. Mezigenerační dialog má svá
typická úskalí. Ta jsou v posledních desetiletích mimo jiné zostřována rychlým rozvojem
techniky, zejména informačních technologií, který způsobuje, že se starší generace do jisté
míry neorientuje ve světě, který je pro mladší ročníky samozřejmý. Kromě toho ve
společnosti, která vytěsňuje ze svého zorného pole smrt a rozvíjí kult mládí, není člověk ve
stáří atraktivní a není zpravidla ceněn pro svou lidskou zralost. Mezigenerační dialog není
ani v církvi snadný a samozřejmý a je zřejmě třeba podporovat vše, co rozvíjí. Více
generační dialog může mít nepřehlédnutelnou hodnotu v předávání víry a zvyšování kvality
života. Rovněž ta listopadová katecheze papeže Františka na generální audienci je věnována
starým lidem a zamýšlí se nad problematikou jejich života, a to v rámci synody o rodině.
“Díky pokrokům v medicíně se prodloužil život, ale společnost se vztahu k životu „
nerozšířila“! Počet starých lidí se zvýšil, ale naše společnosti se dostatečně
nezorganizovaly, ab jim místo náležitou úctou a konkrétním ohledem k jejich křehkosti a
důstojnosti. Dokud jsme mladí. jsme nakloněni starobu přehlížet, jako by to byla nějaká
nemoc. Když pak zestárneme, zejména jsme-li chudí, nemocní a osamocení, začneme vnímat
mezery ve společnosti. Která je naprogramována na efektivitu staré lidi důsledně ignoruje.
A staří lidé jsou bohatstvím, nelze je ignorovat. Je pravdou, že pozornost vůči starým lidem
charakterizuje civilizaci. Existuje v civilizaci pozornost vůči starým? Je pro ně místo? Tato
Život farnosti číslo 3-4/2016
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civilizace půjde v před, pokud dokáže ctít rozvahu a moudrost starých lidí. Civilizace, v níž
není místo pro staré, nebo je skartuje, protože jsou s nimi problémy, taková společnost
v sobě nosí virus smrti. Odborníci na západě prezentují současnost jako epochu stárnutí:
dětí je méně, počet starých roste. Kultura profitu však nepřestává ukazovat staré lidi jako
tíhu, „přítěž“. Nejenom, že neprodukují – uvažuje tato kultura – ale jsou břemenem. K čemu
takové myšlení vede? K jejich skartaci. Je ošklivé vidět staré lidi odstrčené, je to ohavné, je
to hřích. Nikdo se to neodvažuje říci otevřeně, ale jedná se tak. V tomto návyku na skartační
kulturu je něco zbabělého. Zvykli jsme si, že lidé jsou skartováni. Chceme odstranit náš
zvýšený strach před slabostí a zranitelností, ale tak vyvoláváme u starých lidí růst úzkosti,
že s nimi bude zle zacházeno a že budou opuštěni. Staří lidé by měli být naopak pro celou
společnost zásobárnou moudrost našeho lidu. Staří lidé jsou zásobárnou moudrosti! Jak
snadno lze uspat svědomí, když chybí láska!“ (Solo l’amore ci puo salvare, Citta del Vaticno
2013, str. 83.) A to se děje. Pamatuji si, že jsem při mnoha návštěvách domovů důchodců
od mnoha slyšel na otázku jak se daří jim a jejich dětem, odpověď: „Dobře, dobře“. - Kolik
máte dětí? „Hodně“. A nvštěvují vás? „ Ano, ano vždycky přijdou“. A kdy tady byli
naposled? Jedna stará paní miřekla: „ Na Vánoce“. – a byl srpen. Osm měsíců, aniž by
viděla děti, osm nměxsíců opuštěna! Toto se nazývá smrtelný hřích! Církev má ve své
tradici bohaté zásoby moudrosti a vždycky pěstovala kulturu blízkosti vůči starým lidem,
ochotu srdečně a solidárně je doprovázet na této závěrečné životní etapě tato tradice je
zakořeněna v Písmu svatém, jak dosvědčují například tato slova z knihy Sirachovcovy:
„Neopovrhuj řečí starců, neboť oni sami se učili od svých rodičů; právě u nich se přiučíš
rozvaze a umění odpovídat ve vhodnou chvíli“ (Sir 8,9)
Vladimír Měřínský
(Pokračování a dokončení příště)

Pořad bohoslužeb v březnu a dubnu 2016 - farnost Újezd
17.00 Dr.:
1. března : Úterý
Ferie
15.30 Új.:
2. března : Středa
Ferie
17.30 Sl.:
3. března : Čtvrtek
Ferie

17.00 Dr.:
15.30 Új.:

4. března : Pátek
Ferie

17.30 Sl.:
6.30 Új.:

5. března : Sobota
Ferie

16.00 Lo.:
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Za+ zemřelého Jana Jaruška ,za+ zemřelé sourozence,
rodiče z obou stran ,za nemocnou osobu, za Jaroslava
Studeného a duše v očistci na které nikdo nepamatuje a
dar zdraví pro živou rodinu.
Za + Vojtěcha Kořenka, rodinu Kořenkovu, Kostkovu, MJ
Chromčákovu, Balouškovu, Justina Kojdu, Josefa
Ovesného a dar zdraví pro živé rodiny
Za + Františka Váňu, rodiče z obou stran, duše v očistci,
dar zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu.
Za Františka a Andělku Matoškovi, rodiče z obou stran,
duše v očistci a Boží požehnání pro živou rodinu
Za + Antonína Jordána, Františka Daňka, rodiče z obou MJ
stran a Boží požehnání pro živou rodinu
Za + Josefa Bližňáka. Dvoje rodiče a ochranu Panny
Marie pro živou rodinu
Za + rodiče Čechovy, Čevelovy, jejich + sourozence,
SJ
dar zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu
Za farníky
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7.00 Új.:
8.15 Sl.:
6. března : Neděle
4. neděle postní

9.40 Új.:

11.00 Dr.:
7. března : Pondělí
Ferie
8. března : Úterý
Ferie
9. března : Středa
Ferie
Sv. Františky Římské,
řeholnice

15.30 Új.:

10. března : Čtvrtek
Ferie

17.00 Dr.:

17.00 Dr.:
15.30 Új.:

17.00 Sl.:

15.30 Új.:
11. března : Pátek
Ferie
17.30 Sl.:
6.30 Új.:
12. března : Sobota
Ferie

16.00 Lo.:
7.00 Új.:

13. března : Neděle
5. neděle postní

8.15 Sl.:
9.40 Új.:
11.00 Dr.:

14. března : Pondělí
Ferie
15. března : Úterý
Ferie

15.30 Új.:
17.00 Dr.:
15.30 Új.:

16. března : Středa
Ferie
17.00 Sl.:
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Za + Petra Kozubíka (výroční mše sv.)
Za + Františku a Jana Kořenkovy, syna Stanislava,
jejich + rodiče, sourozence a duše v očistci
Za + Stanislava Pavelku, jeho rodiče, dvě sestry,
švagrovou, švagry, + rodiče Zvončákovy, dar zdraví a
Boží požehnání pro živou rodinu
Za + rodič Holé, dva syny, rodiče Fojtíkovy, duše
v očistci a Boží požehnání pro živou rodinu
Za + Josefa Mozgvu, dva syny, rodiče, rodinu Váňovu,
Bělaškovu a dar zdraví pro živé rodiny
Za dvoje rodiče Machů, jejich děti, zetě, dvě snachy a
Boží požehnání pro živou rodinu
Za + rodiče Bodlákovy, dva syny, SM Makrínu
Bodlákovu, za Josefa Bodláka, rodiče Novotné, Boží
ochranu a Boží požehnání pro živou rodinu
Za + Jaroslava Matulíka, Františku Matulíkovu, rodiče a
živou rodinu
Za + Andělu a Františka Machů, + a živou rodinu
Machů
Za + Marii a Bohumila Pavelkovy, jejich rodiče, Boží
pomoc a ochranu Panny Marie pro živou rodinu
Za živou a + rodinu Krausovu, Hlavenkovu,
Kouřilovu, babičku Annu, sestru Janu a duše v
očistci
Za Josefa Mikulku, Vlastu Mikulkovu, dceru Lenku,
rodiče Mikulkovy, syna Stanislava s manželkou, dceru
Marii a Boží požehnání pro živé rodiny.
Za + rodiče Hübnerovy, Andrysovy, prarodiče, dar
zdraví a Boží ochranu pro živou rodin
Za + rodiče Barcuchovy, jejich sourozence, syna
Stanislava, manželku, deru Anastazii Machů, dceru
Annu Vaňatkovu, zetě Jaroslava Strbáka, dar zdraví a
Boží požehnání pro živou rodinu
Za + Miloslava Fiodora, + syny, rodiče z obou stran,
stařečky a dary Ducha svatého pro živé rodiny
Za farníky (sv. křest)
Na poděkování Pánu Bohu za 80 let života, s prosbou o
ochranu do dalších let pro celou rodinu
Za + rodiče Kozubíkovy, jejich syny, + vnučku a
Františku Kozubíkovu
Za + rodiče Tkadlecovy, rodinu Hnaníčkovu,
Kmoníčkovu, zetě Františka Anderse a Boží ochranu
pro živé rodiny
Za rodiče Polomíkovy, zetě, stařečky z obou stran, za
rodinu Janků, duše v očistci a pomoc Boží i Panny
Marie pro živé rodiny
Za+ Aloise a Kristýna Fajtovy, sestru Marii, vnučku,
pravnuka, duše v očistci a Boží ochranu pro živou
rodinu
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KA
SJ
RZ
MJ

SJ

SV

SJ

SJ

ŠF
SJ
FLu
OS

JM

MJ

17. března : Čtvrtek
Ferie
Sv. Patrika, biskupa
18. března : Pátek
Ferie
Sv. Cyrila
Jeruzalémského,
biskupa a učitele
církve

17.00 Dr.:
15.30 Új.:
17.30 Sl.:

6.30 Új.:
19. března : Sobota
Slavnost
Svatého Josefa,
snoubence P M
20. března : Neděle
KVĚTNÁ NEDĚLE
(pašijová)

16.00 Lo.:
18.00
7.00
8.15
9.40

Új.:
Új.:
Sl.:
Új.:

11.00 Dr.:
21. března : Pondělí
Pondělí Svatého týdne

6.30 Új.:

22. března : Úterý
Úterý Svatého týdne

17.00 Dr.:

23. března : Středa
Středa Svatého týdne

15.30 Új.:
17.00 Sl.:

24. března : Čtvrtek
ZELENÝ
ČTVRTEK

Za + Františka a Marii Žákovu, rodiče z obou stran,
duše v očistci, Boží pomoc a ochranu Panny Marie pro
živou rodinu
Za Františka Hůště, rodiče Hůšťovy, jejich + syna,
snachu, rodiče Šomanovy a živou rodinu
KA
Za + Marii Belžíkovou, rodiče z obou stran, sourozence,
švagry a duše v očistci
Za Marii a Josefa Kovaříkovy, Miroslava Strušku,
rodinu Kozubíkovu, Novákovu a dar zdraví pro živou
rodinu
Za + Josefa Kuželu, + rodiče Kuželovy, Králíkovy,
jejich + děti a duše v očistci
Večer chval
Za farníky
Za + Josefa Šimoníka, živou a + rodinu Machů,
Šimoníkovu a duše v očistci
Za + Františka Strušku (Výroční mše sv.)
Za + Jana Václavíka, rodiče z obou stran, manžely
Pastyříkovy, Zdenku Vávrovu, požehnání pro živé
rodiny a duše v očistci
Za + Marii a Jana Pavelkovy, jejich rodiče, dva bratry,
švagry, švagrovou, zetě Františka a Josefa, duše
v očistci, pomoc a Boží ochranu pro živé rodiny
Za + Josefa Ďulíka, jeho rodiče, + Andělu a Františka
Drábkovy a ochranu Panny Marie pro živou rodinu
Za zemřelého Petra Kozubíka, rodiče z obou stran a
požehnání pro živou rodinu.

17.00 Dr.:

Za děti, které byly vloni u prvního svatého přijímání

25. března : Pátek
VELKÝ PÁTEK
Den přísného postu

15.00 Új.:

OBŘADY VELKÉHO PÁTKU

26. března : Sobota
BÍLÁ SOBOTA

19.30 Új.:

Za farníky

27. března : Neděle
Slavnost
ZMRTVÝCHVSTÁNÍ
PÁNĚ

Hod Boží velikonoční
Změna času na letní

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

Život farnosti číslo 3-4/2016

JM

KA
SJ
RZ
MJ

SJ

SV

AM
MJ
ŠF
ČR

Za + Marii Fojtů (výroční mše sv.)
Za + rodinu Trčkovu, Čurečkovu, dar zdraví a Boží
požehnání pro živou rodinu
Za + rodiče Velískovy, Stružkvovy, jejich syna, dceru,
dva zetě, ochranu a pomoc Boží pro živou rodinu
Za + Josefa Demla, Boženu Majzlíkovu a Boží
požehnání pro živou rodinu
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KA
SV
ČR
SJ

7.00 Új.:
8.15 Sl.:
28. března : Pondělí
Pondělí velikonoční

9.40 Új.:

11.00 Dr.:
29. března : Úterý
Úterý velikonoční

19.00 Dr.:

Za + rodiče Vyskupovy, Mísařovy, Boží ochranu a dar
zdraví živým rodinám
Za rodiče Václavíkovi u příležitosti nedožitých 90 let,
za duše v očistci, Boží požehnání a ochranu Panny
Marie pro živou rodinu.
Za+Jana Běloně, syna a dceru a Boží požehnání pro
živou rodinu a duše v očistci
Za + rodiče Šomanovy, Častulíkovy, + rodiny z obou
stran a Boží požehnání pro živou rodinu

17.30 Új.:
30. března : Středa
Středa velikonoční
31. března : Čtvrtek
Čtvrtek velikonoční

18.30 Sl.:

19.00 Dr.:
15.30 Új.:

1. dubna : Pátek
Pátek velikonoční

18.30 Sl.:

2. dubna : Sobota
Sobota velikonoční

6.30 Új.:
16.00 Lo.:

3. dubna : Neděle
2. neděle velikonoční
neděle Božího
milosrdenství

7.00
8.15
9.40
15.00

4. dubna : Pondělí
Slavnost
ZVĚSTOVÁNÍ
PÁNĚ
5. dubna : Úterý
Sv. Vincence
Ferrerského, kněze
6. dubna : Středa
Ferie
7. dubna : Čtvrtek
Sv. Jana Křtitele
de la Salle, kněze

Új.:
Sl.:
Új.:
Dr.:

15.30 Új.:
17.00 Dr.:

AL
SV
AM
SJ

MJ
Za + Anastázii a Františka Hubáčkovi + rodiče z obou
stran,+ bratry a sestry + švagrovou Dar zdraví a Boží
požehnání pro živé rodiny
Za + rodiče Prchlíkovi, vnuka Pavla, Boží požehnání a
ochranu Panny Marie pro živou rodinu
Za + rodiče Drábkovy, + rodiče Ambrůzovy, jejich +
děti a ochranu Boží pro živou rodinu
Za živou a + rodinu Máčalovu, Talašovu, Bližňákovu,
Kozubíkovu a ochranu Panny Marie pro živou rodinu
Za živé a zemřelé členy Svatoňovi, Váňovi a Hlubinovi
Za + rodiče Slámovy, živou a + rodinu Slámovu,
Poláchovu a duše v očistci
Za farníky
Za + Annu Pavelkovu (výroční mše sv.)
Korunka k Božímu milosrdenství a mše svatá
Za + rodiče Ptáčkovi a Mozgvovi jejich + děti, za duše
v očistci a dar zdraví pro živou rodinu
Za + Marii Častulíkovu, syna Josefa, vnuka Michala a
požehnání pro živou rodinu

KA

ŠF
ŠF
SJ
FLu
OS
ŠF
ČR

18.30 Sl.:
19.00 Dr.:

Za rodiče Húštovi, 2 syny, snachu, vnučku a dar zdraví
pro živou rodinu

17.30 Új.:

Za zemřelého Josefa Kabelu, rodiče z obou stran, dar
SJ
zdraví a Boží požehnání pro živé rodiny
Za + Aloise Hořáka, + rodinu Hořákovu, dar zdraví a
Boží požehnání pro živou rodinu
Za živou a + rodinu Kořenkovu, Sucháčkovu, ochranu a
pomoc Boží a duše v očistci

18.30 Sl.:
19.00 Dr.:
15.30 Új.:

8. dubna : Pátek
Ferie
18.30 Sl.:
Život farnosti číslo 3-4/2016

Za + Josefa a Annu Barcuchovy, Jiřinu Mozgvovu,
Boženu Trčkovu, duše v očistci a dar zdraví pro živou
rodinu
Za živou a + rodinu Lysáškovu a Bližňákovu
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SV

6.30 Új.:
9. dubna : Sobota
Ferie

16.00 Lo.:
19.00 Új.:
7.00 Új.:

10. dubna : Neděle
3. neděle velikonoční

8.15 Sl.:
9.40 Új.:
11.00 Dr.:

11. dubna : Pondělí
Sv. Stanislava,
biskupa a mučedníka
12. dubna : Úterý
Ferie

17.30 Új.:

19.00 Dr.:
17.30 Új.:

13. dubna : Středa
Ferie
14. dubna : Čtvrtek
Ferie

18.30 Sl.:
19.00 Dr.:
15.30 Új.:

15. dubna : Pátek
Ferie

16. dubna : Sobota
Ferie
17. dubna : Neděle
4. neděle velikonoční
Vzpomínka na
Ploštinu
18. dubna : Pondělí
Ferie
19. dubna : Úterý
Ferie

18.30 Sl.:
6.30 Új.:
16.00 Lo.:
18.00 Dr.:
7.00 Új.:
8.15 Sl.:
9.40 Új.:
11.00 Pl.:
17.30 Új.:

19.00 Dr.:
17.30 Új.:

20. dubna : Středa
Ferie
18.30 Sl.:
Život farnosti číslo 3-4/2016

Za zemřelého Aloise Polácha, jeho sestry, rodiče
Poláchovi a Mikušovi a dar zdraví pro živou rodinu.
Za + rodiče Marii a Jana Bednářovy, jejich + děti
a duše v očistci
Večer chval
Za + Josefa Fojtů, + zemřelé tři syny Stanislava,
Miroslava, Josefa.. + vnuka Tomáše a + Ladislava
Saba a požehnání Boží pro živou rodinu
Za + Miloslava Fiodora, jeho syny, rodinu Šůstkovu
a Boží požehnání pro živé rodiny
Za farníky (sv. křest)
Za + Josefa Machů, rodiče, bratra Ladislava, duše
v očistci a Boží požehnání a pomoc Panny Marie pro
živou rodinu
Za + rodiče Zichovy, syna Vladimíra, dceru Leničku,
nemocnou osobou, dar zdraví a Boží požehnání pro
živou rodinu
Za + Františka a Annu Tkadlecovy, jejich rodiče a Boží
ochranu pro živou rodinu
Za + rodiče Stružkovy, Antonína Fojtíka, prarodiče a
Boží ochranu pro živou rodinu
Za + Stanislava a Marii Petrů, jejich + rodiče,
sourozence a živou rodinu
Za + rodiče Manišovy, + Marii Novotnou a Boží
požehnání pro živou rodinu
Za + Josefa Kozubíka, jeho rodiče, rodiče Žáčkovy a
Boží ochranu pro živou rodinu
Za + rodiče Giondlovy, Emílii Raškovu, živou a +
rodinu Giondlovu a Hlavoňovu
*
Za + Jana Kozubíka, dceru Ivanu, rodiče z obou stran,
dar zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu
Za + manžela, rodiče a duše v očistci
Za + Boženu Šimákovu (výroční mše sv.)
Za + rodinu Mlčkovu a Heinzovu a Boží požehnání pro
rodinu Hinkovu.
Za + Aloise Petrů, rodiče z obou stran, dary Ducha
svatého, zdraví a Boží pomoc pro živé rodiny
Za umučené na Ploštině a jejich rodiny
Za Františka Hovězáka, rodiče z obou stran, 2 bratry,
švagrové a duše v očistci a pomoc Ducha Svatého pro
živou rodinu.
Za zemřelého Antonína Vašičku, zemřelou manželku
Františku a dar zdraví pro živou rodinu
Za + rodiče Polčákovy, + rodiče Vaculínovy jejich
zemřelé děti, vnuky a ochranu Panny Marie pro živé
rodiny.
Za zemřelé rodiče Hořákovi a Kovářovi, poděkování za
ochranu Panny Marie a pomoc Boží pro živou rodinu.
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SJ

ŠF
SJ
FLu
OS

OS

MJ

ŠF

KA

KA
SV
ČR
SJ
KA

SJ

19.00 Dr.:
21. dubna : Čtvrtek
Ferie
15.30 Új.:
22. dubna : Pátek
Ferie
18.30 Sl.:
23. dubna : Sobota
6.30
Sv. Vojtěcha, biskupa
16.00
a mučedníka
7.00
24. dubna : Neděle
8.15
4. neděle velikonoční
Sv. Jiří, mučedníka
9.40
11.00
25. dubna : Pondělí
Sv. Marka,
evangelisty
26. dunbna : Úterý
Ferie

Új.:
Lo.:
Új.:
Sl.:
Új.:
Dr.:

SV

SJ

AL
SV
AM
SJ

17.30 Új.:

Za živou a + rodinu Elšíkovu, Polomíkovu, Kudelovu,
Macíkovu a duše v očistci

OS

19.00 Dr.:

Za + Josefa, Františka a rodiče Brlicovy, rodiče
Bodlákovy, dva bratry, švagra Antonína, švagrovou,
prarodiče a dar zdraví pro živou rodinu
Za + rodiče Polčákovy, + rodiče Vaculínovy jejich
zemřelé děti, vnuky a ochranu Panny Marie pro živé
rodiny.
Za + rodiče Soukupovy, jejich + děti, snachy, zetě,
rodiče Petrů, dar zdraví a Boží ochranu pro živé rodiny

MJ

17.30 Új.:
27. dubna : Středa
Ferie
18.30 Sl.:
28. dubna : Čtvrtek
Sv. Ludvíka Marie
Grigniona, kněze
29. dubna : Pátek
Sv. Kateřiny Sienské,
panny a učitelky
církve
30. dubna : Sobota
Sv. Pia V., papeže, sv.
Zigmunda, mučedníka

Za + rodiče Pavelkovy, jejich rodiče z obou stran,
dceru, zetě, dvě snachy, vnucka Josefa, rodinu
Fojtíkovu, Horčicovu, Obadalovu a Boží ochranu pro
celou živou rodinu
Za + Stanislava Burianka, bratra Josefa, rodiče
Buriánkovy, Aloise Buriánka, Boží pomoc, ochranu
Panny Marie a živou rodinu
Za + rodiče Opravilovy, syna Miroslava, Ludmilu
Opravilovu a dar zdraví a Boží požehnání pro živou
rodinu
Za + Irenu Petrů, rodiče Petrů, Ludmilu Janoušovou
dar zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu
Za + Karla Manu (výroční mše sv.)
Za živé i + sedmdesátníky z Újezdu
Za zemřelou rodinu Elšíkovu, zemřelé manžele Karla a
Annu Šenovské a živou rodinu.
Za + Františku Urubkovu (výroční mše sv.)
Za + rodiče Boženu a Františka Machučovy, jejich
rodiče, sourozence a Boží požehnání pro živou rodinu

19.00 Dr.:

Za + rodiče Častulíkovy a duše v očistci

15.30 Új.:

Za + Jaroslva Štrbáka, + syna k nedožitím padesátinám
a za duše v očistci
RZ
Za + rodiče Čičelovy, rodiče Váňovy, jejich syna a zetě,
prarodice a Boží ochranu a dar zdraví pro živé rodiny

18.30 Sl.:
6.30 Új.:
16.00 Lo.:

Za farníky

KA

Pořad bohoslužeb - farnost Horní Lhota
3. března : Čtvrtek
Ferie
4. března : Pátek
Ferie

Život farnosti číslo 3-4/2016

16.00 HL.:
17.30 DL.:

Za rodiče Kuželovy, dceru Irenu, Josefa Kováře, duše
v očistci a dar zdraví pro živé rodiny
Za zemřelou Marii Tarabusovou a dar zdraví pro
rodiny: Tarabusovu, Ščuglíkovu, Divokovu,
Krajíčkovu, Kalíkovu a Suchánkovu.
Večer chval
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5. března : Sobota
Ferie

17.30 HL.:
9.00 HL.:

6. března : Neděle
4. neděle postní
7. března : Pondělí
Sv. Perpetuy a Felicity,
muč.
10. března : Čtvrtek
Sv. Jana Ogilvie, kněze a
muč
11. března : Pátek
Ferie

10.30 DL.:

Za členy živého růžence (SE)
Za + Helenu Úšelovu, + Vladislava Úšelu, jeho
manželku Blaženu, + rodiče Úšelovy, Vaculíkovy,
duše v očistci a Boží požehnání pro živou rodinu
Za + Ludvíka a Marii Masařovi, + rodiny, duše
v očistci a Boží požehnání pro živé rodiny

16.00 HL.:

Za + Boženu a Aloise Zmeškalovy, sestru Františku,
duše v očistci a pomoc Boží pro živé rodiny
Za zemřelého Josefa Machů, manželku Marii,
jeho otce a maminku Marii ,Anastazii Machů
a za celou živou a zemřelou rodinu.

17.30 DL.:

Za + bratra Františka Macha

12. března : Sobota
Ferie

17.30 HL.:

Za + Oldřicha Ambrůze, sourozence, rodiče z obou
stran, a Boží požehnání pro celou rodinu

13. března : Neděle
5. neděle postní

9.00 HL.:
10.30 DL.:

Za farníky
Za + Miroslava Žáčka, dceru, rodiče Máčalovy, Annu
Váňovu, manžela a ochranu pro živou rodinu

17.00 Se.:

17. března : Čtvrtek
Ferie
16.00 HL.:
Sv. Patrika, biskupa
18. března : Pátek
Ferie
19.00 DL.:
Sv. Cyrila Jeruzalémského,
biskupa a učitele církve
19. března : Sobota
17.30 HL.:
Slavnost
Svatého Josefa, snoubence
PM
9.00 HL.:
20. března : Neděle
KVĚTNÁ NEDĚLE
10.30 DL.:
(pašijová)

17.00 Se.:
21. března : Pondělí
Pondělí Svatého týdne
24. března : Čtvrtek
ZELENÝ ČTVRTEK
25. března : Pátek
VELKÝ PÁTEK
Den přísného postu
Život farnosti číslo 3-4/2016

Za + rodiče Kozubíkovy, dvě + dcery, syna, snachu a
duše v očistci
Za Josefy naší farnosti, s prosbou o ochranu sv. Josefa

Za + Ludmilu Pláškovou, rodiče z obou stran a
ochranu Panny Marie pro celou živou rodinu
Za + rodiče Kovářovy, dceru Marii, syna Františka,
Františka Váňu, jejich rodiče, duše v očistci a Boží
ochranu pro celou živou rodinu
Za + Marcelu Žáčkovu, + Lubomíra Srněnského, duše
v očistci, dar zdraví, pomoc a ochranu Boží pro živou
rodinu
Za + Václava Baču, + rodiče Šenovské a Bačovy, +
Martinu Maňasovu, ochranu Boží pro živé rodiny a
duše v očistci

17.30 HL.:
19.00 DL.:

Za kněze naší farnosti
Za + rodiče Váňovy a Žáčkovy

15.30 HL.:
17.30 DL.:

OBŘADY VELKÉHO PÁTKU
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26. března : Sobota
BÍLÁ SOBOTA
27. března : Neděle
Slavnost
ZMRTVÝCHVSTÁNÍ
PÁNĚ

20.00 HL.:

9.00 HL.:
10.30 DL.:

Za + Františka Kolduška, manželku, sestru, Františku
Rafajovu, Karla Hurtu, jejich rodiče, duše v očistci,
Boží pomoc a ochranu pro živé rodiny
Za + Zdenku Žáčkovu, rodiče Honzovy, Žáčkovy a
celou živou a + rodinu
Za zemřelého Josefa Hubáčka ze Sehradic a celou
živou a zemřelou rodinu Hubáčkovu.

Hod Boží velikonoční
Změna času na letní
9.00 HL.:

Za + Josefa Máčalíka, rodiče z obou stran a dar zdraví
a ochranu pro celou živou rodinu
Za + bratra Rostislava Macha

28. března : Pondělí
Pondělí velikonoční
31. března : Čtvrtek
Čtvrtek velikonoční

10.30 DL.:
16.00 HL.:

Za zemřelou Anežku a Josefa Šenovské, rodiče z obou
stran a celou zemřelou rodinu, duše v očistci a Boží
požehnání pro živou rodinu

1. dubna : Pátek
Pátek velikonoční

17.30 DL.:

Za + rodiče Jedlovcovy, dvě dcery, zetě Františka,
manžele Máčalíkovy, syna, duše v očistci a Boží
ochranu pro živé rodiny
Večer chval

17.30 HL.:

Za členy živého Růžence (HL)

2. dubna : Sobota
Sobota velikonoční
3. dubna : Neděle
2. neděle velikonoční
neděle Božího
milosrdenství

10.30 DL.:

Za + Oldřicha Kovaříka, celou živou rodinu a duše
v očistci.
Za + rodiče Martincovy, syna Miroslava, jeho
manželku, dceru Ludmilu, jejího manžela, syna
Milana, duše v očistci a celou živou rodinu s prosbou o
Boží ochranu a požehnání

16.00 HL.:
17.30 DL.:

Za farníky
Za + bratra Emila Macha

7. dubna : Čtvrtek
Sv. Jana Křtitele
de la Salle, kněze
8. dubna : Pátek
Ferie

16.00 HL.:

Za Františka Žebráčka, manželku, rodiče Žebráčkovy a
Nášelovy, s prosbou za dar zdraví, Boží pomoc a
ochranu pro živé rodiny
Za rodič Kozubíkovy, dva zetě, rodiče Januškovy, dva
syny a zetě, rodiče Strnkovy, živou a + rodinu a duše v
očistci

9. dubna : Sobota
Ferie

17.30 HL.:

Za + rodiče Slovákovy, dceru, dva syny,snachu, zetě a
dar zdraví a Boží ochranu pro živou rodinu

9.00 HL.:

Za + Anastázii Karla Kozlovy, Marii Pláškovu,
manžela Josefa, živou a + rodinu
Za + Jaroslava Janušku, dvoje rodiče, celou + rodinu a
dar zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu

4. dubna : Pondělí
Slavnost
ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ

10. dubna : Neděle
3. neděle velikonoční
Život farnosti číslo 3-4/2016

9.00 HL.:

17.30 DL.:

10.30 DL.:
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11. dubna : Pondělí
Sv. Stanislava, biskupa a
mučedníka
14. dubna : Čtvrtek
Ferie
15. dubna : Pátek
Ferie
16. dubna : Sobota
Ferie
17. dubna : Neděle
4. neděle velikonoční
Vzpomínka na Ploštinu
18. dubna : Pondělí
Ferie
21. dubna : Čtvrtek
Ferie
22. dubna : Pátek
Ferie
23. dubna : Sobota
Sv. Vojtěcha, biskupa
a mučedníka
24. dubna : Neděle
4. neděle velikonoční
Sv. Jiří, mučedníka
25. dubna : Pondělí
Sv. Marka, evangelisty
28. dubna : Čtvrtek
Sv. Petra Chanela, kněze a
mučedníka, Sv. Ludvíka
Marie Grigniona, kněze
29. dubna : Pátek
Sv. Kateřiny Sienské, panny
a učitelky církve, patronky
Evropy
30. dubna : Sobota
Sv. Pia V., papeže, sv.
Zigmunda, mučedníka

19.00 Se.:
16.00 HL.:
17.30 DL.:

17.30 HL.:

9.00 HL.:

10.30 DL.:

17.00 SE.:
16.00 HL.:
17.30 DL.:

17.30 HL.:

9.00 HL.:
10.30 DL.:
19.00 Se.:

Na poděkování za 64 let společného života a Boží
ochranu pro celou rodinu
Za + Aloise Šenovského, jeho rodiče, Boží ochranu
pro živou rodinu
Za + Jana Bětíka, Boženu Majzlíkovu, Josefa Demla,
celou živou a + rodinu
Za + Aloise a Františku Pláškovy, dar zdraví a Boží
ochranu pro živou rodinu
Za Františka Mikulce, syna, rodiče z obou stran, duše
v očistci, dar zdraví a Boží ochranu pro celou živou
rodinu
Za + Aloisii Žáčkovou, manžela, syna Františka,
rodiče z obou stran, dar zdraví a Boží ochranu pro
živou rodinu
Mše sv. a Mariánské večeřadlo
Za dar zdraví, Boží ochranu, pomoc a zachování víry
pro živou rodinu
Za 60 let života, dar zdraví a dary Ducha svatého pro
celou rodinu
Na poděkování za 30 let společného života
Za+ Petra, Marii a Františka Ulrichovy, celou živou a
+ rodinu
Za rodinu Berčíkovu, Tomanovu a Boží ochranu pro
celou živou rodinu a duše v očistci
Za + rodinu Šenovskou, Ševčíkovu, duše v očistci,
pomoc a ochranu pro živou rodinu

16.00 HL.:

Za + Františka a Bohumilu Heinzovy, celou živou a +
rodinu

17.30 DL.:

Za živou a + rodinu Šmotkovu, Kuželovu a na
poděkování Pánu Bohu.

17.30 HL.:

Za + manžela Karla, rodiče Malyškovy, Voltnerovy,
Slávku, Miroslava a celou 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.
Život farnosti číslo 3-4/2016
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Milosrdenství je síla,
která křísí
Ježíšovo
milosrdenství
není
pouhý sentiment, je to síla, která
dává život a křísí člověka! Říká nám
to také evangelijní epizoda s vdovou
z Naimu (Lk 7,11-17). Ježíš spolu se
svými učedníky přichází do Naimu,
galilejské vesnice, právě ve chvíli
konání pohřbu. Ke hřbitovu je nesen
chlapec, jediný syn jisté vdovy. Ježíšův pohled hned spočívá na plačící matce.
Evangelista Lukáš říká: „Když ji Pán uviděl, bylo mu jí líto.“ Tímto „soucitem“ je
Boží láska k člověku, je to milosrdenství, tedy postoj Boha ve styku s lidskou
ubohostí, naší nemohoucností, našim utrpením, naší úzkostí. Biblický termín
„soucit“ odkazuje k mateřským útrobám: matka totiž zakouší zcela zvláštní reakci
ve vztahu k bolesti svých dětí. Takto nás miluje Bůh, říká Písmo.

Nemějme strach se k Němu přiblížit
A co je plodem této lásky, tohoto milosrdenství? Život! Ježíš řekl vdově
v Naimu: „Neplač!“, pak oslovil mrtvého chlapce a vzkřísil jej jakoby ze sna. (Lk
7,13-15). Představme si tu krásu: Boží milosrdenství dává člověku život, křísí jej ze
smrti.
Pán i na nás ustavičně hledí s milosrdenstvím; nezapomíná na to. Stále nás
milosrdně očekává. Nemějme strach se k němu přiblížit! Má milosrdné srdce.
Ukážeme-li Mu svoje vnitřní rány, svoje hříchy, On nám vždycky odpustí. Je čirým
milosrdenstvím. Jděme za Ježíšem.
Papež František

Modlitba v postě
Vím, že jsem jen slabý a zraněný tvor, že ve mně není žádné dobro s vyjímkou
toho, které přicházeí od Tebe…
Vím, že se v ničem nepodobám Tvému Synu. Proto Tě, Otce, pokorně prosím:
odpusť mi moje viny pro své milosrdenství a pro mou snahu učit se odpouštění.
Uvolni, prosím, lana chyb, která mne svazují, jakož i já pouštím z rukou vlákna,
jimiž držím chyby ostatních. Ulehči mi tíhu utajených dluhů, jakož i já zbavuji
druhé povinnosti je splácet. Vymaž stopy mých selhání, jakož i já vymazávám ze
svého srdce chyby ostatních. Amen.
Život farnosti číslo 3-4/2016
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Neděle Božího milosrdenství
Milost Božího milosrdenství svěřil Pán Ježíš polské
řeholní sestře svaté Faustyně Kowalské (1905-1938).
Měla
pravidelné
mystické
vidění
o Božím
milosrdenství, které zapisovala do svého duchovního
deníku (tzv.Deníček). Při mnoha vizích jí Pán Ježíš
svěřil obraz k Božímu milosrdenství a také „Korunku
k Božímu milosrdenství“, která se má modlit nejlépe
v hodinu Božího milosrdenství, tedy ve 3 hodiny
odpoledne. Pán Ježíš Faustýně řekl: „V tuto hodinu nic
neodmítnu duši, která mě prosí pro mé utrpení“
(Deníček 1320). 30.dubna 2000 papež Jan Pavel II při
svatořečení sestry Faustýny stanovil Svátek Božího
milosrdenství na druhou neděli velikonoční. Pán Ježíš
řekl: „V tento den je otevřeno nitro Mého milosrdenství,
celé moře milostí vylévám do duší, které se ke zdroji
Mého milosrdenství přiblíží. Duše, která příjme svátost
smíření a svaté přijímání, dosáhne úplného odpuštění
vin a trestů. V tento den jsou otevřena všechna stavidla
Boží, skrze něž proudí milosti, ať se žádná duše nebojí
ke mně přijít, i kdyby její hříchy byly jak šarlat“
(Deníček, 699). Pán Ježíš obdařil tento den velkými přísliby, největší z nich je úplné
odpuštění vin a trestů za naše hříchy pro každého, kdo v tento den bude v milosti
posvěcující - přistoupí ke sv. zpovědi a ke sv.
přijímání, pomodlí se na úmysl Sv. Otce a vykoná
pobožnost k Božímu milosrdenství. Přípravou na
tento den má být novéna k Božímu milosrdenství,
která začíná na Velký pátek.

V naší farnosti budeme slavit tento
svátek v kostele v Drnovicích.
Program:
13.30 možnost svatosti smíření
15.00 pobožnost k Božímu
milosrdenství a mše svatá
Pozn.: Deníček sestry Faustiny Kowalské byl
vydán v českém jazyce a je k dispozici ve farní
knihovně v Újezdě.
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K zamyšlení:

Mír
Mír. Ale je mír opravdu tak aktuální? Určitě ano, a možná více než kdy jindy. A
nejenom kvůli desítkám válek, které probíhají na různých místech naší planety, ale také
proto, že je dnes ohrožen jinak, záludněji.
Situace je tedy vážná. Mají-li se věci takto, pak nestačí postavit se proti takovému
nebezpečí pouze lidskými silami. Je potřebné nasadit síly dobra s velkým D. Vy všichni
víte, co je to Dobro. Je to především Bůh a všechno, co v Něm má kořeny: duchovní svět,
velké hodnoty, pravá láska, modlitba.
Mír je však dnes tak vzácným dobrem, že my všichni, dospělí i mládež, lidé, kteří nesou
zodpovědnost, i obyčejní obyvatelé, se musíme nasadit, abychom ho ochránili. Abychom
věděli, co máme dělat, je třeba samozřejmě dobře znát ty nejhlubší příčiny současné
dramatické situace. I vy víte, že ve světě není spravedlnost, že existují bohaté a chudé země,
lidé, kteří mají hlad, zatímco Boží plán s lidstvem je, aby všichni byli bratři z jediné veliké
rodiny s jediným Otcem. Jak tedy dosáhnout větší rovnosti? Jak dojít k určitému
společenství majetku? Je jasné, že majetek se sám od sebe nerozhýbe, pokud se nepohnou
srdce. Je tedy potřebné šířit lásku, takovou vzájemnou lásku, která vede k bratrství. Je
potřebné zaplavit svět láskou tím, že začneme, že začnete vy, chlapci a děvčata.
Někdo z přítomných by mi však mohl říci: „Je láska, vzájemná láska slučitelná se stylem
života, který nám předaly naše kultury?“ Ano, je to možné. Hledejte ve vašich posvátných
knihách a najdete takzvané „Zlaté pravidlo“, které je téměř všude. Křesťanství ho zná v této
formě: „Dělej druhým to, co bys chtěl, aby druzí dělali tobě“. Židé říkají: „Nedělej nikomu
to, co se nelíbí tobě“. V koránu čteme. „Nikdo z vás není pravým věřícím, nepřeje-li si pro
bratra to, co si přeje pro sebe sama“.
A v hinduismu: „Nedělej ostatním to, co
by bylo příčinou bolesti, pokud by to někdo udělal tobě“.
Pokud ty, muslime, miluješ a ty, křesťane, miluješ a ty, žide, miluješ a ty, hinduisto,
miluješ, určitě dojde k tomu, že se budete milovat navzájem. A stejně tak tomu bude mezi
všemi. Tím se uskuteční část univerzálního bratrství. Milovat tedy – to je jedno z velkých
tajemství dneška. Milovat zvláštní láskou. Jistě ne tou, která je zaměřená jen na vlastní
příbuzné nebo přátele, ale láskou ke všem, sympatickým i nesympatickým, chudým i
bohatým, malým i velkým, lidem z vaší vlasti i odjinud, přátelům i nepřátelům… Mít lásku
ke všem.
A milovat jako první, chopit se iniciativy, bez toho, že bychom čekali, že někdo bude
milovat nás.
A milovat nejen slovy, ale konkrétně, činy. A milovat se navzájem.
Budete-li takto jednat, budeme-li takto jednat všichni, univerzální bratrství se bude šířit,
solidarita bude vzkvétat, majetek bude lépe rozdělován a nad světem zazáří duha míru – nad
tím světem, který za pár let bude ve vašich rukách.
Úryvek z projevu Chiary Lubichové k chlapcům a děvčatům u Kolosea v Římě
v květnu 2002. Zpracoval Václav Ulrich

Ze života
(vyprávění pana G. H.)
Měl jsem napsat do místního měsíčníku, do našeho měsíčníku, nějaký článek o místním
hřbitově, a tak jsem si ho šel projít. Jarní hřbitov není smutné místo… Všechno jako by na
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něm hovořilo o vzkříšení…, zpívalo…, rozkvetlé stromy, které se naklánějí přes starou
hřbitovní zeď…, i květiny, jaké jsou pokládány na hroby…Jarní hřbitov vyhlíží jako docela
jiný hřbitov…, jako nějaký jenom velice vzdálený příbuzný podzimního nebo zimního
hřbitova. Všiml jsem si dvou hrobů. V každém je pochována naše sousedka. Znal jsem je
ještě jako malé dítě, než jsem se přestěhoval…, nejvzteklejší stařenky, jaké jsem ve svém
životě poznal. Lidi, to vám byly chamtivé ženské…
Byly příbuzné, které se nemohly dohodnout o dědictví. Neznám podrobnosti, nikdy mě
nezajímaly…, jen se pamatuji na to, jak se vzduch otřásal jejich křikem, ty dvě se dokázaly
hádat tak, že naši psi běhali po zahradě a zuřivě štěkali… Ženské štěkaly víc než ti psi. A
pak jsem se odstěhoval a dlouho o nich neslyšel. Vlastně až teď…, když jsem se procházel
po hřbitově, zahlédnu na náhrobku vytesané jméno druhé z nich. Jak dopadl jejich tak
dlouhý spor? Kdo z nich nakonec vyhrál? Nevím. A nezajímá mě to. Procházel jsem se po
hřbitově a naslouchal tomu báječnému tichu… Tichu vzkříšení. Tolik se někdy přeme…
Tak hlasitě ne a ne se dohodnout. Kolik lidí se roztrpčuje kvůli nám, kvůli našemu křiku, a
potom nastane ticho. Veliké poslední ticho. Hlasy se rozplynou. Nenávistné pohledy se
rozplynou… Je jenom ticho. Dvě ticha těch rozhašteřených paní se spojila… Spojila se
s velikým tichem toho obrovského jarního hřbitova, kterým jsem procházel. Ticho těch
dvou mrtvých mě oslovovalo. Kolik hezkých slov mohly říct místo všech těch nehezkých,
jaká jsem kdysi slýchal. Hlasy se přely… Ticha se shodla. Nalezla domov ve velikém
všechno smiřujícím tichu. Ticho svítilo. Svítilo mi na cestu do příštích dnů…
Pane, říkal jsem si, kéž duše nepřehlíží veliké, svítící ticho… Ticho, které odpovídá na
tolik zmatků… Na vše.
Podle Eduarda Martina zpracoval Václav Ulrich

ZPRÁVY A INFORMACE
Svěcení nové křížové cesty. Ve středu, 10. Března byla v kostele Panny Marie Karmelské
v Dolní Lhotě posvěceno 14 zastavení nové křížové cesty. Žehnání provedli otcové
františkáni – otec Jan a František
z Uherského Hradiště
Pobožnost křížové cesty je spojena
s plnomocnými odpustky, splní-li se
kromě obvyklých podmínek – stav
milosti posvěcující, svaté přijímání,
modlitba na úmysl Svatého otce, projít
14 zastavení a rozjímat o utrpení Páně.
Pokud se modlí pobožnost více lidí
v kostele, je možné, aby k zastavení
chodili jen zástupci. Nemocní, kteří
nemohou vykonat pobožnost před zastaveními, získají plnomocné odpustky,
když alespoň půl hodiny rozjímají nebo
čtou o utrpení Páně.
Žehnání zastavení, které musí obsahovat
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14 křížů, nikoliv už obrazy, bylo vyhrazeno biskupovi, nebo kněžím františkánského řádu.
Dnes může žehnat křížovou cestu i pověřený kněz. Obrazy zastavení uhradili farníci z Dolní
Lhoty, dřevěné kříže zhotovil pan Petráš, stolař z Dolní Lhoty. Všem upřímné Pán Bůh
zaplať.
Pokladničky pro Charitu z postního sebezáporu přineste prosím o Květné neděli do
kostela a položte na stolík obětních darů.
Pobožnost křížové cesty přírodou. Již se stalo tradicí, že o Květné neděli odpoledne
konáme pobožnost křížové cesty ve Vysokém Poli. Začátek je ve 13.30 na rozcestí
k Drnovicícm – u benzinové pumpy. Jednotlivá zastavení jsou pak u 14. křížů, které
posvětil otec biskup Josef při své pastorační návštěvě ve Vysokém Poli. Závěr v kapli
Panny Marie Vysocké.
Setkání mládeže před Květnou nedělí se v našem děkanátě koná ve Slavičíně. Začátek ve
14.30 hodin. Podrobnosti v mládežnické rubrice Godzone (str. 6).
Svěcení pokrmů o velikonocích. Koná se po každé mši svaté o Hodu Božím velikonočním.
Pokrmy je možno přinést dopředu a položit na přední lavici.
Příprava na přijetí svátosti biřmování byla posunuta a také svátost bude udělována v naší
farnosti až na jaře v roce 2017. Přihlásit se je možné ještě do konce března. V dubnu
zahájíme přípravu. Podrobnosti na našich webových stránkách (www.farnostujezd.cz).

SKUPINY ÚKLIDU
kostelů v březnu a dubnu 2016
__________________________________________________________________

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

5.3.:
12.3.:
19.3.:
26.3.:
2.4.:
9.4.:
16.4.:
23.4.:
30.4.:

17.
18.
1.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

7.
8.
9.
10.
11.
1.
2.
3.
4.

8.
9.
10.
11.
12.
13 .
14.
15.
16.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

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 každkého čísla
dvacátého dne předcházejícího měsíce. Své příspěvky, dotazy, názory, odevzdávjte prosím
na faře, nebo e-mailem. Webové stránky: www.farnostujezd.cz; www.farnosthornilhota.cz.
Život farnosti číslo 3-4/2016

Stránka 24 z 24

