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PRAVÁ MARIÁNSKÁ ÚCTA
Skrze Pannu Marii přišel Kristus na
svět a skrze NI má ve světě kralovat.
Maria žila ve veliké skrytosti, a
proto ji Duch svatý a Církev nazývá
Matkou skrytou a tajem- nou. Její
pokora byla tak hluboká, že ji na zemi
vůbec nic nepřitahovalo mocněji a
stáleji, než aby se skrývala sama sobě
a všem stvořeným bytostem, aby tak
byla známa jen samotnému Bohu.

Těmito slovy začíná svatý
Ludvík Maria Grignion své úvahy
v kněze O pravé mariánské úctě.
Maria je naše Matka, naše
orodovnice u Božího trůnu, skrze
ni přicházíme k Ježíšovi. Ona to
byla, která na svém Synu vyprosila první zázrak v Káně, ona stála u jeho kříže, když umíral za
spásu světa, ona byla ve večeřadle
s apoštoly a jejich příbuznými,
když na ně sestoupil Duch svatý.
Panně Marii se neklaníme, Marii
uctíváme a snažíme se ji
následovat v lásce. Obracíme se
k ní
ve
svých
potřebách
s důvěrou, neboť Její Syn nám ji
z kříže dal v Janovi také za naši
Matku.
Naši úctu a důvěru k Panně Marii upevňujeme právě v měsíci květnu a říjnu.
Pořad májových pobožností v našich kostelích je uveden na str. 20.
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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 květen 2016:
Úmysl všeobecný: Aby ženám ve všech zemích světa byla prokazována vážnost a úcta a jejich
přínos pro společnost byl náležitě oceňován.
Úmysl misijní. Aby se v rodinách, společenstvích a skupinách rozšiřoval zvyk modlit se růženec
za šíření evangelia a za mír.
Úmysl národní: Ať nás mariánská úcta vede k hlubokému duchovnímu životu, modlitbě,
naslouchání Božímu slovu a bezvýhradné ochotě vytrvale hledat a ochotně plnit vůli Boží.

Z FARNÍCH MATRIK :
Do společenství víry jsme skrze svátost křtu v březnu a dubnu přijali:
Annu Trunkátovou
Romana Janušku

Slopné
Dolní Lhota

V dubnu 2016 začali svou společnou cestu před Božím oltářem:
Robin Chlud
Aneta Jordánová
Frýzelka Filip
Lišková Veronika
Jiří Průša
Lenka Váňová

Slopné
Újezd
Vlachovice
Štítná nad Vláří
Praha
Loučka

V měsíci březnu a dubnu 2016 odešli na věčnost a byli pohřbeni:
5. března 2016:
Anna Vašíčková
Drnovice 16

88 let

12. března 2016:
Josef Mozgva
Vysoké Pole 149

20. dubna 2016:
Rostislav Janota
Dolní Lhota

84 let

19. března 2016:
Petr Kůdela
Vysoké Pole 9

23. dubna 2016:
Františka Luková
Horní Lhota

48 let

19. dubna 2016:
Jarmila Kuželová
Dolní Lhota 28

30. dubna 2016
Petrášová Marie
Dolní Lhota 9

90 let
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K zamyšlení:

Lék pro tuto dobu
Milosrdenství se dnes moc nenosí, není v módě, považuje se spíš za jakousi
nedůstojnou slabost. Svět ekonomiky a konzumu více uznává bojovnou dravost a
seberealizaci a nechce se zdržovat nějakými ohledy na druhé. Hodnotí takzvaně podle
úspěšnosti. Mezi neúspěšnými však často končí nejen ti slušní a méně schopní, ale i ti,
kteří se pro porušení mravních zásad ocitli na mizině, a po čase i ti, kteří se svých
úspěchů nabažili a zakoušejí vnitřní prázdnotu.
Milosrdenství, ať už darované, nebo přijaté, předpokládá vědomí viny.
Odkřesťanštěný svět však nepřipouští vědomí hříchu, který je urážkou Boha, když
samotného Boha neuznává,
a tak se tváří, jako by ani nestál o milosrdenství, a
stává se stále více drsnějším a krutějším.
V této situaci vidím dnes šíření úcty k Božímu milosrdenství jako velký Boží dar
pro naši dobu, jako božský lék. Podobný lék, jakým byla po dlouhá staletí úcta
k Božskému Srdci Ježíšovu. Už svatá Gertruda koncem 13. století píše, že Pán
ponechal úctu k Ježíšovu Srdci do doby, kdy všeobecná vlažnost ovládne lidská srdce,
aby je roznítil ohněm své lásky. V době největšího rozkvětu se stala pobožnost k Srdci
Ježíšovu pevným štítem proti jansenistickým bludům. Láska, kterou v lidech probouzí
Ježíšovo Srdce, je soucitná, ale nespokojí se s pocitem slitovnosti, je konkrétní,
odprošuje za hříchy, chce potěšit a dát náhradu za nelásku druhých. Srdce Ježíšovo je
také ideálem veškeré dokonalosti a svatosti, vzorem ctností, a proto zve k následování,
k vlastnímu zdokonalování. Zahledění se do jeho krásy vzbuzuje oddanou lásku, která
se projevuje v zasvěcení, touze mít Krista za krále svého srdce, odhodlání pro něj
pracovat. Úcta k Božskému Srdci pak nese ovoce v důvěře v Boží milosrdenství,
apoštolské horlivosti, něžném přátelství s Kristem i v ochotě k oběti z lásky k němu.
Zdá se, že tato úcta v církvi (aspoň v řadě zemí) v současnosti neuchvacuje zástupy
a chybějí nám její plody. Snad proto nabídl Pán lidstvu pro dnešní dobu a její
problémy podobné milosti jiným způsobem, když v minulém století vedl svatou
Faustynu Kowalskou k tomu, že připomněla světu velké tajemství Božího
milosrdenství, ono nevýslovné tajemství Otce, které dnešní člověk a svět tolik
potřebují. Zahledění do Božího milosrdenství nás vtahuje do samotného jádra
křesťanství, k Ježíši Kristu, v němž Bůh zjevuje své milosrdenství k lidem propadlým
hříchu. Upoutání pozornosti k samému středu naší víry může ozdravit samu církev a
osvětlit její nabídku světu.
Cítíme aktuálnost slov svatého Pavla Římanům: Kde se rozmnožil hřích, tam se
v míře ještě daleko štědřejší ukázala milost.(Řím 5,20) Milost nezakrývá hřích, ale
uzdravuje. Aby mohla vykonat své dílo, musí odhalit hřích a obrátit naše srdce,
kterému daruje ospravedlnění, které vede k věčnému životu skrze Ježíše Krista, našeho
Pánu. (Řím 5,21) Jako lékař, který vyšetřuje ránu, než ji začne léčit, tak Bůh vrhá
svým Slovem a svým Duchem na hřích jasné světlo. Přijmout jeho milosrdenství od
nás vyžaduje, abychom přiznali své viny. Řekneme-li, že hřích nemáme, klameme sami
sebe a není v nás pravda. Když však uznáme, že se hříchu dopouštíme, on nám hříchy
odpustí a očistí nás od všeho špatného, protože věrně plní, co slíbil, a protože je
spravedlivý.(Jan 1,8-9)
Život farností 5/2016
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Dnešní svět dostává novou šanci. Ctitelé a následovníci svaté Faustyny mají nejen
nástroje zbožnosti, jako je rozjímání o Božím milosrdenství, Korunka k Božímu
milosrdenství či Hodina milosrdenství a Neděle Božího milosrdenství, ale především
jsou pozváni sami stát se nástroji, skrze něž může dnešní svět Boží milosrdenství
zakoušet, protože i pro nás platí Ježíšovo povzbuzení svaté Faustyně: Má dcero, dívej
se na mé milosrdné Srdce a zrcadli jeho slitovnost ve vlastním srdci a skutcích, abys
ty, která hlásáš světu mé milosrdenství, jím sama hořela. (Deníček 1688)
Podle arcibiskupa Jana Graubnera – Burcování – připravil Václav Ulrich

Dýchej na mne, Duchu svatý,
abych svatě smýšlel.
Popoháněj mě, Duchu svatý,
abych svatě miloval.
Posiluj mě, Duchu svatý,
abych, co je svaté chránil.
Ochraňuj mě, Duchu svatý,
Abych tě nikdy neztratil.
Sv. Augustin

Co je láska?
Je to akord (soulad, harmonie) dobra, pravdy a krásy.
Když jedno chybí, není to nikdy láska!
Je-li to dobré a pravdivé, ale chybí krása, - tak je to jen pouhý soucit.
Je-li to dobré a krásné, ale chybí pravda, - tak je to sen, iluze.
Je-li to krásné a pravdivé, ale není to dobré, - tak je to hřích.
Štěstí = láska, radost a pokoj! Nic víc, nic míň!

***
Láska Boží vyžaduje lidskou odpověď, teprve potom zahřeje.
P. Antonín Hýža

***
Boží vůli neohlašují jen andělé, ale i okolnosti a události.
-nŽivot farností 5/2016
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Den matek
Den matek je den, kdy se
vzdává pocta matkám a mateřství.
Slaví se různé dny na mnoha
místech po celém světě. V 16.
století se v Anglii oslavoval
svátek matek pod názvem
Mateřská neděle (nebo Neděle
matek) a připadal na postní dobu
před
Velikonocemi.
Mnoho
chudých lidí tehdy sloužilo
v bohatých domácnostech daleko
od domova a nemohlo trávit čas
se svými matkami. Proto sloužící
dostávali na tento den volno, aby
se mohli vrátit domů nebo
navštívit kostel ve svém rodném
městě, kde žily jejich matky a
další příbuzní.
V Česku se slaví Den matek
druhou
květnovou
neděli.
V Československu se začal slavit
tento svátek v roce 1923. Po druhé světové válce byl postupně zatlačován do pozadí
oslavami Mezinárodního dne žen (slaveného vždy 8. března), ale i přesto se dál
v některých rodinách připomínal. Po roce 1989 se opět začal slavit veřejně. Tento den
doplňuje Den otců, který oslavuje otce a slaví se vždy třetí neděli v červnu.
Všem maminkám přejeme hodně zdraví, spokojenosti, pohody a lásky v rodinách.
Maminčin svátek
P. Jaroslav Olšava
Naše maminka Anna
když bývá již chladno zrána
měla svůj svátek
poněkud opožděný den matek.
Seděla na židli, kterou zdobila deka jako kment
a my před ní stáli jak seřazený regiment
od svobodníka přes šarže po generála
tím byl tatínek. A i když hudba nehrála
bylo to slavnostní rodinné defilé,
ani ne pro matku jak pro nás přemilé.
Usedla na ten trůn se sklopenou hlavou
a s ostychem i podivem nad slávou,
ale aby nám tu dětskou radost nevzala,
Život farností 5/2016
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mlčky svou skromnost na uzel svázala.
Střapci střapatí svoje přáníčko koktali
a větší i s trémou statečně obstáli
a potom byl dort a na něm tolik růžiček
kolik bylo dětí a ještě dětiček.
A jak šly roky,
málokdo vzpomene na tuny jídla a prádla
při nichž matčina krása pomalu vadla,
na stovky kilometrů v denním maratonu
na vysedávání nad hromadou punčoch bez jediného stonu
nadávky nebo zlosti. To anděl žil mezi námi
a my netrpělivě volali: my máme hlad mami!
Kdo vzpomene na mlčenlivou poutnici
podobnou zářící nebeské stálici,
jež s bolestí kráčí po podlaze
a jen když sedí ve fotýlku, je jí blaze,
protože si čte v té knize nejvšednějších lidí:
růženec má a vněm trní s růžičkami klidí
do své schránky v duši
dobře vědouc a správně tuší, že země není na to, aby pocty dala,
věčnost vynahradí, co pouť do ní nám vzala.
A tak budu vždy vidět matku krášlenou jediným šperkem
jak kráčí životní cestou, sypanou přeostrým štěrkem:
hrdlo jí zdobí náhrdelník nesmírné ceny
lesk mu dodaly prsty tak často upoceny
každé to zrníčko bylo tisíckrát hlazené
a byly jím hořké krůpěje života přehojně slazené
a s touto šňůrkou drahocenných růžencových perel
bude maminka vystupovat vzhůru jak nebeský orel
konečně zbavena našeho žaláře,
aby se dívala na věky věků jen do Boží tváře.
Připravil Václav Ulrich

Život farností 5/2016
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Godzone
(periodické okénko pro mládež našich farností)

Akce na květen:
06.05.2016
08.05.2016
14.05.2016
15.05.2016
21.05.2016
27.05.2016

Večer chval (Dolní Lhota)
Svátek matek
Večer chval (Újezd)
Slavnost Seslání Ducha svatého
Farní den (Újezd, hřiště)
Mládežnická mše (Valašské Klobouky)

Farní den
Animátoři farností Újezd a Horní Lhota ve spolupráci s dalšími aktivními lidmi farností
Újezd a Horní Lhota se rozhodli letos uspořádat v Újezdě akci s názvem Farní den. Tato
akce je úplně nová, lze ji přirovnat k dětskému dni. Je určena pro všechny farníky
z našich obou farností. Uskuteční se v sobotu 21. května 2016 na fotbalovém hřišti
v Újezdě.
Program akce:
13:30 – mše svatá na hřišti
14:30 – začátek stanovišť pro děti
15:30 – fotbalové utkání svobodní vs. ženatí
17:00 – konec fotbalového utkání
17:30 – konec stanovišť pro děti
18:00 – překvapení animátorů
18:15 – táborák
Kdo z vás by si chtěl zahrát ve fotbalovém utkání svobodní versus ženatí, tak se
nahlašujte těmto kapitánům:
Petr Švach – kapitán ženatých (mobil: 777 231 992, mail: petr.svach@volny.cz)
Vojtěch Chupík – kapitán svobodných (mob: 604 308 259, mail: Vojtechup@seznam.cz)
Po celou dobu akce bude na hřišti otevřen bufet, kde si můžete zakoupit občerstvení
(pro chlapy zde bude samozřejmě pivo , pro děti kofola a mnohé další). Večerní
táborák proběhne také na hřišti, prosíme, abyste si vzali s sebou špekáčky a pečivo.
Zbytek zajistí organizátoři. Celá akce je samozřejmě ZDARMA (vstupné bude
dobrovolné).

Ohlasy z dubnových akcí
Děkanátní setkání mládeže
Život farností 5/2016
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19. 3. 2016 jsem se zúčastnila děkanátního setkání ve Slavičíně. Celé setkání
odstartovala adorace v kostele sv. Vojtěcha navazující na mši svatou. Dále pokračoval
program v Sokolovně, na kterém byly workshopy s takovou nabídkou, že si každý přišel
na to své. Já sama jsem navštívila přednášku Helči Janíkové o misiích v Bulharsku. Tato
přednáška byla opravdu velmi zajímavá…už i díky tomu, že mluvila z vlastní zkušenosti.
Mluvila o tom, jak se žije mimo náš pohodlný svět a o čem vlastně misie jsou. Na
děkanátní setkání zavítal i náš arcibiskup, Jan Graubner. O skvělý závěr se postarala
předkapela My revolution , která se může chlubit vlastní tvorbou a dále chválová kapela
BBC Workship která to přímo rozjela, celý sál stál na nohou a chválil Pána. Nejednalo se
jen o chválení hudbou a zpěvem, ale také o svědectví a duchovní povzbuzení nás všech.
Celé setkání tedy hodnotím velmi pozitivně, vše bylo promyšlené a i jídlo bylo! … TAKŽE
KDY BUDE DALŠÍ DĚKANÁTKO?
(Magdaléna Malotová)
Dencing ívnyng
Úžasná akce se skvělými lidmi.
Díky všem, kteří se podíleli na
její přípravě a průběhu.
(Tomáš Martinka)

Zamyšlení

Dencing se mi moc líbil,
neskutečně jsem si ho užila a
taky mám z toho večera hodně
zážitků, na které budu moc
ráda
vzpomínat.
Kapela,
občerstvení… bylo super. Bylo
o mě vždy skvěle postaráno.
(Adéla Surá)

Slyšet sebe sama
Abych se mohl setkat s Bohem, musím se předně setkat nejdříve sám se sebou. Předně
musím být nejdříve sám u sebe. A to normálně nejsem. Neboť když se pozoruji,
objevím, že se mé myšlenky potulují sem tam, že jsem se svými myšlenkami někde, ale
ne u sebe. Nemám žádný kontakt se sebou, mé myšlenky mě odvádějí ze mne ven a
vedou mě někam jinam. Nemyslím já, nýbrž „ono to myslí“ ve mně, myšlenky se
osamostatňují, překrývají mé pravé „já“. První úkon modlitby záleží v tom, abych se
dostal nejdřív do styku se sebou samým. Tomu nás stále znovu učili církevní otcové a
staří mniši. Tak Cyprián z Kartága říká: „Jak můžeš žádat od Boha, aby tě slyšel, když
sám sebe neslyšíš? Chceš, aby Bůh myslel na tebe, a ty sám na sebe nemyslíš.“ Vždyť ty
sám nejsi u sebe. Jak chceš, aby byl Bůh u tebe? Když já nejsem doma, nemůže mě ani
Bůh zastihnout, kdyby chtěl ke mně přijít. Slyšet sebe znamená slyšet svou pravou
podstatu. Ale setkat se se sebou znamená také slyšet své city a potřeby, slyšet to, co
Život farností 5/2016
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mnou hýbe. Slyšet sebe sama, dostat se do styku se sebou a se svými nejhlubšími
potřebami je podle Cypriána podmínkou, abychom se dostali v modlitbě do styku s
Bohem. Modlitba není žádný zbožný útěk od mého „já“, nýbrž je to nejprve poctivé a
bezohledné setkání se sebou. Tak mluví Evagrius Ponticus: „Chceš-li poznat Boha, uč
se nejdřív poznávat sebe“. To není žádné psychologizování víry, to je nutný
předpoklad modlitby. Když se ihned uteču k zbožným citům nebo slovům, nevede mě
modlitba k Bohu, ale jen do širých prostorů mé fantazie. Musím se nejprve poctivě
zaposlouchat do sebe samého. Při setkání s Bohem se musím setkat sám se sebou.
Přitom nemůžeme říci, co je dřív, zda setkání se sebou jako předpoklad setkání s
Bohem, nebo setkání s Bohem jako předpoklad setkání se sebou. Obojí se navzájem
podmiňuje a prohlubuje. Mám-li se setkat se sebou, však neznamená, že bych se měl
ustavičně točit kolem sebe a kolem svých problémů nebo že bych měl ustavičně
rozbírat svůj duševní stav. Nýbrž to znamená, že se mám prodrat k své pravé
totožnosti, k svému „já“, k jádru své osobnosti. (Anselm Grün, převzato z www.vira.cz)

Citát měsíce
Od prvních dnů života jsem věděla, že mnohem důležitější je být dobrým než moudrým.
(sv. Edita Steinová)

Svatí z kalendáře
Sv. Julie svátek 22. května 2016
Žila ve 4. - 5. století. Pocházela ze šlechtické
křesťanské rodiny v Kartágu. Toto město bylo
roku 439 napadeno a dobyto Vandaly. Julii
prodali do otroctví k bohatému syrskému
obchodníkovi Eusebiovi. Julie byla zvyklá žít
způsobem zámožných lidí, ale zde musela
dělat ty nejnižší práce. Zůstala oddanou
křesťankou. Ve svém volném čase četla svaté
knihy a ohnivě se modlila. Její pán se ji
několikrát pokusil odvrátit od její víry, ale
nebylo to nic platné. Nakonec se s tím smířil,
protože jinak Julie pracovala tvrdě a
spolehlivě. Zvykl si na ni tak, že by se už bez ní
ani nedokázal obejít. Po několika letech se
Eusebius vydal se svým doprovodem na
obchodní cestu do Galie. Během plavby loď
zastavila u ostrova Korsika, kde se právě konaly pohanské obřady a oslavy. Felix,
guvernér ostrova, pozoroval přistávající loď a cestující, kteří z ní vystupovali, aby se
zúčastnili festivalu. Chtěl, aby se slavnosti zúčastnili všichni, a byl bez sebe vzteky, když
si všiml, že Julie zůstala na lodi. Rozpoznal z toho, že je křesťanka. Požádal Eusebia, aby
mu svou otrokyni prodal, nabídl mu za ni dokonce čtyři své nejlepší otrokyně, ale
Eusebius odmítl. Guvernér ho proto nechal opít vínem a mezitím předvolal Julii. Řekl jí,
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že když odpadne od víry a obětuje jejich bohům, dostane svobodu a bude se moci
provdat podle svého šlechtického původu. Julie mu odpověděla: "Nechci si koupit
svobodu ani manželství zradou své víry. Jsem šťastná, že sloužím Kristu." Felix se
rozzuřil a udeřil ji pěstí do tváře, až se jí vyhrnula krev z úst. Julie na to řekla: "Je to pro
mne čest, že můžu být trpět jako Ježíš, můj Pán. Nikdy se ho neodřeknu, i kdybych měla
být přibita na kříž jako on." Felix na to odvětil: Stane se ti podle přání." Nechal Julii zbít
a mučit. Vytrhali jí vlasy a přibili na kříž, kde zemřela. (převzato z webu abcsvatych.com)
Sociální sítě a weby
Animátory farností Újezd a Horní Lhota můžete sledovat na facebookové stránce
s názvem Animátoři farností Újezd a Horní Lhota. Na této stránce se objevují aktuální
informace o dění v našich farnostech týkajícím se hlavně mládeže. Uvidíte tu plakátky
akcí, propagační videa na akce, fotky a ještě více. Stačí dát této stránce LIKE a
zakliknout si, že chcete DOSTÁVAT UPOZORNĚNÍ. Pak se k vám novinky dostanou tou
nejrychlejší cestou.
Animátoři valašskoklobouckého děkanátu mají web www.animak.cz. Na tomto webu je
možné najít videa, plakátky, odkazy, fotky, seznam animátorů a bývalých animátorů,
zápisy z animátorských schůzí, ohlasy z akcí a mnoho a mnoho dalšího.

Slovníček
Benediktini jsou nejstarším z katolických řádů s hlavním pravidlem: „Modli se a pracuj"
(lat. Ora et labora). Jejich členy v nejširším slova smyslu jsou všichni řeholníci a
řeholnice žijící dle řehole sv. Benedikta (cca 483-543). Od nich je třeba odlišovat ony
řádové odnože, které se časem vyvinuly v samostatné monastické korporace jako
kamaldulští, cisterciáci, trapisté, celestýni, olivetáni apod., zatímco clunyjští benediktini
se nikdy nepovažovali za samostatný řád. Lev XIII. sjednotil všechny benediktinské
kongregace roku 1893 v konfederaci řízenou na 12 let voleným opatem se sídlem v
římské koleji sv. Anselma.

Pro zasmání

Připravili: Animátoři farností Újezd a Horní Lhota
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Cesty českého národa
17. díl

V předmluvě k tomuto příspěvku bych rád uvedl několik skutečností, které jsou pro
správné pochopení úmyslu mých příspěvků důležité. Nejedná se v žádném případě o můj
soukromý názor na historii, ale o takřka doslovný přepis zdrojové knihy Cesty, kterými
šel český národ v dobách slávy, úpadku a nového vzkříšení (upravuji pouze archaismy a
historismy a atypickou skladbu vět). Ke správnému uchopení je třeba také znát dobu,
v níž tato kniha vznikla – dobu po vzniku samostatného československého státu, kdy
vznikla Československá církev husitská a tato kniha měla do jisté míry sloužit jako
utvrzení římských katolíků v jejich víře a výkladu dějin. Proto občas biskup Brynych
(autor knihy) „útočí“ na protestanty. Na druhou stranu je třeba říci také to, že historie
velmi často zapomíná na „hříchy a chyby“ protestantů a neustále připomíná pouze
„hříchy a chyby“ katolíků. V tomto je kniha jedinečnou, neboť tento historický dluh
splácí. Zároveň nám může sloužit jako podklad k jinému úhlu pohledu na dějiny našeho
národa než tomu, jaký jsme se učili na základní, potažmo střední škole. A to byl hlavní
důvod, proč jsem se rozhodl psát tyto příspěvky! Přemýšlejme nad dějinami vlastního
národa, protože „ti, kdo si nepamatují minulost, jsou odsouzeni k tomu ji opakovat“
(George Santaya)!
OPĚTNÉ ZAVEDENÍ NÁBOŽENSTVÍ KATOLICKÉHO STALO SE ŠTĚSTÍM PRO NÁROD
Ferdinand II. nechtěl zničit český jazyk ani českou národnost. Vydal sice „obnovené
zřízení zemské“, ve kterém svou moc oproti šlechtě rozšířil, ale český jazyk za první a
úřední jazyk zemský vyhlásil. I jeho nástupce Ferdinand III. přál jazyku českému a
chránil jej v naší vlasti. Víme o něm, že když byl v Praze, píseň „Svatý Václave“ rád
zpívával. Což to ale vše bylo platno, když od vzniku protestanství poněmčování celých
krajů zatím velice postoupilo, ani pozůstalá šlechta českého jazyka si nevážila a český
jazyk víc a víc umlkal v úřadech, na hradech a zámcích.
V tomto velikém neštěstí však bylo přeci jenom něco velikým štěstím. Bůh jako soudce
trestal přísně, ale jako otec ujal se přece syna zbloudilého. Opětné zavedení
náboženství katolického zachránilo zase národ český i drahý jazyk náš. Před třicetiletou
válkou byl český národ v otázce náboženské rozdělen a rozerván, že již nebylo možné
jej po dobrotě srovnat a smířit. Národ vzájemně se potírající a rozdělený je vždycky
národem slabým. Opětným zavedením katolického náboženství, které Češi znenáhla, a
krom něco málo hlavně selského lidu jen na oko obráceného, v celku upřímně přijali,
dosaženo nejprve jednoty národa, což i sám Havlíček za věc prospěšnou uznává.
Národ náš byl v těch časech národem mravně skleslým, a to nejvíce vinou Lutherova
učení a pak ustavičnými válkami. Zavedením náboženství katolického dostalo se
mravnosti národa konečně pevného základu, na němž mohl se zase k bývalé mravnosti
povznášeti. Konečně – díky katolickému náboženství je zastaveno další poněmčování
naší vlasti. Kazatelé z Německa nesměli sem více. A duchovenstvo katolické mluvilo
k lidu jazykem jeho a udržovalo jazyk český ve chrámech a školách. Z toho poznává
každý člověk dobré vůle, jak se dají dějiny překrucovati, když se tvrdí, že katolická církev
Život farností 5/2016

Strana 11 / 20

chtěla poněmčiti národ náš. Pravý opak tohoto jest pravdou! V tom velikém neštěstí,
kterým byl národ náš stižen vinou protestantské šlechty a válkami švédskými – velikým
štěstím bylo zavedení náboženství, jež za svatého Václava jej zachránilo poprvé. Po roce
1620 zachránilo jej po druhé.
Pokračování příště. podle knihy Cesty, kterými šel český národ v dobách slávy, úpadku a
nového vzkříšení od E. Brynycha připravil a upravil Vojta Chupík

***
Z pamětní knihy farnosti Horní Lhota.
Náboženské poměry dle zaznamenání P. Jana Hazuky,
faráře v Horní Lhotě v letech 1928 -1942
Český náboženský život za první republiky ukázal dvakrát sílu své opravdovost a
upřímné víry. Právě v období, kdy farnost spravoval P. Hazuka, to byla oslava svatováclavského milenia r. 1929 a Celostátní sjezd katolíků v Praze v r. 1935. Neblahá
politická aféra z r. 1925, kdy na pražském hradě zavlál prapor s kalichem a vláda
převzala záštitu na Husovými oslavami a nuncius Marmaggi odejel na protest z Prahy,
měla nakonec i dobrý účinek, když se vláda rozhodla, že sama uspořádá
svatováclavskou manifestaci. Tehdy pravil prezident: „Církev přirozeně bude oslavovat
církevně, nábožensky. Jako hlava státu si přeji, aby skutečnost, že jsme již na konci 9.
století a na začátku 10. století měli stát slušně uspořádaný náležitě vynikla doma i
v cizině,“ Oficiální svatováclavské oslavy byly zahájeny 22.9.1929 slavnostní schůzí
Národního výboru v Městské knihovně, kde byly vystaveny korunovační klenoty.
Slavnostní projev přednesl ministr. Historik Dr. Kamil Krofta. Dne 26.9. 1929 byl
přivítán prezident Masaryk v dobudovaném a nově otevřeném dómu sv. Víta. Dne
27.9. 1929 odevzdal prezident Masaryk na Václavském náměstí před Myslbekovou
sochou svatého knížete plukovní standartu 8. jezdeckému pluku z Pardubic, který se
zároveň přejmenoval na Pluk Svatého Knížete Václava. Mezi 115 tisíci účastníky byli
byl i pozdější papež Jan XXIII, papežský nuncius Ciriaci, polský kardinál Hlond,
anglický kardinál Bourn a jiní. Vrcholem oslav byla neděle 29.9.1929, kdy v průvodu na
dělové lafetě byly památky na sv. Václava – přilba, meč a drátěná košile- převezeny
z Vyšehradu na Hradčany a kanovníci nesli jeho lebku za účasti na 600 tisíc lidí. Knížeti
Václavovi se proto plným právem dostalo posléze titulu v Evropě jinde zcela
neznámého , totiž titulu „dědice české země“, tj. jakéhosi věčného „ideálního vládce“
česky mluvících zemí, myšlenka zajisté často ve srovnání s drsnou realitou až příliš
ideální, ale ve svých základech dobře křesťanská a po celé věky inspirativní.
P. Hazuka, farář hornolhotský, v kronice poznamenává, že dne 28.9.1928 byl oslaven
svátek sv. Václava, patrona českého, slavnostním vyzváněním a slavnými službami
Božími. Mnoho Orlů po příkladu sv. Václava přistoupilo k sv. přijímání. Dne 7.10.
konala se Slavnost růžencová. Ve slavném průvodu s hudbou přišli osadníci o půl
desáté do kostela, a mnozí z nich na poděkování Pánu bohu za úrodu obětovali svíci.
Dne 1č.10. konala se pouť sv. Diviše. Účast nejen farníků, ale i mnohých přespolních
Život farností 5/2016

Strana 12 / 20

byla taková, že ač byly dvojí služby Boží , kostel i hřbitov byl plný lidí. Dne 2ř. 10. Byly
v Horní Lhotě volby do okresního i zemského zastupitelstva. Lidovci obdrželi nejvíce
hlasů celkem 104, agrárníci 56, socialisté 15 a komunisté 12. Letošní zima jest velice
krutá až 15 st. Reom. zimy. Mnoho lidí zahynulo mrazem na severní Moravě. Dobytek
ve stájích trpí velmi mrazem a šíří se mezi ním onemocnění. Mnohým farníkům pomrzly
brambory. Krutá zima působí mnohá onemocnění zvláště u dětí.
L.P.1929. Nový rok začal ještě tužšími mrazy a tvrdý sníh pokrývá půdu. Paliva čím
dále ubývá a není již ani k dostání. Školka v Horní Lhotě na 10. Dní uzavřena dne 9.1.
pro nedostatek paliva. Dne 4.2. zavřena škola v Sehradicích na 14 dní pro nedostatek
otopu. Dne 15. 2. napadlo tolik sněhu, že silnice jsou zaváté a zastavena na nich
doprava. I mnohé vlaky pro vánice a spousty sněhu jsou zastaveny. Při májové
pobožnosti, která se koná o 7. hodině jest velká účast a skoro všechny děti z Horní Lhoty
se jí zúčastňují. Dne 5.5. měla společnou sv. zpověď a společné sv. přijímání Jednota
Orla a promluvu při níž přislíbili i členové , že budou rytíři sv. Václava. Dne 9.6.
zasvětila se slavnostním způsobem při službách Božích celá farnost dle vůle Svatého
otce Pia XI. Božskému Srdci Páně. Jelikož tento rok slaví Svatý otec Pius XI.
padesátileté jubileum kněžství ustanovil milostivé léto. Na den sv. Vojtěcha posvěcena
v Římě kolej pro dorost kněžský z celé republiky Československé nazvána sv. otcem
Nepomucenum, Na niž přispěl sv. otec Pius XI. velkomyslným darem – jedním
milionem. Viděl při kanonické vizitaci 276/6 1929 Václav Strmiska, děkan a Ant.
Steiner – konkom. Dne 28.-30. července počaly v Praze velkolepé Svatováclavské dny
Orelstva Československého.. Náš spolek Orel se účastnil 13 členy a 12 členkami. Dne
21. srpna r. 1929 měli jsme veřejné cvičení v Sehradicích Orla Čs. Slavné bohoslužby,
jichž se zúčastnili i hasiči. Toho roku více pamětihodného se nestalo.
L.P.1930. Na den sv. Floriana byla slavné bohoslužby pro hasiče celého okrsku. Obec
toho roku vyjednala, že bude nákladem 500.000 stavěti silnici do zádveří. 24.6. byly
slavné služby Boží a okrskové cvičení pro celou župu. Návštěva velmi pěkná. Viděl při
kanonické vizitaci 18.6.1931 P. Medard Horák, místoděkan, P. Robert Bartoš, konkomisař
Pokračování příště
Mgr. Vladimír Měřínský
ŽIVOT A POSLÁNÍ KŘESŤANŮ V CÍRKVI A VE SVĚTĚ
Sněm jako událost obdarování a nového porozumění (Církev dnes)
Závěrečný dokument Plenárního sněmu katolické církve v ČR věnuje velkou
pozornost jednotlivým oblastem kategoriální (skupina osob) pastorace.
V únorovém příspěvku jsme začali katechezí papeže Františka na jeho generální
audienci, věnované pastoraci nemocných a seniorů (viz záv. dokum. čl.103, 198-201).
Pokračování: „Církev se nemůže a nechce přizpůsobovat mentalitě nevšímavosti a tím
méně lhostejnosti a pohrdání vůči stáří. Musíme probouzet kolektivní smysl pro
vděčnost, vážnost, přívětivost, aby se staří lidé mohli cítit součástí své komunity. Staří
jsou muži a ženy, otcové a matky, kteří byli před námi na stejné cestě, ve stejném domě
a v našem každodenním boji o důstojný život. Jsou to muži a ženy, od nichž jsme dostali
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mnohé. Starý člověk není vetřelec. Staří jsme všichni, dříve nebo později, ale
nevyhnutelně, i když oi tom nepřemýšlíme… A pokud se nenaučíme zacházet se starými
dobře, budou pak jednat s námi stejně. Křehcí jsme tak trochu všichni, my staří. Někteří
jsou však obzvláště slabí, mnozí jsou osamoceni a poznamenáni nemocí. Někteří závisejí
na nezbytné péči a pozornosti druhých. Učiníme tady krok zpět? Ponecháme je jejich
údělu? Společnost bez blízkosti, kde se nezištnost a bezpodmínečné sympatie i vůči
starým vytrácejí, je společnost perverzní. Církev, věrna Božímu slovu, nemůže tuto
degeneraci tolerovat. Křesťanská společnost, ve které by blízkost a nezištnost už nebyly
považovány za nezbytné, by spolu s nimi ztratila svoji duši. Kde není úcta k starým
lidem, není budoucnost pro mladé. Budeme pokračovat v reflexi o prarodičích a
uvažovat o hodnotě a důležitosti jejich role v rodině- Učiním tak tím, že se s nimi
ztotožním, protože já k této věkové kategorii patřím. Když jsem byl na Filipínách. tak
mne obyvatelé Filipín zdravili slovy: „Lolo, Kiko“, což znamená dědeček František.
„Lolo, Kiko“ říkali. Stáří je povoláním. Ještě nenastal čas „dát veslo do loďky“. Toto
životní období se od těch předchozích nepochybně liší. Musíme jej také trochu
„vynalézt“, protože naše společnosti nejsou připraveny duchovně ani morálně přiznat
této životní etapě její plnou hodnotu. Kdysi skutečně nebylo normální mít k dispozici
čas, dnes mnohem víc. A také křesťanská spiritualita byla poněkud zaskočena. Je třeba
uchopit spiritualitu seniorů. Díky Bohu však nechybějí svědectví světců a světic
pokročilého věku. Velmi mne oslovil Den seniorů, který jsme uspořádali tady na
Svatopetrském náměstí, které bylo zcela zaplněno. Naslouchal jsem příběhům seniorů,
kteří žijí pro druhé, a také manželských párů, jak přicházejí a říkají“ „Slavíme dnes 50.
výročí – nebo 60. výročí – manželství“. Já říkám: „Ukažte to mladým, kteří brzo
ochabují! Senioři dosvědčují věrnost.“ A bylo jich tady v ten den mnoho. V této reflexi
je třeba pokračovat v církevním i občanském prostoru. Drazí prarodiče, drazí senioři!
Staňme se také trochu básníky modlitby, zkusme hledat svoje slova, osvojme si ta,
kterým nás učí Boží slovo. Modlitba prarodičů a rodičů je velkým darem pro církev! Je
to obrovské bohatství. A velká injekce moudrosti také pro celou lidskou společnost,
zejména pro tu, která je příliš zaneprázdněna, schvácená a roztěkaná. Někdo musí zpívat
pro ně a opětovat Boží modlit se za ně. Podívejme se na Benedikta XVI., který se
rozhodl trávit v modlitbě a naslouchání Bohu poslední úsek svého života. To je krásné.
Potřebujeme staré lidi, kteří se modlí, protože k tomu nám bylo dáno stáří. Modlitba
starých lidí je krásná. Můžeme děkovat Pánu za obdržená dobrodiní a zaplnit prázdnotu
nevděčnosti, která jej obklopuje. Můžeme se přimlouvat za touhy nových generací a
dávat důstojnost paměti a obětem minulosti. Můžeme připomínat ambiciózním mladým,
že život bez lásky je vyprahlý. Můžeme ustrašeným říci, že úzkost z budoucnosti lze
překonat. Můžeme učit mládež, příliš zamilovanou do sebe, že větší radost je dávat než
dostávat. Babičky a dědečci jsou stálým „sborem“ velkého duchovního chrámu, kde jsou
prosebná modlitba a chvalozpěv oporou společenství, které pracuje a bojuje na poli
života. Modlitba nakonec nepřetržitě očišťuje srdce. Chvála a prosba k Bohu zamezují
tomu, aby se srdce zatvrdilo v zášti a sobectví. Jak ohavný je cynismus starce, který
ztratil smysl svého svědectví, pohrdá mladými a nepředává životní moudrost! A jak
krásné je naopak povzbuzení, které člověk dovede dát mladému, jenž hledá smysl víry a
života. To je opravdové poslání prarodičů, povolání seniorů. Slova prarodičů mají pro
Život farností 5/2016
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mladé lidi zvláštní smysl a oni si to uvědomují. Slova, která mi moje babička napsala
v den mého kněžského svěcení, nosím stále s sebou, mám j v breviáři často je čtu a
mám z nich užitek. Velmi bych si přál, aby církev čelila skartační kultuře ( skartacevyřaditi, zničiti) tím, že bude překypovat radostí z nového objetí mladých a starých lidí!
A to je to, oč dnes prosím Pána: toto objetí!“ (Přeložil M. Glaser. INUF 163)
V životopise sv. Tomáše Akvinského čteme charakteristický příklad. Psal mnoho.
Zjevil se mu Ježíš a řekl mu: „Dobře jsi, Tomáši, o mně napsal. Co žádáš za odměnu?“ –
„Jenom tebe samého, Pane.“ Ale dodejme k tomu ještě další. „Kdo se setká s Kristem,
setká se za odměnu i se všemi, kdo jsou s Kristem spojeni, tedy se všemi věřícími, se
všemi, komu jsme z lásky podali i pouhou číši vody.“ (Tomáš kardinál Špidlík, Vat.
prom.)
Mgr. Vladimír Měřínský

Pořad bohoslužeb v květnu 2016 – farnost Újezd
7.00 Új.:
1. května : Neděle
6. neděle
velikonoční
Sv. Josefa, Dělníka

2. května : Pondělí
Sv. Atanáše,
biskupa
a učitele církve
3. května : Úterý
Sv. Filipa a
Jakuba, apoštolů
4. května : Středa
Ferie
Sv. Floriána,
mučedníka
5. května : Čtvrtek
Slavnost
NANEBEVSTOUPENÍ
PÁNĚ

6. května : Pátek
Sv. Jana Sarkandra,
kněze a mučedníka
Život farností 5/2016

8.15 Sl.:
9.40 Új.:
11.00 Dr.:

Za + Jana Machů, rodinu Machů, Šimonů, živé
a + kněze
Ke cti sv. Floriána, patrona hasičů, za živé a + hasiče
ze Slopného
Za + Jana Pochylého (výroční mše sv.)
Za + Annu Smolkovu (1. výročí), rodiče Barcuchovy,
Jana Smolka, manžele Libenské, Josefa Smolka,
nemocnou osobu, dar zdraví a Boží požehnání
pro živou rodinu

17.00 Új.:

Za + Josefa Kubíčka, rodiče z obou stran, Boží
požehnání a ochranu Panny Marie pro živou rodinu

17.00 Új.:

za Stanislava a Miladu Barcuchovy, jejich rodiče, duše
v očistci, dar zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu
Za + rodiče Častulíkovy, tetu Annu, + Luboška a
Michalku Barcuchovy a duše v očistci

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

Za zemřelou Jiřinu Smejkalovou, (výroční mše sv.)
Za + Miloslava Fiodora, jeho dva syny, rodinu
Kozubíkovu, duše v očistci a Boží požehnání pro
živou rodinu
Za zemřelou Marii Machů, zemřelé rodiče z obou
stran, dar zdraví a Boží ochranu pro živou rodinu
Za + rodiče Olejníkovy, + rodinu a dar zdraví pro
živou rodinu
Za ministranty a scholu ze Slopného
Za + rodiče Drábkovy, jejich + rodiče, + Vladimíra
Zichu, deru Leničku, rodiče Zichovy, nemocnou osobu
a dar zdraví pro živou rodinu
Za zemřelého Aloise a Františku Janíkovy,duše v
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7. května : Sobota
Ferie
8. května : Neděle

16.00 Lo.:
7.00 Új.:
8.15 Sl.:

7. neděle
velikonoční

9.40 Új.:
11.00 Dr.:

9. května : Pondělí
Ferie

17.00 Új.:

10. května : Úterý
Ferie

17.00 Új.:
18.30 Dr.:

11. května : Středa
Ferie

17.00 Új.:
18.30 Sl.:
17.00 Új.:

12. května : Čtvrtek
Ferie
13. května : Pátek
Panny Marie
Fatimské

18.30 Dr.:
15.00 Új.:
18.30 Sl.:
16.00 Lo.:

14. května : Sobota
Svátek sv.
Matěje, apoštola

15. května : Neděle
Slavnost SESLÁNÍ
DUCHA SVATÉHO

1. sv. přijímání dětí
16. května : Pondělí
Sv. Jana
Nepomuckého,
kněze a mučedníka
17. května : Úterý
Ferie
Život farností 5/2016

18.00 Dr.:
19.00 Új.:
7.00 Új.:
8.15 Sl.:
9.40 Új.:

očistci,pomoc a ochranu Boží pro celou živou rodinu.
Za + Stanislava Hübnera, syna Stanislava, zetě
Františka, rodiče z obou stran a Boží ochranu pro
živou rodinu
Za + Františku Kozubíkovu (výroční mše sv.)
Za + Miroslava Sedláře, + rodiče z obou stran a
ochranu Boží pro živou rodinu
Za farníky (sv. křest)
Na poděkování Pánu Bohu a Panně Marii za přijaté
milosti, + manžela a Boží požehnání pro živou rodinu
Za + Marii a Františka Machů, jejich rodiče, rodinu
Rošťanskou, Miroslava Kuželu a Boží ochranu pro
živou rodinu

OV

Za + rodiče Machučovy, syna Stanislava, vnučku, +
rodinu Machučovu a duše v očistci
Za živou a + rodinu Mačkovu
Za + Františka Polácha, jeho rodiče a sestru, za +
rodinu Kovářovu a Boží požehnání pro živou rodinu.

ŠF

Za + Ludvíka a Marii Ambrůzovy, dar zdraví a Boží
požehnání pro živou rodinu
Za Františka Čurečka, snachu Annu, svoje stařečky,
manžely Velikovské, + rodinu Čurečkovu a dar zdraví
pro živou rodinu Čurečkovu
Za + rodiče Matušincovy, Machů, sestru, bratra,
švagry, duše v očistci a dar zdraví pro živé rodiny
Za + rodiče Marii a Františka Kozubíkovy, dva bratry,
sestru a dar zdraví pro živou rodinu
Za + Ludvíka Kebíska, rodiče Kebískovy, Zajícovy a
živou rodinu z obou stran
Za + Josefa Běloně, Jana Běloně, Jana Machů,
manžele Svobodovy, dar zdraví a Boží požehnání pro
živou rodinu.
Večer chval

KA
SJ
RZ
MJ

Za + Josefa Janoše,+ rodiče z obou stran a duše
v očistci
Za děti prvokomunikanty

17.00 Új.:

Za + rodinu Divokou, Machů, Stružkovu a Boží
požehnání pro živé rodiny

17.00 Új.:

Za Josefa Kořenka k nedožitým osmdesátinám, syna,
manželku, sourozence a duše v očistci, ochranu Panny
Marie
Za + Josefa Častulíka, syna Josefa, dvoje rodiče, dar
zdraví pro živou rodinu a ochranu Panny Marie

18.30 Dr.:

AL
ČR
FL
KMa
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AM

KA
SV

SJ

SV

17.00 Új.:
18. května : Středa
Sv. Jana I., papeže a
muč.
18.30 Sl.:
19. května : Čtvrtek
Svátek Ježíše
Krista, nejvyššího
a věčného kněze

17.00 Új.:
18.30 Dr.:

20. května : Pátek
15.00 Új.:
Sv. Klementa Marie 18.30 Sl.:
Hofbauera, kněze
6.30 Új.:
21. května : Sobota
Ferie

22. května : Neděle
Slavnost
NEJSVĚTĚJŠÍ
TROJICE
23. května : Pondělí
Ferie

16.00 Lo.:

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

24. května : Úterý
Ferie

18.30 Dr.:
17.00 Új.:

25. května : Středa
Ferie

18.30 Sl.:

6.30 Új.:
15.30 Új.:
26. května : Čtvrtek
Slavnost
TĚLA A KRVE
PÁNĚ
(Boží tělo)

Život farností 5/2016

17.00 Dr.:
18.30 Sl.:

Za + Vladimíra Čecha, rodiče z obou stran, šagry,
švagrovou, synovce Mirka a ochranu Panny Marie pro
živou rodinu
Za + Františka Kolaříka, + dceru, dva zetě, vnuka,
rodiče z obou stran a dar zdaví pro živé rodiny
Za + rodiče Zvonkovy, Vaňkovy, jejich + děti, duše
v očistci, dar zdraví a ochranu Panny Marie pro živé
rodiny
Za + Josefa Kabelu, dvoje rodiče, Jana Běloně, děti a
Boží požehnání pro živou rodinu
Za rodiče Mozgvovy, dceru, živou a + rodinu
Za + Vilmu a Karla Kolaříkovy, dceru Jiřinu, syna
Karla, živou a + rodinu
Za + Miladu a Václava Šimákovy, Boží pomoc a
ochranu Panny Marie pro živou rodinu
Za zemřelé rodiče Mikulovy, jejich snachu Alenu, za
dar zdraví o Boží požehnání pro celou rodinu
Mikulovu, Kvasničkovu, Staníkovu a Horňákovu.
Za Františka Machů, jeho rodiče, stařečky z obou stran
a ochranu Panny Marie pro živou rodinu
Za + Vladislava Mikulku (výroční mše sv.)
Za farníky
Za členy SDH z Drnovic živé i zemřelé
Za + Jaroslava Kováře, jeho rodiče, rodiče Drgovy
a Boží ochranu pro živé rodiny,
Za + rodiče Maliňákovy, Hasoňovy, vnučku Renatku
a ochranu Panny Marie pro živou rodinu
Za + rodiče Struškovy, dceru, dva zetě, dva vnuky,
vnučku, Antonína Knotka, Vladimíra Jordána a Boží
požehnání pro živou rodinu
Za + Františku a Jana Hábovy, jejich rodiče, Boží
pomoc a ochranu Panny Marie pro živou rodinu
Za rodiče Číčelovy, Urbaníkovy, jejich dva syny
a dceru, duše v očistci a Boží požehnání pro živou
rodinu
Za + Ludmilu a Jana Pavelkovy, sestry, rodiče, dceru
Vlastu, syna Jaroslava, dar zdraví a Boží požehnání
pro živou rodinu
Za + Josefa Žáka, rodinu Žákovu, Nedavaškovu a
Machů, duše v očistci a Boží požehnání pro živou
rodinu
Za + rodiče Váňovy, syna vnuka, rodinu
Strnadovul,dar zdraví Boží pomoc a ochranu Panny
Marie pro živou rodinu
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27. května : Pátek
Sv. Augustina
z Canterbury,
biskupa
28. května : Sobota
Sobotní památka
PM

15.00 Új.:

18.30 Sl.:
12.00 Új.:
16.00 Lo.:
18.00 Dr.:
7.00 Új.:

29. května : Neděle
9. neděle
v mezidobí
Průvod Božího Těla

8.15 Sl.:
9.40 Új.:

Za rodiče Martiniskovy, syny Josefa, Karla a
Stanislava, rodiče Šuráňovy, syny Josefa a Zdenka, za
dar zdraví, ochranu Matky Boží a všech andělů
strážných pro živou rodinu
Za + Františka Elšíka, živou a + rodinu Elšíkovu
Svatební mše sv.
Za + Miladu a Václava Šimákovy, jejich + rodiče a
živou rodinu
Za Josefa Ovesného, rodiče, rodinu Horáčkovu a
Peřestou a boží požehnání pro živou rodinu
Za Annu Zámečníkovu, duše v očistci a dar zdraví pro
živou rodinu
Za farníky
Za + SM Emanuelu Machů, Jana, Annu a Františka
Machů, + rodiče, ochranu a Boží požehnání pro živou
rodinu

ŠF

KA
SJ
RZ
MJ

30. května : Pondělí
Sv. Zdislavy

17.00 Új.:

Za rodiče Hlavičkovy, Holé, syna Vladimíra, jeho
vnuka a synovce Petra, nemocnou osobu a Boží
požehnání pro živou rodinu

OV

31. května : Úterý
Svátek Navštívení
Panny Marie

17.00 Új.:

Za rodiče Rumanovy, děti, + rodinu, Annu
Černobilovu a Boží ochranu pro živé rodiny
Za zemřelé rodiče Častulíkovi, dva syny, zetě, snachu,
vnuka Miroslava a ochranu a pomoc Panny Marie pro
živou rodinu

AM

18.30 Dr.:

Pořad bohoslužeb - farnost Horní Lhota
1. května : Neděle
6. neděle velikonoční
Sv. Josefa, Dělníka

9.00 HL.:
10.30 DL.:

5. května : Čtvrtek

16.00 HL.:

Slavnost
NANEBEVSTOUPENÍ
PÁNĚ

17.30 DL.:

6. května : Pátek
Sv. Jana Sarkandra,
kněze a mučedníka
7. května : Sobota
Ferie

Život farností 5/2016

17.30 DL.:

Za + Milana Žáčka, jeho rodiče, tchána a celou živou
rodinu
Za + rodiče Annu a Aloise Váňovy, rodiče z obou stran
a duše v očistci
Za + Františka a Boženu Valáškovy, rodiče z obou stran
a ochranu Boží pro celou rodinu
Za členy živého růžence (DL)
VEČER CHVAL

17.30 HL.:

Za + Františka a Zdenku Odehnalovy, jejich rodiče, dar
zdraví a Boží požehnání pro celou živou rodinu
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8. května : Neděle
7. neděle velikonoční

9.00 HL.:
10.30 DL.:

Za členy hasičského sboru
Za + Františka a Ludmilu Malotovi, syna, rodiče
Masařovi a Boží ochranu pro celou rodinu

9. května : Pondělí
Ferie

19.00 SE.:

Za členy růžencového společenství Panny Marie u
příležitosti posvěcení kaple.

12. května : Čtvrtek
Ferie

16.00 HL.:

Za + Ludmilu a Františka Březinovy, celou živou
a + rodinu

13. května : Pátek
Panny Marie Fatimské

17.30 DL.:

Za rodinu Barcuchovu, Vlachynskou, živou a + rodinu a
duše v očistci

14. května : Sobota
Svátek sv.
Matěje, apoštola

17.30 HL.:

Za + Marii Jankovu, její dvě sestry, její rodiče a Boží
ochranu pro celou živou rodinu

15. května : Neděle

9.00 HL.:
10.30 DL.:

Slavnost SESLÁNÍ
DUCHA SVATÉHO

16. května : Pondělí
Sv. Jana
Nepomuckého,
kněze a mučedníka
19. května : Čtvrtek
Svátek Ježíše Krista,
nejvyššího a věčného
kněze
20. května : Pátek
Sv. Klementa Marie
Hofbauera, kněze
21. května : Sobota
Ferie
22. května : Neděle
Slavnost
NEJSVĚTĚJŠÍ
TROJICE
1. sv. přijímání dětí
23. května : Pondělí
Ferie

Za farníky (sv. křest)
Za + Marii a Františka Ulrichovy, jejich rodiče,
sourozence, vnuka Petra, celou živoua + rodinu a duše
v očistci

17.00 SE

Mše sv. a Mariánské večeřadlo (P. Stříž)

16.00 HL.:

Za + Otu Pláška, rodiče, + sourozence, rodiče
Chmelařovy a celou živou rodinu

17.30 DL.:

Za dvoje + rodiče, jejich + děti, duše v očistci a Boží
ochranu pro celou rodinu

17.30 HL.:

Za + Františka Brostíka, jeho otce, Vladislava Bílu a
celou živou a + rodinu Brostíkovu

9.00 HL.:

Za děti, které přistoupí k prvnímu svatému přijímání a
jejich rodiče

10.30 DL.:

17.00 Se.:

Za + Vojtěcha a Drahoslavu Urbanovy a Boží ochranu
pro celou rodinu

26. května : Čtvrtek
Život farností 5/2016
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Slavnost
TĚLA A KRVE
PÁNĚ
(Boží tělo)

16.00 HL.:
17.30 DL.:

27. května : Pátek
Sv. Augustina
z Canterbury, biskupa

Za + rodiče Aloise a Helenu Šenovské, Antonína a
Františku Máčalovy, duše v očistci, pomoc a ochranu
Boží pro celou živou rodinu.
Za + sestru Boženu Machovu

17.30 DL.:

Za + Ludmilu a Františka Majzlíkovy, syna a vnuka,
rodinu Záhorovskou a duše v očistci

28. května : Sobota
Sobotní památka PM

17.30 HL.:

Za + rodiče Motlovy, duše v očistci, dar zdraví a Boží
ochranu pro celou rodinu

29. května : Neděle
9. neděle v mezidobí
Průvod Božího Těla

9.00 DL.:

Za + Anastázii Kuželovu, manžela, sestru Ludmilu,
snachu věrku a dar zdraví proživou rodinu
Za + Marii a Květoslava Nášelovy, rodiče, sourozence
a celou živou rodinu s prosbou o Boží požehnání

10.30 HL.:

ZPRÁVY A INFORMACE
Májové pobožnosti v květnu:
Farní kostel Horní Lhota:
pátek – středa 17.30; ve čtvrtek v 16.00
Filiální kostel Dolní Lhota: pondělí – neděle 17.30
Farní kostel Újezd: pondělí – čtvrtek 17.30; pátek 15.00, neděle 17.30
Filiální kostel Slopné: pondělí – neděle v 18.30
Filiální kostel Drnovice: pondělí, středa pátek 18.30 museum;
úterý a čtvrtek 18.30 v kostele

SKUPINY ÚKLIDU
kostelů v květnu 2016
__________________________________________________________________

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

7.5.:
14.5.:
21.5.:
28.5.:

9.
10.
11.
12.

5.
6.
7.
8.

2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.

----------------------------------------------------------------------------------------ŽIVOT FARNOSTÍ Měsíčník farností. Vydává: Římskokatolická farnost v Újezdě
a Horní Lhotě pro vnitřní potřebu svých farníků. Adresa: Římskokatolická farnost 763
25 Újezd u Val. Klobouk č. 5, tel./fax: 577350293; mobil: 731619849; farář 603154041;
kaplan: 731402040;mail: rkf.ujezd @volny.cz. Webové stránky: www.farnostujezd.cz;
www.farnosthornilhota.cz. Uzávěrka vždy dvacátého dne předcházejícího měsíce.
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