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Vykupujte čas
Listopad, měsíc, ve kterém zvlášť
pamatujeme na naše zemřelé. Na ty,
kteří nás předešli na věčnost. Zdobíme
hroby našich příbuzných a přátel,
rozsvěcujeme svíce, spínáme ruce
k modlitbě. Ozdobu hrobu chápe věřící
člověk jako projev lásky a vděčnosti
k tomu, jehož tělo v hrobě odpočívá, ale
i jako dar, znamení vděčnosti Bohu za
to, že je k našim zemřelým milosrdný.
Modlitba za zemřelé je spojená s obětí.
Dáváme-li něco Bohu, tak to již
nepoužíváme pro sebe. Ve Starém zákoně přinášeli izraelité zápalné oběti. Co darovali Bohu,
zničili k jeho poctě, s vděčností, s prosbou. Některé oběti – děkovné, byly spojeny s hostinou.
Část obětovaného zvířete byla spálena, částí byl podělen kněz a částí otec podělil svou rodinu
(Srov. 1 Sam. 1,4-8). Na hrobech našich zemřelých rozsvěcujeme svíce, které jsou znamením
naší víry ve věčný život – světlo věčného života. „Odpočinutí věčné dej jim Pane, a světlo věčné
ať jim svítí.“ Při tom vzpomínáme na zemřelého, děkujeme Bohu za to, co jsme s ním prožili,
když byl mezi námi. K těm, o nichž se domníváme, že již dostali odměnu věčného života v nebi,
což usuzujeme podle toho, jak oni prožili svůj pozemský život, můžeme v modlitbě prosit o
přímluvu u Boha. Tyto chvíle jsou pro nás příležitostí k důležitému zamyšlení, jak já prožívám
svůj každodenní život s pohledem na věčnost.
Zemřel kněz, můj spolužák ve dvaačtyřiceti letech. V homílii při pohřbu kazatel pronesl tato
slova: „Každému člověku daruje Bůh určitý počet let života, který je dostačující k tomu, aby
člověk zde na zemi splnil to, co od něj Bůh očekává. Našemu spolubratrovi daroval 42 let a on je
dobře využil k tomu, aby vykonal vše, co od něho Pán žádal.“
Každý z nás má zde na zemi své poslání, svůj úkol, daný Bohem a dostává přesně tolik let
života, aby splnil vše, co od něho Bůh čeká. Záleží jen na nás samých, jak je využijeme, zda čas
svého života promarníme, nebo naplníme k oslavě Boží a k odměně věčného života. Svatý Pavel
nás vybízí, abychom tento čas nepromarnili (Ef 5,16). Služebník Boží, otec Antonín Šuránek,
náš spirituál v kněžském semináři, nám při promluvách často zdůrazňoval potřebu dobrého
využití času. „Vykupujte čas!“ říkával nám s velkým důrazem. Vykoupit znamená v tomto
případě vyměnit čas svého života za poklad v nebi, čili využít k tomu, abychom splnili to, co
nám Pán uložil vykonat v našem pozemském životě. Také letos při vzpomínce na všechny věrné
zemřelé neopomeňme poděkovat zvlášť těm našim zemřelým, kteří nám pomáhali svým
příkladem a svými modlitbami, abychom dobře využívali času svého pozemského života.
P. Jan Můčka
Život farností číslo 11/2016
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ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY
Úmysl všeobecný: Aby země, které se ujímají velkého počtu uprchlíků a běženců, byly
podporovány ve svém úsilí být solidárními.
Úmysl misijní: Aby se kněží a laici ve farnostech podíleli na službě ve prospěch
společenství a nepodléhali pokušení malomyslnosti.
Úmysl národní: Ať je modlitba za zemřelé a naše úcta k nim svědectvím o
jedinečnosti každého lidského života a jeho věčné perspektivě v Boží lásce.

Z FARNÍCH MATRIK :
V měsíci říjnu byli pokřtěni:
Jan Vaněk
Patrik Machů
Sofie Kozubíková
Štěpán Pleša

Vysoké Pole
Vysoké Pole
Slopné
Dolní Lhota
Svou společnou cestu před Božím oltářem začali:
Doplňujeme z hornolhotské farnosti

23. července:
Igor Engler
Uh. Hradiště
Veronika Váňová Dolní Lhota

1. října:
Zdeněk Soldán
Luhačovice
Magdalena Žáčková Luhačovice

3. září:
Vít Umlauf
Klára Malotová

Dolní Němčí
Dolní Lhota

1. října
Michal Chytil
Loučka
Michaela Klepišová Loučka

10. září:
Petr Blahut
Pavlína Žáčková

Luhačovice
Sehradice

22. října
Jiří Dudek
Jana Kabelová

Slavičín
Újezd

Odešli na věčnost a byli pohřbeni:
Doplňujeme z hornolhotské farnosti

31. srpna 2016
Marie Majzlíková
Sehradice 66

88 let

10. října 2016
Václav Kolařík
Sehradice

82 let

1. října 2016
Otto Lysý
Horní Lhota 114

83 let

22. října 2016
Anežka Zvonková
Újezd

73 let

8. října 2016
Josef Častulík
Vysoké Pole

56 let

22. října 2016
Martin Hollý
Újezd

85 let
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Stránka 2 z 24

Cesty českého národa
20. díl
JAKÉ KNIHY PÁLILI JEZUITÉ?
I mezi jezuity byla jména upřímných Čechů a pravých vlastenců. Je pravda, že jezuité
lidu českému knihy brali a pálili, a mezi nimi proto obzvláště v nenávist uveden byl
Koniáš.
Ale jaké to byly knihy? Knihu opravdu cennou nespálili jezuité ani jedinou. Byly to
knihy v ohledu jazykovém proto bezcenné, že to byly knížky samých hádek
náboženských, planých a štvavých. Dokud je lid v rukou měl, nebylo by možno
k rozumnému uvažování pravd katolických přivésti. Jak mohlo se např. klidně mluviti
s člověkem, který dle knížek fanaticky sepsaných vykládal si zjevení sv. Jana? Rozum ve
tmě, srdce vášně plno, bylť hotový blouznil. Koniáš tedy jednal asi tak, jako otec, učitel,
vychovatel, který nedospělému a nerozumnému dítěti bere knihu škodnou a do ohně hází.
Tak jednalo se nedávno v Čechách opět, jenže to tenkráte nebyli jezuité, nýbrž učitelé
museli z knihoven školských knihy škodné na hejtmanství odváděti. Kdo z nás řekne, že
tu učitelé hubili českou řeč?
Nejlepším však svědectvím v té věci ve prospěch jezuitů jest, že se jezuité starali, aby
neškodné knihy české přišly do rukou lidu. Právě Koniáš spisoval knihy „milým
vlastencům českým“ a lidu je rozdával. Jezuita Václav Šteyer založil se svou matkou
z rodinného majetku „Dědictví sv. Václava“, k němuž také šlechetná Ludmila Dobroňka,
hraběnka ze Šternberka přispěla značným darem. Jezuita Bohuslav Balbín, syn z rytířské
rodiny české, putoval po vlasti a sbíral a spisoval všecky památnosti domácí.
Koniášův „Klíč kacířské bludy, otvírající“ (1749) nám dosvědčuje, že ze 213
historických knih bylo na indexu jen 43. Z cizojazyčných (propagačních) 449 německých
a 77 francouzských. Z cenných nám dle doznání Hanuše nechybí téměř žádná, neboť to
byly chatrné plody náboženského úpadku. Naopak, jezuité nám zachovali i mnoho
rukopisů. Více než 1200 rukopisných kodexů v univerzitní knihovně pochází od jezuitské
koleje klementinské, kde direktoři za čes. povstání nechali tak ohavně řádit vojáky. Bylo
tam 4500 rukopisů. Dějepisec Truhlář doznává, že jezuité opatrovali rukopisy kacířské
bedlivě a nikterak jich neničili. Byly mezi nimi i spisy Husovy. Také kapitulní knihovna
zachovala mezi 1350 rukopisy 56 rukopisů Husových.
Vidíme opět, jak nesprávně lze učit dějepisu. Jaký to hřích naplňovat rozum bludem,
srdce nenávistí díla Prozřetelnosti Boží. Braňme se tomu štítem dějepisu pravdivého.
Ostatně, proč ti, kteří vytýkali jezuitům, že pálili české knihy, nevytýkají Žižkovi a
husitům, že spálili celé knihovny, drahocenné umělecké památky, města, hrady, kláštery,
jejichž cenu nelze vůbec odhadnout.
Krom jezuitů mají ovšem i jiní kněží zásluhu na obrácení lidu českého na víru
katolickou a tudíž na druhém zachránění našem. Bohužel! Byl veliký nedostatek kněží,
takže mnohé fary v jedno sloučeny býti musely, a i kdyby bývalo kněží, nebylo by pro ně
výživy, poněvadž stará nadání zmizela, od pánů rozhmatána byla, tak že bývalé farní
kostely staly se filiálními. Tím způsobem se stalo, že se nemohlo na odlehlé osady
náležitě působiti, a že obzvláště v horách lid všechen upřímně katolickým se nestal.
Podle knihy Cesty, kterými šel český národ v dobách slávy, úpadku a nového vzkříšení od E.
Brynycha připravil a upravil Vojta Chupík – Pokračování příště
Život farností číslo 11/2016
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Godzone
(periodické okénko pro mládež našich farností)
Co se událo v měsíci říjnu?
V pátek 14. října se konala v Luhačovicích děkanátní mládežnická mše svatá, které se
zúčastnilo i mnoho mladých lidí z našich farností. Po mši svaté následovalo krátké
představení děkanátních animátorů a po něm adorace.

Akce na měsíc listopad
4. listopadu
5. listopadu
12. listopadu
16. listopadu
19. listopadu
18.–20. listopadu
26. listopadu

Večer chval v Dolní Lhotě (17:30)
Večer chval v Újezdě (16:00) !
Setkání schol v Lidečku
Godzone Tour Žilina
Godzone Tour Praha
Konference o evangelizaci, Zlín (www.blahoslavenstvi.cz)
Adventní duchovní obnova + vigilie (Luhačovice)

Svatí z kalendáře
Bl. Vincenta M. Luisa Poloni
Svátek: 11. listopadu
Postavení: spoluzakladatelka institutu RSM
Úmrtí: 1855
Narodila se 26. 1. 1802 ve Veroně v severní Itálii jako 12. dítě
obchodníka s potravinami, který byl aktivní v charitativním
sdružení. Luisa od dětství pomáhala v charitativní práci a později jí
zasvětila celý svůj život. V roce 1840 za spolupráce s o. Janem
Karlem Steebem založila společnost pro pomoc chudým a potřebným. Po osmi letech
složila před veronským biskupem řeholní sliby společně s 12 družkami. Zde také přijala
řeholní jméno Vincenta Marie. Její život se vyznačoval hlubokým vnitřním životem s
Kristem, který je přirovnáván k čepu kola jejího života a dále hlubokou láskou k Bohu a k
Eucharistii.
Náplní jejího života byla oslava Ježíše Krista, jednak modlitbou a jednak službou těm
nejnepatrnějším, tělesně i duchovně chudým (srov. Mt 25,40). Z modlitby, která se stávala
chvalozpěvem jejího srdce, čerpala nadšení a potřebu pracovat pro Ježíše službou dětem,
starým a nemocným, vězněným i jinak opovrhovaným lidem, aby skrze ni poznávali
dotek Boží lásky. Nasazovala život v době epidemie cholery, která několikrát dolehla na
Veronu. Zemřela ve svých 53 letech. Sestry jejího institutu dnes působí mimo Itálii také v
Německu, Portugalsku, Albánii i v několika zemích Afriky a Latinské Ameriky.
Vincenta Poloni byla blahořečená 21. 9. 2008, během pontifikátu papeže Benedikta XVI.
Beatifikační slavnosti předsedal prefekt Kongregace pro svatořečení, arcibiskup Amato,
který mimo jiné v promluvě řekl:
Život farností číslo 11/2016

Stránka 4 z 24

„I dnes potřebujeme lidi, kteří se opásají služebnou zástěrou a vydají se léčit rány
bližních, pečovat o jejich duchovní i materiální potřeby. Láska Kristova i dnes oslovuje
mladé a vybízí je následovat tyto příklady života naplněného po lidské i křesťanské
stránce. Světci prokazující milosrdenství jsou totiž pravými dobrodinci lidstva.
Nezanechali po sobě slova, knihy, apely, ale konkrétní svědectví svého života a díla.
Matka Vincenta zanechala církvi a celému světu vzácný odkaz milosrdenství…
Milosrdenství, které vyvěrá z nevyčerpatelného pramene, jímž je každodenní eucharistie...
Milosrdenství je nejpříhodnějším výrazem evangelijní lásky, jak nám ukázala matka
Vincenta.“
Ti, kdo ve Vincentě chtějí mít svůj vzor, učí se jejímu způsobu pokory, jednoduchosti a
lásky, které se řídí Božím srdcem při službě trpícím bližním.
Vysvětlivky:

Institut RSM = Sestry milosrdenství z Verony založené Vincentou Marií Poloni, působí
dnes kromě Itálie také v Německu, Portugalsku a Albánii, ale také v několika zemích
Afriky a Latinské Ameriky.

Slovníček
Salesiáni
Společnost sv. Františka Saleského, nazývaná též Salesiáni
Dona Bosca (Societas Don Bosco, zkratka SDB), je
náboženská kongregace založená sv. Donem Boscem 18.12.
1859 a potvrzená roku 1864 papežem Piem IX. Salesiáni se
zaměřují na hmotnou i duchovní pomoc mužské, zvláště
chudé, morálně i fyzicky ohrožené mládeži. Salesiáni se
uplatňují také v duchovní správě, ve vystěhovalecké péči a v
misiích. Společný život členů kongregace se vyznačuje
duchem rodinné družnosti. Díky geniální koncepci zakladatele
Dona Bosca se kongregace ve své době neobyčejně rozšířila
jako mimořádně potřebná sociálně-charitativní instituce.

Duchovní injekce
GPS Boží vůle
Co hledá mladý člověk nejintenzivněji? Svoje místo v životě. Chce být šťastný. Věřící
hledá místo, které mu připravil Bůh. Ale jak? Boha nevidíme, neslyšíme a často ho ani
necítíme. Kde jsi, Pane? Jak hledat něco tak vzdálené, složité a tajemné jak je Boží vůle?
Vždyť Tvé myšlenky nejsou našimi myšlenkami a Tvé cesty nejsou našimi cestami. Jak
se modlit, když neslyšíme odpověď? Nebo hledat blízká slova v Písmu?
Když jsem měla 15 let, myslela jsem si, že nejlepším řešením by byl jakýsi seznam,
nebo list, který by dostal každý člověk. Přesně by v něm bylo napsáno, co od nás Nejvyšší
očekává a jaké úkoly máme. My bychom jen ke každé položce označili Ano-Ne.
Vyřízeno!
Život farností číslo 11/2016
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Ono jeto však mnohem jednodušší. Bůh nás nechce trápit. Není tyran. Není nečitelný.
Není daleko. Boží vůle pro můj život je zapsána v mých vlastních hlubokých touhách. Ty
si nosím stále s sebou. Může to být volání, touha po rodině, po studiu, po určitém druhu
zaměstnání, po dětech, po návštěvě dalekých krajin, nebo po psaní. Pro jiného touha po
společenství, přátelích, po hlubším vztahu s Bohem. Je to věc, jejíž splnění přinese osobní
radost (pozor, radostný člověk může být i v utrpení; je víceméně jisté, že jím každý
jednou projde).
Podívej se na praotce víry Abrama. Po čem toužil? Zkuste si tipnout! Tedy – jako
svatý muž asi neměl „pozemské touhy“ – řekla bych, že asi nechtěl stáda dobytka,
bohatství, moc. Spíše bych řekla, že toužil po něčem mystickém, vysokém a nadlidském.
A vskutku ne!
Abramova nejhlubší touha byla úplně jednoduchá. Toužil po potomstvu. Po dědici.
Chtěl mít syna- A bůh přislíbil její naplnění. Kdy však? Abram čekal dlouho. Sára, jeho
žena, se rozhodla konat. Chtíce pomoci k naplnění přislíbení dala Abramovi svoji služku
Agar. Přineslo to však bolest a rozkol. Agar pro tvrdost své paní utekla do pouště. Pán
zůstává i navzdory lidské nevěře a lidským pokusům, věrný. Stará Sárai – ač se směje a
nevěří – počne a porodí syna. Abram dostává nové jméno a je opět požehnaný. Pán
neodstupuje od svých přislíbení. Bůh se nemění. Odpovídá na nejvnitřnější touhy
člověka. Vždyť On sám mu je vložil do srdce. Podívejme se upřímně a v pravdě na své
touhy a uvidíme, co od nás žádá Pán. GPS Boží vůle pro náš život jsou naše touhy.
(inspirováno promluvou P. Luciána Boguckého, převzato z blogu na signály.cz)

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

Pro zasmání

Připravili Animátoři farností Újezd a Horní Lhota
Život farností číslo 11/2016
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Křesťan a islám
(3)
Můžeme se modlit spolu s muslimy?
Každý, kdo čte pozorně Nový zákon, velmi
snadno zjistí, že tam není nic, co by
ospravedlňovalo modlitbu s vyznavači jiných
náboženství obecně, vyjma judaismu. Ježíš a
apoštolové se v evangeliích modlí v Jeruzalémském
chrámě, slaví judaistické svátky, dodržují tvůrčím
způsobem nařízení Zákona. Je evidentní, že vztah křesťanství k judaismu je zcela
specifický, protože křesťanství má své kořeny velmi hluboce zapuštěny v půdě víry
Vyvoleného národa.
O islámu se v Novém zákoně mluvit nemůže, protože toto náboženství vzniklo zhruba
šest století poté, co Ježíš chodil se svými učedníky po Palestině a co svatý Pavel psal své
úchvatné listy různým křesťanským obcím. Víme již, že se jedná o monoteistické
náboženství, které vykazuje řadu obdobných přesvědčení s křesťanstvím a judaismem:
víru v Boha stvořitele, v jeho všemohoucnost, dobrotivost, spravedlnost, milosrdenství, v
poslední soud a ve vzkříšení těla, shledáváme tam zásadní odpor k modloslužbě,
pověrám, věštění. Na muslimech nemůžeme neobdivovat jejich vytrvalost a horlivost v
modlitbě, jejich upřímnou a vroucí lásku k Alláhovi. V řadě těchto projevů vztahu k Bohu
jsou zbožní muslimové vzorem pro nás všechny, zejména pak pro ty, kdo jsou ve své víře
vlažní a kdo dnes tak nešťastně podléhají nejrůznějším druhům pověrčivosti, magie,
rafinované modloslužby.
V Novém zákoně ovšem nacházíme jeden list, ve skutečnosti hluboký teologický
traktát, který odůvodňuje, proč by se zejména věřící pocházející z judaismu, ale i ostatní
křesťané, neměli dále účastnit na judaistických bohoslužbách. Jedná se o list Židům,
jehož pisatel vyvozuje z víry v Ježíše Krista, jednorozeného Božího Syna a věčného
Velekněze požadavek nefrekventovat nadále judaistické bohoslužby. V závěru se
výslovně říká: „Proto také Ježíš trpěl venku za branou, aby posvětil lid svou vlastní krví.
Vyjděme tedy s ním za hradby, nesouce jeho potupu“ (Žd 13, 11-12).
Ono vyjití za bránu města spolu s Ježíšem nesoucím svůj kříž a umírajícím na něm je
výzvou k definitivnímu opuštění judaistických bohoslužeb. Pro příslušníka Vyvoleného
národa, který se k tomuto odvážnému kroku odhodlal, to pochopitelně znamenalo, že se v
rámci svého lidu stal člověkem druhé kategorie, pokud ne nepřítelem a potenciálním
mučedníkem.
Je to právě víra v Ježíše Krista, jediného Spasitele všech lidí, co nás odlišuje od
ostatních, a to i od našich starších bratří ve víře, judaistů. List Židům to říká zcela jasně:
starozákonní obřady měly sílu výlučně jako předobrazy a předznamenání Kristovy oběti.
Když nastala plnost zjevení a vylití milosti, to, co bylo jen přípravou, nyní ztrácí pro
věřícího v Krista smysl.
Ba co více, pokud by někdo z nových křesťanů, kteří nepocházejí z judaismu, chtěl
spoléhat na obřízku, jednalo by se o akt nevíry v Ježíše Krista. To je onen základní sporný
bod, který řeší svatý Pavel v listu Galaťanům a následně v listu Římanům. Otázka, co nás
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ospravedlňuje před Bohem Otcem, je zásadní z hlediska víry v Ježíše Krista. Zachraňuje
nás Mojžíšův Zákon s jeho předpisy, anebo Ježíš Kristus? Je Ježíš Kristus pod Tórou,
anebo nad Tórou? Odmítnutí obřízky znamená, že Ježíš Kristus je nad Tórou, což jasně
ukazuje na víru prvotní církve v jeho božství, neboť nad Tórou je výlučně Bůh.
Z uvedeného důvodu křesťané nemají frekventovat judaistické bohoslužby, ne proto,
že by jimi pohrdali, nýbrž proto, že by tím více nebo méně zamlžovali svou víru v Ježíše
Krista. Martin Luther, jehož i katolíci uznávají jako církevního reformátora z konce
středověku či z počátku novověku, vyslovil hlubokou pravdu, když řekl, že nauka o
ospravedlnění vírou v Ježíše Krista je článek víry, s nímž buď stojí, anebo padá Kristova
církev. To křesťan nemůže nepodepsat, vyzná-li se alespoň trochu v Novém zákoně.
Pokud by Ježíš byl jen prorok a pokud by nás zachraňoval Mojžíšův zákon, pak bychom
nebyli křesťany, nýbrž pouze jakousi „ježíšovskou“ odnoží judaismu! Dlužno
podotknout, že Korán hodnotí Ježíše jako proroka, ale nikoli jako pravého Božího Syna.
Z uvedeného důvodu není tak nesnadné si domyslet, jak by na tento postoj muslimů
reagoval svatý Pavel i pisatel listu Židům: Nemůžete zapírat svou víru v Ježíše jako
Krista a jednorozeného Syna Božího tím, že se budete modlit muslimským způsobem!
Někdo by mohl namítnout, že při liturgii přece čteme starozákonní texty a modlíme se
starozákonní žalmy. Při mši ale není starozákonní čtení nikdy odtrženo od Nového
zákona, zejména od evangelia. Při liturgii hodin po každém žalmu důsledně opakujeme
„Sláva Otci, i Synu, i Duchu Svatému…“ Tím jasně podtrhujeme, že tyto texty čteme
jako křesťané, jako Nový Izrael shromážděný díky Ježíšově oběti v síle Otce i jeho
Ducha. Musíme se smířit s tím, že my křesťané Starý zákon čteme jinak, než ho dodnes
čtou naši starší bratři ve víře. Pavel, velký znalec judaistického Zákona, doslovně říká: „A
tak až podnes, když se čte Mojžíš, leží na jejich srdci závoj. Avšak když se obrátí k Pánu,
je závoj odstraněn. Ten Pán je Duch, kde je Duch Páně, tam je svoboda. Na odhalené
tváři nás všech se zrcadlí slavná záře Páně, a tak jsme proměňováni k jeho obrazu a stále
větší slávě – to vše mocí Ducha Páně“ (2 Kor 3, 16-17).
Opakujeme, není to pohrdání judaismem, nýbrž pouze konstatování, že pro křesťana
je tato cesta nedostatečná, neboť nalezl plnost všeho v Ježíši Kristu. V dané souvislosti
podotýkáme, že o vhodnosti termínu „judaismus“ se v odborných kruzích živě diskutuje.
Užíváme ho proto, že označení „Žid“ jako příslušník národa a „žid“ jako vyznavač
náboženství se v češtině někdy dost obtížně rozlišují, zatímco výrazy „judaismus –
judaista“ se jednoznačně vztahují k náboženství bez ohledu na národní příslušnost.
Už nyní by mělo být zřejmé, že teologové a pastýři nikomu nic nezakazují. Pouze
připomínají, co obnáší být doopravdy křesťanem, přijmout víru v Ježíše Krista, mít
Otcova a Kristova Ducha, který v nás volá „Abba“ (srov. Gal 4,4-7). Každá naše modlitba
je nevyhnutelně účastí na modlitbě Ježíše Krista a děje se díky nevýslovnému vnitřnímu
obdarování, jímž je sám Duch Otce i Syna. Modlitba je víra v pohybu, prožívaná víra.
Modlitba v sobě zahrnuje obraz Boha Otce, Syna a Ducha Svatého, víru v jediného
Spasitele lidského rodu Ježíše Krista, Nového Adama, víru v působení Ducha Svatého,
který chrání Kristovu církev, aby navzdory tolika svým lidským slabostem a hříchům
zůstávala ve víře věrna svému Ženichovi. Z toho ale jasně vyplývá, že křesťan se nemůže
modlit s nikým, kdo nevyznává Boha Otce, Syna a Ducha Svatého, kdo nevěří v Ježíše
Krista, kdo má jiné pojetí spásy než my. Tento závazek vyplývá ze křtu, z křestního
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vyznání víry a z odřeknutí se Zlého, který nám tuto cestu spásy chce odejmout a připravit
nás o věčný život ve společenství svatých.
Platí-li to pro náš vztah k judaismu, pak není nesnadné uhodnout, že totéž v ještě větší
míře musí platit pro náš vztah k muslimům, jichž si vážíme, s nimiž chceme vést dialog a
od nichž se chceme učit horlivosti v modlitbě a v odmítání všeho, co zavání
modloslužbou a magií. Modlit se s nimi ale prostě není možné, protože jejich přístupová
cesta k Bohu je kompletně odlišná od té naší. My směřujeme k Otci skrze Krista v síle
Božího Ducha. Oni k Alláhovi cestou vytyčenou Mohamedem v Koránu.
Je evidentní, že opravdový judaista a muslim by se s námi nikdy nemodlil
křesťanským způsobem, protože by to pro něho znamenalo odpad od jeho přesvědčení,
zapření jeho vlastní víry. Tyto odlišné identity je třeba respektovat, či spíše se musíme
všichni učit tomuto vzájemnému respektu. Nezapomínejme na to, že jako křesťané
musíme ctít svědomí druhého člověka, byť by bylo podle našeho vlastního poznání
nedokonalé. I my máme toužit po tom, aby se ostatním dostalo dobrodiní plného poznání
pravdy a spásy (srov. 1 Tim 2,4).
Východní křesťané, kteří po dlouhá staletí žijí v zemích, kde panuje islám, nikdy
nepraktikovali nějaké společné modlitby s muslimy. Vyslovují podiv nad tím, jak západní
věřící něco takového vůbec může napadnout. Jestliže Jan Pavel II. pohnut láskou a snahou
po duchovní zdvořilosti při jednom oficiálním setkání s islámskou delegací, která mu
darovala posvátnou knihu islámu, políbil Korán, východní křesťany žijící v islámském
světě to bez nadsázky šokovalo. Někteří lidé začali totiž tvrdit, že papež Koránu projevil
stejnou úctu, jakou prokazujeme při mši svaté evangeliu. Jak vidno, touha po sjednocení v
Duchu je sice ušlechtilá, nicméně doba tohoto sjednocení ještě nenastala, a proto je na
místě také opatrnost. Zdvořilost, úcta, respekt, dialog určitě ano, nicméně na místě je také
jasné vědomí vlastní identity a opravdová víra vedená Písmem a zdravým rozumem a
oprávněná obezřetnost. Nemáme přece být pouze bezelstní jako holubice…
Na obranu Jana Pavla II. je třeba říci, že v mnoha jeho magisteriálních textech se toto
vědomí jedinečnosti křesťanství jasně projevuje, takže ti, kdo pochopili políbení Koránu
(14. 5. 1999, audience Iráčanů) jako jeho stavění na roveň evangeliu, se dopouštějí
manipulativní dezinterpretace. Tyto nekorektní a čistě svévolné výklady výroků a gest
představitelů katolické církve bychom měli na základě hlubší obeznámenosti s naukou
církve umět jednoznačně odmítnout. Představitelé církve by ale měli zároveň s velkou
opatrností vážit každý projev, každý počin, každé slovo, aby těmto dezinterpretacím
nedávali pokud možno žádný prostor.
Pokračování příště
Z publikace Křesťan a islám připravil Vojtěch Chupík
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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
V nové Československé republice se projevil nebývalý zájem o církevní dějiny. Bylo
tomu tak nepochybně proto, že soustředěné útoky na katolickou církev zneužívaly některé
ožehavé kapitoly národních dějin a podávaly je zkreslené. Proto první práce katolických
historiků mají vysloveně apologetický charakter.
Příkladem je práce jihočeského katechety Tomáše Blatenského „Víra a kultura /1925/
a ještě více skutečského rodáka Jiřího Sahuly, který z popudu biskupa Brynycha se
zabýval soustavným studiem doby husitské a reformační. Na Moravě si získal jméno
profesor olomoucké bohoslovecké fakulty Augustin Alois Neumann (1891-1948), který
svému apologickému a polemickému postoji zůstal věrný až do smrti. Zejména jeho
bádání v římských ústředních archivech, hlavně řádových, přineslo mnoho nových
poznatků pro naše středověké i novější církevní dějiny. Pokusil se rovněž o první
„Příručku českých dějin církevních pro katolické bohoslovce a kněze“/Olomouc 1936/.
Brněnský Jan Ev. Sedlák (1871-1924) obohatil naši historiografii záslužným dílem „Mistr
Jan Hus“ /Praha 1915/. Sedlákovi se podařilo představit Husa jako teologa v rámci celého
teologického myšlení té doby tak dokonale, že jeho dílo nebylo dosud překonáno. Jeho
další historické práci stála v cestě jeho pedagogická činnost na brněnském bohovědném
učilišti, kde přednášel Starý zákon. Podobný osud stihl v Olomouci prof. dr. Františka
Cinka (1888-1966), který se musel stát profesorem dogmatiky, ačkoliv byl srdcem
historik. Zachytil popřevratový náboženský zápas v knize „K náboženské otázce
v prvních letech naší samostatnosti 1918-1925“ /Olomouc 1926/. Jeho hlavní zájem patřil
cyrilometodějství, symbolicky ztělesněnému Velehradem a osobností arcib. A. C.
Stojana, kterému věnoval své nejobsáhlejší dílo „Arcibiskup dr. Antonín Stojan, život a
dílo“ /Olomouc 1936/. Bibliografii jeho prací obsahuje „Sborník k 60. narozeninám J.
Magnificence dr. Františka Cinka“ /Olomouc 1948/.
Na obrysu českých církevních dějin pokračujeme ve farní kronice hornolhotské dnem
27. května 1937, kdy konán u nás poprvé průvod s Božím Tělem k nově ustanoveným
oltářům v delších přestávkách od sebe ležících. Členům Orla přičiněním pana faráře
zjednány nové šaty nákladem 800 Kč, takže po dlouhém čase jednota v počtu 85
okrojovaných zúčastnila se průvodu. Úroda na polích v naší farnosti slibně se vyvíjí a
obilí houstnou, ježto co jinde trpí vše suchem u nás skoro každý týden prší. Dne 27.
června zakončen slavnými bohoslužbami školní rok a rodiče spolu s dítkami poděkovali
Pánu Bohu za dobrodiní jim prokázaná. Poprvé 1 učitel z Dolní Lhoty a 2 učitelky
zúčastnili se služeb Božích. Dne 4. července na sv. Prokopa slaven v Horní Lhotě
okrskový sjezd hasičů z celého okrsku. Na 2 000 hasičů zúčastnilo se děkovných
bohoslužeb a vyslechlo řeč pana faráře o pěstování lásky milosrdné v oboru hasičství.
Poté posvěcena byla nově upravená zbrojnice. Na svátek sv. Cyrila a Methoda vypraven
autobus na pouť s malými farníky na Velehrad. Dne 1. srpna konáno v naší jednotě Orla
okrskové cvičení. Na 150 Orlů z cizích okrsků zúčastnilo se kooperativně služeb Božích a
sv. požehnání. Po sv. požehnání v průvodu na 350 členů odešlo do Sehradic, kde se
konalo cvičení za účasti velmi dobré. Promluvil tam též důst. vzdělavatel župy J. Kupka.
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22. 8. nákladem pana faráře nově upravený kříž na Výpustě, ozdoben novou zahrádkou,
byl okrášlen a vykonán k němu průvod. Obecní vodovod byl v měsíci říjnu vyčištěn a
upraven k lepšímu provozu. Silnice do Zádveřic, která byla na dvou místech porouchaná,
opět upravená a 1. září opět po ní provoz povolen. Koncem října nákladem přes 20 000
opravena škola místní. Dán nový krov a vše proti houbě a vlhkosti upraveno. Občané
brojí proti stálým opravám, že stojí již více než byla stála škola nová. Kolem fary zřízen
nový plot a fara znovu nabílena a opravena. Též kostelní věž prohlédnuta a střecha
opravena.
Léta Páně 1938
Nový rok začíná velmi mírným počasím, a že to není ani léto ani zima. Dostavuje se
nedostatek píce a lidé kupují brambory, jichž jest nedostatek a hnijí. Obecní zastupitelstvo
usneslo se, že zavede elektriku do obce a uvolilo se na konci ledna ve schůzi zaplatit za ni
72 000 korun. Peníze na to opatřila si obec prodáním dřeva z obecního lesa. Politická
správa dovolila ze školního fondu na elektrizaci obce. Do chrámu Páně zavedena též
v dubnu elektrika nákladem 1 000 korun. Přípojky stály 350 Kč. Vše to se hradí
dobrovolnými sbírkami a větším darem faráře. Svítiti se začalo dne 6. května, na faře a
v kostele ještě přípojka nebyla zhotovena tak, aby se svítilo.
Viděl o visitaci kanonické dne 14/6 1938 V. Strmiska, děk. a Karel Kvítek, konkom.
Pokračování příště
Mgr. Vladimír Měřínský

ŽIVOT A POSLÁNÍ KŘESŤANŮ V CÍRKVI A VE SVĚTĚ
Sněm jako událost obdarování a nového porozumění
(Církev dnes)
Novinář Peter Seewald položil v knize „Křesťanství na přelomu tisíciletí“ kardinálovi,
pozdějšímu papeži Benediktu XVI. otázku: …jaké jsou pravé dějiny světa? Co od nás
Bůh skutečně chce? Napsal jste, že dějiny se vyznačují střetnutím mezi láskou a
neschopností milovat, která nastupuje tam, kde člověk uznává jako hodnoty a skutečnost
pouze hodnoty počitatelné. Je to otrava člověka. Kdyby se prosadila, člověk by se zničil a
s ním také svět.
Svatý Augustin to viděl jinak, tvrdil, že je to boj mezi dvojí láskou, mezi láskou
k Bohu až k sebevzdání a láskou k sobě až popření Boha. Dějiny jako celek jsou bojem
mezi láskou a neschopností milovat, mezi láskou a odmítnutím lásky. Láska opravdu
znamená být závislý na něčem, co mně možná může být odňato, a tudíž vnáší do mého
života obrovské riziko utrpení. Soud Kristův je úplně jiný: přijetí lásky, která jediná,
právě se svým rizikem trpět a ztratit sebe, přivádí člověka k sobě samému a činí z něj to,
čím má být. Co od nás Bůh skutečně chce? Abychom se stali těmi, kdo milují, pak jsme
jeho obrazem. Protože jak nám říká svatý Jan, Bůh je láska, a chce, aby existovali
tvorové, kteří mu budou podobní a kteří se tak ze svobody své vlastní lásky stávají jemu
podobnými, patří k němu a jsou odleskem jeho samého.
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8. S pohledem upřeným na Ježíše, na jeho milosrdnou tvář můžeme zachytit lásku
Nejsvětější Trojice. Posláním, které Ježíš obdržel od Otce, bylo zjevit tajemství božské
lásky v jeho plnosti. „Bůh je láska“ /Jan 4,8.16/ prohlašuje evangelista Jan poprvé a jako
jediný v celém Písmu svatém. Tato láska je nyní viditelná a hmatatelná v celém Ježíšově
životě. Jeho osoba není nic než láska, nezištně se dávající láska. Jeho vztahy k lidem,
kteří jej obklopují, vyjevují něco jedinečného a neopakovatelného. Znamení, která činí,
zejména vůči hříšníkům, chudým, vyloučeným, nemocným a trpícím lidem, jsou
znamením milosrdenství. Všechno v Něm mluví o milosrdenství. Nic v Něm nepostrádá
soucit.
Ježíš před množstvím lidí, kteří jej následovali, a když pozoroval jejich únavu a
vysílení, skleslost a dezorientaci, zakoušel k nim v hloubi srdce silný soucit /srov. Mt
9,36/. Silou této soucitné lásky uzdravoval nemocné, kteří mu byli přinášeni /srov.
Mat.14,14/ a několika chleby a rybami sytil velké zástupy /srov. Mt 15,37/. Ve všech
těchto okolnostech bylo srdce Ježíšovo pohnuto právě milosrdenstvím, kterým četl
v srdcích těch, s nimiž mluvil a odpovídal na jejich nejopravdovější potřeby. Když potkal
vdovu z Naim, která provázela svého jediného zesnulého syna ke hrobu, zakusil obrovský
soucit s nezměrnou bolestí této plačící matky a jejího syna vzkřísil, aby jí ho vrátil /srov.
Lk 7,15/. Poté co vysvobodil posedlého v Geraze, pověřil jej posláním: „Jdi domů ke své
rodině a vypravuj jim, jak veliké dobrodiní ti Pán prokázal a jak se nad tebou smiloval“
/Mk 5,19/. Také Matoušovo povolání zapadá do perspektivy milosrdenství. Když Ježíš
procházel kolem Matoušovy celnice, jejich zraky se střetly. Pohledem plným
milosrdenství odpustil Ježíš tomuto muži hříchy, překonal odpor ostatních učedníků a
vybral si jeho, hříšníka a celníka, za jednoho z Dvanácti. Svatý Beda Ctihodný, když tuto
evangelní scénu komentoval, napsal, že Ježíš pohlédl na Matouše se slitováním a vyvolil
jej: miserando atque eligendo (politováníhodný ale vyvolený). Tato slova mne vždy
oslovovala, takže jsem si je vzal za své motto.
9. V podobenství o milosrdenství Ježíš zjevuje přirozenost Boha, kupříkladu v tom,
kde se otec nevzdá, dokud soucitem a milosrdenstvím neodstraní hřích a nepřemůže
odpor. Tato podobenství známe zvláště tři: o ztracené ovci, ztracené minci a podobenství
o otci a dvou synech /srov. Lk 15,1-32/. V těchto podobenstvích je Bůh vždycky
představován jako plný radosti, zvláště když odpouští. Nacházíme v nich jádro evangelia i
naší víry, protože milosrdenství je prezentováno jako moc, která vše přemáhá, naplňuje
srdce láskou a utěšuje odpuštěním.
Mgr. Vladimír Měřínský

Život farností číslo 11/2016
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Vzpomínka na zemřelé
2015 - 2016
farnost Újezd

Honek
Josef
16.11.1928
09.02.2016
Drnovice

Fojtík
Josef
19.06.1950
05.11.2015
Drnovice

Drábek
František
02.07.1920
08.11.2015
Újezd

Olejník
Ladislav
24.01.1929
17.11.2015
Drnovice

Smolková
Emílie
22.05.1930
19.11.2015
Slopné

Hanková
Božena
31.05.1936
22.11.2015
Újezd

Hlavenková
Anastazie
20.11.1925
20.12.2015
Slopné

Stružková
Jarmila
21.01.1950
15.01.2016
Újezd

Život farností číslo 11/2016
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Kozubík
Vladimír
06.04.1949
21.01.2016
Slopné

Roubalík
František
22.02.1925
27.01.2016
Sehradice

Černobila
Ladislav
25.07.1936
30.01.2016
Újezd

Martinka
Jan
24.09.1936
02.02.2016
Vysoké Pole

Vašíčková
Anna
13.07.1927
28.02.2016
Drnovice

Mozgva
Josef
01.08.1932
05.03.2016
Vysoké Pole

Kůdela
Petr
09.09.1967
12.03.2016
Vysoké Pole

Machů
Josef
17.03.1930
27.04.2016
Újezd

Fojtů
Marie
24.03.1924
28.04.2016
Vysoké Pole

Barcuchová
Marie
20.04.1938
28.05.2016
Vysoké Pole

Život farností číslo 11/2016

Machů
Ludmila
02.09.1936
27.05.2016
Vysoké Pole
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Machů
Jitka
03.02.1945
30.05.2016
Újezd

Belžík
František
07.11.1924
09.06.2016
Újezd

Opravilová
Anna
14.03.1951
05.03.2016
Drnovice

Frýželková
Božena
30.09.1941
29.08.2016
Újezd
Život farností číslo 11/2016

Hlavenková
Marie
26.03.1935
13.06.2016
Slopné

Machů
Františka
06.04.1921
01.07.2016
Loučka

Hlavičková
Marie
04.05.1953
07.09.2016
Loučka

Sochorová
Božena
16.12.1932
13.06.2016
Újezd

Kořenek
Josef
01.02.1936
26.06.2016
Vysoké Pole

Tomšů
Petr
10.09.1967
04.11.2016
Újezd

Váňa
Karel
29.03.1918
15.08.2016
Slopné

Častulík
Josef
02.04.1960
03.10.2016
Vysoké Pole

Zvonková
Anežka
04.11.1943
22.10.2016
Újezd
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Hollý
Martin
23.01.1932
22.10.2016
Újezd

Machů
Josef
21.06.1929
13.10.2016
Svatý Hostýn

Blahoslavení mrtví,
kteří v Pánu umírají.
Ať odpočinou
od svých námah,
neboť jejich skutky
jdou s nimi.

Vzpomínka na zemřelé
2015 - 2016
farnost Horní Lhota

Žebráčková
Marie
05.07.1949
01.12.2015
Sehradice

Život farností číslo 11/2016

Bujáček
Michal
24.03.1963
27.12.2015
Horní Lhota

Plášková
Marie
22.7.1925
29.12.2015
Sehradice
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Janota
Rostislav
30.4.1958
15.4.2016
Dolní Lhota

Luková
Františka
24.10.1925
18.04.2016
Horní Lhota

Kuželová
Jarmila
02.04.1926
14.04.2016
Dolní Lhota

Majzlíková
Marie
02.03.1928
28.08.2016
Sehradice

Život farností číslo 11/2016

Petrášová
Marie
07.04.1933
26.04.2016
Dolní Lhota

Růžičková
Olga
02.04.1937
10.01.2016
Horní Lhota

Maňas
František
28.03.1926
02.06.2016
Dolní Lhota

Maňas
František
06.04.1921
03.06.2016
Sehradice

Lysý
Otto
19.07.1933
25.09.2016
Horní Lhota

Kolařík
Václav
25.08.1934
04.10.2016
Sehradice
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Dočkal
Josef
31.01.1935
19.02.2016
Sehradice

Majzlík
Jaroslav
27.04.1928
11.07.2016
Dolní Lhota

Pořad bohoslužeb v listopadu 2016 - Újezd
6.30 Új.:
15.30 Új.:
1. listopadu : Úterý
Slavnost
VŠECH SVATÝCH

17.00 Dr.:
18.30 Sl.:

2. listopadu : Středa
Vzpomínka
NA VŠECHNY
VĚRNÉ ZEMŘELÉ
3. listopadu : Čtvrtek
Sv. Martina de Porres

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

15.30 Új.:
4. listopadu : Pátek
Sv. Karla
Boromejského, biskupa 17.00 Sl.:
1. pátek v měsíci
5. listopadu : Sobota
Sobotní památka PM
6. listopadu : Neděle
32. neděle v mezidobí

7. listopadu : Pondělí
Ferie
8. listopadu : Úterý
Ferie
Výročí posv. kostela
PM v Dolní Lhtě
9. listopadu : Středa
Svátek Posvěcení
lateránské baziliky
10. listopadu : Čtvrtek
Sv. Lva Velikého,
papeže a učitele církve
Život farností číslo 11/2016

6.30 Új.:
16.00 Lo.:
7.00 Új.:

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

Za farníky
Za + Petra Baláčka, rodiče Ďulíkovy, Baláčkovy,
+ příbuzné, dar zdraví pro živou rodinu.
Za + Františku Vašičkovu, + manžela Antonína,
duše v očistci a dar zdraví pro živou rodinu
Za + Františka Pavelku, dvoje rodiče a Boží
požehnání pro živou rodinu Pavelkovu a Váňovu.
Na úmysl Svatého otce
Za + rodiče Machů, Rudlofa Müllera a Boží
požehnání pro celou živou rodinu
Za všechny věrné zemřelé
Za všechny věrné zemřelé
Za + rodiče Stružkovi, jejich děti, 3 zetě, vnuka,
vnučku, a celou zemřelou rodinu Struškovu a
Ročákovu
Za + rodiče Ovesné, Okaté, manžele Pastyříkovy,
Josefa Holíka, dceru a zetě, Jana Václavíka a dar
zdrav a Boží požehnání a duše v očistci.
Za + Aloise a Žofii Žáčkovy, syna, + rodinu
žáčkovu, Vaculínovu, Drgovu, duše v očistci a dar
zdraví pro živé rodiny
Za + rodiče, manžela a vnuka
Za zemřelého Josefa Martinku, jeho zemřelé rodiče,
sestry, duše v očistci, Boží ochranu a požehnání pro
živé rodiny.
Za + Martina Michalčíka, manželku, syna, rodiče
Janošovy, + příbuzne a ochranu Panny Marie pro
živé rodiny
Za farníky (sv. křest)
Za + Josefa Fojtíka (výroční mše sv.)

17.00 Dr.:

Za + rodiče Josefa a Bělu Struškovy, jejich rodiče,
rodiče Slámovy, Boží pomoc a ochranu Panny
Marie pro živou rodinu

15.30 Új.:

Za Annu, Ludmilu a oba Josefy Manovy, duše v
očistci. Boží požehnání a dar zdraví pro živou
rodinu Machů, Trčkovu, Hlavičkovu a Pochylou.
Za + Ludmilu Mikovčákovu, rodinu Mikovčákovu,
Latinákovu, Bačinskou a dar zdraví pro živé rodiny

17.00 Sl.:

17.00 Dr.:

Za + Andělu a Františka Machů, jejich rodiče,
sourozence, dceru Annu, zetě, duše v očistcvi
a Boží požehnání pro živé rodiny
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15.30 Új.:
11. listopadu : Pátek
Sv. Martina Tourského,
biskupa
17.00 Sl.:
12. listopadu : Sobota
Sv. Josafata, biskupa a
mučedníka

6.30
16.00
18.00
7.00

Új.:
Lo.:
Új.:
Új.:

13. listopadu : Neděle
33. neděle v mezidobí
Sv. Anežky České, panny

Patrocinium
sv. Anežky České
v Drnovicích

8.15 Sl.:
9.40 Új.:
11.00 Dr.:

14. listopadu : Pondělí
Ferie

15.30 Új.:

15. listopadu : Úterý
Sv. Alberta Velikého,
biskupa a uč. církve
16. listopadu : Středa
Sv. Markéty Skotské,
sv. Gertrudy, panny

17.00 Dr.:
15.30 Új.:

17.00 Sl.:
17. listopadu : Čtvrtek
Sv. Alžběty Uherské,
řeholnice
18. listopadu : Pátek
Posvěcení římských
bazilik sv. apoštolů
Petra a Pavla

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

19. listopadu : Sobota
Sobotní památka PM
16.00 Lo.:
20. listopadu : Neděle
Slavnost
JEŽÍŠE KRISTA
KRÁLE

7.00 Új.:
8.15 Sl.:
9.40 Új.:

11.00 Dr.:

Život farností číslo 11/2016

Za manžely Honkovy, Janečkovy, rodiče Okaté,
Jana Václavíka a požehnání pro živé rodiny a duše
v očistci.
Za + Emila Šůstka, bratra, dvoje rodiče a duše v
očistci
Za + rodiče Vavříkovy, Lahutovy a duše v očistci
Večer chval
Za + Františku a Jana Kořenkovy,jejich rodiče a
syna Stanislava, dar zdraví a Boží požehnání pro
živou rodinu
Za + rodinu Hlavičkovu, Kolaříkovu, Machů,
Kuželovu a Martincovu, ochranua pomoc Boží pro
živé rodiny
Za + Františka Drábka (výroční mše sv.)
Za všechny členy dechové hudby „Drnovjanky“,
živé i zemřelé
Za + Aleše Pavelku, + Vincence Peška, rodiče
Pešákovy, dar zdraví a Boží požehnání pro živou
rodinu Pavelkovu, Peškovu a Pešákovu
Za + rodinu Častulíkovu, Marii Častulíkovu, Boží
požehnání pro živou rodinu
Za + rodiče Urubkovy, Zvonkovy, duše v očistci,
dar zdraví, Boží požehnání a ochranu Panny Marie
pro živé rodiny
Za + Františku a Jana Kořenkovy, + syna
Stanislava a živou rodinu
Za + rodiče Šulákovy, dceru, dvoje prarodiče, dar
zdraví a ochranu Panny Marie pro živou rodinu
Za + manžela Josefa Ďulíka, rodiče Drgovy, Josefa
Drgu, Milana Špotáka a živou rodinu
Za zemřelou Annu Hořákovou, poděkování za
ochranu Panny Marie a pomoc Boží pro živou
rodinu.
za + Jaromíra Pochylého, rodiče Ludmilu a
Vladimíra Pochylých, duše v očistci, ochranu a
pomoc Boží pro živou rodinu.
Za farníky
Za farníky
Za + Josefa Kozubíka, dva bratry, sestru,
a rodiče z obou stran
Za + Marii Mikeskovu, Františka Novosáda,
Janičku Frýželkovu, dar zdraví a Boží požehnání
pro rodinu Frýželkovu, Vaňkovu a Novosádovu
Za + Emílii a Jana Častulíkovy, + rodinu
Častulíkovu, Šulákovu, Frýželkovu, duše v očistci
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21. listopadu : Pondělí
Zasvěcení Panny Marie
v Jeruzalémě
22. listopadu : Úterý
Sv. Cecílie, panny
a mučednice

15.30 Új.:

17.00 Dr.:

15.30 Új.:
23. listopadu : Středa
17.00 Sl.:
Sv. Klementa I., papeže
a mučedníka
24. listopadu : Čtvrtek
Sv. Ondřeje, kněze,
a druhů, mučedníků
25. listopadu : Pátek
Sv. Kateřiny
Alexandrijské,
mučednice

26. listopadu : Sobota
Sobotní památka PM

29. listopadu : Úterý
Ferie

Za živou a + rodinu Číčelovu, Petrášovu a
Brunikovu, duše v očistci, dar zdraví a Boží
ochranu pro celou rodinu
Za + rodiče Josefa a Emilii Machučovy, jejich
rodiče, syna Miroslava a duše v očistci.

15.30 Új.:

Za + Bohumila Vaňka, rodiče, sestru Boženu,
švagry, duše v očistci a Boží požehnání pro celou
rodinu
Za + Josefa Bližňáka, jeho otce, živou a + rodinu
Bližňákovu, Kozubíkovu, Máčalovu, Talašovu,
duše v očistci a pomoc Panny Marie pro živé
rodiny.

17.00 Sl.:

6.30 Új.:
16.00 Lo.:

8.15 Sl.:
9.40 Új.:
11.00 Dr.:

28. listopadu : Pondělí
Ferie

Za zemřelou Annu Vašičkovu, její rodiče, + Annu
Šašinovu a duše v očistci.

17.00 Dr.:

7.00 Új.:
27. listopadu : Neděle
1. neděle adventní
(začátek církevního
roku)

Za zemřelou sestru Rosinu Kořenkovu, Lukrecii
Tkadlečkovu za zemřelé kněze a sestry z naší
farnosti a dar zdraví pro Svatého otce Františka

15.30 Új.:
6.30 Új.:
17.00 Dr.:
15.30 Új.:

30. listopadu : Středa
Sv. Ondřeje, apoštola
17.00 Sl.:

Za + Jitušku Ševečkovu, Bohumila Šedivku,
Miroslava a Jiřinu Podešvovi
Za + rodiče Počiorkovy, syna Pavla, dceru
Jaroslavu, pravnuka Tomáška, ochranu a pomoc
Boží pro živou rodinu
Za farníky
Za + Ludmilu a Františka Vítkovy, ochranu a
pomoc Boží pro živou rodinu
Za rodiče Machů, syna Josefa a Ladislava,
sourozence Františka a Emila, duše v očistci a Boží
ochranu pro živou rodinu
Za + Emila Húště, dva syny, rodiče z obou stran a
živou rodinu.
Za zemřelou Evu Zvonkovu,duše v očistci a boží
požehnání pro živou rodinu
Za zemřelého Ladislava Ptáčka, zemřelé rodiče,
sourozence, za zemřelé rodiče Barcůchovy, Boží
ochranu a pomoc pro živou rodinu.
Za + Janu Kostílkovu.

Pořad bohoslužeb - farnost Horní Lhota
1. listopadu : Úterý
Slavnost
VŠECH SVATÝCH
Život farností číslo 11/2016

16.00 HL.:
17.30 DL.:

Za * a + farníky
Za + rodiče Ulrichovy, Kořenkovy, vnuka, syna, duše
v očistci a Boží požehnání pro živé rodiny
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2. listopadu : Středa
Vzpomínka
NA VŠECHNY
VĚRNÉ ZEMŘELÉ
3. listopadu : Čtvrtek
Sv. Martina de Porres
4. listopadu : Pátek
Sv. Karla
Boromejského,
1. pátek v měsíci
5. listopadu : Sobota
Sobotní památka PM

8.00 SE.:
16.00 HL.:
17.30 DL.:

Za všechny + biskupy, kněze a jáhny
Za všechny zemřelé
Na úmysl Svatého otce

16.00 HL.:

Za + rodinu s prosbou o požehnání

16.00 HL.:
17.30 DL.:

Na úmysl dárce
Za členy živého růžence (DL)
Večer chval

17.30 HL.:

Za + rodiče Slovákovy, dceru, snachu, syny, zetě a
celou živou rodinu
Na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o
milosti, vedení Ducha Svatého a ochranu Panny Marie
pro celou rodinu
Za + Jaroslava Strnada, rodiče z obou stran,
dar víry a požehnání pro živé rodiny
Za * a + farníky

9.00 HL.:
6. listopadu : Neděle
32. neděle
v mezidobí
7. listopadu : Pondělí
Ferie
10. listopadu : Čtvrtek
Sv. Lva Velikého,
papeže a učitele
církve
11. listopadu : Pátek
Sv. Martina
Tourského, biskupa
12. listopadu : Sobota
Sv. Josafata, biskupa
a mučedníka
13. listopadu : Neděle
33. neděle
v mezidobí

10.30 DL.:
17.00 SE.:

16.00 HL.:

Za + Marii a Stanislava Petrů, duše v očistci, dar
zdraví a ochranu pro živé rodiny

17.30 DL.:

Na poděkování za 35 let společného života s prosbou o
dar zdraví a ochranu do dalších let

17.30 HL.:

Za + Marii a Františka Poláchovy, jejich syna
Františka, dar zdraví a ochranu pro živou rodinu

9.00 HL.:
10.30 DL.:

Za * a + farníky
Za + Lubomíra Vaněčku, jeho rodiče, zetě Milana,
rodiče Závadovy, jejich syna a celou * rodinu

17.00 SE.:

Za + Jaroslava Majerika, + rodiče z obou stran,
s prosbou za dar zdraví a požehnání pro živou rodinu

16.00 HL.:

Za + rodinu s prosbou o požehnání

17.30 DL.:

Za * a + farníky

17.30 HL.:

Za + Bohumila a Miladu Maňasovy, dceru Miladu,
zetě, dar zdraví a ochranu pro celou živou rodinu
Za + Vojtěcha a Drahoslavu Urbanovu, jejich rodiče,
duše v očistci a ochranu pro celou živou rodinu
Za + Lubomíra Vaněčku, jeho rodiče, zetě Milana,
rodiče Závadovy, jejich syna a celou živou rodinu

Sv. Anežky České

14. listopadu : Pondělí
Ferie
17. listopadu : Čtvrtek
Sv. Alžběty Uherské,
řeholnice
18. listopadu : Pátek
Posvěcení římských
bazilik sv. apoštolů
Petra a Pavla
19. listopadu : Sobota
Sobotní památka PM
20. listopadu : Neděle
Slavnost
JEŽÍŠE KRISTA
KRÁLE
Život farností číslo 11/2016

9.00 HL.:
10.30 DL.:
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24. listopadu : Čtvrtek
Sv. Ondřeje, kněze, a
druhů, mučedníků
25. listopadu : Pátek
Sv. Kateřiny
Alexandrijské, muč.
26. listopadu : Sobota
Sobotní památka PM
27. listopadu : Neděle
1. neděle adventní
(začátek církevního
roku)
28. listopadu : Pondělí
Ferie

16.00 HL.:

Za + Františka Matulíka, jeho rodiče, za Miroslava
Lauterbacha, jeho rodiče, rodiče Krejčí a Kovářovy,
ochranu a dar zdraví živým rodinám

17.30 DL.:

Na úmysl dárce

17.30 HL.:

Za + rodiče Marii a Františka Latinákovy, dar zdraví a
ochranu pro živou rodinu.
Za + Jaroslava Kutáčka, matku, sestru a celou živou i +
rodinu, syna s rodinou v cizině a duše v očistci
Na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o pomoc
a ochranu do dalších let
Za + rodiče Bačovy, dvě dcery, dva syny, bratra
Aloise, Josefa Václavíka, duše v očistci, ochranu a
pomoc pro živou rodinu

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

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
Fatima 1917 - 2017
Ke zjevení v portugalské Fatimě docházelo každý měsíc od 13. května do 13. října
1917 třem malým dětem Lucii, Františkovi a Jacintě. Panna Maria žádala pokání na
odčinění hříchů a každodenní modlitbu růžence za obrácení hříšníků.
13.7.1917 bylo dětem ukázáno peklo a byly požádány o zavedení novény devíti
prvních sobot z úcty k Neposkvrněnému Srdci Mariinu.
Řekla: "Modlete se, hodně se modlete a přinášejte oběti za hříšníky, neboť mnoho
duší přichází do pekla, protože se za ně nikdo neobětuje a nemodlí." V příštím roce
uplyne 100 let od tohoto poselství. Fatimský apoštolát ČR pořádá Národní pouť do
Fatimy.
Je možné jet autobusem nebo letadlem. Hlavní program je připraven na dva dny,
12.9. a 13.9. 2017 s hlavními bohoslužbami, které budou doprovázet naši biskupové.
Poněvadž je velký zájem o hotelové služby, je nutné je zajistit již letos, proto je potřebné
se přihlásit co nejdříve, nejlépe letos.
Proto přijměte pozvání na poutˇod CK VOMA a CK AVETOUR, v termínech 7.9. 16.9. 2017 autobusem za 13750 Kč,
letecky buď 11.9. - 14.9. za 12500 Kč, nebo také 10. - 15.9. za 15400 Kč. U pouti
autobusem je sleva 500 Kč při platbě letos.
Přihlašovat
se
můžete
u
Machů
Svat.,
tel
725104080,
nebo
svatoslava.machu@seznam.cz. Zajistíme společnou cestu do Brna, kde se připojíme k
ostatním poutníkům CK.
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EKONOMICKÁ A PASTORAČNÍ RADA
FARNOSTI ÚJEZD U VAL. KLOBOUK
Členové jmenování na základě voleb dne 16. října 2016 :
Ekonomická rada:
Kořenek Vladimír Ing.
Januška Karel
Hlavica Stanislav
Kolařík Josef st.
Ptáček Miroslav
Častulík Miroslav
Petrů Pavel
Raška Josef

Vysoké Pole
Újezd
Vysoké Pole
Slopné
Vysoké Pole
Drnovice
Loučka
Újezd

Pastorační rada:
Fjtíková Marcela Mgr.
Heinz Pavel Mgr.
Honková Anna
Maček Pavel
Pavelková Gabriela Mgr.
Trčková Jana
Váňová Jarmila Ing.

Zástupce Charity
Velísek Radek
Katecheti:
Ambrůzová Marie
Heinzová Dagmar
Rašková Zdeňka Mgr.
Kostelníci:

Drnovice
Slopné
Drnovice
Loučka
Slopné
Loučka
Slopné

Častulík Josef
Hlavičková Marie
Machů Františka
Varhaníci:

Čech František
Váňa Jan

Členové z titulu funkce :
Akolyté:
Černobila Robert
Heinz Pavel Mgr.
Machů Josef
Pavelka Petr
Soukup Jiří
Soukup Václav
Večeřa Robert

P. Jan Můčka, farář
Členové volební komise:
Jiří Soukup
Františka Machů
Lucie Machů

Telefonní číslo farního úřadu v Újezdě :
731 619 849
Telefonní číslo farního úřadu v Horní Lhotě : 605 206 320
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Objednávka mší sv. pro rok 2017 bude v Újezdě v pondělí 28.11. po mši sv. v kostele v
sakristii. Ve Slopném ve středu 30.11. po mši sv. v kostele v sakristii. V Drnovicích ve
čtvrtek 1.12. po mši sv. v kostele v sakristii. V Domově pro seniory v sobotu 26.11. po
mši svaté. Objednávka mší sv. prostřednictvím internetu bude možná od neděle 3.12.
Výroční mše sv. (jubilea) prosím objednávejte předem.
Objednávka farního měsíčníku a příspěvek na jeho vydávání bude možná zároveň
s objednáváním mše svaté (viz výše) a také pro ty, kdo mají internetové bankovnictví,
mohou zaslat příspěvek (80,-- Kč) na účet č. 105523676/0300;
Variabilní symbol: Újezd: 773697; Drnovice: 632546; Vysoké Pole: 788317;
Loučka: 686981; Slopné: 750611; Horní Lhota: 643289; Dolní Lhota: 629537;
Sehradice: 747106. Specifický symbol: Vaše číslo domu.
Kurz pastoračních pomocníků začne v sobotu 5. listopadu v 8.00 hodin ve Valašských
Kloboukách mší sv. v kostele. Ještě do té doby je možné se přihlásit. Podrobnosti najdete
na: www.farnostujezd.cz
Pastorační plán farností bude uveřejněn v prosincovém věstníku. Prosím ty, kteří si
objednávají mše sv. pro společenství (organizace), aby je objednali během listopadu, aby
tyto mohly být zařazeny do pastoračního plánu farností.
První sv. přijímání dětí bude v Újezdě v neděli 11. června 2017.
Pouti: Vzpomínková pouť na Ploštině bude v neděli 25. června. Pouť v Újezdě bude
v neděli 2. července. Ve Slopném v neděli 9. července a 20. srpna. Vysocká pouť
v neděli 10. září. Pouť za obnovu rodin na Velehradě bude v sobotu 16. září. K PM
Bolestné na Ploštině v pátek 15. září. Ostatní v prosincovém měsíčníku.

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

5.11.:
12.11.:
19.11.:
26.11.:

17.
18.
1.
3.

9.
10.
11.
1.

13.
14.
15.
1.

7.
8.
9.
1.

------------------------------------------------------------------------------------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. farnost Újezd: 731619849; farář Újezd 603154041; farnost Horní Lhota:
605206320; farář Horní Lhota: 604442038; mail: rkf.ujezd@volny.cz; fahornilhota@ado.cz
Webové stránky: www.farnostujezd.cz; a www.farnosthornilhota.cz. Příspěvky doručte do
dvacátého dne předcházejícího měsíce.
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