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Pastýřský list otce arcibiskupa Jana
k zahájení školního roku 2016
Drazí bratři a sestry,
Milost a pokoj od našeho Pána Ježíše Krista ať naplní srdce každého z Vás, zvláště
pak dětí a mládeže, kteří začínají nový školní rok. Začátek září patří k nejnáročnějším
obdobím roku v našich rodinách. Předcházely však prázdniny, které nabídly většině z
Vás chvíle odpočinku a načerpání nových sil i upevnění vztahů v rodině díky
společným zážitkům. Láska projevená druhým snahou naslouchat, porozumět, potěšit a
pomoci, přinést radost, projevit uznání, či jen tiše doprovázet nebo nést kříž druhého,
odpouštět a znovu dávat důvěru, vytváří domov, šťastné a pevné zázemí, které
potřebují Vaše děti. Blahopřeji všem, kterým se to aspoň trochu daří, a děkuji všem,
kteří se o to snaží. Děkuji všem, kteří i přes těžkosti a někdy i velké překážky budují
stabilitu rodiny, nebo se ji snaží udržet. Děkuji všem rodinám, které mají tak široké
srdce, že přijímají i větší počet dětí. Takoví si zaslouží naši úctu a taky pomoc.
Zároveň prosím mladší zdravé rodiny, aby měly dost odvahy rozšířit srdce pro přijetí
dalších dětí, a vyprošuji jim zkušenost velkorysé Boží pomoci, která nikdy nezklame
zdravou důvěru a umí překvapit svou štědrostí a nečekanou pomocí.
Dovolte však, prosím, abych vedle přání k začátku školního roku se Vám svěřil i s
jednou ze svých bolestí. Raduji se z každého pokřtěného dítěte, ale mám starost o
velkou část z nich, protože nejsou vychovávány ve víře vůbec, nebo chodí do
náboženství jen do prvního svatého přijímání. U každého křtu dítěte někdo slíbil, že je
vychová a vyučí ve víře. Slib před Bohem je velmi vážná věc. Křtem jsme děti
zavázali ke křesťanskému životu. Když je nenaučíme křesťansky žít, těžce jim
ubližujeme. I když už školní rok začal a přihlášky do náboženství měly být podány
před prázdninami, přihlaste, prosím, nepřihlášené děti mimořádně aspoň nyní a to i do
vyšších ročníků včetně situací, kdy už nějaký čas nechodily. Všechny školy – i střední
a učňovské – mají povinnost zajistit výuku náboženství, když se přihlásí aspoň sedm
žáků. Pokud je jich někde méně, mají děti a mládež možnost výuky na každé faře.
Školní náboženství však nestačí. Děti potřebují příklad a zkušenost víry v rodině i
ve farním společenství. Milí rodiče, vidí Vás děti klečet při modlitbě? Mluvíte s nimi
někdy o svém životě s Bohem? Snažíte se budovat domácí církev, když společně
nasloucháte Božímu slovu a učíte se jeden v druhém vidět Krista a dávat si navzájem
lásku Ducha Svatého?
Pokračování na str. 13
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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 září 2016:

Úmysl všeobecný: Aby každý člověk přispíval k obecnému dobru a povznesení
společnosti, v níž lidská osoba bude středem pozornosti.
Úmysl misijní: Aby si křesťané, kteří přijímají svátosti a rozjímají o Písmu svatém,
stále více uvědomovali své poslání šířit evangelium.
Úmysl národní: Ať Duch Svatý pomáhá všem rodičům, vychovatelům, učitelům,
kněžím a katechetům v jejich evangelizačním poslání a povolání.

Z FARNÍCH MATRIK :
Do společenství víry jsme skrze svátost křtu v měsících červenci a srpnu 2015 přijali:
Luka Maliňák
Újezd
Johana Fojtů
Vysoké Pole
Svou společnou cestu před Božím oltářem začali v červenci a srpnu 2015:
Lukáš Mračna
Korytná
Markéta Hoferová
Vlčnov
Martin Švec
Jarmila Olejníková

Napajedla
Slopné

Libor Bodlák
Marie Marková

Drnovice
Zlechov

Luděk Doruška
Ivona Častulíková

Vysoké Pole
Vysoké Pole

V měsících červenci a srpnu 2016 odešli na věčnost a byli pohřbeni:
2. července 2016
Josef Kořenek
80 let
Vysoké Pole 200
4. července 2016
Františka Machů
Dolní Němčí 730
18. srpna 2016
Karel Váňa
Slopné 2
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Godzone
(periodické okénko pro mládež našich farností)
Co se událo o prázdninách?
Světové setkání mládeže Krakow 2016
Konec července se pro mě nesl v duchu světových dnů mládeže v Krakově. Přihlásila
jsem se i na předprogram, a tak jsem měla týden plný zážitků, dobrodružství a setkávání
prodloužený o čtyři dny.
Na předprogramu na nás čekalo překvapení v podobě ochotných rodin, které měly snad
jediný úkol - vykrmit nás na další týden v Krakově , ale také nás překvapil tým
úžasných mladých lidí zapálených pro víru. Tyto dny jsme strávili poklidně v
kamarádské atmosféře a seznámili se s prostředím v Polsku. Poté jsme se přesunuli do
samotného centra dění. Všude bylo cítit něco nepopsatelného. Všichni byli vstřícní a
přátelští. A nejkrásnější byl ten pocit, že i když jsme každý naprosto odlišný a zdálo se,
že nás nemůže nic spojovat, stmelovala nás dohromady jedna společná skutečnost a to
víra v Krista. Lidé, kterým bych se v běžném životě nepodívala pomalu ani do očí, si s
námi plácali, smáli se, prostě se o nás zajímali a my se zajímali o ně. Neskutečně mě
posílilo to, když jsem si uvědomila, že nejsem sama, ale že jsme všude po celém světě
jako agenti a máme prohlubovat svůj vztah s Bohem a pomáhat zakusit Božípřítomnost
našemu okolí.Najednou to do sebe všechno zapadalo a všechno co jsem doposud dělala
pro Krista, mělo smysl a uvědomila jsem si, že má cenu dávat svou víru najevo, protože
tím dokazujeme, že víra není mrtvá ale živá. Zakusila jsem sílu toho, když se sejdou lidi
zapálení pro stejnou věc, a tak mohu potvrdit, že setkávání je nejdůležitější.
Lucka Machů (Vysoké Pole)
Uběhlo pár dní, co jsem se vrátila z největší křesťanské akce tohoto roku, byly to
Světové dny mládeže v Krakově! Celé setkání jsme zahájili mší v olomoucké katedrále,
na kterou přijeli všichni mladí, kteří se chtěli zúčastnit předprogramu. Odtud náš autobus
vyrazil do města Niemodlin ,kde nás už netrpělivě očekávali naše „náhradní rodiny“.
Bydlela jsem se sestřenkou u manželů Slodowských. Překvapila nás jejích vstřícnost a
starostlivost. Někdy jsme měli problém s komunikací, protože ne všem polským
slovíčkům jsme rozuměly. V rodinách jsme se vždy nasnídali a vraceli se až ve
večerních hodinách, protože organizátoři setkání připravili program, který byl hodně
nabitý. Během všech dní jsme se postupně více seznamovali s mladými z Polska. Snažili
jsme se poznat vzájemně své zvyky a kulturu. Zakončení pobytu ve farnosti byl Den
rodin v podobě rozlučkového pikniku. Během toho pikniku jsme Poláky naučili tancovat
polku. Bylo to krásné zakončení a zároveň rozloučení s farníky. Na piknik dorazili
nečekaně poutníci z Francie, kteří jeli na setkání stopem. V tuto chvíli jsme pocítili lásku
a milosrdenství k lidem v nouzi. Jelikož polské rodiny ihned nabídli Francouzům střechu
nad hlavou, teplou večeři a ještě je zapojili do večerního programu. V pondělí ráno jsme
se s rodinami rozloučili a přemístili jsme se do Krakova, kde jsme se měli setkat se
svatým otcem. Dopoledne jsme chodili do českého centra, kde probíhal připravený
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program (katecheze, diskuze ve skupinkách, mše sv., divadelní scénky a jiné).
Odpoledne jsme často objevovali krasy města Krakova, nebo jsme mohli zajít na
mezinárodní program, který obnášel koncerty světoznámých křesťanských kapel.
Úžasné bylo, setkávat se ve městě s tolika mladými lidmi z různých koutů světa, kteří

přijeli podpořit celosvětové setkání křesťanů. Svatý otec povzbudil mladé ve víře, a
vyzval je, aby nenechali za sebe rozhodovat druhé a šli za svými sny.
Janča Velísková (Dolní Lhota)
Letní kino
12. srpna se, po velkém úspěchu předešlých dvou promítání, konalo letní kino ve
Vysokém Poli v kamelotu. Animátoři vybrali francouzskou komedii Co jsme komu
udělali. O velkém úspěchu celé akce svědčí fakt, že se promítání zúčastnilo víc jak 100
mladých lidí i rodin s dětmi z naší farnosti i farností okolních.
Ke každému kinu patří samozřejmě pop corn, na což animátoři rozhodně nezapomněli.
Kromě toho si každý mohl koupit originální Bubble tea, čaj, brambůrky a další skvělé
občerstvení.
Byla to zkrátka perfektní akce s perfektními lidmi!

Akce na měsíc září
Večer chval v Dolní Lhotě (začátek 17:30)
Mládežnická mše a večer chval v Újezdě (začátek 19:00), mše na začátku
školního roku
23.- 25.9. Pod věží (multižánrový festival ve Zlíně; www.festivalpodvezi.cz)
2.9.
10.9.
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Svatí z kalendáře

Sv. Řehoř I. Veliký 3.9.
Patron: dolů; zpěváků, hudebníků, studentů
sborového a chorálního zpěvu, zedníků; vzýván proti
dně a proti moru
Postavení: papež a učitel církve
Atributy: holubice, chudí, kniha, Kristus (z jehož
boku vychází proud krve do kalicha), liturgie, pero,
rouška, tiára; zobrazován i s postavou vystupující
z očistce
Úmrtí: 604
Pocházel z římské patricijské rodiny. Stal se prefektem, ale vzdal se výhodného úřadu i
velkého majetku, aby šel za Kristem jako mnich. Byl ale povolán na Petrův stolec a z něj
velmi úspěšně řídil církev přes velké množství nesnází. Řádil mor, hlad, langobardská
vojska, klesala kázeň, bylo třeba šířit evangelium do nových misií, jeho tělo sužovala
nemoc. S tím vším se Řehoř I., služebník služebníků a především Ducha svatého, s jeho
pomocí utkal a zvítězil. Zanechal mnoho dopisů a spisů, upevnění liturgie a zpěvu.
Nejznámějším je "gregoriánský chorál".

Předsevzetí a modlitba
Zamysli se nad tím, v čem spočívá velikost člověka a jaké plány má Bůh s tebou.

Bože, Ty se dobrotivě staráš o svůj lid a vládneš mu mocí své lásky; na přímluvu
svatého papeže Řehoře vyslyš naše prosby za ty, kterým jsi svěřil vedení své
církve: naplň je duchem moudrosti, aby jejich služba přinášela tvému lidu
užitek, a odměň jejich práci věčnou radostí. Prosíme o to 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
V lásce buď konkrétní
Křesťanská láska je konkrétní. Sám Ježíš, když mluví o lásce, hovoří o konkrétních
věcech: dát najíst hladovým, navštívit nemocné a o dalších konkrétních věcech. Chybí-li
nám tato křesťanská konkrétnost, žijeme iluzorní křesťanství, protože není dost dobře
jasné, co je jádrem Ježíšova poselství.
Z knížky 365 dní s papežem Františkem

Připravili Animátoři farností Újezd a Horní Lhota
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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
Druhá polovina 30. let 20. stol., kterou budeme sledovat v našem zářijovém farním
měsíčníku, je doslova nabyta významnými historickými událostmi, které
předznamenávají blížící se konflikt politických jednotek – začátek globální druhé
světové války v r. 1939. Moje generace tuto válku prožila v naději, že již k žádné další
válce nedojde. Avšak ke kolika konfliktům od r. 1945 došlo? Nositel Nobelovy ceny za
ekonomii prof. Robert Aumann upozorňuje, že sladký život, který si nyní užíváme,
končí – obává se, že „omylem“ začne konflikt srovnatelný s druhou světovou válkou
/Rozhovor v MFD 29/9 2015/. V otázce církevně politické v důsledku dohody zv.
Modus vivendi z r. 1928 byla skončena záležitost definitivní delimitace hranic
slovenských diecézí, kdy v r. 1937 Vatikán úředně schválil rozhraničení
československých diecézí podle státních hranic. Situace se však změnila v průběhu 2.
světové války a definitivně (snad) úprava mezidiecézních hranic se uskutečnila až v r.
1979, kdy byla utvořena slovenská církevní provincie se sídlem v Trnavě. Druhou
významnou památnou událostí té doby v životě českých katolíků, kteří ukázali sílu
opravdovosti a upřímné víry v jejich životě, byl první Celostátní sjezd katolíků 27. - 30.
6. 1935 v Praze. Naše vláda se oficiálně sjezdu neúčastnila, ale převzala záštitu nad
XIV. mezinárodním kongresem vysokoškolského katolického studentstva Pax Romana
v Praze a Bratislavě spolu se Sdružením katolických akademiků slovanských „Slavia
Catholica“. Závěrečné mše svaté na Strahovském stadionu se účastnilo 300 000 věřících,
celebrantem byl papežský legát kardinál Jan Verdier z Paříže, který ve své homilii se
vyjádřil, že takto dáváme světu nádherný příklad. Prvním československým kardinálem
byl 16. 12. 1935 jmenován pražský arcibiskup ThDr. et JUDr. Karel Kašpar. Naši
arcidiecézi tehdy spravoval universitní docent církevního práva ThDr. Leopold Prečan,
jehož první starostí bylo zlepšení hospodářského stavu arcidiecéze, který byl v úpadku
v důsledku 1. svět. války. Investoval značné obnosy do kulturních a sociálních potřeb,
rozšířil činnost Charity, katolického tisku, podporoval Unionistické sjezdy na Velehradě.
Významnou měrou do života církve na Moravě se tehdy zapsal brněnský biskup PhDr.
et ThDr. Josef Kupka, vynikající liturgik a homiletik a eucharistickým zaměřením.
V politické sféře státu byla v květnu 1935 uzavřena smlouva o vzájemné pomoci a
spolupráci mezi ČSR a Sovětským svazem, která byla vázána na podobnou smlouvu
mezi SSSR a Francií. V parlamentních volbách v témže měsíci získala překvapivě nejvíc
hlasů Henleinova SdP (15,2%), za ní se umístily strany republikánské-agrární (14,3%),
čs. sociálnědemokratická (12,6%), komunistická, lidová a slovenská ľudová. V prosinci
1935 abdikoval T. G. Masaryk a po určitém váhání pravicových stran nakonec zvolen
novým presidentem dr. Edvard Beneš (1884 – 1948).
Po záznamu v kronice o kanonické visitaci 25. 6. 1935 P. Hazuka píše: Léta 1935 –
Žně toho roku byly velmi požehnané. V naší farnosti se staly v září velmi povážlivé
hospodářské události. Velkostatek přišel opět do nucené správy. Exekučně prodána pila
a na ostatní čeká kupec. Dělnictvo lesní všechno propuštěno až na 2 dělníky. V září
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započato s lepším upravováním silnice, které do konce tohoto roku má býti skončeno.
Dne 12. 11. zavedena v Horní Lhotě družstevní malá elektrárna, ale špatně funguje.
Léta Páně 1936. Dne 3. 1. letos náhle těžce nemocná Ludmila Váňová, dívka 21letá
podivuhodně přispěním P. Marie Provodovské proti všemu očekávání uzdravena z těžké
pomatenosti a strnulosti a zdá se býti úplně zdráva. Letošní jaro jest velmi příznivé a
úroda velmi slibná. Jařiny dobře vzešly a co hlavní pro zdejší lid jest dosti píce pro
dobytek. Viděl o visitaci kanonické dne 18. 6. 1936 V. Strmiska, děkan, Vilém Schwarc,
konkomisař. 1. července konečně po dlouhých průtazích v hlavních rysech dokončena
nově restaurovaná silnice z Horní Lhoty do Zádveřic a největší kopec obveden. Provoz
dovolen na vlastní nebezpečí a ne bez příčiny – již za týden násep na dvou místech
povolil a provoz opět na měsíc po nové silnici zastaven. 5. července vypravilo se dosti
farníků na vyzvání p. faráře na jubilejní slavnosti a unionistické na Velehrad, aby uctili
svaté věrozvěsty Cyrila a Methoda. 20. 7. po opravě delší opět otevřen vodovod obecní
pro Horní Lhotu, věc velmi dobrá a prospěšná, ale u mnohých občanů v nemilosti, ježto
nemile nesou, že i za vodu musí platit. Počasí krásné a pohoda velmi dobrá, tak, že
úroda ukazuje se slibná. Při krupobití, které u Pozlovic a jinde nadělalo dosti škody, naši
farnost šťastně minulo. Dne 8. srpna konána veliká prosebná pouť za úrodu na
Provodov. Účastnilo se o 100 lidí více než loni a průvod šel s hudbou. Dne 19. září
dostavěna nová hasičská zbrojnice a zároveň při ní zřízena obecní pastuška pro nahodilé
pocestné a chudé obecní, kteří přišli z Rakouska byvše odtud vypovězeni, ješto jsou
příslušníci naší obce. 1. října ustavilo se v Sehradicích družstvo lidové pro postavení
lidového domu a orlovny. Zakládajících členů jest 10. Hlavní větší obnos daroval Ph. et
ThDr. Václav Hazuka, řádný profesor na universitě v Praze a farář zdejší Jan Hazuka.
Prozatím péčí a zákrokem farářovým zjednány dvě světnice, pro jednotu Orla
v Sehradicích ve staré škole.
Pokračování příště
Mgr. Vladimír Měřínský

ŽIVOT A POSLÁNÍ KŘESŤANŮ V CÍRKVI A VE SVĚTĚ
Sněm jako událost obdarování a nového porozumění
(Církev dnes)
Žijeme v mimořádném Svatém roce Milosrdenství, což je důvod zamýšlet se nad
touto skutečností. K tomu jsou potřebné lidské ctnosti, pevné postoje, ustálené sklony,
trvale nabyté dokonalosti rozumu a vůle, které řídí naše skutky, vnášejí řád do našich
vášní a usměrňují naše chování podle rozumu a víry. Jejich plodem je snadnost
sebeovládání a radost při úsilí o mravně dobrý život. Ctnostný člověk je ten, který
svobodně koná dobro a ctnostný život spočívá v tom, že se stáváme podobnými Bohu.
Základními, „kardinálními“, ctnostmi jsou moudrost, spravedlnost, statečnost a mírnost.
Všechny ostatní jsou seskupeny kolem nich. Tyto lidské ctnosti jsou však zakořeněny
v Božských ctnostech, které uschopňují křesťany žít v důvěrném vztahu k Nejsvětější
Trojici. Božské ctnosti jsou tři: víra, naděje a láska. A plody lásky jsou radost, pokoj a m
i l o s r d e n s t v í. K tomu je potřeba milosti posvěcující, stálého daru, trvalé a
nadpřirozené dispozice, která zdokonaluje samu duši, aby ji učinila schopnou žít
Život farnosti číslo 9/2016
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s Bohem a jednat z lásky k němu, která je trvalou dispozicí k tomu, aby člověk žil a
jednal podle Božího nabádání.
„Jistě, i my pracujeme, ale tak, že spolupracujeme s Bohem, který je činný. Jeho
milosrdenství nás předešlo, abychom byli uzdraveni, a bude nás ještě sledovat, abychom
po svém uzdravení zesílili. Předchází nás, aby nás volal, sleduje nás, aby nás oslavil,
předchází nás, abychom žili zbožně, a sleduje nás, abychom žili věčně, protože je jisté,
že bez něho nemůžeme dělat nic.“ /Sv. Augustin, De natura et gratia/.
Milosrdenství je v současnosti právem diskutováno s otázkou uprchlíků-imigrantů.
Nihil novum sub sole – nic nového pod sluncem. Již v okružním listu Svatého otce Jana
XXIII. z 11. 4. 1963 O míru mezi národy a o tom jak ho nastolit v pravdě a
spravedlnosti, lásce a svobodě – Pacem in terris se touto problematikou zabývá
v kapitole Otázka politických uprchlíků takto: Otcova láska ke všem lidem, kterou Pán
zažehl v našem srdci, nám dává cítit s hlubokou bolestí otázku politických uprchlíků;
tato otázka nabyla v dnešní době nebývalých rozměrů a je stále provázena velkým,
neuvěřitelným utrpením. Otázka politických uprchlíků dokazuje, že vládcové některých
zemí nezaručují svým občanům dostatečnou oblast osobní svobody, v níž by jim bylo
možné žít životem důstojným člověka. Právě naopak, v těchto státech sama oprávněnost
takové oblasti osobní svobody je uváděna v pochybnost nebo je přímo zrušena. Něco
takového znamená základní zvrat správného řádu státu, protože smysl státu je chránit a
uskutečňovat obecné blaho, jehož základním prvkem je právě uznávat onu oblast osobní
svobody a zaručit její nedotknutelnost. Není zbytečné připomenout zde, že i političtí
uprchlíci mají lidskou důstojnost, a že jim mají být uznána všechna jejich osobní práva.
Neztratili je tím, že ztratili svou vlast. Mezi právy, vlastními každému člověku, je také
právo zapojit se do politického společenství, v které člověk doufá, že si bude moci
zbudovat lepší budoucnost pro sebe i pro svoji rodinu. Je proto povinností vládců států,
pokud to dovoluje blaho jejich států, přijmout přistěhovalce a pomoci jim ze své strany
při tomto jejich vstupu na novou vlast. S radostí používáme této příležitosti a
vyslovujeme své upřímné uznání a chválu pro všechny podniky, jak učinit méně
bolestným přesídlení uprchlíků z jednoho státu do druhého. Tyto podniky odpovídají
zásadám pravého bratrství a opravdové křesťanské lásky. Všechny lidi poctivě
smýšlející vděčně zde upozorňujeme na práci, kterou v této tak citlivé věci vykonávají
různé mezinárodní organizace. Pro všechny, kdo chtějí Božímu milosrdenství otevřít svá
srdce, směřuje bula papeže Františka Misericordiae Vultus – Tvář milosrdenství, v níž
pokračujeme čl. 5: Jubilejní rok bude zakončen liturgickou slavností Krista Krále 20.
listopadu 2016. V tento den, po uzavření Svaté brány, budeme naplněni pocity vděčnosti
a díků Nejsvětější Trojici, že nám darovala tak mimořádný čas milosti. Svěříme život
církve, celé lidstvo a nezměrné veškerenstvo Kristu Pánu, aby udělil svá milosrdenství
jako jitřní rosu dějinám, o jejichž plodnost budou všichni usilovat. S přáním, aby
budoucí roky byly prostoupeny milosrdenstvím, šly vstříc každému člověku a přinášely
dobrotu a Boží něhu! Kéž ke všem, věřícím i vzdáleným, dojde balzám milosrdenství
jako znamení Božího království, které je již mezi námi.
Mgr. Vladimír Měřínský
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Pořad bohoslužeb v září 2016 – farnost Újezd
1. září : Čtvrtek
Ferie,

18.30 Dr.:
15.30 Új.:

2. září : Pátek
Ferie
3. září : Sobota
Sv. Řehoře Velikého,
papeže
a učitele církve

19.00 Sl.:
6.30 Új.:
16.00 Lo.:

7.00 Új.:
4. září : Neděle
23. neděle
v mezidobí

5. září : Pondělí

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

Bl. Terezie z Kalkaty

Za zemřelé rodiče Kořenkovy jejich 2syny,snachu,zetě
a za duše v očistci
Za + Rudolfa Hlavičku, syna Josefa, duše v očistci a
Boží požehnání pro živou rodinu
Za + Josefa Šimonů, dceru, snachu, rodiče z obou
stran, živou a + rodinu a duše v očistci
Za farníky
Za + Ludmilu a Stanislava Belžíkovy, Marii a Jana
Šuráňovy, hojnost darů Ducha svatého pro jejich živé
rodiny a duše v očistci
Za + Vladimíra Kráčalíka, rodiče z obou stran, jejich +
děti, duše v očistci, dar zdraví a Boží požehnání pro
živou rodinu.
Za + Antonína Máčalu (výroční mše sv.)
Za farníky
Za + Jana Jarušku (výroční mše sv.)
Za zemřelé rodiče Kozubíkovy, dva syny, dar zdraví a
Boží požehnání pro živou rodinu

6. září : Úterý
Ferie
7. září : Středa
Sv. Melichara
Grodeckého, kněze
a muč.
8. září : Čtvrtek
Svátek Narození
Panny Marie

18.30 Dr.:

18.30 Dr.:

Za + rodiče Barcuchovy, jejich děti, dar zdraví pro
celou rodinu a duše v očistci.

9. září : Pátek
Sv. Petra Klavera,
kněze

15.30 Új.:

Za zemřelou Dagmar Čvandovou a její sestru
Stanislavu, prarodiče Čvandovy a Benešovy a Boží
požehnání pro živou rodinu.
Za Marii a Františka Machů, rodiče, zetě a pomoc
Boží pro živé rodiny

15.30 Új.:
19.00 Sl.:

Za + rodiče Machů, vnuka, rodiče Kostkovy, živou a +
rodinu z obou stran
Za + rodinu Andrysovu a Jálovu a Boží požehnání za
živou rodinu.
Za +Karla a Aloiseii Šůstkovy, rodiče, + sourozence a
ochranu Boží pro živou rodinu

KA

SJ

KA
SJ
RZ
MJ

SJ

MJ

SJ

19.00 Sl.:

ČR
16.00 Lo.:
10. září : Sobota
Bl. Karla Spinoly,
kněze a mučedníka

Sobotní památka
Panny Marie

18.00 Dr.:
19.00 Új.:
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Za + rodiče Martincovy, jejich dceru Františku
s manželem, Františka Hovězáka, rodinu Kadlecovu,
Brachtlovu, Nádvorníkovu, celou živou rodinu a duše
v očistci
Za + Jana Machů, zetě, nemocnou osobu a Boží
požehnání pro živou rodinu
Za + rodinu Strečanskou, Kollárovu, Štefkovu,
Košťálovu a za dar zdraví, Boží požehnání a dary
Ducha Svatého pro živou rodinu - Večer chval
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11. září : Neděle
24. neděle
v mezidobí
Pouť ve Vysokém
Poli
(Panny Marie
"Vysocké")
12. září : Pondělí
Jména Panny Marie
13. září : Úterý
Sv. Jana
Zlatoústého, biskupa
a učitele církve
14. září : Středa
Svátek Povýšení
svatého Kříže
15. září : Čtvrtek
Ploština : Panny
Marie Bolestné
16. září : Pátek
Sv. Ludmily,
mučednice
17. září : Sobota
Sobotní památka
PM

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

18.30 Dr.:
15.30 Új.:
19.00 Sl.:

Za zemřelé rodiče Stružkovy, zemřelého Jaroslava
Martinku, zemřelé prarodiče a ostatní zemřelé
příbuzné a Boží požehnání a dar zdraví pro živou
rodinu

AL
SV
AM
SJ

AM

Za zemřelou Marii Jurčagovu, zemřelého manžela
Josefa a dar zdraví pro živou rodinu
MJ
Za + manžela, rodiče z obou stran a Boží ochranu pro
živou rodinu

18.30 Pl.:

Za + rodinu Zichovu, Raškovu, Běloňovu a oběti
Ploštiny

15.30 Új.:
19.00 Sl.:

Za Pavla Barcucha ,rodiče,živou a zemřelou rodinu
Za + Karla Dubce, syna, dvoje rodiče, ochranu Boží
a dary Ducha svatého pro živé rodiny

OS

6.30 Új.:

Za + rodinu Sucháčkovu, Chromíkovu a Boží
požehnání pro živé rodiny
Za Františka Kozubíka, jeho bratra Miloslava, rodiče
Kozubíkovy, Jurčíkovy a + rodinu Krpenskou

SJ

16.00 Lo.:
7.00 Új.:
8.15 Sl.:

18. září : Neděle
25. neděle
v mezidobí

9.40 Új.:
11.00 Dr.:

19. září : Pondělí
Sv. Januária,
biskupa a
mučedníka
20. září : Úterý
Sv. Ondřeje, Pavla a
druhů, mučedníků
21. září : Středa
Sv. Matouše,
apoštola a
evangelisty
22. září : Čtvrtek

Za + Marii Machů (výroční mše sv.)
Za + rodiče Plškovy, neteř Petrů, prarodiče Šenovské,
dceru, syny a dar zdraví pro živou rodinu
Za + Oldřicha a Marii Martinkovy, jejich rodiče a Boží
požehnání pro živou rodinu.
Za farníky a poutníky

Za + Anastazii Machů (výroční mše sv.)
Za + rodiče Chmelovy, syna, vnuka, vnučku, +
příbuzenstvo, duše v očistci a živou rodinu
Za + Margaretu Bůžkovou a Františka Zvonka a za
živou rodinu.
Za živé i + Marie a Ludmily z Drnovic

ŠF
SJ
FLu
OS

SJ
17.30 Új.:

Za zemřelé rodiče Juřicovy, syna, rodiče Pomykalovy
a Boží požehnání pro živou rodinu.

18.30 Dr.:

Za + Jana Machů, zetě, rodiče Machů a Kupčíkovi, dar
zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu

15.30 Új.:

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

AM

19.00 Sl.:
18.30 Dr.:
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Za Josefa Janoše, za Josefa Štěpánika, jejich rodiče,
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Sv. Mořice a druhů,
mučedníků
23. září : Pátek
Sv, Pia
z Pietrelciny, kněze

duše v očistci, Boží požehnáni pro živou rodinu
15.30 Új.:
19.00 Sl.:

24. září : Sobota
Sobotní památka
PM

16.00 Lo.:

25. září : Neděle
26. neděle v
mezidobí

7.00
8.15
9.40
11.00

26. září : Pondělí
Sv. Kosmy a
Damiána
27. září : Úterý
Sv. Vincence z
Paula, kněze
28. září : Středa
Slavnost SV.
VÁCLAVA,
MUČEDNÍKA,
hlavního patrona
českého národa
29. září : Čtvrtek
Sv. Michaela,
Gabriela a Rafaela,
archandělů

6.30 Új.:

Új.:
Sl.:
Új.:
Dr.:

17.30 Új.:

Za Františka Urubka, bratra Miroslava, rodiče z obou
stran, neteř Marii a Boží ochranu pro celou rodinu
Za+ rodiče Váňovy, syna, dva zetě, snachu, jejich
rodiče a sourozence a dar zdraví pro živou rodinu
Za + rodiče Ambrůzovy, Vaňkovy, jejich + děti a Boží
požehnání pro živé rodiny
Za + rodiče Novosádovy, dceru Marii a dar zdraví pro
živou rodinu
Za občany Loučky
Za farníky
Za + Ivanu Pochylou (výroční mše sv.)
Za + Františka Strušku, dceru Marii, duše v očistci a
ochranu a pomoc Boží pro živou rodinu
Za zemřelé rodiče Hovězákovi, Pavelkovi, Bartošovi,
syna Františka a Svatopluka Navrátila, jejich rodiče,
sourozence, příbuzné, duše v očistci, pomoc Boží a
ochranu Panny Marie pro živé rodiny.

18.30 Dr.:

Za + rodiče Tiché, syna, rodiče z obou stran, dva zetě,
Viléma a Jana Kysučanovy a duše v očistci.

17.30 Új.:

Za + Jaroslva Častulu, rodiče z obou stran, +
sourozence a švagry, ochranu a pomoc Boží pro živé
rodiny.

SJ

ČR

KA
SV
RA
ČR
MJ

SJ

19.00 Sl.:
18.30 Dr.:

Za rodiče Tkadlecovy, rodiče z obou stran, Františka
Anderse, Františka a Annu Hnaníčkovi, duše v očistci,
dar zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu

15.30 Új.:
30. září : Pátek
Sv. Jeronýma, kněze
a učitele církve
19.00 Sl.:

Za + Marii Fiedorovu, 3 syny, dceru, rodiče Lukášovy,
dvě děti, rodiče Drgovy, + děti, živou rodinu Drgovu a
dar zdraví.
Za + Karla Mozgvu, + bratra, + tatínka a dar zdraví
pro živou rodinu.

KA

Pořad bohoslužeb - farnost Horní Lhota
1. září : Čtvrtek
Ferie, sv. Jiljí,
řeholníka
2. září : Pátek
Ferie

16.00 HL.:

Za + rodiče Majzlíkovy, syna, jeho manželku, rodiče
Pláškovy, za ochranu Boží pro celou živou rodinu

17.30 DL.:

Za Marii Maňasovou, živou i zemřelou rodinu
Večer chval

17.30 HL.:

Za členy živého růžence (Se)

3. září : Sobota
Sv. Řehoře Velikého,
Život farnosti číslo 9/2016
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papeže a učitele církve

9.00 HL.:
4. září : Neděle
23. neděle
v mezidobí
5. září : Pondělí
Bl. Terezie z Kalkaty
8. září : Čtvrtek
Svátek Narození
Panny Marie
9. září : Pátek
Sv. Petra Klavera,
kněze
10. září : Sobota
Bl. Karla Spinoly,
kněze a mučedníka
Sobotní památka P M

10.30 DL.:

19.00 Se.:

Za školní mládež s prosbou o Boží požehnání a dary
Ducha svatého pro žáky a učitele v nastávajícím
školním roce
Za + Stanislava Kudelu, Marii Slovákovu, syna Ivana,
dva manžely, rodiče Kudelovy a Boží ochranu pro
živou rodinu
Na poděkování za 60 let života, dar zdraví a Boží
požehnání pro živou rodinu

16.00 HL.:

Za + Josefa Boráně, rodiče z obou stran, duše v očistci
a dar zdraví pro živou rodinu

17.30 DL.:

Za + Bohumila Hubáčka, rodiče a celou + rodinu

17.30 HL.:

Za dvoje + rodiče, živou rodinu a duše v očistci

11. září : Neděle
24. neděle v mezidobí
Pouť ve Vysokém
Poli (Panny Marie
"Vysocké")

10.30 DL.:

15. září : Čtvrtek
Ploština : Panny
Marie Bolestné

16.00 HL.:

9.00 HL.:

Za + rodiče Šimoníkovy, syna, Boží ochranu a dar
zdraví pro živé rodiny
Za + Boženu a Aloise Maňasovy, vnučku Kamilku, +
rodinu Maňasovu, duše v očistci a Boží požehnání pro
živou rodinu
Za + Boženu Váňovu, rodiče, sourozence, manžele
Hradilovy, dar zdraví a pomoc Panny Marie pro živé
rodiny
Za zemřelého Stanislava Martince, rodiče z obou
stran. Dar zdraví a Božího požehnání pro celou živou
rodinu Martincovu a Hlavičkovu.

16. září : Pátek
Sv. Ludmily,
mučednice
17. září : Sobota
Sobotní památka PM

17.30 DL.:

17.30 HL.:

Za + Vladimíra Petrůva, tetu, rodiče z obou stran a
Boží požehnání pro celou živou rodinu

18. září : Neděle
25. neděle v mezidobí

9.00 HL.:
10.30 DL.:

Za farníky (sv. křest)
Za + rodiče Januškovy, Pláškovy, celou + rodinu a
Boží požehnání pro živou rodinu

19. září : Pondělí
Sv. Januária, biskupa
a mučedníka
22. září : Čtvrtek
Sv. Mořice a druhů,
mučedníků
23. září : Pátek
Sv, Pia z Pietrelciny,

19.00 Se.:

Za + Josefa Čechmánka, Annu Holasovu, celou živou
a + rodinu

16.00 HL.:

Za + Olgu Hovězákovu, dvoje rodiče, duše v očistci a
Boží ochranu pro živé rodiny

17.30 DL.:

Za + sestru Boženu Machovu
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kněze
24. září : Sobota
Sobotní památka PM

10.30 DL.:

Za živou a + rodinu Kovářovu, dar zdraví a Boží
milosrdenství pro živé rodiny
Za + Josefa Vaněčku, Zdenu Kolaříkovu, syna
Václava, dar zdraví a Boží ochranu pro celou rodinu
Za + Marii a Josefa Petrášovy, jejich rodiče a za celou
živou rodinu.

15.00 SE.:

Mše sv. a Mariánské večeřadlo (P. Stříž)

16.00 HL.:

Za Václava a Annu Maňasovy a celou živou
rodinu

17.30 HL.:
9.00 HL.:

25. září : Neděle
26. neděle v mezidobí
26. září : Pondělí
Sv. Kosmy a Damiána
28. září : Středa
Slavnost
SV. VÁCLAVA,
mučedníka, hlavního
patrona čes. národa

17.30 DL.:

29. září : Čtvrtek

16.00 HL.:

Sv. Michaela, Gabriela
a Rafaela, archandělů

30. září : Pátek
Sv. Jeronýma, kněze
a učitele církve

17.30 DL.:

Za zemřelou Marii a Františka Juránkovi, rodiče z
obou stran a celou zemřelou rodinu, duše v očistci a
Boží požehnání pro živou rodinu
Za zemřelého Václava Vaněčku, rodiče, prarodiče, dar
zdraví, Boží ochranu a pomoc pro živou rodinu

Pastýřský list otce arcibiskupa Jana k zahájení školního roku 2016
(dokončení ze str. 1)
Nejsme andělé a všichni hřešíme. Proto potřebujeme pokání a odpuštění. Kardinál
Dolan v jedné knize vzpomíná na manžele, kteří slavili 65. výročí svatby. Když se jich
ptal na jejich tajemství, manžel odpověděl: „Když jsme se brali, řekl nám kněz, že každý
večer před spaním si máme kleknout vedle sebe u postele, pomodlit se spolu Otče náš a
pak se jeden druhému omluvit za cokoliv, čím jsme jeden druhého zranili. Bez ohledu na
únavu, rozzlobení či rozrušení jsme nikdy neměli ulehnout, aniž bychom si řekli
„promiň“, když mezi námi něco skříplo. Měli jsme i hodně těžká období, ale toto jsme
dodrželi.“
Jak jednoduché! V manželství není důležité, kdo má pravdu, kdo vyhraje, ale kdo
více miluje, kdo umí z lásky odpouštět s vědomím, že on sám potřebuje odpuštění od lidí
i od Boha. Milosrdná láska nepohrdá spravedlností, ale ze soucitu ji překračuje, když
doplňuje, co druhý v lásce nedotáhl. Láska, která odpustí, nikdy odpuštěnou vinu
nepřipomíná, ale vidí druhého novýma očima jako očištěného.
Drazí rodiče, zaveďte tuto praxi do Vaší rodiny a naučte to i Vaše děti. Zachráníte
svou rodinu před nebezpečím rozpadu, dětem zajistíte lásku domova, na kterou mají
právo, a budete z nich mít radost i v budoucnosti. Nemůžete dát dětem nic většího, než
dobrou křesťanskou výchovu. Skvělé zkušenosti by nám mohli vyprávět rodiče, kteří své
děti svěřili, zasvětili Bohu rukama Panny Marie, kteří je ve svém srdci přinášeli na mši
svatou už od početí, nebo tehdy, kdy se v dospívání od Boha vzdalovali. Bůh je
nezklamal a Panna Maria se ukázala jako dobrá matka a mocná přímluvkyně, jako
spolehlivá průvodkyně na cestách i pro ty, kteří bloudili.
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Všem rodinám diecéze denně posílám požehnání, zvláště v tomto roce milosrdenství,
a prosím Boha, aby nechal své uzdravující milosrdenství vítězit ve Vašich srdcích a v
celých rodinách.
Váš arcibiskup Jan
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Během 8 večerů mají
manželé příležitost
popovídat si o tématu
večera, i o důležitých
otázkách, na které ve
spěchu všedního dne
nezbývá čas.
Kdy: vždy v pondělí od
3. října do 28. listopadu v
19 h
Kde: sál Pastoračního
domu ve Val.
Kloboukách
Cena: 2000 Kč/pár
Přihlašujte se v Centru
pro rodinu: tel.
605206302, meil:
ceprovalk@seznam.cz.
Je možné se přihlásit jen
na první večer, a pak se
rozhodnout, zda
pokračovat dál.
www.valasske-klobouky.dcpr.cz www.manzelskevecery.cz

SKUPINY ÚKLIDU
Dat. :

Újezd :

kostelů v září 2016
Drnovice : Slopné : Dolní Lhota:

____________________________________________________

3.9.:
10.9.:
17.9.:
24.9:

8.
9.
10.
11.

11.
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

9.
1.
2.
3.
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