ŽIVOT
FARNOSTÍ
--------------------------------------------------------------------------------------

Ročník VIII.

ČERVENEC - SRPEN 2016

č. 7-8

-------------------------------------------------------------------------------------Společný zpravodaj farností Újezd a Horní Lhota. Vydává farní úřad pro potřebu svých farníků

Čas prázdnin
Měsíc červenec a srpen jsou dny prázdnin a
dovolených. Úbytek věřících je patrný i
v živých farnostech. – Celé rodiny odjely na
dovolenou. Věřící křesťané však vědí, že
dovolená není jen „lenošit“ u vody, nebo jinak
cestovat. Člověk potřebuje osvěžení nejen na
těle, ale i na duchu. Příležitostí je dost. Ať už
jsou to poutě, nebo účast na duchovních
obnovách, vše nám dětem naše matka církev
nabízí v hojné míře. Z poutních míst uveďme
jen ta největší, což je bezesporu Velehrad
v červenci a Svatý Hostýn v srpnu. Důležité je
dobře si rozdělit čas prázdnin a dovolených,
abychom snad pro „přílišnou péči o tělo“
nezanedbali péči o duši. Také pro děti jsou
prázdniny k tomu, aby věnovali více
pozornosti především ranní modlitbě, na
kterou během školního roku mnohdy nebývá čas. Zde mají rodiče zvláštní příležitost
osvědčit se jako svědkové víry svým příkladem denní modlitby.
o. Jan

Nový duchovní správce pro farnost Horní Lhota
Poslední duchovní správce sídlící v Horní Lhotě P. Bohumil Chytil zemřel v roce
1985 a byl pohřben na hornolhotském hřbitově. Po jeho smrti byla farnost spravována
duchovními správci z Vizovic a od roku 2001 z Újezda. K 1. červenci 2016 jmenoval
otec arcibiskup Jan Graubner farářem farnosti Horní Lhota Mgr. P. Jiřího Ševčíka,
který přichází z farnosti Hulín.
Otec Jiří se narodil 23.06.1965 v Prostějově, na kněze byl vysvěcen 26.06.1999
v Olomouci, když před tím působil v jáhenské službě ve Valašských Klobukách. Jeho
první kněžské působiště byl Šumperk, pak Senice na Hané a okolní farnosti, od roku
2010 farář v Hulíně, Záhlinicích a Pravčicích. Farnosti se ujme po návratu
z duchovních cvičení ve středu 20. července. Do jeho kněžské práce v nové farnosti mu
přejeme hodně Božího požehnání, darů Ducha svatého, moudrosti trpělivosti.
Život farností číslo 7-8 / 2016

Strana 1 / 21

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 červenec 2016:

Úmysl všeobecný: Aby se dostalo větší úcty domorodým národům na pokraji přežití a
ohroženým v jejich sebeuvědomění.
Úmysl misijní: Aby církev v Latinské Americe a Karibiku s obnovenou energií a
novým nadšením hlásala evangelium v této části světa.
Úmysl národní: Ať Bůh přitáhne k sobě srdce mladých lidí a pomůže jim poznat a
přijmout povolání, které jim vložil do srdce.
Na měsíc srpen:
Úmysl všeobecný: Aby se sport stal příležitostí k bratrskému setkávání mezi národy a
významně přispěl k míru ve světě.
Úmysl misijní: Aby křesťané ve svém následování evangelia vydávali svědectví víry,
úcty a lásky k bližnímu.
Úmysl národní: Nanebevzatá Matka Boží ať nám vyprosí a upevní v nás jistotu, že víra
v Boha a poslušnost vůči jeho vůli jsou největším bohatstvím, radostí, důstojností a
krásou člověka.

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

Jindřich Dolanský
Tina Heinzová
Václav Martinec

Dolní Lhota
Sehradice
Horní Lhota

V měsíci červnu 2016 odešli na věčnost a byli pohřbeni:

4. června 2016
Marie Barcuchová
Vysoké Pole 174

78 let

13. června 2016
František Belžík
Újezd

91 let

4. června 2016
Ludmila Machů
Vysoké Pole 73

79 let

18. června 2016
Božena Sochorová
Újezd

83 let

6. června 2016
Jitka Machů
Újezd 78

71let

18. června 2016
Marie Hlavenková
Slopné
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GODZONE
(periodické okénko pro mladé z našich farností)
Co se událo v měsíci červnu?
Bylo to slabé : Tento měsíc se nesl v duchu dokončování zkoušek a závěrečných
písemek, takže se žádná akce nekonala. Zato o prázdninách není o super zážitky
nouze!
Akce na měsíc červenec:
1.července

Mládežnická mše na téma: ,,Miluj bližního svého… ale co když je to
blbec? (Újezd 19:00)
2.-5. července Pěší pouť na Velehrad pro mládež (info: www.animak.cz )
4.-5. července Dny lidí dobré vůle, Velehrad (info: www.velehrad.eu )
6.-10. července Katolická charismatická konference (info: www.konference.cho.cz
20.-24. července SDM Krakow – podprogram (info: www.krakov2016.signaly.cz )
25.-31. července SDM Krakow – hlavní program
31.07 - 7.08
Mladifest 2016 (Medugorje, info: www.medju.blog.cz )
Svatí z kalendáře

SV. PROKOP 4.7.
Patron: Čech; horníků a rolníků
Postavení: poustevník a opat OSB
Atributy: důtky, spoutaný ďábel, jelen, laň, poustevník
Úmrtí: 1053
Pocházel z české zemanské rodiny. Stal se benediktýnem a
dostal povolení k poustevničení. Usadil se v sázavských
lesích, kde kolem jeho jeskyně vznikla poustevnická osada.
Kníže Oldřich si jej zvolil za rádce a svým majetkem mu
přispěl v r.1032 k založení kláštera. Prokop v něm udržoval
slovanskou liturgii. Jako opat řídil své mnichy pravidlem
pokory a zásadou: "Modli se a pracuj!" jeho úsilím bylo:
"Vše pro Boha!" Byl vlídný a štědrý a úspěšně bojoval
proti zlu a ďáblovým pokušením.
Předsevzetí: Vše chci konat pro Boha! S tímto úmyslem se
modlit i pracovat po vzoru sv. Prokopa i ostatních světců.
Modlitba:
Bože, Tys povolal svatého Prokopa, aby kolem sebe shromáždil ty, kdo se k Tobě
chtěli přiblížit modlitbou chvály a prací pro své bližní; na jeho přímluvu veď i nás, ať
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se modlíme a pracujeme tak, abychom stále žili ve spojení s Tebou. Skrze Tvého Syna
Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s Tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po
všechny věky věků. Amen

Duchovní injekce

Jako já? Fakt?
"Já jsem dobrý Pastýř. Já jsem Cesta. Já jsem Pravda. Já jsem Život. A ty jsi sůl země
a světlo světa."
"Počkej, stůj. Jako já?!"
"Je tu snad někdo jiný?"
"No... jo, spousta lidí, dívej, napůl plný kostel!"
"Dobře. Jako ty. Jsi sůl země a světlo světa. Co však bude se solí, která ztratí svou
chuť?"
"Ne, počkej. Musel jsi se splést. Víš, že po mně nemůžeš chtít nic zodpovědného! Už
jsme to párkrát zkoušeli..."
"Nech mě domluvit. K ničemu už není, než aby se vyhodila ven a lidé po ní šlapali..."
"To nezní moc pozitivně..."
"Říkal jsem ti, abys mi neskákala do řeči! Jsi světlo světa. Nemůže se skrýt město
položené na hoře. A když se svítilna rozsvítí, nestaví se pod nádobu, ale na podstavec,
takže svítí všem v domě. Tak ať tvoje světlo svítí lidem, aby viděli tvoje dobré skutky
a velebili tvého Otce v nebesích."
"Asi Ti nerozumím. Takže Ty nechceš, abych se schovala a tvářila se nenápadně,
protože Ti v jednom kuse dělám ostudu...?"
"Ne, nechci."
"A co teda chceš? Já přece nemůžu být Tvým světlem, které je ještě k tomu někde
vystavené. Neumím být v jednom kuse dokonalá."
"Chci, abys žila. Abys prostě tím, že jsi, předávala radost, kterou ti dávám. Proto jí
dostáváš tak moc. To si ji chceš skřečkovat všechnu pro sebe? Abys ztichla, nesnažila
se vymyslet dokonalé odpovědi a nepřemýšlela nad tím, jaké chování kdo od tebe
čeká, ale nechala mě, ať mluvím a jednám skrze tebe."
"Ehm... asi to chápu... ale moc reálně to nevidím, Ježíši. Jak jsi mnou můžeš být tak
jistý, když vidíš, jaká jsem?!"
"A co je na tom podle tebe nereálné?"
"Třeba to, že při nejbližší příležitosti si řeknu, že svícení bylo dost, že mě to už nebaví
a půjdu si po svých."
"A jak daleko si myslíš, že dojdeš?"
"No... moc daleko ne, však jsem to už párkrát zkoušela, jak moc dobře víš."
"Vidíš. Beze mě nemůžeš dělat nic. A se mnou se zase nemůžeš stát ničím jiným, než
světlem, které bude pronikat do temnot srdcí a solí, která smutnému světu dodá koření
radosti. Ne, ani se na to neptej. Není tvojí věcí vědět, proč zrovna ty a proč jiní ne.
Vševědoucí jsem tu z nás dvou já."
"Eh... dobře. Mám sto chutí Tě zas odmítnout, prostě proto, že je mi jasné, že na to
nemám. Ale - i Všemohoucí jsi z nás dvou Ty. Jestli ze mě chceš mít lampu, ve které
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budeš hořet, tak si ji i vyčistíš, abys vůbec byl trochu vidět. Jediné, co můžu dělat já, je
žít, jak nejlíp umím. Nebude to dokonale. Dokonalost už budeš muset dodat sám. Tak.
A zas jsi mě přemlouval a já se nechala přemluvit. Ale prosím, pokud se Ti bude
opravdu dařit ze mě to světlo dělat, moc mi to nedávej najevo. Já bych si totiž začala
myslet, že je to mojí zásluhou. A myslím, že za mě nechceš mít Pyšnou princeznu."
„Tohle bude záležet i na tobě. Nesmíš ale nikdy zapomenout to, co jsi už říkala – z nás
dvou jsem Všemohoucí já.“
Autor Bětka V., převzato ze signaly.cz
Nezapomeň nás sledovat na Facebooku, kde najdeš i spoustu fotek a přehled o právě
konaných akcích: https://www.facebook.com/animatorifarnostiujezdahornilhota/
Připravili animátoři farností Újezd a Horní Lhota

Křesťan a islám
(1)
Jaký má mít věřící křesťan vztah
k islámu? Jak se stavět k probíhající
migrační vlně? Je Alláh tím samým
Bohem jako náš Hospodin? Na tyto a
mnohé další otázky se pokusí zodpovědět
odborný text kolektivu autorů (M.
CAJTHAML, P. DVOŘÁK, D. HEIDER,
E. KRUMPOLC, T. MACHULA, D. D.
NOVOTNÝ, C. V. POSPÍŠIL, J.
ŠTĚPÁN, J. VOGEL, J. VOKOUN), který
budeme v našem farním měsíčníku
v následujících měsících publikovat.
Členové autorského týmu jsou doktoři, docenti, profesoři filosofie a teologie na CMTF
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UP, FF UP, TF JU, HTF UK, KTF UK. Tento odborný text má také církevní schválení
Imprimatur od našeho arcibiskupa Jana Graubnera.
K sepsání tohoto textu nás vedlo především to, že řada věřících je stavěna před
otázky, na něž se nabízí protichůdné odpovědi: Alláh muslimů je tentýž Bůh jako náš
Trojjediný? Dlužno podotknout, že arabští křesťané, když vypovídají o Trojjediném,
také používají výraz Alláh = Bůh. Hovoříme-li tedy na následujících stránkách o
Alláhovi, jedná se vždy o Boha muslimů. Máme se s muslimy společně modlit? Jak se
stavět k uprchlické vlně, kterou nyní v Evropě zažíváme? Jak je to s charitní pomocí
těmto lidem? Jak je vůbec možné, že relativně tolik lidí vychovaných v Evropě se vrhá
do náruče Islámského státu?
Jak již bylo řečeno, odpovědi, které věřící slyší nebo čtou v nejrůznějších médiích,
se mezi sebou diametrálně liší, a to i tehdy, zaznívají-li z úst křesťanů, ba dokonce
těch, kteří jsou většinovou společností považováni za určitou mediální autoritu.
Dlužno podtrhnout, že při odpovědi na dané otázky je ve hře naše křesťanská identita,
ryzost víry, opravdovost křesťanského života a svědectví, jež jsme povoláni v tomto
světě vydávat. Z uvedeného důvodu jsme se rozhodli pokud možno co nejstručněji a
nejsrozumitelněji poskytnout odpověď, která vyplývá přednostně ze zjevení.
Jelikož se jedná o otázky, které se netýkají pouze katolíků, ale všech pokřtěných,
opíráme se na následujících stránkách především o Písmo svaté, které citujeme podle
jeho u nás nejrozšířenější verze, jíž je Český ekumenický překlad. Odkazy na
magisteriální dokumenty katolické církve ze stejného důvodu omezujeme na
minimum. Zároveň si však dovolujeme podotknout, že následující argumenty
vycházejí přednostně z trvalého učení Kristovy církve. Pokud texty katolického
magisteria a různých katolických grémií vyjadřují všeobecně křesťanská stanoviska,
souhlas s nimi určitě neznamená zamlžování konfesní identity pokřtěných z ostatních
křesťanských církví. Právě řečené pochopitelně platí také recipročně o dokumentech
ostatních křesťanských církví pro katolíky. Na konci tohoto textu tudíž čtenář najde
jména nejdůležitějších dokumentů, v nichž si sám může ověřit, že to, co říkáme, není
pouze naším názorem, nýbrž opravdu závaznou naukou Kristovy církve. Příslušná
znění českých překladů si čtenář většinou poměrně snadno vyhledá na internetu.
Jako teologové a filosofové plně respektujeme příslušnou autoritu pastýřů a
představených jednotlivých církví. Nikoho nemíníme poučovat. Předkládáme pouze
plody společné reflexe, opřené o Písmo a učení Kristovy církve, k zamyšlení ostatním.
Pokud zmíněné autority rozezní struny svědomí našich bratří a sester a pomohou jim
lépe se orientovat ve spletitých otázkách, uvědomovat si své křestní závazky a vlastní
křesťanskou identitu, pak společná snaha autorů tohoto textu nebyla marná.
1. Aby nedošlo k nedorozumění
Na prvním místě zcela upřímně konstatujeme, že odmítáme vnímat každého
muslima jako teroristu. Náboženství bývalo, je a zřejmě i bude zneužíváno různými
lidmi k maskování a „posvěcování“ jejich čistě politických, ekonomických a
mocenských záměrů. Koneckonců ani křesťanství nebylo takového zneužívání v
dějinách uchráněno. Stačí připomenout boje tak zvaných katolíků a tak zvaných
anglikánů, k nimž docházelo relativně nedávno v Severním Irsku. Velmi dobře tuto
situaci ilustruje hořká anekdota:
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Jeden turista zavítal do Severního Irska a byl dotázán, zda je katolík, anebo
anglikán. Odvětil: „Ne, já jsem ateista.“ Tazatel replikoval: „To mne nezajímá. Jste
katolický, anebo anglikánský ateista?“
Úkolem teologů a všech duchovních i opravdových věřících je demaskovat taková
zneužívání, bránit pravou tvář vlastní víry a varovat ostatní před tím, aby takovýmto
mrzkým manipulacím podléhali. Všichni, kdo věří v Boha stvořitele a s úctou pohlížejí
na dar života, by měli toto poslání brát velmi vážně. To platí přednostně pro křesťany,
kteří mají na paměti následující blahoslavenství: „Blahoslavení, kdo působí pokoj,
neboť oni budou nazváni syny Božími“ (Mt 5,9).
K tomu se přidává požadavek dalšího blahoslavenství, totiž prokazovat
milosrdenství (srov. Mt 5,7) potřebným bez ohledu na jejich národnost či náboženské
přesvědčení (srov. Lk 10, 25-37). A nemylme se, láska k bližnímu a účinné
milosrdenství není jen otázkou dobročinnosti, protože se jedná o prubířský kámen naší
lásky k Bohu (1 Jan 4, 7-21).
Z uvedených důvodů vrcholní církevní představitelé ve svých vystoupeních
poukazují především na to pozitivní, co jakožto křesťané na vyznavačích islámu
shledáváme, a vybízejí k tomu, abychom zástupům uprchlíků účinně pomáhali. To vše
je třeba přijímat s uctivostí rozumu a vůle jako připomínku požadavků Kristova
evangelia. Zároveň se ale mlčky předpokládá, že věřící si uvědomují i druhou stranu
problému, jímž je naše vlastní křesťanská identita, která stojí a padá s přesvědčením,
že jediným Spasitelem každého člověka je opravdu Ježíš Kristus, že plností
pravdivého poznání Boha je biblické zjevení, které nám ho představuje jako Otce,
Syna a Ducha Svatého. Je tedy třeba jedním dechem v duchu pravé víry i celé dlouhé
řádky dokumentů církevního magisteria dodat: Křesťanství a islám, stejně jako každé
jiné mimokřesťanské náboženství, věřící křesťan nemůže klást na stejnou rovinu.
připravil Vojtěch Chupík
pokračování příště

Z pamětní knihy farnosti Horní Lhota.
Náboženské poměry dle zaznamenání P. Jana Hazuky, faráře v Horní Lhotě
v letech 1928-1942
Fakta, události, resp. záznamy v kronikách, s nimiž se seznamujeme, otevírají
člověku stále širší obzory poznání, složité hlubiny dějů, jež ho nutně vedou k otázkám
spojeným s jeho životní existencí, tzn. k podstatě života, který přesahuje jeho vitální
základ s dávno vyřčenou pravdou: Unum necessarium est - jedno je potřebné. Jeho
zájem směřuje nejen k faktům, nýbrž jak by patřilo k jejich podstatě, hodnotám a
obecně smyslu, což nás bezesporu obohacuje. Mnoho lidí si myslí, že historie není na
nic. Doopravdy možná není k ničemu - asi jako současnost. Vždycky bylo několik,
možná i mnoho lidí, kteří viděli kupředu, kteří varovali předem. Nikdy to nebylo nic
platné. Nikdo je neposlouchal; bylo to neužitečné zaměstnání. Být Kassandrou nebo
Machiavellim se nevyplácí - lidé vždycky raději poslouchají věci útěšné, konejšivé,
příjemné, kojí se rozkošnou a líbeznou nadějí, že všechno nějak dobře dopadne, ať
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současnost vypadá jakkoli chmurně. Lidé neradi poslouchají nepříjemné pravdy. Řídí
se raději tím, co momentálně pokládají za skutečnost jež má dobře dopadnout, než
pohledem do budoucna. Pro krátké odlehčení od vážnosti tématu, jemuž býval
nakloněn zvěčnělý papež Jan XXIII. a snad i zamyšlení nad těmi různými ideovými
proudy první poloviny minulého století je zajímavý výrok Bedřicha Schwarzenberka posledního lancknechta (1799-1870): Nikoli rozvážně kupředu, ale rozhodně zpátky,
neboť před námi je propast ... /Španělský deník/!? Dějiny dělají lidé moci, v naší době
politické, a píší o nich intelektuálové, učenci, historici a případně umělci, spisovatelé
historických románů. Rozdíl mezi dějinami jak se skutečně dějí, a jak se o nich píše, je
v tom, že lidé, kteří o dějinách píší, nevidí dějiny především mocensky, ale zejména
ideologicky, a tím už nedostatečně. Th. Haecker jednoznačně prohlásil: "Dějiny jsou
dějinami moci". Historie je významná pro život národa tím, že se zafixuje do jeho
vědomí jako skutečná, nebo fiktivní a spoluvytváří vývoj či jeho názory. Např. o
husitství, Bílé hoře, baroku jako "třistaleté porobě" a "dobou temna" do tzv. národního
obrození. Jen tak mohla vzniknout legenda o nějakém "osvobození", které žádným
osvobozením nebylo. Od té doby jsme byli osvobozeni ještě několikrát, a po každém
tom osvobození jsme byli méně svobodni než předtím (říjen 1918) - /Křik Koruny
svatováclavské/. Dějiny jsou součástí současnosti, tak jako současnost je součástí
příštích dějin.
Tím příštím děním dle zápisu ve farní kronice Horní Lhoty jsou události roku 1934,
kdy 29. března t.r. přijela opět nová komise na vyměření nové silnice přes zádveřský
kopec. Zůstalo při novém plánu, který se nebude prováděti proto, že okres, který má
dáti 15% nákladu na přestavbu, dosud se zdráhá, že nemá peněz. Ministerstvo
veřejných prací uvolilo se platiti 80% nákladu, 5% mají platiti obce Horní Lhota a
Zádveřice.
Letos v květnu jako každoročně slavným způsobem konaná každým dnem májová
pobožnost. Letos byl kostel krásně vyzdoben a celý vždy osvětlen. Každý týden byly
kromě neděle 2 promluvy. Třikráte místní hudebníci za měsíc účastnili se pobožnosti.
Návštěva byla trojnásobná jako jiná léta. Dne 13.5. konaná pouť na sv. Hostýn.
Návštěva byla dosti veliká.
Dne 8. června byla kolaudace nové silnice úseku z Dolní Lhoty do Horní Lhoty. Na
naléhání farářovo zbudován nový plot - dřevěný - kolem hřbitova. Zaměstnanost při
otevření senoseče a okopávek se zlepšila. Dosud jest v Horní Lhotě 12
nezaměstnaných, kterým se vyplácí 15 Kčs týdně v naturáliích na poukázky. Též od
firmy Baťa dostávají týdně pecen chleba pro rodinu nezaměstnaného.
Viděl o visitaci kanonické dne 21.6.1934 V. Strmiska, děkan a Jan Fridrich,
konkomisař. Žně tohoto roku 1934 byly velmi požehnané. Obilí bylo velmi mnoho, i
okopaniny se vydařily. Po žních však zdejší velkostatek omezoval čím dále výrobu.
Nezaměstnanost mezi dělnictvem se zvětšuje. Zastavena v listopadu výroba na pilu
úplně. Zima letos byla velmi mírná, takže rolníci i v listopadu přeorávali půdu. Vše se
zklidilo. Tento rok dali jsme na kostel nový krov, novou krytinu a celý kostel se
opravil. Též nová okna dána i dveře, takže chrám Páně krásně vypadá.
Léta Páně 1935.
Rok začal přírůstkem nezaměstnanosti v naší obci. V lednu nastala tuhá zima, i sníh
dosti padal. Velkostatek dán v únoru znovu do nucené správy pro veliké pohledávky
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berního úřadu. Zaveden pro rolnictvo obilní monopol, tj. pevné ceny, které se stupňují
až do června, ale lidem, kteří málo prodávají to neprospívá. Dne 19. května byly volby
do poslanecké sněmovny i do senátu. Lidová strana dostala 96 hlasů, o 2 více než
posledně a 85 hlasů do senátu, o 30 více než při volbách 1929. Dne 26. května byly
volby do zemského zastupitelstva i okresního. Lidová strana zůstala v Horní Lhotě
opět první a nejsilnější. Úroda ukazuje se slibně a zdá se v obilninách lepší, jestliže
Pán Bůh ji zachová. Ve dnech 27.-30. VI. konati se bude sjezd katolíků v Praze. Z naší
farnosti pojede 7 osob. Dne 16.6. konána byla pouť na Sv. Hostýn, návštěva velmi
pěkná. Viděl o vizitaci kanonické dne 25.6.1935 V. Strmiska, děkan a R. 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)
Tento příspěvek je pokračováním buly papeže Františka Misericordiae Vultus Tvář milosrdenství, kterou vyhlásil mimořádný Svatý rok Milosrdenství, zahájený
8.12.2015. Ježíš připomíná slova proroka Ozeáše: "Milosrdenství chci a ne oběť" /Mt
9,13; 12.7 KKC/. Papež píše: V křesťanství jsme převzali tento verš - židovské
dědictví - z Izajáše /Iz 58,7/: "Nebýt netečný k vlastní krvi". Klíč k tomu najdeme v
podobenství k poslednímu soudu, kdy král postaví jedny po své pravici a druhé po své
levici (dobré a zlé). Těm po pravici říká: Pojďte, požehnaní mého Otce, /.../ neboť
jsem hladověl, a dali jste mi jíst, žíznil jsem, a dali jste mi pít, /.../byl jsem nahý, a
oblékli jste mě, byl jsem nemocen, a navštívili jste mě ... Ptají se, kdy to učinili, a on
jim odpovídá, že pokaždé, když to učinili někomu z jeho nepatrných, učinili to jemu.
Ty druhé, kteří to neudělali, odsoudí. V křesťanství je postoj vůči chudobě a chudému
zásadně postojem reálného závazku. Tomuto musíme dostát v živém kontaktu. Této
tématice je věnována velká pozornost v Pastorální konstituci v církvi v dnešním světě
na Druhém vatikánském koncilu. Jistě právem. Nelze ji ignorovat - jednak v historické
minulosti ani v dnešní době a světě, kde je tolik bolavých problémů. Často v médiích
slyšíme nebo čteme varovná slova, že nemáme na minulost zapomínat, mohla by se
opakovat! I tak se přesto děje. S kolika příklady milosrdenství se za život setkáváme.
Nemohu dnes zapomenout na situaci např. z roku 1945 při deportaci vězňů z
Oswietimi 24. ledna t.r. v Lipníku nad Bečvou, kde ve vagonech nákladního vlaku
místo uhlí stáli zbědovaní lidé v hadrách. Lidé okolo jdoucí nebo cestující z vlaku
nebožákům házeli do otevřených vagonů jídlo, potraviny, kdo co měl. Dožadovali se a
byli vděčni i za kusy ledu či sněhu podél trati, aby tak uhasili žízeň! Kolik milosrdné
lásky projevili naši lidé před několika lety při katastrofálních záplavách? Atd. Co vše
jsme od té doby zažili či se dověděli atd? A dnes? Před čtvrt stoletím skončila studená
válka, ale vybojovali jsme tím mír? Pochvalovali jsme si, jak se vracíme na Západ,
kam jsme údajně patřili a patříme. Migrační vlny nás probudily z růžových iluzí.
Česká republika se staví odlišně od západní Evropy. Navzdory tomu železná opona je
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opět viditelná. Co před lety prohlásil Churchill platí jeho slova pro nás i dnes. Tím,
kdo ji spouští, jsme to my sami. Přesto papež František v doprovodu 2 pravoslavných
patriarchů se vydal na ostrov Lesbos do Egejského moře uprchlíkům naproti s tím, jak
deklaroval: "Přišli jsme, abychom obrátili pozornost světa na tak vážnou humanitární
krizi a prosili o její řešení. Jako lidé víry si přejeme spojit svoje hlasy a otevřeně
mluvit Vašim jménem. Doufáme, že svět bude této tragické a opravdu skličující nouzi
věnovat pozornost a odpoví způsobem hodným našeho společného lidství!"
Ve 4. článku buly Misericordiae Vultus papež František cituje: Zvolil jsem datum
8. prosince, které nabylo významu v nedávných dějinách církve, otevřu totiž Svatou
bránu v den padesátého výročí zakončení Druhého vatikánského ekumenického
koncilu. Církev cítí, že je třeba mít onu událost v živé paměti. Tehdy začala nová etapa
jejích dějin. Otcové shromáždění na koncilu pocítili silně a jako opravdové vanutí
Ducha požadavek mluvit k lidem svojí doby o Bohu srozumitelněji. Byly zbořeny
hradby, které bohužel příliš dlouhou dobu uzavíraly církev v privilegované pevnosti, a
nadešel čas zvěstovat evangelium nově. Nová etapa neustálé evangelizace. Nový
závazek pro všechny křesťany, aby s větším nadšením a přesvědčováním dosvěčili
svoji víru. Církev pocítila odpovědnost, že má být ve světě živým znamením Otcovy
lásky. Vybavují se významná slova svatého Jana XXIII. při zahájení kocilu, kterými
ukázal, kudy je třeba jít: Kristova nevěsta chce nyní raději podat lék milosrdenství, než
sahat po těžkých zbraních... Katolická církev pozvedající tímto ekumenickým
koncilem pochodeň katolické pravdy se chce ukázat jako nejlaskavější matka všech,
dobrotivá, trpělivá, pohnutá milosrdenstvím a dobrotou vůči těm dětem, které jsou od
ní odloučeny. Ke stejnému horizontu odkázal také bl. Pavel VI., který při zakončení
koncilu řekl: "Chceme podotknout, že vyznáním našeho koncilu byla především láska
(Charitas)... Starobylý příběh Samaritána byl paradigmatem spirituality tohoto
koncilu... Modernímu světu se od koncilu dostalo proudu sympatií a úžasu... Ano,
poukázalo se na omyly, protože si to tak žádá láska neméně než pravda, ale lidem se
dostalo jen povzbuzení, úcty a lásky. Koncil vyslal soudobému světu namísto
deprimujících diagnóz povzbuzující pomoc a namísto neblahých předpovědí poselství
důvěry. Jeho hodnoty nejenom respektoval, ale ctil, jeho snahy podpořil, jeho
očekávání očistil a požehnal. Měli bychom zdůraznit ještě něco. Veškeré věroučné
bohatství bylo zaměřeno jediným směrem, totiž tak, aby sloužilo člověku. Člověku ve
všech jeho situacích, ve všech jeho slabostech a ve všech jeho potřebách."
S těmito pocity vděčnosti za to, co církev obdržela, a s odpovědností za úkol, který
nás očekává, projděme Svatou branou v plné důvěře, že nás provází Zmrtvýchvstalý
Pán, který je nám v našem putování stálou oporou. Duch svatý, jenž vede kroky svých
věřících, aby spolupracovali na díle spásy uskutečněné Kristem, ať vede a podporuje
Boží lid a pomáhá mu kontemplovat tvář milosrdenství.
Pokračování příště
Mgr. Vladimír Měřínský
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Bohoslužby v červenci a v srpnu – Újezd
1. července : Pátek
První pátek v
červenci
2. července : Sobota
Sobotní památka PM

15.30 Új.:
18.30 Sl.:
19.00 Új.:
6.30 Új.:
16.00 Lo.:
7.00 Új.:

3. července : Neděle
14. neděle
v mezidobí
Sv. Tomáše, apoštola
Pouť v Újezdě

4. července : Pondělí
Sv. Prokopa, opata,

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

5. července : Úterý
Slavnost svatých
Cyrila a Metoděje
6. července: Středa
Sv. Marie Gorettiové,
panny a mučednice
7. července : Čtvrtek
Ferie

16.00 Lo.:
18.30 Dr.:
17.30 Új.:
19.00 Sl.:
18.30 Dr.:

15.30 Új.:
8. července: Pátek
Ferie
19.00 Sl.:
9. července: Sobota
Sobotní památka PM

6.30 Új.:
16.00 Lo.:
7.00 Új.:

10. července: Neděle
15. neděle
Život farností číslo 7-8 / 2016

8.15 Dr.:

Za Jaroslava Machů, syna Jaroslava,
dvě manželky a duše v očistci.
MŠE SVATÁ ZA MLÁDEŽ – obou farností
Za zemřelou Lidmilu Trčkovou a živou rodinu
Daňovu a Trčkovu.
Za + Jiřího Mikuláška, rodiče z obou stran,
stařečky, sourozence, duše v očistci, pomoc
Boží i Panny Marie pro živé rodiny
Za + Vlastimila Šlíška k nedožitým
sedmdesátým narozeninám, rodiče Šlíškovy
a Škubníkovy, celou + rodinu, duše v očistci
a Boží ochranu pro živou rodinu
Za zemřelého Františka Váňu, jeho manželku,
syna Františka, dceru Marii a Boží ochranu pro
živou rodinu.
Za farníky a poutníky
Za + Ludmilu a Josefa Honkovi, rodiče Honkovi
a Bližňákovi, pomoc Boží a ochranu Panny
Marie pro živé rodiny
Za zemřelé rodiče Hlavičkovy, duše v očistci
a dar zdraví pro živé rodiny
Za + rodiče Urubkovy, dva syny, zetě, prarodiče
Josefa Machů, Boží požehnání a dar zdraví pro
živou rodinu.
Mše sv. v obci
Za + Josefa Kořenka, rodiče z obu tran,staříčky,
dar zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu
Za + rodiče Kořenkovy, syna Františka,
manželku, duše v očistci a ochranu Boží pro
živou rodinu
Za zemřelé rodiče Smolkovi, jejich rodiče,
manželku Marii, vnuka Davida, duše v očistci a
Boží ochranu a pomoc pro živou rodinu
Za + Antonína Fojtíka, rodiče z obou stran, dva
švagry, prarodiče Kořenkovy, dar zdraví a Boží
požehnání pro celou živou rodinu
Za + rodiče Vaňkovy a za + manželku a švagry
Na poděkování Pánu Bohu
Za živou a + rodinu Kovářovu, Kozubíkovu a
duše v očistci
Za zemřelé rodiče Macíkovy, dceru Jarmilu, za
zemřelé rodiče Slovákovy, jejich děti, vnučku
Barboru a Boží ochranu pro živou rodinu.
Za zemřelé rodiče Štěpáníkovi a Trčkovi,
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v mezidobí
Pouť ve Slopném
9.40 Új.:
11.00 Sl.:
11. července: Pondělí
Sv. Benedikta, opata 17.30 Új.:
patrona Evropy
18.30 Dr.:
12. července : Úterý
Ferie
17.30 Új.:
13. července : Středa
Sv. Jindřicha
19.00 Sl.:
14. července :
Čtvrtek
Bl. Hroznaty,
mučedníka
Slopné: Posvěcení
kostela
15. července : Pátek
Sv. Bonaventury,
biskupa a učitele
církve
16. července : Sobota
Panny Marie
Karmelské

18. července :
Pondělí
Ferie
19. července : Úterý

Za rodinu Bokovu, Fojtů a za duše v očistci.
U příležitosti nedožitých 90-tých narozenin
Josefa Ovesného, zemřelou manželku, dva syny,
zemřelou rodinu, duše v očistci a Boží
požehnání pro živou rodinu.
Za zemřelého Jindřicha Zvonka, rodiče
Zvonkovy, rodiče Šomanovy, syna Jaroslava a
za švagra Jaroslava Sáblíka. Dar zdraví pro
živou rodinu.
Za + Miloslava Fiodora, syny, rodiče z obou
stran a duše v očistci

SJ

18.30 Dr.:

Za zemřelé rodiče Pavelkovy dva zetě, snachu,
vnučku, Jonáška, dar zdraví a Boží požehnání
pro živou rodinu.

15.30 Új.:

Za zemřelé rodiče Stružkovy, Marii Hlavicovou,
zemřelé prarodiče a ostatní příbuzné, duše v
očistci a ochranu Boží pro živou rodinu

KA

Za živou a + rodinu
Za + rodiče Hlavičkovy, dceru Jindřišku,
manžela a živou rodinu

ŠF

Za + Pavla Dorušku, za + rodinu Mozgvovu a
Doruškovu a duše v očistci.
Za + rodiče - Františka a Otilii Roubalíkovi,
Ladislava Řeháka, s prosbou o pomoc a ochranu
Boží pro živé rodiny.
Za + SM Emanuelu Machů, Jana, Annu a
Františka Machů, + rodiče, ochranu a Boží
požehnání pro živou rodinu
Za + rodinu Struškovu, Machovskou, Káčerovu,
Františku Vychodilovu, duše v očistci a Boží
ochranu pro živou rodinu

KA
SJ

17.30 Új.:

Za + rodiče Maňasovy, Jandíkovy, dar zdraví a
Boží ochranu pro celou rodinu

KA

18.30 Dr.:

Za + rodiče Holánkovy, dceru Marii, jejího

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

17. července : Neděle
16. neděle
v mezidobí
Bl. Česlava a sv.
Hyacinta, kněží
Pouť k PM
Karmelské
v Dolní Lhotě

zemřelého Karla Trčku a Boží požehnání pro
živou rodinu
Za farníky (sv. křest)
Na poděkování Pánu Bohu za čtyřicet let
společného života v manželství a Boží
požehnání pro živou rodinu

8.15 Sl.:
9.40 Új.:
11.00 Dr.:
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Ferie

manžela, + rodinu a duše v očistci
17.30 Új.:

20. července : Středa
Ferie
21. července :
Čtvrtek
Sv. Vavřince
z Brindisi,kněze
a učitele církve
Drnovice: Posvěcení
kostela - výročí
22. července : Pátek
Sv. Marie Magdaleny
23. července : Sobota
Sv. Brigity,
řeholnice, patronky
Evropy

19.00 Sl.:
18.30 Dr.:

Na poděkování Pánu Bohu u příležitosti
životního jubilea s prosbou o další Boží pomoc
dar zdraví a ochranu Panny Marie pro živé
rodiny

15.30 Új.:

Za manžela, krodiče Hlavicovy, Fojtů, Milana
Kirchnera, jeho rodinu a duše v očistci

19.00 Sl.:
6.30 Új.:
16.00 Lo.:

30. července : Sobota
Sv. Petra Chrysologa,
biskupa a učitele církve

KA

Za + manžela Viktora Koprivňanského, syna,
snachu a Boží požehnání pro celou živou rodinu

17.30 Új.:

Za rodiče Polomíkovy, dvě dcery a Boží
ochranu pro živou rodinu

SJ

18.30 Dr.:

Za + Annu a Otakara Hříbkovy, jejich rodiče,
sourozence, duše v očistci a Boží požehnání pro
živou rodinu
Za Stanislava Martiniska, dar zdraví, ochranu
Matky Boží a andělů strážných pro živé rodinu
Za rodiče Lekešovy, dceru Helenu a Boží
požehnání pro živou rodinu
Za Františku Novákovu, rodiče z obou stran,
Jana a Elišku Šeré, rodinu Ambruzovu a
Kovaříkovu a dar zdraví pro živou rodinu.
Za + Jaroslavu Janošovou, živou rodinu a rodiče
z obou stran

8.15 Sl.:
9.40 Új.:

17.30 Új.:

28. července: Čtvrtek
Ferie
29. července : Pátek
Sv. Marty

ŠF

AL
SV

11.00 Dr.:

27. července : Středa
Sv. Gorazda a druhů

MJ

Za + Annu a Josefa Barcuchovy, jejich rodiče a
Boží požehnání pro živou rodinu
Za zemřelého Jana Janoše, jeho bratra, švagra,
rodiče z obou stran a Boží požehnání pro živou
rodinu.
Za zemřelého Stanislava Dorničáka nedožitých
70let, jeho rodiče, bratra. Za rodiče Macíkovi
dva syny a dar zdraví pro živou rodinu
Za farníky a poutníky

7.00 Új.:
24. července : Neděle
17. neděle
v mezidobí
Drnovice: Posvěcení
kostela – oslava
výročí
25. července :
Pondělí
Svátek Sv. Jakuba,
apoštola, Sv. Krištofa
26. července : Úterý
Sv. Jáchyma a Anny,
rodičů Panny Marie

Za + Karla a Františku Urubkovy, jejich rodiče,
dar zdaví a Boží ochranu pro živé rodiny
Za + Aloise Váňu, ochranu Panny Marie pro
živou rodinu doma i v cizině

19.00 Sl.:
18.30 Dr.:
15.30 Új.:
19.00 Sl.:
6.30 Új.:
16.00 Lo.:

Život farností číslo 7-8 / 2016

AM
SJ

MJ

SV

SJ

Za + Ladislava Králíka, švagra Františka, dvoje
rodiče, ochranu a pomoc Boží pro živé rodiny
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31. července : Neděle
18 neděle
v mezidobí
Sv. Ignáce z Loyoly,
kněze
1. srpna : Pondělí
Sv. Alfonsa z
Liguori,biskupa a
učitele církve
2. srpna : Úterý
Panny Marie,
Královny andělů

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

3. srpna : Středa
Ferie

19.00 Sl.:

18.30 Dr.:
4. srpna : Čtvrtek
Sv. Jana M. Vianneye
15.30 Új.:
5. srpna : Pátek
Panny Marie.Sněžné
19.00 Sl.:
6. srpna : Sobota
Svátek Proměnění
Páně
7. srpna : Neděle
19. neděle
v mezidobí
Sv. Sixta II. a druhů,
mučedn.

6.30 Új.:
16.00
7.00
8.15
9.40

Lo.:
Új.:
Sl.:
Új.:

11.00 Dr.:
17.30 Új.:

8. srpna : Pondělí
Sv. Dominika, kněze
9. srpna : Úterý

ŠF
SJ

Za + Marii Belžíkovou, manžele Čalovi,
manžele Hlavičkovi, dar zdraví a Boží
požehnání pro živou rodinu.
Za +Josefa Bodláka,rodiče z obou stran, duše v
očistci a dar zdraví a Boží požehnání pro živou
rodinu.
Za + Františka Frýželku, vnučku Janu, dvoje
rodiče a prarodiče, duše v očistci, dar zdraví
a dary Ducha svatého pro celou rodinu
Za Miroslava Růžičku, jeho rodiče, Františka
Kolaříka, rodinu Miškaříkovu, Drgovu,
Láníkovu, Medřichou a ochranu Boží pro živé
rodiny
Za zemřelého Jana Jaruška, jeho zemřelé rodiče,
sourozence, za živé i zemřelé kněze, duše v
očistci a k Panně Marii Ustavičné pomoci
s prosbou o přímluvu za celou živou rodinu.
Za + Marii a Jana Jordánovy, sestru Belarmínu,
s prosbou o Boží požehnání a ochranu pro živou
rodinu
Za zemřelé rodiče Starovy, syna Karla , dceru
Jaroslavu a dar zdraví pro živou rodinu
Za + Ludmilu a Stanislava Fojtíkovy, jejich
rodiče dar zdraví a Boží ochranu pro živou
rodinu.
Za + Marii Hlavičkovu (k 40. výročí úmrtí)
Za + Ludmilu Struškovu
Za + Jaromíra Mlýnka, rodiče Kozubíkovy,
Mlýnkovy, a Boží ochranu pro živé rodiny
Za farníky (sv. křest)
Za + rodiče Častulíkovy, syna Miroslava a
vnuka Miroslava Vráblíka
Za rodiče Vlastu a Josefa Polčákovy, ostatní
příbuzenstvo, duše v očistci a Boží ochranu pro
živé rodiny.

ŠF

18.30 Dr.:

Za + rodiče Kudelovy, syna Stanislava, rodinu
Prokešovu, Jana Šašinku a Boží ochranu pro
živou rodinu

17.30 Új.:

Za + Karla Hlavičku, syna, dvoje rodiče,
+ bratry a sestry, živou rodinu a duše v očistci

Sv. Terezie Benedikty
od Kříže,panny a muč.

10. srpna : Středa

Za farníky
Za + Vladimíra Dubce, jeho otce, duše v očistci
s prosbou o Boží požehnání pro živé rodiny
Za Františku a Josefa Raškovy, jejich rodiče,
sourozence a duše v očistci
Za + Stanislava Ovesného (výroční mše sv.)

Svátek Sv. Vavřince,
Život farností číslo 7-8 / 2016

FLu
OS

MJ

ŠF

SV

ŠF
SJ
FLu
OS
SJ

SV
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mučedníka

19.00 Sl.:

Za + Miroslava Švihla, sestru Boženu, ochranu
Panny Marie pro živou rodnu a duše v očistci

11. srpna : Čtvrtek
Sv. Kláry, panny

18.30 Dr.:

Za + Jarmilu Urbanovu, její rodiče, dvoje
stařečky, jejich syny, vnuka Josefa a dar zdraví
pro celou živou rodinu
Za + rodiče Machů, syna Oldřicha, rodiče
Kudelovy, syny, Marii Struškovou, manžely
a za dar zdraví živé rodiny
Za zemřelého Františka Hlavenku, dvoje rodiče,
sourozence, vnuka Michala, duše v očistci a
Boží požehnání pro celou rodinu.

15.30 Új.:
12. srpna : Pátek
Sv. Jany Františky
de Chantal, řeholnice

13. srpna : Sobota
Sobotní památka PM
14. srpna : Neděle
20. neděle
v mezidobí
Patrocinium
sv. Rocha ve Slopném

15. srpna : Pondělí
Slavnost
NANEBEVZETÍ
PANNY MARIE

16. srpna : Úterý

19.00 Sl.:
6.30 Új.:
16.00 Lo.:
7.00 Új.:
8.15
9.40
11.00
6.30

Dr.:
Új.:
Sl.:
Új.:

15.30 Új.:
17.00 Dr.:
19.00 Sl.:
18.30 Dr.:

Sv. Rocha a sv. Štěpána

17.30 Új.:
17. srpna : Středa
Ferie

Za + Josefa kuželu, bratra, sestry, švagry, dvoje
rodiče a hojnost darů DS pro živé rodiny
Za Jindřicha Janků, dvoje rodiče, sourozence,
synovce Františka, za dary Ducha Svatého a
Boží požehnání pro živé rodiny.
Za + Jaroslava Pavelku (výroční mše sv.)
ADORAČNÍ DEN SLOPNÉ
Za rodiče Mozgvovi, děti, rodiče Janáčovi, duše
v očistci, dar zdraví pro celou rodinu.
Za + rodiče Barcuchovy, Štrbákovy, +
sourozence, švagrovou a duše v očistci.
Za zemřelé rodiče Stružkovi, zemřelou rodinu,
duše v očistci a Boží požehnání pro živou
rodinu.
Za + Miroslava Machuču, jeho rodiče, rodiče
Raškovy a duše v očistci.
Za + Františka Machů, zetě Antonína, snachu
Aničku, rodiče Machů, Polomíkovy,
+ sourozence, dar zdraví a Boží ochranu pro
celou živou rodinu

SJ

ŠF
KA
SJ
RZ
MJ
KA
OS
RZ
MJ

MJ

19.00 Sl.:
18. srpna : Čtvrtek
Ferie

18.30 Dr.:
15.30 Új.:

19. srpna : Pátek
Sv. Jana Eudese,
kněze
20. srpna : Sobota
Sv. Bernarda, opata
a učitele církve

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

21. srpna : Neděle
Život farností číslo 7-8 / 2016

Za + rodiče Fojtů, syny Josefa a Stanislava,
snachu, tři zetě a dar zdraví pro žiovu rodinu
Za + Františka a Andělu Tomšů, + rodinu
Tomšů, Frýželkovu, Boží ochranu, dar zdraví a
duše v očistci
Za + rodiče Soukupovy, Mozgvovy a Boží
ochranu pro živou rodinu
Za farníky
Za Jitušku Ševečkovu, Ludmilu a Václava
Šedivkovi a Marii Halaxovu
Za + Svatopluka Andrýska, rodiče z obou stran,
celou + rodinu, dar zdraví, ochranu Panna Marie
a sílu Ducha svatého pro živou rodinu

ŠF

OS

ŠF
SJ
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21. neděle v
mezidobí
Sv..Pia X., papeže

8.15 Sl.:
9.40 Új.:
11.00 Dr.:

22. srpna : Pondělí
Panny Marie
Královny
23. srpna : Úterý
Sv.Růženy, panny.

17.30 Új.:

24. srpna : Středa
Sv. Bartoloměje,
apoštola
25. srpna : Čtvrtek
Sv. Kristýna a druhů,
Ludvíka; sv. Jana
Kalasanského, kněze
26. srpna : Pátek
Ferie

17.30 Új.:

27. srpna : Sobota
Sv. Moniky

18.30 Dr.:

19.0 Sl.:
18.30 Dr.:
15.30 Új.:
19.00 Sl.:
6.30 Új.:
16.00 Lo.:

7.00 Új.:
28. srpna : Neděle
22. neděle
v mezidobí
Sv. Augustina,
biskupa a učitele
církve

Za + Josefa a Vlastu Chromčákovi, živou a +
rodinu Chromčákovu a Mikulkovu, duše v oč.,
dar zdraví a Boží požehnání pro živ rodinu.
Na poděkování Pánu Bohu
Za + rodiče Běloňovy, syna Františka, zetě
Antonína, vnuka Vlastimila a celou živou rodinu
ŠF
Za + Jaromíra a Annu Belžíkovy, syna
Františka, + sourozence, rodiče z obou stran a
duše v očistci
Za + Stanislava Strušku, Josefa Strušku, Aloisii
Tarabusovu, Věru Marcaníkovu, dar zdraví a
Boží požehnání pro živou rodinu.
SJ
Za zemřelé Jana a Marii Barcuchovi a Boží
ochranu pro živou rodinu.

8.15 Sl.:
9.40 Új.:
11.00 Dr.:

29. srpna : Pondělí
Umučení sv. Jana
Křtitele

17.30 Új.:

30. srpna : Úterý
Ferie

18.30 Dr.:
17.30 Új.:

31. srpna : Středa
Ferie

Za + rodiče Zichovy, dceru, syna, rodiče
Florešovy, dva syny, snachu a zetě, Boží
ochranu pro živé rodiny
Za + rodiče Měřičkovy, jejich syna Františka,
všechny zemřelé sourozence a rodiče z obou
stran, Boží ochranu pro živou rodinu

SV

ŠF

Za zemřelého Josefa Fojtíka, jeho rodiče, za dar
zdraví o Boží požehnání pro celou rodinu
Fojtíkovu, Mikulovu a Tvarůžkovu.
Za + Miloslava Zvončáka, bratra, švagrovou,
švagry, rodiče a dar zdraví pro živou rodinu
Za živou a + rodinu Váňovu, Zvonkovu a
Machalovu, duše v očistci, dar zdraví a ochranu
Panny Marie
Za školní mládež
Za + Marii Smolkovu, 2 bratry, rodiče
Obadalovi, jejich rodiče, Davida Smolka, duše v
očistci a ochranu Panny Marie pro celou živou
rodinu
Za rodiče Jiřinu a Karla Janošovy, ostatní
příbuzenstvo, duše v očistci a Boží ochranu pro
živé rodiny.

KA
SJ

Za + rodiče Martu a Stanislava Jeřábkovi, jejich
+ rodiče, duše v očistci, Boží ochranu a
požehnání pro živé rodiny.

MJ

RZ
MJ

KA

19.00 Sl.:
Život farností číslo 7-8 / 2016
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Bohoslužby v červenci a v srpnu – Horní Lhota
1. července : Pátek
První pátek
v červenci
2. července: Sobota

17.30 DL.:

Za + tetu Františku Machovu

17.30 HL.:

Za členy živého růžence (HL)

Sobotní památka PM

3. července : Neděle
14. neděle
v mezidobí
Sv. Tomáše, apoštola

Pouť v Újezdě
4. července: Pondělí
Sv. Prokopa, opata,
Sv. Alžběty
Portugalské

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

5. července : Úterý
Slavnost svatých
Cyrila a Metoděje

10.30 DL.:

Za + Petra Zábojníka, švagra Michala, rodiče
Zábojníkovy a Pytlovy, dar zdraví a Boží ochranu pro
celou živou rodinu
Za + Aloise Divoku, rodiče z obou stran, duše
v očistci, živou a + rodinu
Za + Zdeňku a Josefa Drhovi, + vnuka, duše v očistci,
ochranu a pomoc Boží pro živou rodinu
Za + Josefa Šimoníka, rodiče, duše v očistci a Boží
požehnání pro živou rodinu
Na poděkování Pánu Bohu za Jeho nekonečnou lásku,
dobrotu a ochranu. S prosbou o Boží požehnání a
ochranu Panny Marie procelou rodinu.

7. července : Čtvrtek
Ferie

16.00 HL.:

Za + rodiče, dar zdraví a Boží požehnání pro živou
rodinu

8. července : Pátek
Ferie
9. července : Sobota
Sobotní památka PM

17.30 DL.:

za + Miroslava a Annu Majerikovi, dceru Janu, duše v
očistci a Boží ochranu pro celou rodinu

17.30 HL.:

Za + Josefa Fojtíka, rodiče, rodinu Březinovu, dar
zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu

9.00 HL.:
10.30 DL.:

Za farníky (sv. křest)
Za + rodinu Martincovu, Vítkovu a Boží
požehnánípro živou rodinu

17.00 SE.:

Mše sv. a Mariánské večeřadlo

16.00 HL.:

Za Jiřinu a Stanislava Pastyříkovy, rodiče
Pastyříkovy, Černochovy a Boží požehnání pro živé
rodiny
Za zemřelého Josefa Masaře /výroční mše svatá/, dar
zdraví a Boží požehnání pro celou rodinu

10. července: Neděle
15. neděle
v mezidobí
Pouť ve Slopném
11. července:Pondělí
Sv. Benedikta, opata
patrona Evropy
14. července: Čtvrtek
Bl. Hroznaty,
mučedníka
15. července : Pátek
Sv. Bonaventury,
biskupa a uč. církve
16. července : Sobota
Panny Marie
Karmelské
17. července : Neděle
16. neděle v mezidobí
Život farností číslo 7-8 / 2016

17.30 DL.:
17.30 HL.:

9.00 DL.:

Za + Oldřicha a Marii Oškerovy, sourozence, dvoje
rodiče, duše v očistci a celou živou rodinu
Za + Aloise Chupíka, jeho rodiče, duše v očistci a
Boží ochanu pro živou rodinu
Strana 17 / 21

Pouť k PM Karmelské
v Dolní Lhotě

10.30 DL.:

Za farníky a poutníky

18. července : Pondělí
Ferie

19.00 Se.:

Za + Otu Hofschneidera, Marii Čepičkovu, Cecílii
Frýdlovu, duše v očistci, dar zdraví
a Boží požehnání pro živou rodinu

16.00 HL.:

Za + rodinu Krejčířovu, Matulovu a Kandrnálovu,
jejich + příbuzenstvo a Boží požehnání pro živou
rodinu

22. července : Pátek
Sv. Marie Magdaleny
23. července : Sobota
Sv. Brigity, řeholnice,
patronky Evropy
24. července : Neděle
17. neděle v mezidobí
Drnovice: Posvěcení
kostela – oslava
výročí

17.30 DL.:

Za dvoje + rodiče, + sestry Jarmilu a Ludmilu, Boží
ochranu pro celou živou rodinu

17.30 HL.:

Za živou a + rodinu Šustkovu, Schovajsovu, duše
v očistci a ochranu Boží
Za + Milana a Marii Havelkovy, jejich rodiče,
sourozence, duše v očistci a Boží ochranu pro celou
živou rodinu
Za + bratra Emila Macha

28. července : Čtvrtek
Ferie
29. července : Pátek
Sv. Marty

16.00 HL.:

Za + Annu a Marii Dočkalovy, + rodiče z obou stran,
celou živou a + rodinu a duše v očistci

17.30 DL.:

Za účastníky májových pobožností z Dolní Lhoty.

30. července: Sobota
Sobotní památka PM

17.30 HL.:

Za + Annu a Jana Polomíkovy, Josefa Válka a duše v
očistci

31. července: Neděle
18 neděle v mezidobí
Sv. Ignáce z Loyoly,
kněze

9.00 HL.:

Za + Josefa Zámečníka, sestry, bratra, rodiče, + Marii
Šenovskou, manžela Františka a dceru Ivetu
Za + Annu a Emila Vodičkovy, Ludmilu a Bohuslava
Šůstkovy, dar zdraví a Boží požehnání pro celou živou
rodinu a za dožití 70 let života

21. července : Čtvrtek
Sv. Vavřince z Brindisi,
kněze a učitele církve

Drnovice: Posvěcení
kostela - výročí

1. srpna : Pondělí
Sv. Alfonsa z Liguori,
biskupa a učitele
církve
4. srpna : Čtvrtek
Sv. Jana M. Vianneye
b. bílá, 843,-,817
5. srpna : Pátek
Panny Marie.Sněžné
6. srpna : Sobota
Svátek Proměnění
Páně
7. srpna : Neděle
19. neděle v mezidobí
Sv. Sixta II. a druhů,
Život farností číslo 7-8 / 2016

9.00 HL.:
10.30 DL.:

10.30 DL.:
19.00 Se.:

Za + rodinu Novosádovu, Manduchovu, Roubalíkovu,
Váňovu a duše v očistci

16.00 HL.:

Za + rodiče Žáčkovy a Kořenkovy a Boží ochranu přo
živou rodinu

17.30 DL.:

Za členy živého růžence (DL)

17.30 HL.:

Za živé a + rodiče Schovajsovy a Honzovy

9.00 HL.:
10.30 DL.:

Za + rodiče Idesovy, vnuka Zdenka a vnučku Marcelu
Za Františka Kováře, rodiče Strnadovy, Kovářovy,
duše v očistci a Boží ochranu pro živou rodinu
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mučedn.
8. srpna : Pondělí
Sv. Dominika, kněze
11. srpna : Čtvrtek
Sv. Kláry, panny
12. srpna : Pátek
Sv. Jany Františky
de Chantal, řeholnice
13. srpna : Sobota
Sobotní památka PM
14. srpna : Neděle
20. neděle
v mezidobí

17.00 SE.:

Mše sv. a Mariánské večeřadlo

16.00 HL.:

Za + rodiče Žáčkovy, Kovářovy, Hubáčkovy, Boží
požehnání a dary Ducha svatého pro živé rodiny

17.30 DL.:

Za živou a zemřelou rodinu Řehákovu a Roubalíkovu

17.30 HL.:

Za + Františku a Antonína Chalupovy, sourozence,
jejich rodiče a duše v očistci

9.00 HL.:

Sv. Maxmiliána Marie
Kolbeho, kněze a mučedníka

10.30 DL.:
Patrocinium
sv. Rocha ve Slopném
15. srpna : Pondělí
16.00 HL.:
Slavnost
17.30 DL.:
NANEBEVZETÍ
PANNY MARIE
18. srpna : Čtvrtek
16.00 HL.:
Ferie

Za + Helenu a Aloise Ovesných, syna, snachu, zetě,
duše v očistci a celou živou rodinu s prosbou o Bkoží
požehnání.
Za + Annu Váňovu, rodiče Váňovy, Babáčkovy, živou
a + rodinu
Za farníky
Za Františka a Ludmilu Žáčkovu a za celou živou i
zemřelou rodinu.

19. srpna : Pátek
17.30 DL.:
Sv. Jana Eudese, kněze
20. srpna : Sobota
17.30 HL.:
Sv. Bernarda, opata
a učitele církve

Za + Františka Kolduška, manželku, sestru, Františku
Rafajovu, Karla Hurtu, jejich rodiče, duše v očistci,
Boží pomoc a ochranu pro živé rodiny
Za + rodiče Majzlíkovy, dva syny, rodinu Zvonkovu,
s prosbou o ochranu Panny Marie pro nemocnou
osobu a dary Ducha svatého pro živé rodiny
Za celou živou a zemřelou rodinu Mikuláškovu,
Petrášovu,Pavlíčkovu a Kozubíkovu,duše v očistci a s
prosbou o Boží požehnání pro celou rodinu.

21. srpna : Neděle
21. neděle v mezidobí
Sv..Pia X., papeže

9.00 HL.:
10.30 DL.:

Na neuvedený úmysl (Horní Lhota 30)
Za živou a + rodinu Máčalikovu, syna Radka, rodiče
Beňkovy, bratra Františka a duše v očistci

22. srpna : Pondělí
Panny Marie Královny

19.00 Se.:

25. srpna : Čtvrtek
Sv. Kristýna a druhů,
mučedníků
26. srpna : Pátek
Ferie
27. srpna : Sobota
Sv. Moniky
28. srpna : Neděle
22. neděle v mezidobí

16.00 HL.:

Za + stařečky Latinákovy, rodiče Idesovy, bratra
Aloise, Josefa Václavíka, duše v očistci a Boží
ochranu pro živé rodiny
Za zemřelou Emílii Žáčkovu, dva manžele, jejich
zemřelé rodiče a sourozence a za zemřelou dceru
Helenu
Za + Helenu a Antonína Jelenkovy

Sv. Augustina,
biskupa a učitele církve

10.30 DL.:

Život farností číslo 7-8 / 2016

17.30 DL.:
17.30 HL.:
9.00 HL.:

Za + Annu a Karla Kuželovy, jejich syna Karla v
cizině, s prosbou o Boží ochranu pro živou rodinu.
Za + Martu a Františka Máčalovy, celou živou a +
rodinu
Za dar zdraví, ochranu a Boží požehnání pro celou
rodinu
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ZPRÁVY A INFORMACE
Den poděkování v Loučce. Letos slavíme 75 let od primice P. Jana Pavelky
redemtoristy - rodáka z Loučky. Při té příležitosti byla v Loučce na svátek sv. Cyrila a
Metoděje sloužena slavnostní mše svatá, kterou celebroval P. ThLic. Stanislav Přibyl,
Th.D. CSsR, generální sektretář České biskupské konference spolu s P. Vítem
Hlavicou a P. Milanem Palkovičem. Po mši byla otevřena vernisáž výstavy "Život otce
Jana Pavelky", která nám přiblížila jeho životní pouť.
Kaple sv. Františka po opravě. V neděli 31. července v 15 hodin bude za příznivého
počasí pouť u kapličky sv. Františka v Újezdě. Kaplička za uplynulé dvě léta prošla
generální opravou. Mše sv. na poděkování a za všechny, kteří se jakýmkoliv způsobem
podíleli na její opravě a zvelebení místa, jakož i požehnání kapličky po opravě bude
v 15.00 hodin odpoledne. Podrobnosti budou v nedělních ohláškách a na vývěskách.
Přihlášky do vyučování náboženství podávají stejně jako v minulých letech rodiče
žáků, kteří 1.9.2016 nastoupí do první třídy ZŠ osobně duchovnímu správci. Tiskopis
přihlášky je možné stáhnout a vyplnit z našich webových stránek, nebo si vyzvednout
v sakristii.
Mariánská pouť v Dolní Lhotě bude letos v neděli 17. července. Mše sv. v 9.00 a
v 10.30 budou v kostele v Dolní Lhotě. Hlavním celebrantem bude doc. Dr. Michal
Altrichter SI. z Olomouce. V Horní Lhotě bude pravidelná mše sv. v sobotu v 17.30
s nedělní platností.
Patrocinium ve Slopném (sv. Rocha) – druhá pouť a zároveň adorační den bude
v neděli 14.srpna. Mše sv. v 11.00 hodin.
Budoucnost měsíčníku. K 1. červenci byl pro farnost Horní Lhota ustanoven vlastní
duchovní správce P. Jiří Ševčík, který liturgicky převzal farnost na slavnost svatých
Cyrila a Metoděje. Po návratu z duchovních cvičení se ujme správy farnosti ve středu
20. července. Do konce roku 2016 bude vycházet farní měsíčník beze změny. Pro rok
2017 bude věcí nového duchovního správce, zda a jak bude pro farnost Horní Lhota
vycházet měsíčník. Pro farnost újezdskou se nic nemění, měsíčník bude vycházet i
v příštím roce.
Vysocká pouť k Panně Marii bude letos v neděli 11. září. Mše sv. u kapličky bude za
příznivého počasí v 11. hodin, v případě nepříznivého počasí bude mše sv. v kapličce.

SKUPINY ÚKLIDU
kostelů v červenci a srpnu 2016
Dat.: Újezd: Drnovice: Slopné: Dol. Lhota:
2.7.:
16.
2.
10.
9.
9.7.:
17.
3.
11 .
1.
16.7.:
18.
4.
12.
2.
23.7.:
1.
5.
13.
3.
30.7.:
3.
6.
14.
4.
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Dat.: Újezd: Drnovice: Slopné: Dol. Lhota:
6.8.:
4.
7.
15.
5.
13.8.:
5.
8.
1.
6.
20.8.:
6.
9.
2.
7.
27.8.:
7.
10.
3.
8.
8.9.:
8.
11.
4.
9.
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ŽIVOT FARNOSTÍ Měsíčník farností. Vydává: Římskokatolická farnost
v Újezdě a Horní Lhotě pro vnitřní potřebu svých farníků.
Adresa: Římskokatolická farnost 763 25 Újezd u Val Klobouk č. 5,
tel./fax: 577350293; mobil: 731619849; farář: 603154041, kaplan: 731402040;
mail: rkf.ujezd@volny.cz.
Webové stránky: www.farnostujezd.cz; www.farnosthornilhota.cz.
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