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ROK MILOSRDENSTVÍ
V posledních letech jsme my, věřící křesťané
měli možnost plněji prožívat svou víru, ji upevňovat
a vyznávat díky aktivitám, ke kterým nám vybízel
Svatý otec skrze celou církev, nebo také naše místní
církve. Byl to jednak rok Eucharistie, pak náš
Eucharistický kongres a letos prožíváme s celou
církví rok milosrdenství. Všechny tyto nabídky
duchovních darů nám mají pomoci intenzívněji
prožívat svou víru jak osobně, tak také tím, že
budeme pomáhat na cestě víry svým bližním.
Rok milosrdenství pomalu končí, brány se
zavřou a my si klademe otázku, co nám tento rok
přinesl, jak se Boží milosrdenství projevilo v mém
duchovním životě, a co jsem udělal pro své bližní.
V našich farnostech jsme si naplánovali přípravu
k přijetí svátostí. Jsou u nás bratři a sestry, kteří nebyli rodiči ve víře vychováni, nebo
pro nedostatečné svědectví v rodině nedokázali z dětské víry dozrát v dospělého
křesťana a život podle víry buď zcela, nebo téměř zcela opustili. Právě těmto jsem
chtěl v roce milosrdenství nabídnout přípravu k přijetí svátostí. U někoho to je svátost
biřmování, ale někteří Boha teprve hledají a dosud nebyli pokřtěni, nebo dosud
nepřijali Eucharistii. Co jsme v naší farnosti nestihli během roku milosrdenství, rád
bych začal s přípravou a dokončil ji v roce příštím. Proto prosím všechny, kteří máte
mezi svými přáteli ty, kteří nežijí svátostným životem, ale víra jim není lhostejná, aby
využili příležitosti roku milosrdenství a dobře se připravili k přijetí svátostí, které
dosud nepřijali. Buďte apoštoly těmto lidem, pomozte jim na cestě za Kristem. Všem,
kterým není stav duchovního života u svých příbuzných a přátel hostejný, děkuji a
žehnám Vám.
Otec Jan

Telefonní číslo farního úřadu v Újezdě :
731 619 849
Telefonní číslo farního úřadu v Horní Lhotě : 605 206 320
Život farností číslo 10/2016
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ÚMYSLY APOŠTOLÁTU 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 říjen 2016:
Úmysl všeobecný: Aby novináři při výkonu svého povolání byli vždy obdařeni úctou k pravdě a
vytříbeným smyslem pro etiku.
Úmysl misijní: Aby světový den modliteb za misie obnovil ve všech křesťanských
společenstvích radost a odpovědnost za zvěstování evangelia.
Úmysl národní: Ať se náš národ vrátí ke svým křesťanským kořenům a naši biskupové ať mají
odvahu svým slovem se jasně vyjadřovat k problémům ve společnosti.

Z FARNÍCH MATRIK :
Svou společnou cestu před Božím oltářem začali v září 2016:
17. září :
Vlastimil Wilder
Vendula Garguláková

Olomouc
Olomouc

24. září :
Robin Barcuch
Martina Bodláková

Vysoké Pole
Drnovice

V měsíci září 2016 odešli na věčnost a byli pohřbeni:
1. září 2016:
Božena Frýželková
Újezd 199
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75 let

10. září 2015:
Marie Hlavičková
Loučka 111

63 let
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Desatero radostného života
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Každý den pros Pána Boha, aby ti dal radost.
Snaž se o úsměv a klidnou tvář i v nepříjemných situacích.
Často si v duchu opakuj: Bůh mne miluje a je stále se mnou.
Snaž se bez přestání hledat dobré stránky bližního.
Nestěžuj si a neposuzuj, protože nejvíc toto skličuje a znechucuje člověka.
Věnuj se svým povinnostem s ochotným srdcem.
Neúprosně zaháněj ze svého srdce jakýkoliv zármutek.
Dobrosrdečně se věnuj svým hostům.
Zapomeň na sebe a snaž se povzbudit trpícího bližního.
Rozšiřuj radost okolo sebe a jistě ji pocítíš i v sobě.

Malé děvčátko….
Na ulici jsem viděl malé děvčátko, zkřehlé a chvějící se zimou v lehkých šatečkách, jen
s malou nadějí na slušné jídlo. Rozhněval jsem se a řekl jsem Bohu: „Jak toto můžeš
dovolit?“
Bůh chvíli mlčel a potom úplně náhle povídal: „Já jsem s tím ale něco udělal: STVOŘIL
JSEM TEBE!“

Cesty českého národa
19. díl
JAK SE ZAVÁDĚLO KATOLICKÉ NÁBOŽENSTVÍ V NAŠÍ VLASTI
PO BÍLÉ HOŘE?
Přiznáváme tedy, že se k opětovnému zavedení náboženství katolického užilo násilí
dle názoru nás nyní žijících v mnohém ohledu zavrženíhodného. Ale pravdou dějepisnou
není, že se užilo jen násilí. Naopak. Arcibiskup Harrach psával do Vídně, že se násilím,
jehož se někteří vojenští a jiní pánové při tom dopouštějí, veliké dílo obrácení Čechů kazí
a zdržuje. Roku 1635 vydal Harrach nařízení kněžstvu, aby se nastupovalo proti
jinověrcům mírně, neboť ne vojsko a rámě světské, ale pořádné kázání a poučování, to
jsou misie katolické. Také v instrukci Adama Popela z Lobkovic bylo výslovně
podotknuto, že se má k nekatolíkům zachovat mírnost a šetrnost. Zprávy o misiích
jezuitských vesměs svědčí, že nedělo se při nich nic násilného, nýbrž jen nadšením pro
věc a mravným životem působeno na lid nekatolický bez patrného výsledku.
Čistou pravdou v tom ohledu jest toto: V městech a osadách zdržovali se tajně přese
všecky zákazy kazatelé protestanští a ti dovedli často lid takovou hrůzou proti přišlým
kněžím naplnit, že se jich děsil, před nimi jako plachá zvěř prchal a vůbec do kostela jíti
nechtěl, ano kněží katoličtí byli až v nebezpečenství života. A v tom počínání jejich
udržovali je často měšťané sami. Z těch příčin přicházelo ovšem mnohdy před nebo
s kněžími vojsko do osad, ale nepřišlo nutit přímo, nýbrž jen nepřímo k zastrašení a
vyhnání štváčů a k ochraně kněží a lidí, kteří chtěli kázání poslouchat. Že vojsko tehdejší
Život farností číslo 10/2016
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všelicos nesprávného ztropilo, to víme dobře, ale neschvalujeme. Do té míry bylo tedy
užito pomoci vojska. Jinak však působilo se jen poučováním a povzbuzováním.
Prvními pracovníky v tom ohledu byli kněží Tovaryšstva Ježíšova, čili jezuité. Boží
Prozřetelnost zavedla je do naší země. Úkolem tomuto řádu od Boha uloženým bylo
zastaviti postup protestantismu a šířiti víru v zemích, kde nebyla, v náhradu za odpad
protestantů. Jezuité taky skutečně postup protestantismu zastavili, a odtud ta zášť
prvotních kazatelů protestantských, odtud ty potupy, ty pomluvy řádu toho vzaly svůj
počátek, ač byli a jsou mezi jezuity muži učení, svatostí života tak znamenití, že jejich
tupitelé nejsou hodni „ani řemínků obuvi jejich rozvázati“. Tato zášť proti jezuitům
vznikla pak působením novějších nevěrců namnoze i do lidu katolického, a mnozí, jinak
dobromyslní spisovatelé, opisujíce protestantské (a jansenistické) spisy o jesuitech
(jansenismus – přísný teologický směr vedoucí k náboženskému pesimismu, církví
odsouzen), dovedli to tak daleko, že slovo „jezuita“ jest mnohým i vzdělaným lidem asi
tolik, jako dětem strašidlo v báchorkách.
Jezuité jsou lidé, a nebylo by divu, kdyby leckterý z nich v něčem pochybil, a to
zavrhujeme všichni. A jestliže chybili někteří v něčem při obrácení Čechů na víru
katolickou, netají toho žádný katolík. Ale v celku vykonali v Čechách jezuité dílo
obrácení předků našich s velikou obětavostí, horlivostí a láskou k ubohému, často až
k zvířecímu životu skleslému lidu. Báchorka jest to, že přišli šířit němčinu. Při nastoupení
jezuitů k obrácení Čechů po bitvě na Bílé Hoře nebylo již téměř co němčiti, a co přece
ještě se poněmčilo, to stalo se vlivem nové i domácí šlechty a později josefinismem. A
jestli by přece někteří byli němčině přáli, nebylo to úmyslem katolické církve.
Překroucený dějepis vidí v porážce protestantské šlechty po Bílé Hoře panovníkem
katolickým – porážku Čechů katolickou církví. A následkem této nepravdy vidí
v kněžích, kteří Čechy na víru katolickou obraceli, zvláště v jezuitech – hubitele české
národnosti.
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 mládež našich farností)
Co se událo v měsíci září?
Mládežnická mše svatá a večer
chval v Újezdě
Nový školní rok jsme zahájili společně
s mladými lidmi z okolních farností na
mládežnické mši svaté s tématem:
„Mám Boha, tak na co potřebuju
církev?“ Moc pěkně nám ho přiblížil
celebrující kněz ze Slavičína P. Marián
Život farností číslo 10/2016
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Dej. Vysvětlil, že nejde o to, jaké špatné věci vidíme na fungování církve (a nezastírejme,
že žádné nejsou), ale musíme si uvědomit, že církev je společenství, které tvoříme my –
věřící. Máme různé chyby i dobré vlastnosti, ale dohromady jsme jedno tělo. Samotný
člověk bez společenství v životě funguje jen těžce. Můžeme se navzájem podporovat,
poučovat, pomáhat si. Takže je jen na nás, jakou církev si tvoříme.
Následoval večer chval. Chvály se opět rozjely po prázdninové pauze a opět nezklamaly!
Krásnou atmosféru dotvářely prapory, jimiž účastníci mávali ke chvále Boží.
Nadchla tě atmosféra mládežnické nebo chval? Tak určitě doraz na další!!!
Klára Mačková

Akce na měsíc říjen
7.října
8.října
21.–22.října

Večer chval v Dolní Lhotě (17:30)
Večer chval v Újezdě (19:00)
Modlitební řetězec 24 hodin (Bohuslavice)

Citát měsíce
Dobré je mít těžkosti – to činí člověka více přemýšlejícím a milosrdnějším.
(sv. Terezie z Lisieux)

Svatí z kalendáře
Sv. František z Assisi
svátek 4. října
Patron: Itálie (od r. 1939), Assisi, Filipín, ekologie a
ochránců přírody, chudých, kupců, tkalců, skautských
vlčat, tapetářů, vzýván proti bolestem hlavy a proti moru
Postavení: zakladatel řádu OFM
Atributy: beránek, bořící se dům, kříž, lebka, lilie, ptáci,
říšské jablko, serafín, stigmata, vlk, zeměkoule
Úmrtí: 1226
Byl synem bohatého obchodníka v Assisi a z lásky ke
Kristu všechno opustil. V době, kdy se materialismus
rozrůstal i v údech Církve, začal ji František obnovovat
nastoupením cesty v absolutní chudobě a životem podle
evangelních rad. Založil nový řád "Menších bratří"
(Minoritů) i jeho františkánské větve pro ženy a laiky žijící ve světě. Prioritou a nejvyšší
hodnotou v jeho životě byla LÁSKA. S ní souvisel i jeho soulad s přírodou. Jeho
nejhlubší láska k Spasiteli a touha po spáse duší byla doplněna darem stigmat, která ho
ještě více připodobnila ke Kristu. Zemřel ve věku 44 let.
Život Františka a jeho druhů byl přes maximální chudobu neobyčejně bohatý. František
byl mužem chudoby a ještě víc Kristova kříže, na který silou lásky přibil vlastní vůli.
V tomto spojení s Kristem a v jeho lásce začal dobývat svět.
Život farností číslo 10/2016
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Předsevzetí a modlitba:
Františkův vzor mne musí motivovat k lásce a rozdávání. Každý den je určen k lásce a k
rozdávání radosti. Připomenu si to a budu si pamatovat, že můj život se má vyznačovat
radostí, stejně jako Františkův, i přes všechna trápení.
Bože, Tys povolal svatého Františka, aby svým životem ukazoval cestu chudoby a pokory
a stal se živým obrazem Krista; dej nám svou milost, abychom se i my stávali Kristu
podobnými a mohli se radovat ze 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.
(z denní modlitby breviáře)

Slovníček
Stigma, stigmata
(z řec. στιγμα [stigma] - „znamení", „vpálené znamení", „stopy
utrpení"). Tajemné krvavé rány na těle člověka podobné ranám
ukřižovaného Ježíše Krista, jež takový omilostněný stigmatizovaný člověk obdrží nadpřirozeným způsobem a jež jsou vědecky
nevysvětlitelné (vyloučíme-li podvodné úkazy). Nejznámějšími
nositeli stigmat byli sv. František z Assisi (historicky první
nositel stigmat), sv. Kateřina Sienská, Padre Pio, Anna Kateřina
Emmerichová, Terezie Neumannová a mnozí další.

Duchovní injekce
O křesťanských idolech, vedoucích mládeže se zlatými vlasy a podobných
zjevech
Máte křesťanské idoly? Nemyslím tím výhradně světce, známé evangelisty nebo
kazatele, ale jednoduše lidi, ke kterým vzhlížíte. Obyčejní lidi, ze kterých Pán doslova
září. Betty, co krásně tancuje ve chvalách a čistota z ní jakoby odkapává. Johanka s
nakažlivou radostí. Soňa, neuvěřitelně organizačně schopná a zároveň vedená Duchem
svatým. Mladí muži ze setkání chval, tak očividně plní lásky k Ježíši. Šárka a její pohled
plný pokoje. Lucka, vždycky připravená se za druhé modlit a povzbudit je obrazy, co
dostává od Boha. Pomyšlení na ně mě těší, to je slabé slovo, spíš mě uchvacuje ta
nádhera, co do nich Bůh vložil.
Do nedávna ale vzápětí následoval smutek, zahanbení. Smutek nad krásou, která mi je
nedosažitelná. Já taková nejsem - a ďábel vzápětí našeptává proč. Nečteš si dost Bibli,
nevěnuješ dost času Pánu a vůbec - vždyť ty víš, kde to máš s hříchem nahnuté. Jo,
modlila ses za to - ale kolikrát už a jak to vypadá teď? S tou čistotou to není tak valný,
nemyslíš?
Pokládala jsem se vlastně za "druhotřídního" křesťana a bylo mi z toho těžko. Až
minulý týden mi to seplo. V Boží rodině není hierarchie (mimo Otce a Syna), žádné
kasty, žádné lepší a horší děti. Znovu jsem Bohu vyznala, co dělám špatně, a pochopila:
teď jsem čistá. Bůh může vrátit, napravit, i to, co je lidsky nemožné. Nevede účty,
nepočítá škraloupy, to přece známe už z besídky, tak proč to najednou musím znovu
objevovat?
Život farností číslo 10/2016
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Poslední dobou mě fascinuje příběh cizoložné ženy. Kolik kázání se dnes, stejně jako
v minulosti, věnuje hříchu, konkrétně šestému přikázání, kolik knih bylo na toto téma
napsáno, kolik slov a pomluv proneseno... Nemyslím, že je to špatně (kromě těch pomluv
samozřejmě), jen mě ve srovnání s tím zaráží, jak málomluvný byl v tomto případě Ježíš.
Jeho tiché psaní do písku sice vydalo za mnoho slov, ale stejně: s ženou poté o samotě
nevede pastorační rozhovor, nevede ji k vyznávání hříchů, nemodlí se za ni, nekáže jí.
Jedna jediná věta, pár sekund - a je s hříchem hotov. Stačilo mu tak málo, protože později
zaplatil tak mnoho...
Díky Bohu jsem si mohla uvědomit, že není jediná věc mého života, která by pro
Ježíše byla nepřekonatelná. Nic ze mě nemůže udělat "dítě druhé kategorie" (pozorujete,
jak absurdně to zní? zvlášť pokud víme, jak milujícího máme Otce...) - pokud mu svůj
hřích vydám. "Ani já tě neodsuzuji."
Zároveň - a to je stejně důležité - si nemůžu dovolit ten luxus si nějaký hřích jen tak
uchovávat, něco neřešit, odložit, vymluvit se na to, že tohle je zkrátka moje slabost...
Nechci být přece pro Krále nepoužitelná, navíc odkázaná na vlastní síly. "Jdi a už
nehřeš." Neboli "stay pure"... 100% tolerance k hříchu v minulosti, 0% tolerance k
hříchu v současnosti, tohle se chci vážně pamatovat.
Převzato z blogu na signaly.cz

Křesťan a islám
(2)
Je Alláh tímtéž Bohem jako náš Bůh Otec, Syn a
Duch Svatý?
Právě v této věci jsou věřící silně znepokojováni
odlišnými hodnoceními totožnosti a odlišnosti Boha
judaistů, křesťanů a muslimů. Jedni tvrdí, že je to
tentýž Bůh, jiní zase, že tomu tak není, neboť
odlišnosti jsou značné.
V dané souvislosti si dovolíme připomenout, že II. vatikánský koncil se zabýval také
otázkou našeho poměru k islámu. Klíčový text z deklarace Nostra aetate, čl. 3, je vhodné
uvést v plném znění:
„Církev se dívá s úctou také na muslimy, kteří se klanějí jedinému Bohu, živému a o
sobě jsoucímu, milosrdnému a všemohoucímu, stvořiteli nebe a země, který promluvil k
lidem. Jeho rozhodnutím, i tajemným, se snaží podrobit celou duší, jako se Bohu
podroboval Abrahám, na něhož se islámská víra ráda odvolává. Ježíše sice neuznávají
jako Boha, ale uctívají ho jako proroka, ctí jeho panenskou matku Marii a někdy ji i
zbožně vzývají. Kromě toho očekávají den soudu, kdy Bůh vzkřísí všechny lidi a odplatí
jim. Proto si váží mravního života a Boha uctívají zejména modlitbou, almužnami a
postem.
Jelikož během staletí povstalo mezi křesťany a muslimy nemálo rozbrojů a
nepřátelství, vybízí posvátný sněm všechny, aby zapomněli na to, co bylo, aby se upřímně
Život farností číslo 10/2016
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snažili o vzájemné porozumění a aby společně chránili a podporovali sociální
spravedlnost, mravní hodnoty, mír a svobodu pro všechny lidi“ (NA, čl. 3).
Konec článku jednoznačně vylučuje, že by někdo mohl vést proti muslimům válku a
ospravedlňovat to jako náboženský boj křesťanů! Existuje nějaký podobně autoritativní
výrok ze strany islámské komunity, který by obdobným způsobem zapovídal násilí
páchané na křesťanech?
Řada společných prvků naší víry s islámem je nepochybná. Méně je však známo, že v
původním návrhu textu byla formulace: „… kteří se klanějí s námi jedinému Bohu …“
Koncilní otcové však toto vyjádření valnou většinou hlasů odmítli jako upřílišněné, což
ukazuje nejenom na odlišnost mezi naším Bohem a Alláhem, ale také na nemožnost kultu,
který by křesťané Bohu prokazovali spolu s muslimy!
Jak řešit právě nastíněné dilema? Podle našeho soudu je nezbytné velmi dobře
rozlišovat pohled tak říkajíc „shora“ a „zdola“. Při pohledu shora, tak říkajíc od Boha
směrem ke světu, je třeba říci: ano jedná se o jediného Boha stvořitele a Pána světa. Z
tohoto hlediska máme jediného Boha.
Při pohledu zdola jde však o odlišnou míru poznání tohoto Boha ze strany křesťanů a
muslimů, jak se odráží v jejich posvátných knihách. Ve hře je také odlišná přístupová
cesta k tomuto jedinému Bohu. Sám Pán Ježíš říká o poznání Boha ve Starém zákoně
následující:
„Všechno je mi dáno od mého Otce; a nikdo nezná Syna než Otec; ani Otce nezná
nikdo než Syn – a ten, komu to chce Syn zjevit“ (Mt 11,27).
Jestliže celé předchozí poznání Boha cestou starozákonního zjevení je nyní ve
srovnání s plností poznání Boha díky zjevení, jež je nám darováno ve vtěleném Synovi, v
určité nadsázce prohlašováno za neznalost, pak to ještě více musí platit o obrazu Boha v
islámu.
Shrňme to ještě jednou: Ano, Boha stvořitele a zachránce jako tajemství máme
stejného spolu s judaisty a muslimy, ale naše poznání Boha jako Otce, Syna a Ducha
Svatého vysoce překračuje to, co o Bohu vědí vyznavači ostatních monoteistických
náboženství. V modlitbě a v životě tato odlišnost hraje zásadní roli. Nesmíme zapomínat
na to, že tajemství Boha Otce, Syna a Ducha Svatého je první pravda naší víry i našeho
křesťanského života a že všechny ostatní pravdy víry mají být chápány ve světle
ústředního tajemství Nejsvětější Trojice (srov. Katechismus katolické církve, čl. 234).
V dané souvislosti si dovolíme připomenout, že ta náboženská společnost, která
nevyznává Trojjediného a Ježíše Krista jako Božího Syna a Syna člověka, nemůže
vstoupit do křesťanského ekumenického dialogu, a proto nemůže být přijata do Světové
rady církví.
Řečené se rozhodně nepříčí právu na náboženskou svobodu, kterou přejeme všem
lidem. Nepříčí se to ani úctě k individuálnímu svědomí. Jde pouze o jasné vymezení toho,
co je klíčové pro křesťanskou identitu, a na to má Kristova církev plné právo, ba je to
dokonce její svatou povinností.
Rozebírat to, k čemu vede striktně jednoosobová koncepce Boha (Alláh) na jedné
straně a trojosobový obraz Boha kupříkladu v oblasti pojímání společnosti, by si vyžádalo
mnoho místa. Upozorníme jen na některé souvislosti. Jelikož Bůh křesťanů je jako
trojosobový věčně sám v sobě dialogický, křesťané dnes vytrvale usilují o dialog s
druhými, mezi něž patří i muslimové. Monologický Bůh ale takovou pohnutku k dialogu
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nepředstavuje, a proto se nesmíme divit, že muslimové jsou v této věci naladěni na jinou
strunu. Křesťanský obraz Boha nás vede k tomu, abychom odlišnost neničili a abychom
na druhých spravedlivě vnímali to pozitivní. Známe některé texty z oblasti islámské
teologie a nikde jsme tam nenalezli podobně pozitivní hodnocení křesťanství ze strany
muslimů, jakým je výše citovaný text II. vatikánského koncilu. Velmi často tam ale
nacházíme tvrzení, že křesťané jsou modloslužebníci. Jestliže my křesťané tvrdíme, že i
ti, kdo vyznávají islám, mohou dojít spásy díky milosrdenství Trojjediného, tedy skrze
Ježíše Krista a díky působení Ducha Svatého, byť si to oni sami neuvědomují, žádné
podobné tvrzení o křesťanech jsme u muslimů neshledali, což neznamená, že nic
takového se někde nemůže vyskytovat, rozhodně to ale není převládající mínění. Problém
tkví v tom, že v oblasti islámu neexistuje žádná ústřední autorita, kterou bychom mohli
vnímat jako směrodatnou při vyjadřování toho, co je pro muslimy závazné. Určitou
výjimkou, potvrzující vyřčené pravidlo, by mohlo být postavení a autorita íránských
imámů v šíʼitské formě islámu, k níž se hlásí asi 15 procent z celkového počtu vyznavačů
Koránu. Knihy muslimských učenců jsou tedy v zásadě více méně jejich soukromým
výkladem, a těch je velmi mnoho, a proto není snadné se v tomto množství knih a
názorových proudů orientovat.
K tomu, co jsme právě řekli, je třeba upřímně podotknout, že křesťanská teologie v
minulosti nedokázala vždy dostatečně přesvědčivě lidem ukazovat na tajemství Trojice
jako vzor dialogu. Mnoho věřících vlastní víru v Trojjediného nemělo a nemá dostatečně
promyšlenou, a proto snadno upadají do myšlenkových stereotypů, které zralému
křesťanství nečiní zadost. Ke kultivaci našich schopností vést dialog jistě přispěla také
filosofie. Z reflexe destruktivních důsledků evropských náboženských válek 17. století
vzešla idea náboženské tolerance. Zároveň je ale třeba podotknout, že mezináboženský
dialog není jen intelektuální záležitost, protože ve hře je bytostné životní přesvědčení
zúčastněných.
pokračování příště (Můžeme se modlit spolu s muslimy?)
z publikace Křesťan a islám připravil Vojtěch Chupík

Z pamětní knihy farnosti Horní Lhota.
Náboženské poměry dle zaznamenání P. Jana Hazuky, faráře v Horní Lhotě
v letech 1928-1942
Pokračujeme záznamem z hornolhotské farní kroniky, který je ze závěrečné čtvrtiny
třicátých let dvacátého století, jež jsou dozníváním tzv. Masarykovy první republiky, o
jejímž neslavném konci bylo rozhodnuto o nás bez nás v Mnichově. Tento byl neúprosně
dán jit 28. října 1918 resp. Daleko dříve. Zde bychom si měli připomínat z Palackého listu
do Frankfurtu. Tuto Magnu chartu českého národa by se měl každý čech naučit zpaměti a
říkat si ji v poledne i večer. Palacký tam říká jasně a pro všechny časy: Český národ může
žít buď v souručenství středoevropských národů (tj. v čase Palackého Rakousko), nebo
pod německým nebo pod ruským panstvím, čtvrté možnosti není. Vše jsme poznali. To
nám má v současnosti připomínat jistou obtížnost a náročnost umění demokraticky žít a
zabránit jejímu možnému zneužití. Masaryk věděl a zdůrazňoval, že hlavní nebezpečí pro
demokracii tkví nejen v okolních zemích, ale ještě více ve vlastnictví, ne vždy dostatečné
mravní a humánní vyspělosti samotných občanů. Nepomůže samostatnost či suverenita,
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pokud nedokážeme provést revoluci hlav a srdcí.“ To je prohloubení mravní a citové.
Dnes je po tolika letech totality pro naši demokracii nebezpečí spíše uvnitř, v celkově
slabé mravní vyspělosti mnoha občanů.
Vstupem do Evropské unie jsme chráněni silou severoatlantického paktu – to vše
v zájmu rozkvětu společenství, vědomi si situace a nebezpečí současného světa. (M.
Machovec, Česká státnost). Příkladem a ukazatelem ke šťastné budoucnosti našeho
národa nám jistě je vyznačen na modré vlajce EU, vlající na pražském hradě „Dvanáct
hvězd kol tvojí hlavy, Maria…“ K roku 1936 P. Hazuka poznamenává, že 4. října tehdy
konána slavnost díkůčinění za žně, ze Sehradic a z Dolní Lhoty přišel velmi četný průvod
na služby Boží, při níž obětována svíce na poděkování za úrodu. Dne 11.10. konáno za
velmi příznivého počasí patrocinium sv. Dionýsia. Nával lidu byl velký, takže mnoho lidu
bylo při mši svaté venku, třebaže jsou na ten den dvoje služby Boží. Dne 28. října zvláště
letos oslavován svátek svobody. Všechny spolky korporativně a s hudbou zúčastnily se
služeb Božích o půl desáté hodině. Po nich byla ve škole školní oslava, dětská besídka a
slavnost u „lípy svobody“. Tamtéž promluvil pan farář řeč o pravém vlastenectví katolíků
v republice. Dne 8.12. uspořádána slavnost všech dívek ve farnosti a celá farnost
zasvěcena ochraně Panny Marie bez poskvrny počaté. Dne 19. a 20. konána pobožnost
s promluvami pro jednotu Orla, všichni členové byli společně u svatého přijímání v počtu
192, počítaje v to i žáky a žačky. Poslední den v roce poprvé o půl páté hodině zavedena
pro farníky děkovná pobožnost před vystavenou Velebnou Svátostí oltářní.
Léta Páně 1937
Prvního ledna sešel se poprve již 27/12 sestavený odbor farní „Ludmila“ k první
schůzi, jak pracovat charitativně ve farnosti. Podána žádost úřadům za schválení spolku.
Druhého ledna podařilo se získati faráři Janu Hazukovi, Dr. Galla, lékaře z Poděbrad,
který v exekuci koupil lesní statek v Horní Lhotě, že ač jsa bez vyznání, uvolil se
dobrovolně platit kostelní přirážku, která činí 60 % z celého obnosu. Ovšem jest
nebezpečí, že členové konkurenčního výboru svým jednáním mohou tuto ochotu doktora
Gally zviklati. Dne 7. února byla přivezena v Praze za 700 kč. i s podstavcem koupená
nová socha sv. Terezičky o Ježíška a po slavnostním proslovu pana faráře posvěcena.
Zavedena též pobožnost ke sv. Terezičce od Ježíška. Dne 23. února zadáno vystavění
nových varhan pro farní kostel panu Josefu Juříkovi, varhanáři v Uherském Brodě, které
má do první neděle v říjnu na slavnost poděkování postaviti úplně. Cena varhan smluvena
na 25 000,-- Kč, kromě dovozu a platu pomocných dělníků. Dne 26. a 27. února a 28.
února konáno triduum či duchovní obnova pro celou jednotu Orla ve farnosti
s přednáškami, se společnou svatou zpovědí a společným svatým přijímáním, při níž
všichni členové obnovili orelskou přísahu.
Sedmého března po službách Božích byla slavnost ve škole narozenin prezidenta
Masaryka „osvoboditele“. Zúčastnily se jí všechny spolky z farnosti. Prvního dubna opět
dovolen provoz na nové silnici přes hory do Zádveřic až do odvolání. Dne 4. Května
schválila školní komise místo blíže kostela pro postavení nové školy, ale asi ke stavbě
brzy nedojde, pro odpor některých ve školním výboru, ač obec má již složeno na školu
přes 100 tisíc. Viděl o vizitaci kanonické 20.5.1937 děkan V. Strmisko děkan +
konkomisař.
Pokračování příště
Mgr. Vladimír Měřínský
Život farností číslo 10/2016
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ŽIVOT A POSLÁNÍ KŘESŤANŮ V CÍRKVI A VE SVĚTĚ
Sněm jako událost obdarování a nového porozumění
(Církev dnes)
Prožíváme mimořádný rok milosrdenství. Jako člověka, který svoji aktivní část života
věnoval práci s mládeží těší a oceňuje její současné úspěchy sportovní, studijní ale i
kulturní či umělecké, zaujal mne v této souvislosti zejména inspirativní počin studentů
Střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích, kteří podle návrhu někdejší
její studentky Alenu Kubcové vytvořili překrásnou sochu sv. Anežky České, kterou
začátkem září předali papeži a je umístěna v bazilice sv. Petra v Římě v kapli svatých
patronů Evropy jako první česká socha na tomto místě. Papež František se při této
příležitosti obrátil při audienci k českým poutníkům v Římě slovy: „Děkuji vám za dar
sochy svaté Anežky České a přeji vám, abyste tento Svatý rok milosrdenství prožili
s vírou a znovu objevili krásu v prokazování skutků milosrdenství, které je konkrétním
projevem Boží lásky ke každému z jeho dětí. Vyřiďte můj pozdrav svým krajanům,
nadále se prosím za mne modlete a přijměte apoštolské požehnání, které ze srdce uděluji
vám a vašim rodinám.“ Kardinál Vlk, který se předání sochy zúčastnil, řekl, že Rok
milosrdenství je příležitostí projevit víru společně a veřejně. Je dobře, že my, věřící
vstupujeme do společnosti. Máme do ní vnášet hodnoty, které jsou tolik potřebné –
snášenlivost, vztahy k druhým, milosrdenství a odpouštění. Anežka se tak stává
symbolem milosrdenství přímo v chrámu sv. Petra. Tato skutečnost dokumentuje úctu
církve k umění, která během staletí vytvořila umělecký poklad, který je třeba uchovávat
s veškerou péčí, což je zdůrazněno i v dokumentu II. Vatikánského koncilu v konstituci o
posvátné liturgii – článku 122. „Výtvarné umění, zvláště náboženské, a jeho vrchol,
umění sakrální, se plným právem počítá k nejvznešenějším činnostem lidského ducha.
Svou povahou jsou tyto druhy umění zaměřeny k nekonečné Boží kráse, která má nalézt
aspoň nějaký výraz v lidských výtvorech…“
Jak je krásné, že toto dosvědčují i četné sakrální památky a stavby rozseté jako
drahokamy zušlechťující krásu našeho jižního Valašska. Můžeme se s nimi seznámit
takřka na každém kroku, nebo také v překrásné publikaci. „Putujeme po sakrální cestě
mikroregionu Ploština (Min. pro místní rozvoj ČR 2014). Tyto památky nám připomínají,
že církev nám neúnavně opakuje vhod či nevhod, Pánova slova: „Milujte se navzájem,
jako jsem já miloval vás.“ A „Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš Otec.“ V textu buly
papeže Františka Misericoridiae kultus – tvář milosrdenství dále čteme v čl. 6: „Je vlastní
Bohu, že prokazuje milosrdenství, ve kterém se obzvláště projevuje jeho
všemohoucnost.“ (5) Slova sv. Tomáše Akvinského ukazují, že božské milosrdenství není
vůbec znamením slabosti, nýbrž spíše kvality Boží všemohoucnosti. A proto liturgie
v jedné z nejstarších mešních modliteb praví: „Bože, který zjevuješ svoji všemohoucnost
především v milosrdenství a odpuštění.“ (6)
Bůh bude navždy v dějinách lidstva tím, který je přítomný, blízký, prozíravý, svatý a
milosrdný.“ Trpělivý a milosrdný je dvojí přívlastek, který se často ve Starém zákoně
objevuje v popisech přirozenosti Boha. Jeho milosrdná existence se odráží v mnoha
událostech dějin spásy, kde jeho dobrota převažuje nad trestem a záhubou. Žalmy
obzvláště vyjevují tuto velkolepost Božského jednání.“ „O odpouští všechny tvé viny, on
léčí všechny tvé neduhy. On vykupuje tvůj život ze záhuby, on tě věnčí láskou a
slitováním.“ (Žl. 103-4). Ještě výslovněji potvrzuje konkrétní znaky milosrdenství další
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žalm: „Sjednává právo utlačeným, dává chléb lačným. Hospodin vysvobozuje vězně,
otvírá oči slepým, napřimuje sklíčené, miluje spravedlivé, chrání přistěhovalce, podporuje
sirotka a vdovu, ale mate cestu bezbožníků.“ (Žl. 146,7-9). A naposled další slova
žalmisty: „Uzdravuje ty, jimž puká srdce a jejich rány uzdravuje… Pokorné Hospodin
pozvedá, bezbožné však ponižuje k zemi.“ (147,3.6). Boží milosrdenství zkrátka není
abstraktní idea, nýbrž konkrétní skutečnost, která zjevuje jeho lásku, podobně jako otce a
matku hluboce dojímá jejich dítě. Opravdu je na místě říci, že jde o niternou lásku.
Pramení v nitru jako hluboké přirozené cítění tvořené něhou, soucitem, shovívavostí a
odpuštěním.
„Jeho milosrdenství trvá na věky“ – tento refrén se vrací po každém verši 136. žalmu,
který líčí dějiny Božího zjevení. Moc milosrdenství dává veškerému starozákonnímu dění
hluboce spásonosnou hodnotu. Milosrdenstvím se dějiny Boha s Izraelem stávají dějinami
spásy, neustálé opakování „jeho milosrdenství trvá na věky“, jako v tomto žalmu, jakoby
chtělo prolomit kruh prostoru a času a všechno zasadit do věčného tajemství lásky.
Jako by se chtělo říci, že nejenom v dějinách, ale na věky bude člověk pod ustavičně
milosrdným pohledem Otce. Ne náhodou zařadil izraelský lid tento žalm do velkého
„Hallelu“, jak je nazýván v nevýznamnějších liturgických svátcích. Ježíš se tento žalm o
milosrdenství modlil před umučením. Dosvědčuje to evangelista Matouš, když říká, že:
„Potom, co zazpívali chvalozpěv“ (26.30), vyšel Ježíš se svými učedníky na Olivovou
horu. Když ustanovil Eucharistii jako trvalou památku na sebe a svoji Paschu, uložil
symbolicky toto svrchované gesto zjevení do světla milosrdenství. V témže horizontu
milosrdenství prožíval Ježíš svoje umučení a svoji smrt, vědom si obrovského tajemství
lásky, které se naplnilo na kříži. Vědomí, že sám Ježíš se tento žalm modlil, jej pro nás
křesťany činí ještě důležitějším, a zavazuje nás k přijetí tohoto refrénu do naší každodenní
modlitby chval. „Jeho milosrdenství trvá na věky.“
Mgr. Vladimír Měřínský

Pořad bohoslužeb v říjnu 2016 – farnost Újezd
1. října : Sobota
6.30 Új.:
Sv. Terezie od dítěte
Ježíše, panny
a učitelky církve
16.00 Lo.:
2. října : Neděle
7.00 Új.:
8.15 Sl.:
27. neděle
9.40 Új.:
v mezidobí
Sv.andělů strážných 11.00 Dr.:
3. října : Pondělí
17.30 Új.:
Ferie
4. října : Úterý
Sv. Františka z
Assisi
5. října : Středa
Ferie

18.30 Dr.:
17.30 Új.:
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Za + rodiče Pavelkovi jejich syna Josefa, dceru Marii,
jejího manžela, + rodiče Králíkovy jejich + syna, zetě
a Boží ochranu pro živou rodinu.
Za + Boženu Ambrůzovu a duše v očistci
Za členy živého růžence z Vysokého Pole
Za členy živého růžence ze Slopného
Za farníky (sv. křest)
Za členy živého růžence z Drnovic
Za + Renatku Maliňákovu, rodiče Maliňákovy,
Hasoňovy, duše v očistci a pomoc Ducha svatého pro
živou rodinu
Za + Františka Marcaníka, rodiče z obou stran, snachu
Marii a věru, sourozence, švagrové, + rodinu, dar
zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu
Za Františka Polčáka, manželku, snachu Janu, zetě
Pavla, rodiče z obou stran a duše v očistci.

KA

AL
SV
AM
SJ
SJ

SV
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6. října : Čtvrtek
Sv. Bruna, kněze
7. října : Pátek
1. pátek v měsíci
říjnu P M
Růžencové

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

8. října : Sobota
Sobotní památka
Panny Marie

16.00 Lo.:
19.00 Új.:

9. října : Neděle
28. neděle
v mezidobí
Sv. Dionýsia a druhů,
mučedníků, patrona
kostela v Horní Lhotě

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

10. října : Pondělí
Ferie
11. října : Úterý
Ferie

18.30 Dr.:
17.30 Új.:

12. října : Středa
Sv. Radima, biskupa
13. října : Čtvrtek
Ferie

19.00 Sl.:
18.30 Dr.:
15.30 Új.:

14. října : Pátek
Sv. Kalista I.,
papeže a mučedníka
15. října : Sobota
Sv.Terezie z Avilly,
panny a uč. církve

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

16. října : Neděle
29. neděle v
mezidobí
Svaté Hedviky, Sv.
9.40 Új.:
Markéty Marie
Alaquoque, řeholnic 11.00 Dr.:
Život farností číslo 10/2016

Za + manžela, rodiče a duše v očistci
Za rodinu Janošovu + Obadalovu a Boží požehnání pro
živé rodiny
Za + rodiče Bartošovy, syna, zetě, dvoje rodiče, rodiče
Talašovy a Martinů
Za + Josefa Drgu, Marii Slavíčkovu, rodiče Drgovy a
živou rodinu
Za + Františka Bartoše, rodiče, Aloise Buriánka, dar
zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu
Večer chval

SJ

Za členy živého růžence z Loučky
Za + Anastázii a Josefa Hlavenkovy, rodiče a rodinu
Strnadovu
Za členy živého růžence z Újezda
Za + rodiče Častulíkovy, Šomanovy, + rodinu
Zámečníkovu a Zvonkovu a duše v očistci
Na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní,
prosba o Boží požehnání, ochranu Panny Marie,
dary Ducha svatého pro celou rodinu Frýželkovu,
Vaňkovu a Marušákovu
Za + Zdenku Staňkovu, její sestru Marii Žáčkovu,
Boženu Machů a jejího manžela, vnuka, Boží
požehnání pro celou rodinu
Za zemřelé rodiče Hetmerovy, dvě dcery, Františku
Tichou, + rodiče Urbaníkovy, dva syny, dceru a duše
v očistci

AL
SV
AM
ČR

Za + Josefa a Františku Nedavaškovy, jejich rodiče,
Josefa Žáka rodiče, duše v očistci a Boží požehnání
pro živou rodinu
Za + Josefa a Amálii Buriánkovy, syny Stanislava a
Josefa, Františka Buriánka, rodiče Buriánkovy,
Bližňákovy, Boží pomoc a ochranu u Panny Marie pro
živou rodinu
Za + rodinu Kozubíkovu, Kováříkovu, Lauterbachovu,
Novákovu a Rostislava Janotu.
Za + rodiče Vaňatkovy, sourozence a živou rodinu
Za + Josefa Zichu, rodiče Zichovy a děti
Za + rodiče Pavelkovy, stařečky z obou stran,
sourozence, dary Ducha svatého, pomoc a ochranu pro
živé rodiny
Za živé a zemřelé členy mysliveckých spolků Vysoké
Pole, Loučka, Újezd ke cti sv. Huberta
Za + Annu a Miroslava Opravilovy, rodiče, tetu
Ludmilu a dar zdraví pro živou rodinu

ŠF

OS

MJ

ŠF

OS
ŠF
SV

Stránka 13 z 20

17. října : Pondělí
Sv. Ignáce
Antiochijského,
biskupa a muč.
18. října : Úterý
Sv.Lukáše,
evangelisty
19. října : Středa
Sv. Izáka a druhů,
muč. sv.Pavla od
Kříže, kněze
20. října : Čtvrtek
Ferie

17.30 Új.:

Za zemřelou Annu Pavlíkovou, její rodiče a Boží
požehnání pro živou rodinu.

18.30 Dr.:

Za + rodiče Častulíkovy, dceru Annu, jejího manžela,
syna Jana, jeho manželku a duše v očistci

17.30 Új.:

Za rodiče Malotovy, syna Františka, Josefa Šeligu,
duše v očistci a Boží požehnání pro živé rodiny
Za Jindřicha Váňu, švagry, rodiče z obou stran, Boží
požehnání za živou rodinu

19.00 Sl.:

18.30 Dr.:
15.30 Új.:

21. října : Pátek
Ferie
19.00 Sl.:
22. října : Sobota
Sv. Jana Pavla II.,
papeže

6.30 Új.:
16.00 Lo.:

23. října : Neděle
30. neděle
v mezidobí
Sv. Jana
Kapistránského,
kněze

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

24. října : Pondělí
Sv. Antonína Marie 17.30 Új.:
Klareta, biskupa
25. října : Úterý
Ferie Adorační den 18.30 Dr.:
v Újezdě
15.30 Új.:
26. října : Středa
Ferie
19.00 Sl.:
27. října : Čtvrtek
Ferie

18.30 Dr.:

28. října : Pátek
15.30 Új.:
Sv. Šimona a Judy,
19.00 Sl.:
apoštolů
Život farností číslo 10/2016

Za + Jana Machů, zetě, rodiče Machů a Kupčíkovi, dar
zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu
Za + Jana Šimoníka, jeho rodiče, děti, sourozence, pět
zeťů, prarodiče, manžely Olejníkovy, Anastázii
Olejníkovu, duše v očistci a dar zdraví pro živé rodiny
Za + Pavla Heinze, jeho rodiče a bratry a Boží
požehnání pro celou živou rodinu.
Za + rodiče Ambrůzovy, Vaňkovy, jejich + děti
a Boží požehnání pro živé rodiny
Za + Josefa Vaculu, dvoje rodiče, sestru Durčovu
a duše v očistci

ŠF

SJ

SV

SJ

Za Marii a Karla Barcuchovy, jejich rodiče,
sourozence a duše v očistci.
Za farníky
Za + Josefa Janoše, jeho rodiče, duše v očistci, dar
zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu
Za + rodiče Tiché, syna, rodiče z obou stran, dva zetě,
Viléma a Jana Kysučanovy a duše v očistci.

KA
MJ

Za + rodiče a prarodiče Slovákovy, duše v očistci
dary Ducha sv. pro živou rodinu

ŠF

Za + Jiřího a Annu Šimákovy, Andělu Faldíkovu
a dar zdraví pro živé rodiny
Za + rodiče Pláškovy, Petrů, dar zdraví a ochranu
Panny Marie pro živé rodiny

MJ

RZ
SJ

Za + Bohumila a Marii Opravilovy, syna Karla, dva
zetě, dvě vnučky a duše v očistci
RZ
Za + manžela, Otilii a Věru Fiodorovy, rodinu Váňovu
, duše v očistci a Boží ochranu pro živou rodinu
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29. října : Sobota
Sobotní památka
PM
30. října : Neděle
30. neděle v
mezidobí
Hody v Újezdě
Středoevropský čas
31. října : Pondělí
Sv. Wolfganga,
biskupa

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

ŠF
Za + Miloslava Kováře a jeho + bratra
Za + Josefa Machů, za + rodinu Machů a Mozgvovu a
duše v očistci

KA
SV

Za farníky

RA
ČR

15.30 Új.:

SJ

Pořad bohoslužeb - farnost Horní Lhota
1. října : Sobota
Sv. Terezie od Dítěte
Ježíše, panny
a učitelky církve
2. října : Neděle
27. neděle
v mezidobí
Sv.andělů strážných

3. října : Pondělí
Ferie
6. října : Čtvrtek
Sv. Bruna, kněze
7. října : Pátek
1. pátek v měsíci říjnu
P M Růžencové
8. října : Sobota
Sobotní památka
Panny Marie
9. října : Neděle
28. neděle
v mezidobí

17.30 HL.:

9.00 HL.:

10.30 DL.:

Za členy živého růžence (HL)

Za + rodiče Malotovy, syna Františka, rodiče
Kolaříkovy, všechny blízké zemřelé a Boží ochranu
pro živou rodinu
Za živou a zemřelou rodinu Hlavičkovu a
Kozubíkovu, za duše v očistci na které nikdo
nepamatuje

17.00 Se.:

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

16.00 HL.:

Za + rodiče Rakovy, Ludvíka Raka a manželku,
Luboše Raka a manželku, živou a + rodinu

17.30 DL.:

Za + Františka Katauera, rodiče Katauerovy, Váňovy,
syn Jaroslava a Boží požehnání pro celou živou rodinu
Večer chval

17.30 HL.:

Za + rodiče Kuželovy, syna Miroslava, Marii
Ambrůzovu, dceru Marii, manžela Václava, dar víry a
Boží požehnání pro živé rodiny

9.00 HL.:
10.30 DL.:

*(volná mše sv.)
Za farníky a poutníky

17.00 SE.:

Mše sv. a Mariánské večeřadlo (P. Stříž)

Sv. Dionýsia a druhů,
mučedníků, patrona
kostela v Horní Lhotě

10. října : Pondělí
Ferie
Život farností číslo 10/2016
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13. října : Čtvrtek
Ferie

16.00 HL.:

Za + Aloise Majzlíka, jeho rodiče, dar zdraví a Božího
požehnání pro celou živou rodinu

14. října : Pátek
Sv. Kalista I., papeže
a mučedníka

17.30 DL.:

Za + Antonii Bruníkovu, + Josefa a Františku
Maňasovi, živou a + rodinu Žáčkovu, Maňasovu,
Bruníkovu a Urubkovu, duše v očistci a Boží
požehnání pro živou rodinu

17.30 HL.:

Za + Aloise Váňu, dvoje rodiče, dceru Miladu, dar
zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu

15. října : Sobota
Sv.Terezie z Avilly,
panny a uč. církve
16. října : Neděle
29. neděle v mezidobí
Svaté Hedviky, Sv.
Markéty Marie
Alaquoque, řeholnic
17. října : Pondělí
Sv. Ignáce
Antiochijského,
biskupa a muč.
20. října : Čtvrtek
Ferie

9.00 HL.:
10.30 DL.:
17.00 SE.:

Za + Františka Žáčka, + rodiče z obou stran, duše
v očistci, pomoc a ochranu Boží pro živé rodiny

16.00 HL.:

za zemřelé rodiče Jiřinu a Adolfa Václavíkovy, rodiče
z obou stran a ochranu a Boří požehnání pro živou
rodinu

21. října : Pátek
Ferie
22. října : Sobota
Sv. Jana Pavla II.,
papeže
23. října : Neděle
30. neděle
v mezidobí

17.30 DL.:

Sv. Jana Kapistránského,
kněze

10.30 DL.:

27. října : Čtvrtek
Ferie

Za + Anežku a Ludvíka Heinzovy, jejich rodiče,
sourozence a dar zdraví pro živé rodiny
Za farníky (sv. křest)

17.30 HL.:

9.00 HL.:

Za + Ludmilu a Hanu Kormanovy, manžele
Kubíčkovy, jejich syna Jiřího s prosbou o Boží
ochranu pro živé rodiny.
Za + Aloisii a Antonína Řezníčkovy, dceru Miladu,
zetě Vladimíra, dar zdraví a Boží požehnání pro živou
rodinu
Za farníky

16.00 HL.:

Za + kamarádku (výroční), duše v očistci a Boží
požehnání pro živou rodinu

28. října : Pátek
Sv. Šimona a Judy,
apoštolů

17.30 DL.:

Za 10 let manželství s prosbou o Boží požehnání pro
celou rodinu

29. října : Sobota
Sobotní památka PM

17.30 HL.:

Za + Josefa Kráčalíka, sourozence, rodiče, duše v
očistci a dar zdraví a Boží požehnání pro živé rodiny

30. října : Neděle
30. neděle v mezidobí
Hody v Újezdě
Středoevropský čas

9.00 HL.:

Za + rodiče Josefa a Ludmilu Sanytrákovy, jejich
rodiče, duše v očistci a Boží ochranu pro celou rodinu
Za + Jana a Františku Masařovi, jejich rodiče,
sourozence a duše v očistci.

10.30 DL.:

31. října : Pondělí
Život farností číslo 10/2016
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Sv. Wolfganga,
biskupa

17.00 SE.:

Za + Františka Mikulce, + syna, rodiče z obou stran,
dar zdraví a Boží ochranu pro celou živou rodinu

Začátky mše svaté ve všední dny mohou být z vážných důvodů změněny. Sledujte prosím
nedělní ohlášky a týdenní vývěsky v kostele. Volné mše svaté si můžete objednat nejlépe
e-mailem, prostřednictvím našich webových stránek: www.farnostujezd.cz Pro farnost
Horní Lhotu zároveň ohlaste objednání mše sv. otci Jiřímu.

Zprávy a informace
Letos jsme slavili
Ano, v letošním roce jsme oslavili dvě krásná výročí. Dne 14. července uplynulo
dvacet let od posvěcení kostela sv. Rocha ve Slopném otcem arcibiskupem Janem
Graubnerem a o týden později jsme slavili již dvacáté páté výročí posvěcení prvního
kostela zasvěceného svaté Anežce České v naší vlasti po jejím svatořečení.
Rád bych se k těmto událostem ještě vrátil během letošního roku. Dnes věnujme
vzpomínku kostelu ve Slopném, kdy krásné slavnosti svěcení kostela předcházela sice
menší, ale také nádherná slavnost posvěcení dvou zvonů pro tento kostel. Byl to
nezapomenutelný zážitek, kdy otec Josef Hrdlička požehnal zvony a pak on a zástupci
věřících poklepali na zvony položené dosud na zemi. Otec biskup připomenul, že tyto
zvony, mají tlumený zvuk, ale když se pozvednou ze země a zavěsí ve výšce, bude jejich
hlas příjemný a melodický. Podobně i člověk, má-li Boha chválit, musí se odpoutat od
země a pozemských starostí, duchovně vzlétnout k výšinám, aby zapěl Bohu chválu. Bylo
to něco nádherného, když na závěr mše svaté muzikanti začali hrát píseň Bože, chválíme
Tebe a z věže se ozvaly první údery nově posvěcených zvonů.
Na tuto výroční slavnost posvěcení slopenského kostela vzpomíná také tehdejší pan
starosta ze Slopného, Ing. Antonín Váňa. Jeho článek, ve kterém vzpomíná nejen na
budování kostela, ale také na práce a starosti po celých těch dvacet let, měl být uveřejněn
v červnovém nebo v červencovém měsíčníku. Tehdy jsem nestihl měsíčník dobře
připravit. Odchod kaplana, předávka farnosti Horní Lhota, příprava farního tábora
způsobilo, že farní měsíčník sice vyšel, ale opožděně a jen s nejnutnějšími zprávami o
pořadu bohoslužeb. Tehdy jsem si uvědomil, jak potřebné by bylo, kdyby se našli
spolupracovníci, kteří by se mnou vytvořili redakční radu, připravili příspěvky a zajistili
korekturu. Prosil jsem členy pastorační
rady, aby věc promysleli a v této věci mi
pomohli.
Panu Ing. Váňovi se omlouvám a článek
zařazuji nyní, byť se zpožděním.
P. Jan Můčka

Dvacáté výročí posvěcení
kostela ve Slopném
Kostel sv. Rocha ve Slopném byl
posvěcen za velké účasti věřících v neděli
14. července 1996 otcem arcibiskupem
Život farností číslo 10/2016
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Janem Graubnerem. Této slavnostní chvíli však předcházelo velké úsilí otce děkana
Mons. Jana Můčky, místních občanů, celé újezdské farnosti a všech dalších dobrodinců.
Protože jsem měl to štěstí a byl u toho, když se tato dominanta obce stavěla, chtěl
bych krátce zavzpomínat. Je třeba připomenout, že většina obyvatel byla pro vybudování
filiálního kostela, bylo však i hodně těch, kteří s touto stavbou nesouhlasili, a někteří
z nich až postupem času ocenili význam této stavby pro obec.
Výstavbě kostela musel ustoupit kamenný kříž se železnou ohrádkou, který stál před
původní kaplí sv. Rocha. Tento kříž byl postupem času zvětralý a nedal se rozebrat a
přemístit na jiné vhodné místo. Proto byl korpus (tělo Krista) uložen na faře, vlastní kříž
skončil v základech kostela a železná ohrádka je uložena ve skladu obce.
Po zhotovení základů, které nebylo jednoduché, se začalo se zděním z cihel, které na
tuto výstavbu darovala Obec Slopné z budovy obchodu a hospody zbourané v r. 1991.
Sešlo se několik místních zedníků, protože každý chtěl být u toho prvního „šáru“. Z návsi
se začaly navážet cihly, všichni kdo mohli, zdili, občané přinášeli jídlo, slivovici a
ochotné ženy vařily. Stavělo se ve čtvrtek, v pátek od rána do večera a v sobotu
dopoledne. Za tuto dobu bylo vyzděno všech 40.000 ks obecních cihel. V tu sobotu (7.
července 1995) odpoledne byla na Velehradě pouť za obnovu rodin valašskoklobuckého
děkanátu a tam jsme po mši svaté požádali otce arcibiskupa Jana Graubnera, aby nám
kostel ve Slopném přijel vysvětit na první pouť - 14. července 1996. Bylo to tehdy velice
odvážné pozvání, ale všechno se s pomocí Boží stihlo a zvládlo, a to jak stavebně, tak
finančně.
Těch dojmů z výstavby kostela je hodně a nelze je všechny popsat. Vzpomínám si,
že se nás jednou sešlo míň a bylo potřeba vozit cihly a maltu výtahem na věž. Použil jsem
obecní rozhlas s prosbou o brigádníky a než jsem ho vypnul a zamkl obecní úřad, tak
rodina autem dovezla svého tatínka již v pokročilém věku, který sice nemohl chodit, ale
celý den stál a nakládal cihly z palet do koleček a byl to ten nejšťastnější brigádník na
stavbě kostela. Všichni si už možná ani nepamatují, že se při stavbě kostela zabetonovaly
všechny zbylé pomníky ze starého hřbitova kolem kostela v Újezdě, který se právě rušil.
Velkou událostí před vlastním svěcením kostela bylo posvěcení dvou nových zvonů
„Maria – naše naděje“ a „Josef“ z dílny pana Josefa Tkadlece z Halenkova. Zvony
posvětil v neděli 26. května 1996 odpoledne - na svátek Seslání Ducha svatého při mši
svaté otec biskup Mons. Josef Hrdlička a do skončení mše svaté byly zvony vyzdviženy a
zabudovány na věži kostela. V závěru bohoslužby začali muzikanti hrát děkovnou píseň
Bože, chválíme tebe…a nové zvony se poprvé rozezněly obcí. Byl to takový malý zázrak,
že na věži kostela naší malé obce zvonily od začátku rovnou dva zvony.
Od posvěcení kostela jsou v kostele pravidelně slouženy mše svaté ve středu, v
pátek
a v neděli, ale i na zasvěcené svátky, konají se pobožnosti křížové cesty, májové
pobožnosti, jsou zde pohřby, svatby, vánoční koncerty atd.
Za těch dvacet let jsme se rozloučili s mnoha občany a farníky, kteří se podíleli na
výstavbě kostela nejen prací, ale i finančně a modlitbou a právě z našeho kostela jsme je
doprovodili na jejich poslední cestě.
V průběhu doby došlo k dovybavení kostela, proběhla finančně náročná přístavba
zázemí kostela včetně WC, byly pořízeny varhany. V únoru 2011 jsem inicioval
postavení nového kříže před kostelem. Otec děkan souhlasil a rozjel přípravu stavby
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kříže, který zhotovil kameník p. Rejda z Brumova-Bylnice. Kříž byl posvěcen v srpnu
2011 při oslavě 750 let první písemné zmínky o obci Slopné biskupem Mons. Josefem
Hrdličkou. Otec děkan Jan Můčka vždy chtěl, aby kostel měl všechny 4 zvony, jak bylo
dříve naplánováno. Zvonařská dílna pana Josefa Tkadlece tedy zhotovila a dodala dva
nové zvony „Roch“ a „Florián“, které byly posvěceny při poutní mši svaté 14.7.2013
generálním vikářem Mons. Mgr. Josefem Nuzíkem a dne 12.11.2013 byly zavěšeny na
věži.
Na jaře roku 2013 byla opravena omítka v celé lodi původní kaple a zároveň byla
provedena výmalba kostela.
Postupem času došlo k poškození fasády a bylo rozhodnuto, že v jarních měsících
tohoto roku bude fasáda opravena. Zde patří poděkovat zastupitelstvu obce, které
schválilo a poskytlo finanční dar ve výši 100.000,- Kč právě na opravu fasády, starostovi
obce za koordinaci prací, stavební firmě z Lidečka za provedení opravy, panu Josefu
Častulíkovi a Janovi Vlčkovi z Drnovic za pomoc při stavbě lešení, všem chlapům
brigádníkům za pomoc při stavbě lešení a jeho demontáži i mojí manželce za výborné
buchty, které nám brigádníkům upekla.
Závěrem bych chtěl poděkovat otci děkanovi Mons. Janu Můčkovi za jeho stálou
starost o náš kostel, a to nejen po stránce hmotné, ale především duchovní.
Ing. Antonín Váňa
Kurz laických pomocníků v duchovní správě. Již po páté hodláme letos zahájit
půlroční kurz pro ty věřící, kteří chtějí jednak rozšířit své vědomosti ve věcech víry jak
pro osobní potřebu, tak také aby mohli pomáhat ve farnosti. Tato pomoc může spočívat
ve vedení společenství jak mládeže, tak věřících středního věku (společenství manželů,
modlitby matek, otců, nebo společenství seniorů. Setkání bude jednou za 14 dnů v sobotu
a bude se vyučovat věrouka, mravouka, liturgika a liturgická praxe, Písmo svaté a
praktická práce s Písmem, nauka o svátostech, církevní právo, církevní dějiny, kultura při
hlásání Božího slova (čtení při mši svaté) a vedení společenství. Absolventi získají solidní
znalosti z oboru teologie a dostanou od otce arcibiskupa diplom, na základě kterého
mohou dostat oficielní pověření od otce arcibiskupa podávat svaté přijímání, jako
mimořádní udělovatelé – muži v kostele a donášet nemocným, ženy pouze přinášet
Eucharistii nemocným doma, nebo v nemocnicích. (Řádným udělovatelem je biskup,
kněz, jáhen). Mohou předčítat Boží slovo při liturgii a připravovat vše potřebné ke mši
svaté a všem ostatním církevním slavnostem ve farnosti. Nejnižší vhodný věk je asi 18
let, horní hranice není omezena.
Příprava k přijetí svátosti biřmování. Jak je uvedeno v úvodním článku, v měsíci říjnu
začneme přípravu k přijetí svátosti biřmování. Rád bych utvořil jednu skupinu těch, kteří
půjdou pouze k biřmování a druhou, kteří se budou připravovat k přijetí iniciačních
svátostí. Prosím zájemce, aby se přihlásili do 10. Října 2016. Nejnižší věk je 17. Let, aby
v příštím roce dovršili 18.
Volby členů ekonomické a pastorační rady farnosti. V měsíci říjnou proběhnou nejen
volby do kraje, ale také v újezdské farnosti budou volby členů farní rady. Otec arcibiskup
si přeje, aby se uskutečnilo návrhové kolo, kde účastníci bohoslužeb vhodí do připravené
krabice svůj návrh, ale pozor nejen se jménem navrhovaného kandidáta, ale žádá, aby
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také navrhovatel napsal, proč jej navrhuje a co by mohl v případě zvolení ve farnosti
konat. V tomto návrhovém kole může nabídnout svou pomoc každý sám za sebe, je třeba
napsat, v čem chce ve farnosti pomáhat. Máme mezi sebou spoustu schopných lidí, kteří
ale aktivně ve farnosti nepracují, protože je nikdo neoslovil a oni sami se ostýchají. Farní
radu pastorační i ekonomickou jmenuje farář, a sice polovinu na základě výsledků voleb a
druhou polovinu volí sám. Ti, kteří pracují ve farnosti, nebo jejich zástupci (kostelník,
varhaník, podávající sv. přijímání, zástupce lektorů, schóly či ministrantů), jsou členy
farní rady z titulu své funkce, proto je v návrhu neuvádějte. Návrhové kolo se uskuteční,
v neděli 9. října. V tuto neděli přineste, prosím, na lístku jméno, příjmení, obec a číslo
domu, případně telefon svého navrhovaného kandidáta. Lístek pak vhodíte do připravené
krabice.

SKUPINY ÚKLIDU
kostelů v říjnu 2016
Dat. : Újezd : Drnovice : Slopné : Dolní Lhota:
_____________________________________________

1.10.:
8.10.:
15.10.:
22.10:
29.10.

12.
13
14.
15.
16.

4.
5.
6.
7.
8.

8.
9.
10.
11.
12.

2.
3.
4.
5.
6.
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