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POTŘEBA MODLITBY
V letošním roce připadla na náš děkanát pouť za obnovu rodin a nová kněžská
povolání na měsíc červen. V roce milosrdenství můžeme právě na Velehradě, kde je

také brána roku milosrdenství, získat plnomocné odpustky a obnovit dobré předsevzetí
posvěcovat rodinný život modlitbou. Pro duchovní život rodiny však nestačí jedna
pouť v roce. Když Pán Ježíš vybízí k modlitbě (proste a bude vám dáno), mluví o
vytrvalé modlitbě. Je celá řada příležitostí, jak posvěcovat svůj život a život
společenství, ve kterém žijeme (rodina) modlitbou. Nabízí se účast ve skupině stejně
smýšlejících, nebo ve stejném postavení věřících (modlitby matek, otců, společenství
seniorů, vdov apod.) Naši předkové ve velehradské písni nám zanechali tato slova:
„Víře vždy věrni, budou Moravané, dědictví otců zachovej nám Pane“ Dnes jsme těmi
Moravany my. Máme červen, měsíc zasvěcený úctě Nejsvětějšího Srdce Ježíšova.
Zkusme se zamyslet, jak je to s naší věrností víře! Bez modlitby to však nepůjde!
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APOŠTOLÁT MODLITBY
Denní modlitba apoštolátu:
Nebeský Otče, kladu před tebe celý dnešní den. Přináším ti v něm své modlitby, práce,
radosti i utrpení ve spojení s Ježíšem Kristem, který ve mši sv. neustále zpřítomňuje
oběť sebe samého za záchranu světa. Duch svatý, který jej vedl, kéž je i mým
průvodcem a vyzbrojí mě silou pro svědectví o tvé lásce. To vše přináším
jako svou nepatrnou oběť spolu s Pannou Marií, Matkou našeho Pána a Matkou
církve, zvláště na úmysly, které nám předkládá Svatý otec a naši biskupové na měsíc
červen 2016:
Úmysl všeobecný: Aby senioři, lidé žijící na okraji společnosti a ti, kteří jsou
osamoceni, našli i ve velkoměstech příležitost k setkání a vzájemné podpoře.
Úmysl misijní: Aby se bohoslovci, novicové a novicky setkali s takovými formátory,
kteří prožívají radost evangelia a moudře je připraví na jejich poslání.
Úmysl národní: Ať naše úcta a láska ke Kristu v eucharistii posvěcuje naše biskupy a
kněze, farnosti a rodiny.

Z FARNÍCH MATRIK :
V květnu 2016 začali svou společnou cestu před Božím oltářem:
Vojtěch Machů
Iveta Sedláčková

Vysoké Pole
Slopné

Novomanželům blahopřejeme.

V měsíci dubnu a květnu 2015 odešli na věčnost a byli pohřbeni:
30. dubna 2016
Marie Fojtů
Vysoké Pole 82

92 let

3. května 2016
Josef Machů
Újezd 259

86 let

Odpočinutí věčné dej jim, Pane,
a světlo věčné ať jim svítí,
ať odpočívají v pokoji.
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.
Ze života:

Smaragdové chvíle
Šla jsem s dětmi od své sestry a zase, jako obvykle, když jdu od své sestry, jsem byla
dopálená. Sestra je to, čemu se dá říkat „úspěšná manželka“. Velice úspěšná manželka.
Pro některé ženy je největším životním úspěchem jejich sňatek. Provdala se za bohatého
člověka, a tak tráví čas chlubením… Promiňte, jestli jsem jedovatá, asi ano…,
omlouvám se, nechci nijak svou sestru pomlouvat, ale druh lidí, k jakému patří právě
moje sestra, zná kdekdo. Mohlo by se o nich mluvit ani ne tak jako homo sapiens, mohlo
by se o nich mluvit jako o „homo chlubicensis“… Jejich poznávacím znamením není
moudrost, je jím chlubení. Musím uznat, že sestra se má chlubit čím. Já mám čtyři děti a
moje sestra má čtyři automobily… Jeden svůj maličký vůz má „na nákupy“, pak má
jeden svůj velký automobil, když si chce někam zajet…, a pak má ještě k dispozici
manželův nádherný vůz, a ten si může vypůjčit, kdy se jí zachce. Mimo něj občas
nasedne do firemního vozu… tohle jejich firemní auto užívá, kdykoli má chuť…, a ani
nemusí řídit, tenhle vůz může totiž používat i se šoférem…
A podobně je rozdíl mezi mnou a sestrou snad ve všem. Když jsem k ní přišla
naposledy, chlubila se krásným novým smaragdovým náramkem, právě ho dostala od
manžela… a předváděla mi, jak se jí hodí ta drahocenná nádhera k různým šatům.
Samozřejmě, že když už jednou otevřela šperkovnici, nezaváhala a ukazovala mi i
ostatní své šperky, jako by věděla, že nejcennější šperk, na jaký jsem se já prozatím
zmohla, je můj snubní prstýnek… Potom jsem šla domů, čekala jsem na autobus,
pršelo… Děti poskakovaly v čekárně kolem mě… CHTĚLA MĚ DOPÁLIT. Tak jsem si
to v duchu říkala…, chtěla mě dopálit tím, jaký má krásný šperk…, a ani se mnou
neposlala vůz a šoféra. Chce, abych tady mokla. Věděla přece, jak venku prší. Chce mě
pokořit jako obvykle… Už od dětství se mě snažila moje mladší sestra dopalovat a
dokazovat mi, oč je lepší než já. Musím uznat, že mladším sestrám se to často dařívá,
protože rodiče bývají na jejich straně. Pak se jí chvíli nedařilo mě pokořovat, protože já
jsem výborně studovala, a ona byla poněkud…špatná žákyně. Ano, to jsem řekla
decentně. Jenže teď si vzala svého boháče. VZALA SI. U některých žen je tohle
označení velice výstižné, oni ani tak nevstupují do manželství, ne, to by byl dost
nepřesný výraz pro to, jak si počínají…, ony si prostě vezmou manžela, tak jako si,
dejme tomu, berou v cukrárně ten nebo onen sladký kousek…, bez ohledu na to, co si
onen kousek před tím představoval. Švagr je hodný a mírný člověk a moje sestra je jako
kouzelnice…, nejen , že se jí podařilo přemoct všechny jiné ženy, které se chtěly za jeho
miliony provdat…, ona dokonce v mém švagrovi posiluje dojem, jak byl mimořádně
úspěšný, a může si tedy gratulovat , že se někdo, jako ona, k němu snížil… vzal si ho za
muže.
Možná teď myslí na to, jak je jí dobře, a já se na zpáteční cestě tady někde
štrapicíruju s dětmi. Sedí si spokojeně v teple… A já tady mrznu a děti poskakují. A pak
mě napadlo. Není tohle“smaragdová chvíle“? Děti se smějí, občas se na mě nějaké
šťastně podívá, něco zavolá. Tohle je smaragdová chvíle, moje smaragdová chvíle.
Jednou na ni budu vzpomínat, těšit se z ní…, jako se sestra těší svými smaragdy. „Mami,
ať mi to nebere…“ „Mami, já jsem ho nestrčil…, on spadl do kaluže sám…“ Tohle je
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moje smaragdová chvíle. Kolik takových smaragdových chvil jsem už měla. Kolik jich
na mě možná ještě čeká.
Nejšťastnější nejsou ti lidé, kteří mají smaragdové náramky a náhrdelníky,
nejšťastnější jsou lidé, kteří mají smaragdový čas, kteří mají smaragdové chvíle. Kteří si
své „smaragdové chvíle“ dokáží uvědomovat… Možná mi sestra závidí. A proto se tak
chlubí. Kdo ví, třeba většina těch,co se chlubí, se chlubí ze smutku… Protože nemají to,
co chtěli, protože si včas neuvědomili, co vlastně chtějí… Lidé se chlubívají tím, co
mají, aby zapomněli na to, co nemají… Co už asi nikdy nebudou mít. Popadnu dítě,
které sedí v kaluži a pobrekává… „To nic, za chvilku jsme doma a převleču tě. To
nic…“Mokré dítě mě vezme ručičkama kolem krku… Tohle je můj smaragdový
náhrdelník. Dvě ručičky. Dvě malé ruce, kterými mě objímá moje dítě… Tohle je moje
– smaragdová chvíle.
Podle Eduarda Martina - Andělské cesty k nesmrtelnosti - připravil Václav Ulrich

Cesty českého národa
18. díl
JAK SE ZAVÁDĚLO KATOLICKÉ NÁBOŽENSTVÍ V NAŠÍ VLASTI
PO BÍLÉ HOŘE?

Je pravda, že z císařského rozkazu užil se ze strany světských úřadů násilí,
které záleželo hlavně v tom, že nekatolíci museli se vyprodati, ze země odejíti,
naopak ale města, která náboženství katolické přijala, rozličných práv svých
bývalých opět nabývala. Je pravda, že mnozí úředníci dopouštěli se násilí
většího, než jim bylo nařízeno. Je pravda, že i posádka vojenská byla dána tam,
kde města nechtěla slyšeti kázání katolická. Chceme-li však spravedlivě o těchto
věcech souditi, musíme tyto věci uvážiti:
1. Protestanté ustanovili si o dobrých sto let dříve zásadu a zákon: čí kraj,
toho i náboženství, a násilím knížat protestantských staly se dvě třetiny
Německa protestantskými. Podobným způsobem šířil se protestantismus
v Dánsku, Švédsku, Anglii. Dle zákona stanoveného protestanty jednal tedy
Ferdinand II. a je to od nich nespravedlivé, když to, čemu ho naučili, k čemu
právo mu dali, právě oni mu vytýkají … My ovšem tuto zásadu zavrhujeme.
2. Ferdinand II. viděl, že protestanté nikdy věrnými poddanými nebudou,
jelikož neustále o jeho svržení stáli a i s Turkem proti němu spojiti se nestyděli.
Což divu, že násilí násilím odrážel a zrádných poddaných se zbaviti hleděl?
3. Ferdinand II. byl jinak zbožným a svědomitým katolíkem. Což divu, když
protestanští pánové říkali, že jako otcové svých poddaných musí se starati o to,
aby lid svůj vytrhli „z tlamy pekelného draka“, že zase Ferdinand měl to za svou
povinnost, jak to i výslovně řekl, o věčné blaho svých poddaných dle svého
přesvědčení se starati? A jako otec nezdárného syna i násilím k službám Božím
vede, tak domníval se Ferdinand, že to nejen smí, ale i má lidu svému učiniti.
Život farností číslo 6/2016
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A máme-li mluvit dle pravdy, musíme říci, že tu Ferdinand II. jednal dle
zásady Husovy! Hus totiž dávno předtím napsal ve své postille, že světská
vrchnost má povinnost lid k večeři Páně „puditi“. Námitku, že světský pán té
moci nemá, odbývá Hus slovy: „Kvůli tomu pán má platy a panství, aby zlé
krotil mocí.“ Další pak námitku, že nucením nikdo se neobrátí, jedině svou vůlí,
vyvrací podobenstvím: „Věř, že někdy bývá něco na počátku proti vůli a potom
s vůlí. Jako panna někdy velmi nerada za muže jde, chtíc jiného míti; avšak když
otec připudí, bývá potom, že s ním ráda a tak volně (svou vůlí) bydlí.“(Postilla
II. 258, Erben).
Myslím, že se v Čechách pramálo ví o tomto učení Husovu, ale tolik jest
jisto, že ctitelé Husa nejméně práva mají Ferdinanda II. tupiti proto, že jednal
dle zásady Husovy.
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)

Akce na měsíc červen a začátek července
04.06.2016
18.06.2016
01.07.2016
02.−05.07.2016

Večer chval (Dolní Lhota)
Večer chval (Újezd)
Mládežnická mše (Újezd)
Pěší putování na Velehrad a účast na Dnech lidí dobré vůle
(pořádají děkanátní animátoři)

Mládežnická mše
Na závěr školního roku 2015/16 se v Újezdě bude sloužit mládežnická mše svatá na
poděkování za uplynulý školní rok s prosbou o Boží požehnání na prázdniny. Zváni jsou
zvláště studenti základních, středních i vysokých škol. Bude to v pátek 1. července 2016
od 19:00 v kostele v Újezdě. V našem děkanátu probíhají pravidelně mládežnické mše
ve Valašských Kloboukách a v Nedašově. Tentokrát však nemusíte nikam jezdit a
můžete přijít na mládežnickou mši do Újezda. Bude to netradičně pojatá mše svatá se
spoustou věcí, které na nedělních mších svatých nezažijete. Co nevidět bude na světě i
plakátek, na kterém bude uvedeno, nač se můžete těšit.

Život farností číslo 6/2016
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Ohlasy z dubnových a květnových akcí
Tambuilding farních animátorů
Ve dnech 22.−24. května se na faře v Bratřejově uskutečnil teambuilding farních
animátorů. Že nevíte, co je to teambuilding? Inu, to je taková akce, která má za cíl
vytvoření týmu (z angl.. team = tým, building = stavění, tvoření). Jako animátoři
působíme v této farnosti už téměř rok, a proto jsme si řekli, že by bylo fajn utužit

vzájemné vztahy, více se poznat a posunout náš tým zase o krok dopředu. A tak jsme se
na to vyhradili celý víkend. O program jsme se starat nemuseli, tak pro nás připravili
naši zkušenější kolegové
– děkanátní animátoři
z Valašských Klobouk,
Nedašova a Slavičína.
Náplní víkendu byly hry,
aktivity, modlitba, mše
svatá, zpěv písní u kytary,
noční bojovka, odpočinek
a mnoho dalších věcí.
Musím říct, že jsme si
víkend moc užili a hodně
nás posunul dopředu. Teď
jenom to, co jsme tam
načerpali, předat v praxi
našim farnostem, v nichž
sloužíme. Zároveň bych
na závěr chtěl pozvat všechny mladé, kteří by měli zájem sloužit svým vrstevníkům jako
Život farností číslo 6/2016
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animátoři, aby se nebáli a oslovili nějakého stávajícího animátora a řekli mu, že by se
rádi k nám přidali a my každého moc rádi uvítáme a přijmeme mezi sebe. Nejsme a ani
nechceme být uzavřenou skupinkou! Jsme otevřeni každému! 
Vojta Chupík

Farní den
V sobotu 21. května se v Újezdě uskutečnil první ročník Farního dne farností Újezd a
Horní Lhota. Musím říci za organizátory, že jsme měli trochu obavu, kolik lidí se této
akce zúčastní, neboť se jedná o úplně novou akci bez jakékoliv tradice. Ale byli jsme
nadšeni, kolik dorazilo lidí, ať už na mši svatou, tak i potom na zbytek programu –
stanoviště pro děti, fotbalové utkání svobodní versus ženatí (které skončilo v normální
hrací době 6:6, na penalty vyhráli ženatí) i závěrečný táborák. Myslím, že se podařilo
obě naše farnosti ještě více stmelit a ukázat i nevěřícím, že jsme jedna velká rodina
Božích dětí. Tak třeba za rok zase na farním dni na viděnou.
Vojta Chupík

Citát měsíce
V knihách hledáme Boha, v modlitbě ho nalézáme.
(sv. Pio z Pietrelciny)
Život farností číslo 6/2016
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Zamyšlení
Daniel Kaiser z Týdeníku Echo publikoval zajímavý a velmi podnětný rozhovor
s poznaňským arcibiskupem a předsedou polské biskupské konference
Stanislawem Gadeckim. Dával mu dosti záludné otázky, ale o to krásnější byly
odpovědi.
"Není to v dnešním světě, kdy se i velká část katolíků rozvede, holá
nutnost, aby se vaše Církev přizpůsobila životu a neodpírala tolika lidem
přijímání?"
"Ovšemže i mezi katolíky je hodně rozvodů, nicméně společenské poměry
přeci nemohou podkopat evangelium. Církev se nemůže belhat za davem, dav musí
následovat Církev, stejně jako nechodí pastýř za ovcemi, ale ovce mají následovat
pastýře. To je Kristovo pravidlo. (!!!) My chápeme, že lidé jsou dnes slabší, že se
častěji rozvádějí, protože je pro ně těžší přinášet oběti i v rodinném životě. Ovšem
Kristus vypráví podobenství o zatoulané ovci. Úkolem Církve není smířit se s tím, že
se ovce zaběhla, že si řekneme: Zaběhla se, ať zhyne, nashle. Ne, úkolem Církve je
hledat tu ovci tak dlouho, až se najde, a rozhodně se jí nemstít za to, že selhala.
Milosrdenství pro zbloudilé. Na druhou stranu jsem přesvědčen, že není možné
vytvářet dojem, jako by se nic nestalo tam, kde se něco stalo."
Nádherná odpověď na otázku, kterou si mnoho dnešních (i věřících) klade!
Zdroj: RC Monitor, ročník XIII., číslo 10

Svatí z kalendáře
Sv. Vít - svátek 15. června 2016
Sv. Vít, jeden z patronů českých zemí a
světec, jemuž je zasvěcen chrám na Pražském
hradě (tj. chrám sv. Víta), přichází podle legendy
na svět někdy kolem roku 293 našeho letopočtu
v přístavním městě Mazara di Vallo na západním
pobřeží Sicílie jako syn pohana Hylase. Jako
sedmiletý je pak Vít obrácen na křesťanskou
víru svojí chůvou Crescentií a jejím mužem
Modestem. Když je pak Vítovi dvanáct let,
začíná v Římské říši nechvalně proslulé
pronásledování křesťanů císařem Diokleciánem
– Vít jako křesťan začíná být pro celou rodinu
nebezpečím, a tak na něj otec naléhá, ať se své
víry vzdá. Vít ale odmítne – když se pak ještě
císařský náměstek Valerián oboří na Hylase,
proč Vít neuctívá římské bohy, vydá Hylas
svému syna jako křesťana římským úřadům.
Valerián nejprve nechá Víta zmrskat, pak jej
Život farností číslo 6/2016
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vyslechne a dá mu lhůtu k rozmyšlení, zda se vzdá či nevzdá své víry – zbitý Vít se ale
víry zříct nehodlá, naopak, v nestřežený okamžik se mu podaří z Valeriánova zajetí s
Crescentií a Modestem uprchnout v loďce na Sicílii. Na Sicílii jsou však všichni tři
zadrženi římskými úřady a mučeni – podle legendy je sv. Vít vhozen do kotle vařící
vody, z níž se vynoří osvěžen, a lev, jenž je poslán, aby ho trýznil, mu prý líže nohy.
Nakonec prý sv. Víta a Crescentii s Modestem vysvobodí z mučení anděl, který je
odvede do Lucanie, kde pak umírají. Podle jiné legendy je sv. Vít po svém zadržení
nejprve ponořen do smolného kotle a pak přetržen na skřipci…
Sv. Vít je patronem proti hadímu uštknutí, kousnutí psem, blesku a bouři, též je
patronem tanečníků, herců a komiků, modlí se k němu osoby trpící epilepsií a tzv.
tancem sv. Víta (choreou). Jeho atributem je kohout.
V českých zemích je sv. Vít uctíván jako jeden z patronů české země, část jeho
ostatků dostává darem od německého krále Jindřicha I. Ptáčníka český kníže sv. Václav,
který pak nechává na Pražském hradě na Vítovu počest vystavět čtyřapsidovou rotundu.
Král a císař Karel IV. pak ve 14. století získá další část Vítových ostatků, uložených v
Pavii, a ukládá je do nového chrámu, stavěného na Pražském hradě (chrámu, jenž měl
být původně zasvěcen Panně Marii a patronům českých zemí) – tento chrám pak dostává
jméno chrám sv. Víta a je dodnes jedním z nejmajestátnějších chrámů Evropy.
(převzato z webu zivotopisyonline.cz)

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 týkající 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.

Pro zasmání
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Z pamětní knihy farnosti Horní Lhota.
Náboženské poměry dle zaznamenání P. Jana Hazuky, faráře v Horní Lhotě
v letech 1928-1942
Počátek 30.let minulého století, jak popisuje v hornolhotské farní kronice P. Hazuka,
je charakteristický jak vzestupem technickým či kulturním tak symptomy
předznamenávající nejistou budoucnost. Jsou to např. důsledky tzv. Černého pátku (ve
skutečnosti čtvrtku), kdy došlo na newyorské burze ke krachu, který vstoupil do historie
jako počátek světové hospodářské krize, jež vedla k radikalizaci extrémních politických
sil a k obrovské celosvětové nezaměstnanosti. U nás r. 1929 na V. sjezdu KSČ se
dostalo do vedení její bolševické křídlo na čele s Klementem Gottwaldem, založena
Levá fronta - sdružení levicových intelektuálů, v červnu 1934 uznala ČSR de jure SSSR
a navázala s ním diplomatické styky. Následujícího roku s ním uzavřela smlouvu o
vzájemné spolupráci a pomoci, vázaná na podobnou mezi Francií a SSSR. Stávky a
demostrace proti chudobě měly za následek střelby do jejich účastníků - Most, Duchcov,
Košuty na Slovensku, Dolní Lipová, Kladensko, Ostravsko, Rosicko-oslavansko, což
mělo za následek oběti na lidských životech a četná zranění. Celkový počet
nezaměstnaných v ČSR přesáhl výši jednoho miliónu. V pohraničí vzniká
Sudetoněmecká strana vedená K. Henleinem atd.
To jistě mělo dopad na život naší církve. Od r. 1919 na svatovojtěžský stolec v Praze
zasedl univerzitní profesor ThDr. et PhDr. František Kordač, který se zasloužil o
vybudování arcibiskupského gymnázia a bohoslovecké fakulty v Praze, Nepomucena v
Římě atd. Dva pastýřské listy, které vydal r. 1931 měly mezinárodní ohlas a jsou
výrazem jeho smyslu pro spravedlnost a citlivé sociální smýšlení. V prvním O sociálních
poměrech vůbec k jubileu Rerum novarum zdůrazňoval právo chudých na církevní
peníze. Poukázal na rozvrat a jeho příčinu - na kapitalistický výrobní a životní řád:
"Žijeme ve století kapitalismu, který způsobil pauperism (chudobu), ochuzení lidových
tříd, pod jehož tlakem trpí katolíci právě tak jako socialisté a marxisté ... Kapitál si
přivlastnil plody lidského ducha, technické vynálezy, vědecké objevy, nové pracovní
metody. Co mělo přinést člověku požehnání, obrací se v jeho zkázu. Také Marx věřil v
egoismus, ale vyjádřil myšlenku: Peníze nemohou mít mladé. Dnešní doba nevidí
nemravnost úroků. Chudý člověk je odkázán dnes na milost kořistnictví lichvářů a
vysavačů, kteří nechtějí uznat, že i nejubožejší člověk má právo na život, chléb, oděv a
rodinu. Kdo může dnes zaručit chudým lidem, že jejich děti budou mít někdy co jíst, že
nebudou muset strádat v bídě, právě tak jako on?"To byl asi důvod jeho rezignace a
navíc spor s apoštolským nunciem Ciriacim. Spory na tomto poli ukončila rázně
biskupská konference v Olomouci r. 1931, kdy na místo arcibiskupa Kordače nastoupil
kardinál Karel Kašpar (kardinálem jmenován jako náš 1. kard. 1935). Události tyto
fragmentálně zaznamenané nás i dnes vedou k hlubokému zamyšlení. Pamětníci nemnozí - ještě dnes žijí.
Léta Páně 1931.
V tomto roce byl v Horní Lhotě na začátku května učiněn počátek se stavbu
skupinového vodovodu pro Luhačovice a Horní Lhotu. Dne 29.6. měli naši Orli veřejné
cvičení, které se těšilo velké návštěvě. Promluvil na něm poslanec Vičánek z Uherského
Život farností číslo 6/2016
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Hradiště. Dne 9.10. na svátek sv. Diviše měli jsme lidový tábor, na kterém promluvil
senátor z Uh. Hradiště. 8.12. založili jsme v Horní Lhotě odbočku křesťanských matek a
dívek. Přihlásilo se 20 členek. Počíná obrodná činnost katolická ve veřejném životě.
Zima byla letos mírná a sněhu málo napadlo. Na svátek sv. Václava přistoupila celá
jednotka Orla čsl. v Horní Lhotě ku sv. svátostem. Odpoledne byla promluva a akademie
ke cti sv. Václava, patrona českého.
Léta Páně 1932.
V lednu skoro žádná zima. Započato se stavbou, lépe řečeno s úpravou silnice Dolní
Lhota - Zádveřice. Dne 17. dubna byly u nás volby do obce. Bylo 6 stran. 129 hlasů
obdržela strana lidová a 30 hlasů lidoví domkaři. Podán proti volbám rekurs, který byl
rozhodnut ve prospěch strany lidové. Zvolen starostou Bohumil Navrátil, lidovec. 12.
července rozrušena byla veřejnost smrtí Tomáše Bati, který se zabil pádem letadla. 29.6.
bylo u nás veřejné cvičení Jednoty Orla se mší svatou. Návštěva veliká. Před vánocemi
dokončen úsek nové silnice z Dolní Lhoty do Horní Lhoty a silnice poprvé zválcovaná.
Toho roku zavedeno u Orlů a mládeže vůbec 4 x do roka společné svaté přijímání. Tento
rok všude se šíří tíseň hospodářská, málo peněz, zboží dosti, ale produkty hospodářské
nepoměrně k průmyslovým zlevnily.
Léta Páně 1933.
V lednu zastavena práce na zdejší pile a dělníci pozbyli výdělek. Cena dříví v lese
klesla na polovinu a nelze ho vůbec prodati. V únoru ve farnosti nastal veliký mor na
vepřový dobytek, takže mnozí hospodáři přišli o všechen dobytek. V květnu konána
každodenně slavnostním způsobem mariánská májová pobožnost za dvojnásobné účasti
jako jiná léta. Na svátky Svatodušní byla prosebná pouť na Sv. Hostýn, jíž se zúčastnilo
120 poutníků, většinou mužů. 2. června otevřena byla podruhé zválcovaná silnice a
odevzdána provozu na úseku Dolní Lhota - Horní Lhota. Viděl o visitaci kanonické dne
28.6. r. 1933 P. Strmiska, děkan.
Léta Páně 1934.
Letošní rok začíná velmi pěkným počasím. Není skoro žádného sněhu a počasí jako
na podzim, velmi málo prší. Zaměstnanost dělníků na pile se zlepšila na dva měsíce.
Pracuje se, aby více dělníků bylo zaměstnáno jen od 8 hodin do 4 odpoledne. V polovici
února na domluvy farářovy na veřejné schůzi přistoupilo 25 nových členů do jednoty
Orla v Sehradicích, žáků bylo získáno 20 a 10 děvčat. Celkem 55 členů. V Horní Lhotě z
odporu, že mládež se hlásí více do Orla, založen na začátku března panem Bohdanem
Želickým dorost agrární počtem 8 chlapců a 2 dívky. Zdá se, že spolek se rozpadne,
jelikož nevyvíjí žádnou činnost.
Pokračování příště
Mgr. Vladimír Měřínský

Život pomíjí, bohatství se rozplyne, oblíbenost je vrtkavá, smysly se opotřebí, svět se
mění, přátelé umírají. Jen Jeden je neměnný, jen Jeden vůči nám je a vždy může být
pravdivý, jen Jeden pro nás může znamenat všechno, jen Jeden nás může přetvářet a
vlastnit.
J.H. Newman
Život farností číslo 6/2016
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Život a poslání křesťanů v církvi a ve světě
Sněm jako událost obdarování a nového porozumění
(Církev dnes)
Jak nepoznávat Lazara, hladového žebráka z podobenství v množství lidských
bytostí bez chleba, bez střechy nad hlavou, bez ubytování? Jak neslyšet Ježíše: "Cokoliv
jste neučinili jednomu z těchto nepatrných, ani pro mne jste neudělali"/Mt 25,45/?
Závěrečný dokument Plenárního sněmu katol. církve v ČR věnuje pozornost
jednotlivým oblastem kategoriální pastorace. V předchozím zpravodaji farnosti jsme se
seznámili s katechezí papeže Františka, v níž se věnoval seniorům - starým lidem, v
souladu s čl. 183,201 Záv. dokumentu. V tomto Žf budeme věnovat pozornost další
skupině kategoriální pastorace ZD čl. 202 - 205/67,68, která úzce koresponduje s
papežskou bulou Misericordiae Vultus - Tvář milosrdenství, jež současně odkazuje na
čísla Katechismu katolické církve 2401 - 2463 a jejich obsah, který zavazuje nás
všechny! Zejména v současnosti.
Papež František vydal v sobotu 11.dubna 2015 v rámci prvních nešpor z neděle
Božího milosrdenství ve vatikánské bazilice bulu Misericordia Vultus, kterou vyhlásil
mimořádný rok Milosrdenství. Podle tradice byla papežská bula přečtena před dosud
zazděnou Svatou bránou. Jako duchovní přípravu k prožití mimořádného roku
milosrdenství nejen pro poutníky do Říma, ale i pro všechny ostatní, kdo chtějí Božímu
milosrdenství otevřít svá srdce, přineseme text této buly v následujících číslech ŽF.
František, římský biskup a služebník Božích služebníků, všem, kdo čtou tento list:
Milost, milosrdenství a pokoj!
1. Ježíš Kristus je tváří Otcova milosrdenství. Tajemství křesťanské víry je patrně
shrnuto v tomto slovu. Milosrdenství ožilo, stalo se viditelným a dosáhlo svého vrcholu
v Ježíši Nazaretském. "Nekonečně milosrdný" /Ef 2,4/ Otec poté co zjevil Mojžíšovi své
jméno "Boha milosrdného a milostivého, shovívavého, velmi laskavého a věrného /Ex
34,6/, dával nadále poznávat svoji božskou přirozenost různými způsoby a v mnoha
dějinných momentech. V "plnosti času" /Gal 4,4/, když bylo podle jeho plánu spásy
všechno připraveno, poslal svého Syna, narozeného z Panny Marie, aby nám sdělil svoji
lásku definitivně. Kdo vidí Jeho, ten vidí Otce /srov. Jan 14,9/. Ježíš Nazaretský svým
slovem, svými gesty a celou svojí osobou zjevuje Boží milosrdenství.
2. Potřebujeme neustále rozjímat o milosrdenství. Je zdrojem radosti, vyrovnanosti a
pokoje. Je podmínkou naší spásy. Milosrdenství je slovem, které zjevuje tajemství
nejsvětější Trojice. Milosrdenství je poslední a svrchovaný čin, kterým nám Bůh vychází
vstříc. Milosrdenství je základním zákonem, který přebývá v srdci každého člověka
hledícího upřímným zrakem na bratra, kterého v životě potká. Milosrdenství je cesta,
která sjednocuje Boha a člověka, protože otevírá srdce naději, že jsme milováni navždy i
přes omezení svého hříchu.
3. Jsou chvíle, kdy jsme ještě silněji voláni upřít svůj zrak k milosrdenství, abychom
se stali účinným znamením Otcova jednání. Proto jsem vyhlásil mimořádné jubileum
Milosrdenství jako dobu příhodnou pro církev, aby umožnila věřícím vydávat silnější a
účinnější svědectví. Svatý rok bude zahájen 8. prosince 2015 na slavnost
Neposkvrněného Početí. Tato liturgická slavnost ukazuje způsob, jakým Bůh jedná již
Život farností číslo 6/2016
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od počátku našich dějin. Po hříchu Adama a Evy nechtěl ponechat lidstvo samotné a
napospas zlu. Proto zamýšlel a chtěl Marii svatou a neposkvrněnou v lásce /srov. Ef 1,4/,
aby se stala Matkou Vykupitele člověka. Na tíži hříchu odpovídá Bůh plností odpuštění.
Milosrdenství bude vždycky větší než každý hřích a nikdo nemůže klást omezení Boží
lásce, která odpouští. Na slavnost Neposkvrněného Početí budu mít to potěšení otevřít
Svatou bránu. V tomto případě půjde o bránu Milosrdenství, kde bude moci každý, kdo
vstoupí, zakusit lásku Boha, který potěšuje, odpouští a dodává naději. Následující, třetí
adventní neděli, bude otevřená Svatá brána v římské katedrále, v bazilice sv. Jana v
Lateránu. A potom Svatá brána v ostatních papežských bazilikách. Stanovuji, aby tuto
neděli v každé místní církvi, v katedrále, která je mateřským chrámem pro všechny
věřící , anebo v konkatedrále či jiném kostele zvláštního významu byla otevřena tato
brána Milosrdenství pro celý Svatý rok. Podle rozhodnutí ordináře ji bude možno otevřít
také v jiných svatyních, které jsou metou mnoha poutníků, kteří jsou na těchto
posvátných místech často v srdci pohnuti milostí a nacházejí cestu obrácení. Každá
místní církev proto bude přímo zapojena do Svatého roku jakožto mimořádného
momentu milosti a duchovní obnovy. Jubileum proto bude slaveno v Římě stejně jako v
místních církvích jako viditelné znamení společenství celé církve .
Mgr. Vladimír Měřínský

Kodex fotografa působícího při bohoslužbách
Otec arcibiskup Jan Graubner vydal v květnu letošního roku soubor nařízení o
fotografování při bohoslužbách, které jsou závazné pro všechny farnosti diecéze:
1. Fotograf respektuje posvátnost místa tím, že je při práci slušně oblečen: tmavé sako
nebo bunda, tmavé kalhoty (ne jeans), tmavé polobotky (ideálně s měkkou podrážkou,
aby se mohl pohybovat potichu), muži si v kostele samozřejmě sundají čepici.
2. Před bohoslužbou se fotograf představí knězi/ceremoniáři – proto musí přijít s
dostatečným předstihem, aby ten o něm věděl. Je dobré se přitom seznámit s průběhem
liturgie a rozmyslet dramaturgii focení tak, aby pořídil potřebné záběry a co nejméně
narušil obřad.
3. Při liturgii si fotograf vypne mobilní telefon a chová se tiše. Fotoaparát má nastavený
na tichý režim.
4. Pokud je to možné, fotograf nepoužívá blesk. Pokud je to nutné, omezí použití blesku
na minimum (ne série fotografií s bleskem) a má blesk nastavený na slabý výkon. Pokud
v kostele natáčí televize, nepoužívá blesk vůbec (v kostele bývá dost světla z jejich
osvětlovací techniky).
5. Vlastní liturgický obřad je vždy důležitější než pořízení dobré fotografie. Fotograf v
žádném případě nesmí vstupovat na místa, kde by na sebe strhl pozornost věřících nebo
kněze – snaží se být „neviditelný“ (např. nepřechází mezi první řadou lavic a
kněžištěm).
6. Pokud se fotograf potřebuje přemístit, dělá tak pomalu, potichu a ideálně v momentě,
kdy v kostele nějaký pohyb je (např. zpěv, společná recitace, průvody, rozdávání
Život farností číslo 6/2016
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eucharistie, změna liturgického postoje – vstávání apod.). Nepohybuje se v okamžicích
tichého rozjímání. Pohybuje se co nejméně a spíše po stranách kostela.
7. Fotograf se snaží, aby věřícím nebránil ve výhledu na kněžiště a zvláště na oltář. V
případě, že je nutné pořídit fotografie z místa, kde bude bránit ve výhledu, nezůstává tam
dlouho – pořídí fotografii a vrací se na místo, kde ničemu nebrání. K lidem se přitom
chová slušně a s úsměvem.
8. Fotograf při práci respektuje soukromí věřících. Nefotí je, pokud s tím nesouhlasí, a
neobtěžuje příliš blízkými záběry (pro detailní záběry používá teleobjektiv). Eliminuje
„nelichotivé“ záběry.
9. Pokud není domluveno jinak, fotograf během mše nevstupuje do kněžiště.
10. Fotograf omezí focení při kázání na minimum, při kázání nepoužívá blesk, aby
nerušil kněze. Omezuje focení věřících při přijímání – je to pro věřící intimní chvíle.
11. Pokud je při liturgii přítomno více fotografů, může celebrant jednomu z nich
poskytnout výsadní postavení a umožnit mu například přístup do míst, kam ostatní
fotografové nemohou vstoupit.
Jan Graubner v.r.
arcibiskup olomoucký

Pořad bohoslužeb v červnu 2016 – farnost Újezd
1. června : Středa
Sv. Justina,
mučedníka

17.30 Új.:
18.30 Sl.:

2. června : Čtvrtek
Sv. Marcelína a
18.30 Dr.:
Petra, mučedníků
3. června : Pátek
15.30 Új.:
Slavnost
18.30 Sl.:
NEJSVĚTĚJŠÍHO
SRDCE
JEŽÍŠOVA
4. června : Sobota
6.30 Új.:
Neposkvrněného
Srdce Panny Marie
5. června : Neděle
10. neděle
v mezidobí
Sv. Bonifáce,
biskupa a
mučedníka

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

Život farností číslo 6/2016

Za + manžela Josefa Drgu, Marii Slavíčkovu, rodiče
Drgovy a Josefa Ďulíka
Za + Annu Váňovu, + syna Karla a dar zdraví pro
živou rodinu.
za + Františka a Annu Machů, dvoje rodiče, syna,
vnuka a zetě
Za dar zdraví pro celou rodinu
Za zemřelé Marii a Josefa Změlíkovy, jejich rodiče,
Jana Marka, duše v očistci a dar zdraví a Boží
požehnání pro živou rodinu.

SJ

ŠF
SV

Za zemřelé rodiče Ambrusovi, jejich syna Josefa a
Boží požehnání pro živou rodinu.
VELEHRAD - Pouť za obnovu rodin

SJ

Za rodiče Balouchovy, dva syny, zetě a duše v očistci
Za + rodiče Kučerovy, dvě sestry, švagry a Petra
Černocha
Za + Františka Běhunčíka, jeho dceru Janu Surou a
Boží požehnání pro živou rodinu
Za zemřelou Emili Tichou, duše v očistci a Boží
požehnání pro živou rodinu, výroční mše svatá.
Za + manžela Remeše, + rodinu z obou stran, ochranu
a pomoc Boží pro živé rodiny

ŠF
SJ
FLu
OS
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6. června : Pondělí
Sv. Norberta,
biskupa

17.30 Új.:
18.30 Dr.:

7. června : Úterý
Ferie
8. června : Středa
Sv. Medarda,
biskupa
9. června : Čtvrtek
Sv. Efréma
Syrského, jáhna a
učitele církve
10. června : Pátek
Ferie

11. června : Sobota
Sv. Barnabáše,
apoštola

17.30 Új.:
18.30 Sl.:

MJ

15.30 Új.:

Za rodiče Šomanovy, Machů a dar zdraví pro živou
rodinu
Za zemřelou rodinu Váňovu a Janků, za dary Ducha
Svatého a Boží požehnání pro živou rodinu.

MJ

Za + rodiče Čechovy, Čevelovy, jejich + sourozence,
dar zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu
Za + rodiče Hlavičkovy, živou a + rodinu Šůstkovu a
duše v očistci

ŠF

Za + Antonína Krajču, rodliče Helisovy, Rošťanské,
Kamenčákovy a jejich děti
Za + rodiče Hlavičkovy, jejich rodiče, sourozence,
duše v očistci a dar zdraví pro živou rodinu
Za farníka (sv. křest)
Za + d.p. Jaroslava Studeného a + kněze naší farnosti

KA
SV

17.30 Új.:

Za Ladislava a Boženu Janošovi, syna Josefa, živou a
+ rodinu Janošovu a Machů

SJ

18.30 Dr.:

Za Františka a Annu Častulíkovou a duše v očistci

17.30 Új.:

Za + rodiče Machů, dceru Marii, vnuka Zdenka, zetě,
Marii Ambrůzovu, stařečky z obou stran a duše
v očistci
Za zemřelé Karla a Marii Váňovy, jejich rodiče, dar
zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu

18.30 Sl.:
6.30 Új.:
16.00 Lo.:

8.15 Sl.:

15. června : Středa
Sv. Víta, mučedníka
18.30 Sl.:
16. června : Čtvrtek
Ferie

Za + Jiřího Kamenčáka k nedožitým čtyřicátinám,
ochranu Boží pro živou rodinu a duše v očistci
Za + Karla Kostku, rodiče Petrů, Františka Kolaříka a
ochranu Panny Marie pro živou rodinu
Za + Antonlína a Marii Běloňovy, živou a + rodinu
Běloňovu a Daňkovu

9.40 Új.:
11.00 Dr.:
13. června : Pondělí
Sv. Antonína z
Padovy, kněze a uč.
církve
14. června : Úterý
Ferie

KA

18.30 Dr.:

7.00 Új.:
12. června : Neděle
11. neděle
v mezidobí

Za rodinu Zvončákovu,Martincovu a jejich vnučku
Hanu Častulikovu a Boží pomoc a ochranu Panny
Marie pro živou rodinu
Za zemřelé rodiče Marcaníkovy , jejich děti ,celou
zemřelou rodinu, za kněze a boží požehnání pro celou
rodinu

18.30 Dr.:

Za + Vojtěcha Zádrapu, jeho rodiče, bratry, rodinu
Zádrapovu, Surých a dar zdraví pro živou rodinu

15.30 Új.:

Za Ladislava Ambrůze, bratra Miroslava, rodiče
Ambrůzovy, Janků, rodinu Černobilovu a dar zdraví

17. června : Pátek
Život farností číslo 6/2016

RA
ČR

SV

SJ
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Ferie
18.30 Sl.:
6.30 Új.:
18. června : Sobota
Sobotní památka
PM
19. června : Neděle
12. neděle
v mezidobí
Sv. Jana Nep.
Neumanna, biskupa

Pouť na Ploštině

16.00 Lo.:
18.00 Dr.:
19.00 Új.:
7.00 Új.:
8.15 Sl.:
10.30 Pl.:
17.30 Új.:

20. června : Pondělí
Ferie
21. června : Úterý
Sv. Aloise,
řeholníka
22. června : Středa
Sv. Jana Fishera a
Tomáše Mora
mučedníků

18.30 Dr.:

23. června : Čtvrtek
Ferie

18.30 Dr.:

17.30 Új.:
18.30 Sl.:

15.30 Új.:
24. června : Pátek
Slavnost
NAROZENÍ SV.
17.00 Dr.:
JANA KŘTITELE 18.30 Sl.:
6.30 Új.:
25. června : Sobota
Sobotní památka
PM

26. června : Neděle
13. neděle
v mezidobí
Sv. Jana a Pavla,

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

Život farností číslo 6/2016

pro živou rodinu
Za + Františka Malotu, + příbuzné, Boží požehnání a
ochranu Panny Marie pro živou rodinu
Výroční za zemřelého Ivana Pekaroviče a za živou a
zemřelou rodinu.
Za + Aloise Strbáka, + rodinu Barcůchovu Boží pomoc
a ochranu pro živou rodinu
Za + rodiče Častulíkovi, prarodiče z obou stran,
snachu Blanku a Boží požehnání pro živou rodinu
Večer chval
Za + rodinu Kořenkovu, Barcuchovu, Kamenčákovu a
dar zdraví pro živou rodinu
Za + Jana Janoše, manželku, + příbuzné a ochranu
Panny Marie pro živé rodiny
Za umučené na Ploštině a jejich příbuzné

KA

KA
SJ

Za rodiče Častulíkovy, dvě dcery, jejich manžele, zetě
Pavla, snachu Janu, syna Josefa s manželkou, snachu
Blanku, suše v očistci a Boží ochranu Panny Marie pro
živou rodinu
Za + rodiče Švachovy, syna Jaroslava, duše v očistci a
Boží požehnání pro živé rodiny

ŠF

Za + Jana Barcucha, rodiče z obou stran a dar zdraví
pro živou rodinu
Za rodiče Kořenkovy, dva syny, tři švagry a dar zdraví
pro živou rodinu

MJ

Za + rodiče Pavelkovy, děti, vnuky, vnučku tři zetě,
stařečky a duše v očistci, Boží pomoc a ochranu Panny
Marie pro živou rodinu
Za + Aloise Buriánka, jeho rodiče, rodiče Kořenkovy,
Františka Bartoše, Stanislava Buriánka, Boží pomoc a
ochranu Panny Marie pro živou rodinu
Mše sv. a modlitby matek - triduum
Za + rodiče Mikulkovy, dva syny, snachu, zetě,
vnučku Irenu, + příbuzenstvo a živou rodinu
Za + Jana Machů, rodiče z obou stran, duše v očistci,
dar zdraví a Boží poehnání pro živé rodiny
Za + Svatopluka Andrýska, rodiče z obou stran, celou
+ rodinu, dary Ducha svatého, ochranu Panny Marie
pro živou rodinu a + kněze
Mše sv. a modlitby matek - triduum
Za farníky
Za + rodiče Machů, prarodiče, jejich příbuzné doma i
v cizině, za + rodiče Trunkátovy, jejich syna a zetě
Za + SM Emanuelu, Františka a Jana Machů, ochranu
a pomoc Boží pro živou rodinu

AM
MJ

SV

AL
SV
AM
SJ
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mučedníků

11.00 Dr.:

Na poděkování Pánu Bohu za milosti, dary a za deset
let společenství MM Drnovice

27. června : Pondělí
Sv. Cyrila
Alexandrijského

17.30 Új.:

Za + Františku a Jana Černobilovy, + rodiče,
sourozence, syna Petra, duše v očistci a Boží ochranu
pro živé rodiny

28. června : Úterý
Sv. Ireneje, biskupa
a mučedníka

18.30 Dr.:
6.30 Új.:
15.30 Új.:

29. června : Středa
Slavnost SV.
PETRA A PAVLA, 17.00 Dr.:
APOŠTOLŮ
18.30 Sl.:
30. června : Čtvrtek
Výročí posvěcení
olomoucké
katedrály

18.30 Dr.:

SJ

Za + Emílii a Jana Častulíkovy, dva zetě rodinu
Častulíkovu, Šulákovu, Frýželkovu, a Boží požehnání
pro živou rodinu
Na poděkování PB za celý život a za přijetí svátosti
křtu v tomto kostele před sedmdesáti léty, vyprošuji si
Boží požehnání, dary Ducha svatého a ochranu Panny
Marie pro celou rodinu
Za zemřelé rodiče Stružkovy, rodiče z obou stran, duše
v očistci, dar zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu
Za zemřelého Vladimíra Hlavicu, rodiče z obou stran a
požehnání pro živou rodinu.

KA
MJ
RZ
SV

Za + rodiče Marii a Jana Machučovy, jejich rodiče,
sourozence a dary Ducha svatého pro živou rodinu

Pořad bohoslužeb - farnost Horní Lhota
2. června : Čtvrtek
Sv. Marcelína a Petra,
mučedníků
3. června : Pátek
Slavnost
NEJSVĚTĚJŠÍHO
SRDCE JEŽÍŠOVA
4. června : Sobota
Neposkvrněného
Srdce Panny Marie
5. června : Neděle
10. neděle v mezidobí
Sv. Bonifáce, biskupa
a mučedníka
6. června : Pondělí
Sv. Norberta, biskupa
Život farností číslo 6/2016

16.00 HL.:

Za + rodiče Šenovské, zetě, vnučku, rodiče
Majerikovy, duše v očistci, dar zdraví a Boží
požehnání pro živé rodiny

17.30 DL.:

Za + Františka Petráše, Marii a Josefa Stolaříkovy,
jejich rodiče, živou rodinu a duše v očistci
Večer chval

Velehrad

Pouť za obnovu rodin a nová kněžská povolání
Mše sv. za členy živého růžence na Velehradě

9.00 HL.:
10.30 DL.:

19.00 Se

Za + Františka Polácha, jeho sestru Jaroslavu, celou
živou a + rodinu
Za + Jaroslava a Ludmilu Máčalovy, jejich rodiče,
sourozence a Boží ochranu pro celou rodinu
Za + rodinu Majzlíkovu, Zvonkovu, duše v očistci a
Boží ochranu pro celou živou rodinu
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9. června : Čtvrtek
Sv. Efréma Syrského,
jáhna a učitele církve
10. června : Pátek
Ferie
11. června : Sobota
Sv. Barnabáše,
apoštola

16.00 HL.:

Za + rodinu Šenovskou, Hlavicovu, duše v očistci,
Boží ochranu a dar zdraví pro živé rodiny

17.30 DL.:

Za+ rodiče Rakovy, dceru Bohumilu, strýce Václava,
+ rodiče Antonínovy a dary Ducha svatého pro celou
živou rodinu

17.30 HL.:

Za + Oldřicha Kuželu, bratra,, rodiče, dar zdraví a
Boží požehnání pro celou živou rodinu

9.00 HL.:
12. června : Neděle
11. neděle
v mezidobí

10.30 DL.:

Za + Václava Žáčka, jeho rodiče, duše v očistci, dar
zdraví a Boží ochranu pro živou rodinu
Za + Luboška a Michalku Barcuchovy, Annu a Aloise
Petrů, duše v očistci a Boží ochranu pro živou rodinu
Barcuchovu

16. června : Čtvrtek
Ferie

16.00 HL.:

Za + Josefa Martykána, bratra Miroslava, rodiče
Martykánovy a Kolduškovy, Boží ochranu a dar
zdraví pro živé rodiny

17. června : Pátek
Ferie

17.30 DL.:

Za + manžela Antonína Chmelu, + syna Antonína,
+ rodiče Chmelovy, Kozubíkovy, živou a + rodinu

18. června : Sobota
Sobotní památka PM

17.30 HL.:

Za + Bohumila Jurečku, Miroslavu Michalčíkovu,
duše v očistci a Boží požehnání pro živou rodinu

9.00 HL.:
10.30 DL.:

Za farníky (sv. křest)
Za + Aloise Kuželu, manželku Jarmilu, Františka
Janíka, duše v očistci, celou živou a + rodinu

19.00 Se.:

Za + Karla a Ludmilu Máčalovy, jejich rodiče, + syna
Karla, jelho dvě manželky, dcru, duše v očistci a
ochranu Boží pro celou živou rodinu

16.00 HL.:

Za rodiče Bližňákovy, dva syny, tři dcery, rodiče
Idesovy, syna Aloise a Boží požehnání pro živé rodiny

17.30 DL.:

Za Aloise Idese, vnuka, rodiče Idesovy, Vaněčkovy,
Žáčkovy, syna Rudolfa a pomoc Boží pro celou živou
rodinu.

17.30 HL.:

Za + Stanislava Kuželu, dvoje rodiče, dva syny, +
rodinu, dar zdraví a Boží ochranu pro živou rodinu

9.00 HL.:

Za + Stanislava Navrátila, rodiče Navrátilovy,
Štrajtovy, Stratilovy, Marii Mikulcovu, dar zdraví a
Boží požehnání pro živé rodiny

19. června : Neděle
12. neděle v mezidobí
Sv. Jana Nep.
Neumanna, biskupa
Pouť na Ploštině
20. června : Pondělí
Ferie
23. června : Čtvrtek
Ferie
24. června : Pátek
Slavnost
NAROZENÍ SV.
JANA KŘTITELE
25. června : Sobota
Sobotní památka PM
26. června : Neděle
13. neděle
v mezidobí
Život farností číslo 6/2016
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Sv. Jana a Pavla,
mučedníků

27. června : Pondělí
Sv. Cyrila
Alexandrijského
29. června : Středa
Slavnost SV.
PETRA A PAVLA,
APOŠTOLŮ
30. června : Čtvrtek
Výročí posvěcení
olomoucké katedrály

10.30 DL.:

Za + Marii a Bohuslava Maňasovy, jejich rodiče, duše
v očistci, dar zdraví, Boží ochranu a pomoc pro živé
rodiny

17.00 SE.:

Mše sv. a Mariánské večeřadlo (P. Stříž)

16.00 HL.:

Za rodiče Františka a Marii Majzlíkovy z Horní Lhoty,
jejich syna Františka, snachu Annu Majzlíkovu, rodiče
Ladislava a Vlastu Latinákovy ze Sehradic, dar zdraví,
Boží ochranu a přímluvu Panny Marie pro celou živou
rodinu
Na poděkování za dožití životního jubilea, dar zdraví a
Boží požehnání pro živé rodiny, dvoje + rodiče,
sourozence a duše v očistci

17.30 DL.:

16.00 HL.:

Za zemřelé manžele Dobešovy a duše v očistci

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

ZPRÁVY A INFORMACE
Pouť za obnovu rodin a nová kněžská povolání na Velehradě. Děkanát Valašské
Klobouky a Vsetín konají letos tuto již pravidelnou pouť společně. Začátek v 15.00
hodin rozjímavou modlitbou sv. růžence, následuje adorace před vystavenou Nejsvětější
Svátostí a mše svatá.
Kurz Animaro pro ty, kdo chtějí pomáhat rodinám. Pro
manželské páry, které chtějí sloužit ostatním rodinám a
pomáhat jim nejen na cestě k Bohu, pořádá olomoucké
Centrum pro rodinný život kurz Animaro. Obsahem služby
bude zejména pomoc při zakládání společenství a jejich
podpora, pořádání aktivit pro rodiny, doprovázení rodin,
podílení se na přípravě ke svátostem apod., první ročník
kurzu bude zahájen v říjnu.
Před 100 lety (28.6.2016) se narodil olomoucký arcibiskup František Vaňák. Ze
všech olomouckých arcibiskupů ve 20. století byl pastýřem olomoucké arcidiecéze
nejkratší dobu – jen něco málo přes dva roky. I navzdory tak krátké době se však jeho
působení zapsalo do historie jako přelomové, protože tento arcibiskup stál u řady
zásadních událostí, z nichž některé měly význam nejen pro naši arcidiecézi, ale i pro
celou vlast. Za jeho působení byla obnovena bohoslovecká fakulta v Olomouci a
kněžský seminář, připravil podmínky pro znovuzahájení činnosti arcibiskupského
gymnázia v Kroměříži. Účastnil se i závěrečných příprav ke svatořečení Jana Sarkandra.
Život farností číslo 6/2016
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Zemřel na svátek Povýšení sv. Kříže 14.9.1991 v Městě Albrechticích a pohřben je na
Svatém Hostýně.
U příležitosti 71. výročí vypálení Ploštiny
a konce druhé světové války
Vás srdečně zveme na

„Valašskou pouť
na Ploštině
která se uskuteční
v neděli 19. června 2016
Mši svatou na Ploštině v 10.30 hodin
bude sloužit
P. Edward Tomczyk MIC
kaplan z Brumova
Autobus ze Slopného v 10.00 hodin a zpět po
skončení mše svaté bude zajištěn.
Modlitby matek – hnutí křesťanských matek vás zvou na triduum modliteb
v Drnovicích v pátek, sobou a v neděli 24. – 26. června 2016. Začátek vždy v 17.00
hodin, v pátek a v sobotu se mší svatou, v neděli s adorací a svátostným požehnáním.
Farní tábor v červenci. Druhý turnus ve dnech 18. – 22. července je již beznadějně
obsazený. Na první turnus ve dnech 11. – 15. července můžeme přijmout ještě čtyři děti.
Dvacáté výročí posvěcení kostela ve Slopném (14.07.1996) oslavíme v neděli 10. července 2016 za účasti otce Tomáše Strogana, bývalého kaplana v Újezdě.
Dvacáté páté výročí posvěcení kostela v Drnovicích (21.07.1991) oslavíme v neděli 24.
července.

SKUPINY

ÚKLIDU

kostelů v červnu 2015
__________________________________________________________________

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

4.6.:
11.6.:
18.6.:
25.6.:

12.
13.
14.
15.

9.
10.
11.
1.

6.
7.
8.
9.

5.
6
7.
8.

----------------------------------------------------------------------------------------ŽIVOT FARNOSTÍ Měsíčník farností. Vydává: Římskokatolická farnost v Újezdě
a Horní Lhotě pro vnitřní potřebu svých farníků. Adresa: Římskokatolická farnost 763
Život farností číslo 6/2016
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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.

Život farností číslo 6/2016
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