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Adventní modlitba
Dobrý Bože,
v čase adventu očekáváme příchod tvého
Syna. Očekáváme toužebně každým okamžikem,
že zaklepe na dveře našeho srdce a že je otevře
své lásce. Očekáváme také jeho příchod na konci
časů, kdy se všechno naplní jeho spásou.
Očekáváme přicházejícího, a přece víme, že už je
tu s námi. Prosíme tě, aby k nám Ježíš přišel tak,
abychom skutečně došli k sobě samým. Často
totiž nebýváme u sebe doma a v myšlenkách se
touláme někde docela jinde.
Dej, ať je pro nás adventní čas dobou
požehnání, v níž se vrátíme do vlastního nitra a
začneme prožívat přítomný okamžik. Dej, ať nám
čekání na tvého Syna otevře doširoka srdce, aby
mohl skutečně vstoupit a přebývat v něm.
Ať se nás dotkne touha po spáse, jež k nám přišla ve tvém Synu a stále k nám touží
přicházet.
V tento adventní čas proměň naše závislosti, které nás pořád ještě drží v zajetí, v
hlubokou touhu.
Daruj nám jistotu, že v touze po příchodu tvého Syna je on sám již přítomen mezi
námi a že plní naše srdce svou láskou.
( z knihy Moje modlitební kniha od Anselma Grüna)

Aby dobré využití času adventu bylo
pro Vás přípravou na radostné prožití
svátků vánočních, Vám vyprošují na
přímluvu kazatele adventu sv. Jana
Křtitele Vaši duchovní otcové.
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APOŠTOLÁT MODLITBY
Denní modlitba apoštolátu:
Nebeský Otče, kladu před tebe celý dnešní den. Přináším ti v něm své modlitby, práce, radosti i utrpení ve
spojení s Ježíšem Kristem, který ve mši sv. neustále zpřítomňuje oběť sebe samého za záchranu světa. Duch
svatý, který jej vedl, kéž je i mým průvodcem a vyzbrojí mě silou pro svědectví o tvé lásce. To vše přináším
jako svou nepatrnou oběť spolu s Pannou Marií, Matkou našeho Pána a Matkou církve, zvláště na úmysly,
které nám předkládá Svatý otec a naši biskupové na měsíc prosinec 2016:

Úmysl všeobecný: Aby byla z každé části světa odstraněna nákaza, kterou je zneužívání
dětí k vojenské službě.
Úmysl misijní:. Aby evropské národy znovu objevily krásu, dobro a pravdu evangelia,
které dává životu radost a naději.
Úmysl národní: Ať jako křesťané umíme druhé obdarovávat nejen věcmi hmotnými,
ale hlavně bohatstvím pramenícím z naší víry: poznáním Boha, láskou k němu a k
bližnímu.

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

Magdalenu Šůstkovu
Štěpána Plešu
Tobiáše Remeše

Loučka
Horní Lhota
Horní Lhota

@@@
V měsíci listopadu 2015 odešli na věčnost a byli pohřbeni:

8. listopadu 2015:
František Trčka
Vysoké Pole 100

93 let

5. listopadu 2015:
Ester Dobrotová
Horní Lhota

12 let

Stránka 2 z 28

Zamyšlení k adventní době
PŘÍCHOD
Poselství adventu lze shrnout do několika slov: Přijde, přišel, přichází - Bůh, který nás
miluje.
PŘIJDE
Spasitel a zachránce lidí, Ježíš Kristus, se na konci časů definitivně zjeví „ke spáse
těm, kdo ho očekávají“ (Žid 9,28). Očekávání budoucnosti pro nás tedy nemusí být
zdrojem strachu a úzkosti, ani kdyby nás potkaly sebetěžší okamžiky. Vždyť: „naše
budoucnost je v Božích rukou!“ (srv. Žl 31,6).
PŘIŠEL
Kristus na svět již přišel. Sdílel náš život a zvěstoval, že člověk může být zrozen k
naplněnému životu bez konce. Smrtí na kříži a zmrtvýchvstáním nám k němu otevřel
cestu. „On, ačkoliv bohatý, stal se pro vás chudým, abyste vy zbohatli z jeho chudoby“
(2 Kor 8,9).
PŘICHÁZÍ
Kristus přichází i do našich životů. Můžeme se s ním setkávat již nyní. Skrze víru,
modlitbu, četbu Bible, život ve společenství církve a skrze svátosti. Můžeme od něj
čerpat inspiraci a sílu pro náš život. V každém člověku mu navíc můžeme i sloužit
(srv. Mt 25,40n). „Já jsem s vámi po všechny dny...“ (Mt 28,20).
KDYŽ TI PŘIPADÁ, ŽE JSI NA VŠECHNO SÁM
Tomu, který nás miluje,
který nás svou krví zbavil našich hříchů
a udělal z nás královský národ,
tomu buď sláva na věky!
Hle, on přichází... (Zj 1,5-7)

Advent vyvolává protichůdné pocity
Ze zkušenosti víme, že advent a Vánoce mnohdy dopadnou
jinak, než bychom chtěli. Jak tedy advent prožít „užitečně“
a v pokoji? Několik praktických postřehů…
Advent nevyvolává jen pěkné pocity
Mnozí z nás mají advent spojený se zvláštním pocitem, s
těšením. Nejen na „Ježíška“, ale taky na vše hezké, co bylo
(a je) v našich domovech spojené s prožíváním Vánoc. Ale
může tomu být i opačně. Za desítky let své kněžské služby
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jsem se mnohokrát setkal s tím, že lidé mají s Vánocemi spojeny velmi negativní
pocity, zvláště kvůli tomu, co prožívali doma. Nemají proto Vánoce vůbec rádi.
Advent má naštěstí duchovní přesah
Mezi námi všemi je veliký rozdíl v tom, co vše chceme v době přípravy na Vánoce
stihnout a jakou máme vlastní představu o tom, bez čeho by advent a Vánoce „nebylo
ono“. Adventní doba ale naštěstí není pouze časem předvánočního shonu, i když i to
nějak do tohoto období patří. Advent má svůj silný duchovní obsah a přesah a my
můžeme navzdory všem starostem, které na nás v tomto období doléhají, tento čas
prožít velmi plodně. Ale jak?
Bůh se rozhodl přijít mezi nás
Latinské slovo „adventus“ v překladu znamená příchod. A není to příchod jen tak
někoho, je to příchod samého Božího Syna Ježíše Krista, který se rozhodl přijít – a
stále přicházet - mezi nás, stát se jedním z nás, aby byl s námi, aby mohl proměňovat
náš život a aby nás zachránil.
Advent je dobou vyčkávání, očekávání a přípravy na toto setká(vá)ní. Není to tedy
čekání na něco, ale na Někoho. Na Někoho, kdo má moc náš život proměnit. Středem
tohoto období je tedy Ježíš, který přichází ke každému z nás. Setkávat se s ním
můžeme v modlitbě, při bohoslužbě, v Bibli – Božím slově, ale i skrze druhé lidi
kolem nás a skrze běžné události. Chce přicházet do každé rodiny, do všech vztahů, do
srdce každého z nás. Chce svojí přítomností proměňovat všechno.
Přichází, aby nás potěšil, aby přinesl slovo osvobození a útěchy, aby nás obdaroval
svou přítomností, svou láskou a pokojem. Advent je tedy obdobím, kdy se máme učit
čekat a vyhlížet, připravovat se na setkání a mít pro Něj srdce citlivé a otevřené.
Advent a Vánoce mnohdy dopadnou jinak, než bychom chtěli
Všichni bychom si přáli, abychom o svátcích nebyli přetažení, uštvaní, abychom
zavčas připravili dárky pro druhé, měli na sebe čas a prožili něco pěkného s těmi, které
máme rádi. Máme však zkušenost, že je to často jinak, než bychom chtěli. Někdy
proto, že v atmosféře vypětí se vše pokazí nějakým nedorozuměním nebo dokonce
konfliktem. Jindy je místo pokojné adventní a vánoční pohody u nás dusno jen proto,
že máme každý jiná očekávání, jinou představu, nebo si nedovedeme zorganizovat čas
a rozplánovat síly.
Vyjasněme si s blízkými co ne/chceme
Pokud prožíváme advent a Vánoce v rodině nebo v nějakém společenství, je třeba
nejprve vyslovit svou představu a současně mít ochotu ji opustit a dát prostor svobody
také pro druhé a jejich očekávání, najít společné řešení. V některých rodinách se celý
advent uklízí, a přitom to už dávno všem vadí, jen si o tom mezi sebou neřeknou a
nepřehodnotí to. Jinde se musí napéct desítky druhů cukroví, protože jinak by to přece
nebyly Vánoce, a přitom už na Štěpána je nikdo jíst nechce. K tomu vánoční besídky
ve školách dětí, koncerty, případně večírky v práci... Shánění dárků představuje pro
mnohé také téměř neřešitelný problém. Podle sdělovacích prostředků dá prý hodně lidí
letos raději přednost tomu, že si darují k Vánocům peníze. Představil jsem si, jak v
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rodině každý každému dá pod stromeček v obálce určitý obnos - a tak vlastně každý
zas bude mít tolik, kolik investoval…
Praktické náměty na prožití adventu
Stálo by tedy za to se zamyslet společně nad tím, co je pro nás nejdůležitější a čemu
dáme přednost, chceme-li toto období prožít plodně, a co pro to uděláme.

Můžeme například některé dny zajít na adventní rorátní mši, kde
můžeme Pánu svěřovat nejen sebe, ale všechny své drahé. Určitě nás to vnitřně
posune a otevře pro vnímání toho podstatného.

Nebo společně prožitá chvíle modlitby u rozsvíceného adventního
věnce je příležitostí zastavit se a objevit kouzlo společné modlitby. Už jeho
vyhotovení se může stát společným dílem.

V jedné farnosti se například velmi osvědčilo tzv. „Putování Svaté
rodiny“. Jde o starý zvyk, kdy se nabídnou jednotlivé rodiny ve farnosti, které jsou
během adventu ochotny na jeden den „ubytovat Svatou rodinu“. Ikona Svaté
rodiny tak putuje od rodiny k rodině, přičemž při předání ikony se vždy obě
rodiny u ikony společně pomodlí. Putování začíná na 1. neděli adventní a končí
večer před Štědrým dnem. Pokud je společenství malé, může toto uskutečnit až
v předvánočním týdnu od 17.12.

Je dobré se také domluvit na přípravě vlastních svátků, aby veškerá
příprava neležela jen na někom z rodiny. Pro většinu maminek je předvánoční
období jeden velký kolotoč. Ony většinou vymýšlejí a nakupují dárky nejen pro
děti, ale i pro širší rodinu, pečou cukroví a uklízejí a nakonec i chystají
štědrovečerní večeři. Většina ostatních členů domácnosti tyto věci neřeší a
automaticky vše nechává na maminkách. Někdy se stačí jen zeptat, s čím můžeme
pomoci. Protože pečení, úklid i chystání může být společnou aktivitou a posloužit
k prožití krásných společných chvil, na které přes rok nemáme v dnešní uspěchané
době čas. Dětský adventní kalendář může u dospělých dostat jinou podobu.
Například jedni snoubenci si na každý den připravili jeden pro druhého citát z
Bible pro společné rozjímání.
A jak s dárky, aby nebyly jen „nepříjemnou povinností“?
Co se týká dárků, dobře víme, že největší dary máme v sobě navzájem. Jde vlastně jen
o to najít způsob, jak to vyjádřit, aby byl dárek projevem skutečné pozornosti a lásky.
Že nezáleží na velikosti a nákladnosti, to víme, ale když se přímo vysloví, kolik
budeme letos do dárků investovat, dá to větší prostor svobodě. Učit děti kupovat dárky
dospělým moc nemusíme, to se jednou snad naučí vedle nás. Když se nám ale děti
podaří povzbudit, aby něco samy vytvořily, namalovaly, vyjádří tím svůj vztah lépe
než nějakým kupovaným darem.
Adventní čas může být hezkým a požehnaným obdobím pro každého z nás. Nenechme
zatvrdnout svá srdce! Tak bude Bůh moci skrze nás přicházet k druhým, vše
proměňovat a přinášet radost. Přejme si, aby naše srdce byla místem, kde se obrazně
Pán Ježíš může narodit, aby tak každý mohl pocítit, že je milovaným dítětem Božím.
Zpracováno podle textů Vojtěcha Kodeta
z webu www.vojtechkodet.cz
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Advent nás má obnovit a uzdravit
Adventní doba je jako jaro v přírodě, kdy se vše obnovuje, vše je svěží a zdravé. Tak
v nás má advent také působit – obnovit nás a uzdravit, abychom byli schopni přijmout
Krista, ať k nám přijde jakékoli podobě.
O Vánocích přichází jako malé dítě, maličké a bezmocné, odkázané na svou matku a
na vše, co může mateřská láska dát.
Učme se od Ježíše a Marie! Chceme-li opravdu, aby nás Bůh naplnil, pak se musíme
pokorou vyprázdnit ode všeho, co je v nás sobecké.
(Matka Tereza)

Výtah k Bohu
Žijeme ve století vynálezů. Dnes už není třeba namáhat se s výstupem po schodech –
u bohatých lidí je výhodně nahrazuje výtah.
Já bych také chtěla nalézt nějaký výtah, který by mě vynesl až k Ježíši, protože jsem
příliš malá na to, abych mohla stoupat po namáhavém schodišti dokonalosti. Pátrala
jsem tedy ve svatých knihách po náznaku takového výtahu, po jakém jsem toužila, a
četla jsem tato slova, která vyšla z úst věčné moudrosti: „Kdo je maličký, ať přijde ke
mně.“ Přišla jsem tedy, tušíc, že jsem nalezla, co jsem hledala. A protože jsem chtěla
vědět, můj Bože, co uděláš s oním maličkým, jenž by odpověděl na tvou výzvu,
hledala jsem dál, a hle, co jsem nalezla: „Jako matka laská své dítě, tak vás budu
utěšovat, nosit v náručí a hýčkat na kolenou.“
Nikdy mou duši nepotěšila něžnější, lahodnější slova: Výtah, který mě má
pozdvihnout až do nebe, to je tvoje náruč, Ježíši! (Terezie z Lisieux)
(Matka Tereza)

Kdo se zamkne, kdo se nepodělí o svůj pokrm,
kdo raději uhasí oheň, aby nemusel ohřát bližního,
kdo zavře ústa, aby bližního nemusel oslovit,
kdo raději odpočívá, než aby bližnímu pomohl,
kdo nepředá oheň Boží lásky –
ten nepoznal příchod Páně.
J. Kurmaiz

Mám Přítele v ráji, je to Pán nebe i země.
Miluje mě víc než vlastní život, připravuje pro mne místo, kde je klid a radost,
abych s ním mohl být navždy spojen.
Nic si nepřeji víc, než být se svým Přítelem.
Chci žít stejným životem, jako žil on.
Chci se modlit a trpět, bojovat a vykrvácet jako on pro mne.
Chci rychle běžet, abych už byl tam, kde mě Přítel čeká.
Johan Michael Sailer
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Cesty českého národa
21. díl
POKATOLIČTĚNÝ NÁROD VRACÍ SE OPĚT K STARÉ ČESKÉ
BEZÚHONNOSTI MRAVNÍ
Blahodárné účinky nově zavedeného náboženství katolického projevovaly se však
zvláště v mravním životě našeho národa. Lid český z mravního rozvratu a úpadku
doby předbělohorské byl opět povznesen k té mravní dokonalosti, na níž nalézal se
v prvních stoletích svého pokřesťanštění a pro niž byl ctěn a vážen v celém tehdy
křesťanském světě. Naši předkové, obrácení opět na víru katolickou, stali se zase lidmi
spravedlivými, poctivými, zbožnými, v mravech čistí a čestní. Česká poctivost stala se
opět příslovečnou. Pokatoličtěný národ skvěl se v nové mravní bezúhonnosti.
Tento obrat v mravnosti lidu a jeho duševním životě projevoval se zvláště v jeho
písních, lidových zvycích, lidovém umění, krojích, pobožnostech, poutích atd. V této
době vznikly zvláště mnohé naše národní písně, jež ukazují, jakým dobrým vnitřním
životem žili v této době naši předkové a jakým jemným a krásným cítěním oplývala
jejich srdce. Předbělohorská a pobělohorská povaha a charakter našeho lidu nedá se
srovnat. Katolictví povzneslo náš národ z úpadku k novému rozkvětu mravního,
duchovního a náboženského života.
Duch obnoveného katolictví projevuje se v nádherném barokním slohu
Duchovní obnova českého národa projevila se i ve výtvarném umění, jež bylo od
dob husitských v úplném úpadku a nad to nejskvělejší jeho památky zničeny a v trosky
obráceny. V té době vznikl tzv. sloh barokní, v němž postavena byla slavnými staviteli
(Dienzenhoferové aj.) celá řada překrásných budov, chrámů, klášterů, kaplí, paláců,
zámků, mariánských sloupů atd. Tyto budovy byly ozdobeny krásnými sochami
slavných sochařů (Braun, Brokoff aj.) a obrazy znamenitých malířů (Reiner, Škréta,
Brandl aj.). Zvláště naše Praha stala se těmito stavbami jedním z nejkrásnějších měst
evropských. Dobře praví spisovatel Českomoravské kroniky, že teprve od této doby
má Praha světovou pověst jako „město stověžaté“ a že nikdy Praha nehostila tolik
umělců ze všech oborů umění jako v této době. Doba pobělohorská, jež neprávem
bývá nazývána dobou „temna“, napravila všechen ten vandalismus husitských a
protestantských dob, jež učinily z vlasti naší spáleniště, rozvaliny a trosky.
Jen v národním ohledu byl národ náš živý sice, ale spící. Ferdinand III. chránil
ještě jazyk český, co mohl. Ale umřel záhy a po něm přicházela Praha tím více
v zapomnění, víc a více řídilo se všechno německy z Vídně, a často bez ohledu a bez
spravedlnosti k národu českému. Zdálo se, že spánek jeho je již spánkem smrti.
Jan z Nepomuku prohlášen svatým
Ale otcovská Prozřetelnost Boží uložila jinak! Stalo se něco, o čem se mlčí! Na
hradě pražském odpočívaly tělesné pozůstatky Jana z Nepomuku. V bouřích
husitských zapomněl lid český na tohoto Jana ohněm až k smrti zmučeného. Ale čím
více se stával katolickým, tím více se na něj rozpomínal, hrob jeho navštěvoval a tam
od Boha jeho přímluvou pomoci hledal. Došlo až k přání, aby Jan z Nepomuku za
svatého byl vyhlášen. I otevřen jest z rozkazu papežského hrob jeho, na němž jméno
jeho dosud bylo čitelné. V přítomnosti přísahou zavázaných svědků a to nejen z řad
kněží, ale i tří lékařů a dvou ranhojičů a rozličných řemeslníků nalezen jest v lebce
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jeho jazyk a to takový, jaký jen u živého člověka se shledává! Ale aby žádné
pochybnosti nebylo, byl s dovolením ostatních lékařským nožíkem rozříznut, a
ukázalo se, že i uvnitř opravdovým jazykem lidským jest.
To se stalo 15. dubna 1719. A 27. ledna 1725 byl jazyk ten ohledán znovu a nejen
že neporušen zůstal, ale naříznutí jeho se před svědky, jichž ještě více bylo, otevřelo,
jazyk se zvětšoval, tmavočervená barva jeho měnila se v červenost šarlatovou. Rozumí
se samo sebou, jakým úžasem naplněni byli všichni přítomní po prvé i po druhé!
To je událost, která jest více než kterákoliv osvědčena. Pustý vtip nevěrce
některého nemůže jí odhádati; a zdravý, vášní nezkalený rozum musí říci: Tři sta let
nemůže jazyk lidské mrtvoly neporušeným zůstati. To způsobil Všemohoucí! Ano, to
způsobil Všemohoucí na dotvrzení víry katolické! Ale tím promluvil Bůh i k národu
našemu. Kéž by Čechové této řeči Boží rozuměli! Promluvil k tobě jazykem tím,
kterým se mluvilo česky! Promluvil ti: Hle, zde tvá spása, od které ses odchýlil – víra
svatováclavská. Promluvil ti: Dřímal jazyk ten v hrobě po 300 let – dřímá i řeč tvá
česká! Ale raduj se a plesej! Jazyk tvůj nezemře! Jazyk tvůj žije, ač zdánlivě ve spánku
hrobovém – jazyk tvůj vstane z hrobu zase!
Pokračování příště. Podle knihy Cesty, kterými šel český národ v dobách slávy,
úpadku a nového vzkříšení od E. Brynycha připravil a upravil Vojtěch Chupík

OSMISMĚRKA
„Přátelství je třeba uchovávat jako ( viz tajenka). Kdo o něm mluví při každé
příležitosti, znehodnotí ho.“ (Moliére)
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BUVOL, ČÁP, HROCH, KAPR, KLOKAN, KOALA, KOBRA, KůŇ, MROŽ,
NOSOROŽEC, OREL, PAPOUŠEK, PLAMEŇÁK, SKUNK, SLON, SUP,
ŠAKAL, TUČŇÁK, TUKAN, VYDRA, ZUBR, ŽIRAFA
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Godzone
(periodické okénko pro mladé)
Animátoři farností Újezd a Horní Lhota přejí požehnané Vánoce!

Co se událo v měsíci listopadu?
Mládežnická mše svatá v Dolní Lhotě
V pátek 11. listopadu se v Dolní Lhotě uskutečnila mše svatá pro mládež, kterou
sloužil otec Jiří Ševčík, kázal kaplan pro mládež František Ponížil. Na akci dorazilo
mnoho mladých z naší farnosti i z celého děkanátu, kteří mohli společně hlouběji
prožít téma Nestíhám, nestačím vs. určit si životní priority.

Christian Night Party!
Ve Vlachovicích se v pátek 18. listopadu konala křesťanská diskotéka s názvem
Christian Night Party!. Zúčastnilo se jí téměř 100 mladých ze všech farností děkanátu.
K poslechu hráli mladí nadějní DJ´s z naší farnosti – DJ DON D a DRAK ŠMAK. Z reakcí
zúčastněných se jednalo o velmi povedenou akci a už teď se můžete těšit na její
pokračování v roce 2017.

Akce na měsíc prosinec
2. prosince
10. prosince
16. prosince
29. prosince

Večer chval v Dolní Lhotě (17:30)
Večer chval v Újezdě (18:00)
Zimní kino ve Slopném
Študlov párty
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Svatí z kalendáře
Sv. Petr Fourie 9.12.
Postavení: kněz CSA, zakladatel
Úmrtí: 1640
Pocházel z Lotrinska. Přestože se o něm píše i to, že
byl veselý a zábavný, říkalo se o něm, že buď studuje,
nebo se modlí. Toužil po vzdělanosti a svatosti. V této
souvislosti byl k sobě až příliš přísný. Učení mu šlo
snadno a k dalšímu vytyčenému cíli považoval za
potřebné sebekázeň a pokání. V důsledku toho se
uskrovňoval s jediným postním jídlem denně.
Roku 1585 vstoupil k řeholním kanovníkům sv.
Augustina v Chaumoussey (28 km JV od Mirecourt), kde
po roce složil do rukou opata sliby chudoby, čistoty a
poslušnosti.
Petr se snažil žít podle prvotní přísnosti regule.
Řeholníkům však nevyhovovala taková skromnost, a tak
už v mládí pociťoval vážnost krize v řeholní společnosti, ale nevzdával se svých
ideálů. Pro pohodlné a vlažné spolubratry prý býval nesnesitelným břemenem.
Kněžské svěcení přijal v roce 1589 v Trevíru v Německu.
Řeholníci sv. Augustina měli právo spravovat fary a žít mimo klášter. Petr žádal o
nejchudší farnost s největšími problémy a vybral si farnost v Mattaincourt. Obyvatelé
Mattaincourt nového faráře Petra Fouriera přijali s nedůvěrou, lhostejností i s
odporem. Náboženské pravdy a nejzákladnější zásady morálky byly mezi nimi
neznámé pojmy. Neděle trávili po hospodách.
Farář Petr hodně překvapil už první promluvou, při níž prohlásil, že se dává bez
výhrady do jejich služeb a že chce spasit jejich duše i za cenu své krve. Jak se do toho
pustil? Hodně se modlil, žil v přísné chudobě, začal s opravou zchátralého kostela a s
pořádáním farních misií. Podílel se na starostech farníků a věnoval se nejen práci
kolem kostela, ale i službě chudým, žijících v bídě.
S Alexií Marií Le Clerc (pam. 9. 1.) a dalšími čtyřmi dívkami se mu podařilo vytvořit
Mariánskou družinu „Blahoslavené naší Paní“ za účelem vyučování dalších dívek a
mladých žen. Mezi nezvyklé prvky patřil zákaz zahanbovat děti jiného vyznání i výuka
pro chudé zdarma.
Pro družinu budoucích učitelek napsal řeholní pravidla, z níž později vznikla
kongregace augustiniánek s názvem Školské sestry de Notre Dame potvrdil papež
Pavel V. v roce 1616.
Bývá připomínáno, jak Petr Fourier řešil krizi jedné ze sester, které se znechutil život v
klášteře, a chtěla se vrátit do světa. Nejprve jí poradil, aby si to rozmyslela, a když
trvala na svém rozhodnutí, Petr souhlasil, pouze žádal, aby před odchodem zašla do
chrámu a tam přečetla modlitbu, kterou jí napsal. Seznámila se s textem až při čtení v
kostele. Zde její znění:
Stránka 10 z 28

„Přicházím, Matko Boží, abych poděkovala, že jsi mne mezi svoje dcery přijala. Této
milosti nechci více požívat, poněvadž je mi svět milejší, než ty a Syn tvůj. Proto vás
opustím a navrátím se do světa. Ať vám slouží, kdo chce, já vám dál sloužit nemohu.“
Ta slova přispěla k jejímu návratu.
Za jednu z veřejných snah Petra Fouriera lze označit jeho úsilí v době ohrožení
samostatnosti Lotrinska v roce 1636. Hněv odpůrců lotrinského vévody, zejména
francouzského kancléře, pak prý byl důvodem Petrova odchodu do vyhnanství. Odešel
do města Gray v Burgundsku. Zde strávil poslední čtyři roky života. Pokračoval ve
vyučování, navštěvoval chatrče chudých i věznice. Zemřel ve věku 75 let. Za
blahoslaveného ho v lednu 1730 prohlásil papež Benedikt XIII. a 27. 5. 1897 ho papež
Lev XIII. svatořečil.

Předsevzetí a modlitba
Chci pravdivě posuzovat dopad svých rozhodnutí a podobně dnes začnu se zpytováním
svědomí.
Bože, světlo věřících a pastýři svého lidu, Ty jsi povolal svatého Petra Fouriera, aby
sloužil Tvé církvi svým kázáním i příkladem; pomáhej nám, abychom na jeho
přímluvu, zachovali víru, kterou hlásal, a kráčeli cestou, kterou ukazoval svým
životem. Prosíme o to skrze Tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s Tebou
v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen

Duchovní injekce
Absolutní pravda
Neustále měj na mysli: Já jsem zodpovědný za to, jak se rozhodnu interpretovat to, co
vidím. Jsem zodpovědný za to, jak se rozhodnu interpretovat to, co vidím.
To je zřejmé. Nikdo jiný než já není zodpovědný za to, jak se rozhodnu interpretovat
to, co vidím.
Příklad: Jsi na pracovní schůzi a máš projev. Náhle si všimneš, že někdo zívá. Je jen na
tobě, jak to vyřešíš. Jestli máš málo sebedůvěry, okamžitě si toto zívání vysvětlíš jako
výraz nedostatečného ocenění tvé osoby. Možná, že znervózníš. Snad si pomyslíš:
„Nejsem dobrý! Nejsem dost dobrý!“
Zívání si vysvětlíš jako útok na sebe. Staneš se obětí vlastní interpretace skutečnosti.
Nevěda nic o zívajícím člověku, či jakou noc on či ona prožili, dovolíš jim, aby
determinovali tvé pocity.
Často si připomínej: Skutečnost a má koncepce skutečnosti nejsou totožné. Jsou i jiné
způsoby, jak věci vidět a interpretovat je. Jestliže se cítíš dobře a myslíš si, že děláš
dobrý dojem a máš dost sebedůvěry, možná, že si zvolíš jiný pohled na věc. Možná si
pomyslíš: „Probděl snad celu noc? To je skvělé, že sem i přesto přišel“ Nebo: „Někdo
zívá. Vzduch je zde asi vydýchaný.“
Můžeš si vybrat různě. Uvědomuješ si, že každá tvá volba ukáže, jak si ceníš sám sebe.
Každá volba, kterou vykonáš, je ohodnocená sebe samého!
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Často měj na mysli:
Já sám jsem zodpovědný za to, jakou zvolím interpretaci toho, co vidím.
Z knihy Žádná setkání nejsou náhodná; Kay Pollak
Citát měsíce
Dvě věci vás udrží ve zbožném životě: velká pečlivost při plnění závazků vašeho stavu
a velká odvaha, abyste se nevzdávali a neztráceli ducha v těžkostech, do kterých
můžete přijít.
(sv. František Saleský)

Slovníček
Jáhen, jáhenství
- diakon, osoba věnující se v Církvi buď charitativní, pastorační a katechetické
činnosti nebo některým bohoslužebným úkonům. K vykonávání tohoto úřadu je
zapotřebí jáhenského svěcení, které je nejnižším stupněm služebného kněžství a v
případě svobodných mužů je předstupněm kněžského svěcení (nejvyšším stupněm
služebného kněžství je pak biskupské svěcení). V katolické církvi však trvalým
jáhnem může být po splnění daných podmínek i ženatý muž.
Kromě pastorační, katechetické a charitativní činnosti jáhen asistuje při bohoslužbě
(čtení evangelia, kázání), může vykonávat např. bohoslužbu slova a udělovat některé
svátosti (křest, svátost manželství) a svátostiny.
Jáhenská služba má své kořeny již v prvotní církvi, viz zmínky v Novém zákoně,
např.: Sk 6,1-6; 6,8n; 1 Tim 3,8.12 ad.

Pro zasmání
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Z pamětní knihy farnosti Horní Lhota.
Náboženské poměry dle zaznamenání P. Jana Hazuky,
faráře v Horní Lhotě v letech 1928 – 1942
Tento prosincový zápis se vztahuje k soumračným a neradostným událostem konce
1.republiky, jimž věnoval značnou pozornost farář P. Jan Hazuka. Jistě jsou důsledkem
historických skutečností. Jednou z příčin je rozbití, eventuelně rozpad Rakouska, jako
jedna z největších katastrof 20.stol., bez níž, kdyby se jí podařilo zabránit, by se patrně
dějiny daly jiným směrem. Pokud jde o Vídeň, lze použít slov švýcarského historika
Rob. Ingrima, že Rakousko „utlačovalo své národy tím, že jim všeobecně překáželo,
aby se navzájem utlačovaly“, nebo jak řekl kdysi František Josef I. americkému
prezidentovi Theodoru Roosweltovi: „Jsem tu od toho, abych bránil své národy proti
jejich politikům.“ Měl pravdu. Lidé a národy by žili pokojně vedle sebe, kdyby je
politikové proti sobě neštvali. Neustále se vrací otázka, musilo, či mělo být Rakousko
opravdu rozbito? Mocensky mají na rozbití Rakouska samozřejmě vinu především
dočasně vítězné velmoci. Rozbití Rakouska měla především stůj co stůj zabránit
Francie – ve svém vlastním zájmu. Místo toho,aby pomohla reformovat Rakousko (s
Čechy v čele, jak to situace přímo nabízela – nezapomínejme, že Rakousko nevyhrálo,
ale prohrálo válku), dala Francie přednost tomu, že v podvědomě cítěné slabosti
obklíčila Německo řadou nově vzniklých států, zejména Československem a Polskem,
které měly přispěchat Francii na pomoc, kdyby bylo toho třeba, ale které Francie (a o
tom žádná francouzská vláda nikdy nepochybovala) samozřejmě nechá na holičkách,
jestliže se do úzkých dostanou ony. Svědectvím (průkazným) je Mnichov a neochota
Francie jít do války kvůli Polsku. Jak řekl císař Karel, když se konečně musil vzdát
myšlenky na rakouský trůn: „Ponechání jednotného Německa a rozbití
mnohonárodnostního Rakouska se tehdejším vítězům jednou strašlivě vymstí.“ Také
se vymstilo. Když se historik nebo politolog dívá zpátky do minulosti, ale i do
přítomnosti, musí si neustále a neustále opakovat s Goethem: Welche kleine Leute die
Welt regieren! Překlad do češtiny tohoto poučného a pravdivého rčení není dnes jistě
žádný probglém. (KKS – LJ) (Dokončení příště)
Pan farář P. Jan Hazuka pokračuje v zápisu ve farní kronice dnem 20.května 1938,
kdy byla dokončena přípojka elektrického vedení do kostela. Toho dne poprvé se o půl
osmé o májové pobožnosti rozsvítilo vše v kostele. Dne 26.5. t. r. 32 dítek z farnosti
přistoupilo k prvnímu sv. přijímání. Opět byl obnoven zašlý zvyk krásný. Pan farář
vedl dítky ve slavném průvodu s křížem a prapory, za zpěvu a hlaholu zvonů do
kostela a děti byly uvedeny do presbytáře. Nato byla promluva o svatém přijímání.
Mimoto před sv. přijímáním i po něm promluvil pan farář k dítkám a s nimi se modlil,
takže mnohým věřícím se to velmi líbilo a byli k lásce ke svátostnému Ježíši
povzbuzeni. V sobotu dne 4.června konána prosebná pouť z farnosti na Sv. Hostýn, ač
bylo nepříznivé počasí, přece se sešlo na 100 poutníků. Dne 19. června konal se v naší
farnosti přípravný kurs brannosti. Velitelem ustanoven byl a spolu cvičitelem bývalý
náčelník Orla František Polách, členů cvičících jest 25. Hledí se tím působiti na kázeň
mužské mládeže a připraviti ji pro vojenskou službu. Založena byla v naší obci
sdružení protiletecké obrany mezi obyvatelstvem. Pan farář, jako bývalý vojenský
kurát jmenován velitelem místním. Třikráte za měsíc červenec a dvakráte v září bylo
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přikázáno zatmění a noční cvičení všech složek CPO a jejich členů v osadě. Letos
úroda slibně dozrává, je mnohem větší než minulého roku. Život veřejný jest
zneklidněn požadavky sudetských Němců, mluví se stále o blížící se válce s
Německem. Na konci září pojednou prohlášena mobilizace našeho vojska. Všichni s
příkladnou ochotou a rychlostí dostavili se k praporům. Sbírka na obranu republiky
dosáhla značné výše okolo 575 milionů. Na konci září v Mnichově zástupci Anglie,
Francie a Itálie rozhodli, že země či území sudetských Němců v Republice může a má
právo obsaditi Německo a Československo v případě nesouhlasu bylo ode všech
opuštěno a bylo mu přikázáno diktátu mnichovskému se podrobiti. President republiky
Dr. Beneš odletěl na počátku října do ciziny. Na počátku listopadu zvolen nový
president Dr. Hácha, bývalý president nejvyššího správního soudu. Dne 3.listopadu
jmenována nová vláda pod vůdcovstvím J. Berana. Národ volán do jednoty národní.
Strany komunistické a socialistické zrušeny a utvořeny jen strana národní jednoty a
strana práce. Československo odstoupilo též Polsku na jeho nátlak části Těšínska, které
patřily k republice. Též rozhodnutím Itálie a Německa uvolilo se Československo
postoupiti značnou část Slovenska a Podkarpatské Rusi Maďarsku. Všechny tyto
ústupky a oběti nepřinesly uklidnění a spokojenost a všude vládne nejistota a
nervosita.
Pokračování příště
Mgr. Vladimír Měřínský
ŽIVOT A POSLÁNÍ KŘESŤANŮ V CÍRKVI A VE SVĚTĚ
Sněm jako událost obdarování a nového porozumění (Církev dnes)
Pokračujeme i v prosincovém farním měsíčníku seznámením se s obsahem buly
papeže Františka Misericordiae Vultus – Tvář milosrdenství, která byla duchovní
přípravou k prožití tohoto mimořádného Roku milosrdenství. Je tomu tak i přesto, že
20. listopadu byl tento ROK završen bohoslužbou papežem Františkem, které se
plánoval účastnit i Benedikt XVI. Tento dokument Misericordiae Vultus nám
nastavuje zrcadlo našeho konání, z něhož vyzařuje místo výhružného poselství,
poselství radostné. Kdo čte evangelium, vidí, že Kristus hlásal radostné poselství, k
němuž však také patří poselství o soudu. V evangeliích dokonce najdeme přímo
dramatické výroky o soudu, při kterých leckoho může zamrazit. To by se nemělo
zamlčovat. Náš Pán nevidí v evangeliu mezi poselstvím o soudu a poselstvím
radostným nijaký rozpor, právě naopak. Že existuje soud, že existuje spravedlnost –
každopádně pro utlačené, pro ty, s nimiž se nespravedlivě zachází – to je vlastní naděje
a potud i radostné poselství. Ohrožen se cítí jen ten, kdo sám patří k utlačovatelům a
pachatelům bezpráví. Musí tedy někde existovat urovnání bezpráví, vítězství práva;
každopádně to očekáváme. Kristus a jeho soud přece není vítězství zla. On je
vítězstvím dobra. Proto také skutečnost, že Bůh je spravedlivý, že je soudce, je
poselstvím nanejvýš radostným. Od Krista víme, že tento soudce není chladný
vykonavatel paragrafů; víme, že je milosrdný a že mu nakonec můžeme jít beze
strachu vstříc (J. Ratz.) V čl.9 buly Tvář milosrdenství pokračuje papež: „Jiné
podobenství nás zase učí křesťanskému životnímu stylu. Na Petrovu otázku Kolikrát je
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třeba odpustit, Ježíš odpovídá: „Neříkám ti nejvíc sedmkrát, ale sedmdesátsedmkrát“
(Mt 18,22), a vypráví podobenství o „nelítostném služebníkovi.“ Toho si zavolá Pán,
aby splatil velkou sumu, prosí jej tedy na kolenou, a pán mu dluh odpustí. Hned poté
však potká jiného služebníka, který mu dluží pár denárů a na kolenou jej prosí o
slitování. Odmítne jej však a nechá uvěznit. Jeho pán se to dozví, velmi se rozhněvá,
zavolá si tohoto služebníka a říká mu: „Neměl ses i ty smilovat nad svým druhem, jako
já jsem se smiloval nad tebou?“ (Mt 18,33). A Ježíš uzavírá: „Tak bude jednat s vámi i
můj nebeský Otec, jestli každý svému bratru ze srdce neodpustíte“ (Mt 18,35).
Podobenství obsahuje hluboké ponaučení pro každého z nás. Ježíš prohlašuje, že
milosrdenství není pouze Otcovo jednání, ale stává se kritériem k pochopení, kdo jsou
jeho pravé děti. Jsme zkrátka povoláni žít milosrdenství, protože nejprve bylo
prokázáno nám. Odpuštění urážek se stává nejzřetelnějším výrazem milosrdné lásky a
pro nás křesťany je imperativem, od kterého nemůžeme odhlédnout. Zdá se to obtížné
tolikrát odpouštět! A přece je odpuštění nástrojem, který je nám dán do rukou,
abychom dosáhli vyrovnanosti srdce. Zanechat zášť, hněv, násilí a pomstu je nezbytná
podmínka šťastného života. Přijměte proto apoštolovu pobídku: „Slunce ať nezapadá
nad vaším hněvem“ (Ef 4,26). A zejména naslouchejme Ježíšovým slovům, jimiž
učinil milosrdenství ideálem života a kritériem věrohodnosti naší víry: „Blahoslavení
milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství“ (Mt 5,7). Tímto blahoslavenstvím se v
tomto Svatém roce necháváme obzvláště inspirovat. Je jasné, že milosrdenství je v
Písmu svatém klíčové slovo, označující Boží jednání vůči nám. Bůh se neomezuje
pouze na prohlášení o svojí lásce, ale činí ji viditelnou a hmatatelnou. Ostatně, láska
by nikdy nemohla být abstraktním slovem. Pro svou povahu je konkrétním životem:
úmysly, postoje a chování se ověřují v každodenních činech. Boží milosrdenství je
Jeho odpovědnost z nás. Bůh se cítí odpovědný, přeje si tudíž naše dobro a chce nás
vidět šťastnými, plnými radosti a vyrovnanosti. Milosrdná láska křesťanů musí mít
stejnou vlnovou délku. Jako miluje Otec, tak milují děti. Jako je milosrdný On, tak
jsme i my povoláni být milosrdní jedni vůči druhým.
10.Sloupovím, které nese život církve, je milosrdenství. Veškerá její pastorační
činnost by měla být proniknuta něhou, která je určena věřícím; žádné její zvěstování a
svědectví vůči světu nemůže postrádat milosrdenství. Věrohodnost církve prochází
cestou milosrdenství a soucitné lásky. Církev „prožívá neuhasitelnou touhu nabízet
milosrdenství“. Možná, že jsme dlouho zapomínali ukazovat cestu milosrdenství a žít
ji. Na jedné straně pokušení požadovat vždy a pouze spravedlnost vedlo k opomenutí,
že ta je sice prvním, nezbytným a neodmyslitelným krokem, ale že církev potřebuje jít
dál, aby dosáhla vyššího a významnějšího cíle. Na druhé straně je smutné vidět, jak se
zkušenost odpuštění v naší kultuře vytrácí. Dokonce samo toto slovo jako by někdy
mizelo. Bez svědectví o odpuštění však zbývá pouze neužitečný a neplodný život, jako
by se žilo na bezútěšné poušti. Pro církev znovu nadešel čas chopit se radostné zvěsti o
odpuštění. Je čas návratu k podstatnému, abychom na sebe vzali slabosti a těžkosti
svých bratří. Odpuštění je síla, která křísí k novému životu a vlévá odvahu hledět do
budoucnosti s nadějí.
Pokračování příště
Mgr. Vladimír Měřínský
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PASTORAČNÍ PLÁN 2017
Farnost Újezd
1. CÍRKEVNÍ SLAVNOSTI A POHYBLIVÉ SVÁTKY V ROCE :
Svátek křtu Páně - konec vánočního období - neděle 8. ledna
Popeleční středa - začátek postní doby - 1. března
Květná neděle - začátek Svatého týdne - 9. dubna
HOD BOŽÍ VELIKONOČNÍ - . 16. dubna
Slavnost Nanebevstoupení Páně - čtvrtek 25. května
Slavnost Seslání Ducha svatého - neděle 4. června
Slavnost Nejsvětější Trojice - neděle 11. června
Slavnost Božího Těla - čtvrtek 15. června
Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova - pátek 23. června
Slavnost Ježíše Krista Krále - neděle 26. listopadu
První neděle adventní - začátek nového církevního roku - 3. prosince

2. POUTĚ BĚHEM ROKU :
Pouť hasičů na Svatém Hostýně - sobota 29. dubna
Pouť včelařů na Svatém Hostýně - neděle 21. května
Hlavní pouť na Svatém Hostýně - neděle - 13. srpna
Děkanátní pouť za obnovu rodin a kněžská povolání
na Velehradě - sobota 16. září
Dušičková pouť na Svatém Hostýně - sobota 14. října
Pěší pouť chlapů na Svatý Hostýn - sobota 25. listopadu

3. FARNÍ SLAVNOSTI A VÝZNAMNÉ DNY PRO FARNOST :
Adorační den v Drnovicích - čtvrtek 2. března
Křížová cesta přírodou ve Vysokém Poli – neděle 9. dubna
Mše sv. na Ploštině – neděle 23, dubna
První svaté přijímání dětí – neděle 11. června
Průvod Božího Těla – neděle 18. června
"Valašská" pouť na Ploštině – neděle 25. června
Pouť v Újezdě - neděle 2. července
Výročí posvěcení kostela ve Slopném - velká pouť - neděle 9. července
Výročí posvěcení kostela v Drnovicích - neděle 23. července
Adorační den ve Slopném - pondělí 14. srpna
Letní pouť u kaple sv. Františka (Újezd) - neděle 23.7. v 15.00 hodin
Patrocinium sv. Rocha ve Slopném - malá pouť - neděle 20. srpna
Pouť Panny Marie - ve Vysokém Poli - neděle 10. září
Panny Marie Bolestné na Ploštině - pátek 15. září
Újezdské hody - neděle 29. října
Adorační den v Újezdě – středa 25. října
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Patrocinium sv. Anežky v Drnovicích - neděle 12. listopadu
Patrocinium sv. Mikuláše v Újezdě – středa 6. prosince (oslava v neděli 3.12,)
Vánoční putování k Panně Marii Vysocké – středa 27. prosince

4. SVATÝ KŘEST SE BUDE UDĚLOVAT :
8. ledna
12. února
12. března
2. dubna

14. května
4. června
16. července
13. srpna

17. září
8. října
5. listopadu
10. prosince

5. SPOLEČNÉ MŠE SVATÉ VE FARNOSTI ÚJEZD :
Za děti, které půjdou k 1. sv. přijímání - čtvrtek 2. února
Za děti, které byly vloni u 1. sv. přijímání – 13. dubna
Za školní mládež (konec školního roku) – neděle 2. července
Za školní mládež (začátek nového školního roku) - neděle 3. září
Za občany Loučky ke cti sv. Václava - neděle 24. září
Za členy živého růžence: z Vysokého Pole, a Újezda - neděle 1. října
Za členy živého růžence: z Loučky, Slopného, a Drnovic - neděle 8. října
Za členy mysliveckého sdružení ke cti sv. Huberta - neděle 22. října 9.40
Za včelaře ke cti sv. Ambrože - neděle 10. prosince 7.00

6. MŠE SVATÉ V DRNOVICÍCH PŘESUNUTÉ NA JINÝ TERMÍN :
Jen z velmi vážných důvodů je nutné přesunout nedělní mši svatou v 11.00 v Drnovicích
na jiný čas, nebo na sobotu večer. Děkujeme všem za pochopení. Je to z těchto důvodů:

Mše sv. na Ploštině. Z neděle 23.4. na sobotu 22.4. v 18.00 hodin.
První sv. přijímání dětí. Z neděle 11.6. na sobotu 10.6. v 18.00 hodin.
Slavnost Božího Těla. Z neděle 18.6. na sobotu 17.6. v 18.00 hodin.
„Valašská“ pouť na Ploštině. Z neděle 25.6. na sobotu 24.6. v 18.00 hodin.
Velká pouť ve Slopném (posvícení). V neděli 9.7. z 11.00 na 8.15 hodin.
Patrocinium ve Slopném. V neděli 20.8. z 11.00 na 8.15 hodin.
Vysocká pouť k Panně Marii. Z neděle 10.9. na sobotu 9.9. v 18.00 hodin.

7. SBÍRKY NAŘÍZENÉ ARCIBISKUPSTVÍM :
Haléř sv. Petra: 19. února
Na Svatou zemi: 14. a 15. dubna
Na Kněžský seminář v Olomouci: 16. dubna
Na křesťanská media (Proglas a TV Noe): 7. května
Na církevní školy v arcidiecézi: 4. června
Na misie: 22. října
Na Charitu: 5. listopadu
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8. SBÍRKY NA OPRAVY NAŠICH KOSTELŮ :
15. ledna
12. února
12. března

23. dubna
21. května
25. června

16. července
13. srpna
17. září

15. října
19. listopadu
24. – 26. prosince
(na vytápění kostelů)

9. NA MŠE SVATÉ PRO ROK 2018 SE BUDE ZAPISOVAT :
V Loučce :
V Újezdě :
Ve Slopném :
V Drnovicích :

Sobota 25. listopadu po mši svaté
Pondělí 27. listopadu po mši svaté
Středa 29. listopadu po mši svaté
Čtvrtek 30. listopadu po mši svaté

Po těchto dnech bude možné objednávat mše svaté prostřednictvím internetu, jako
v minulých létech.

***
Z LITURGICKÉHO KALENDÁŘE
Církevní, neboli liturgický rok začíná první nedělí adventní
V církevním roce 2016 – 2017 se čte z nedělního lekcionáře
cyklus A

Feriální lekcionář v liturgickém mezidobí:
první čtení a responsoriální žalm
z 1. ročního cyklu

Patero církevních přikázání
1. O nedělích a zasvěcených svátcích se zúčastnit mše svaté a zdržet se práce a
činností, které by posvěcování těchto dní mohly bránit (nepracovat bez vážné
potřeby).
2. Alespoň jednou za rok vyznat své hříchy ve svátosti smíření.
3. Alespoň v době velikonoční přistoupit ke svatému přijímání.
4. Ve dnech stanovených církví se zdržovat požívání masa a zachovávat půst.
5. Podle svých možností přispívat na hmotné potřeby církve.

Posty
Popeleční středa a Velký pátek jsou dny přísného postu: zdrženlivost od masa i
újmy v jídle (zdrženlivost od masa zavazuje od 14. let, újma od 18. do 60. let).
Každý pátek, pokud na něj nepřipadne liturgická slavnost, nebo významná oslava, je
dnem pokání. Formou pokání je půst od masa nebo jiný kající skutek. Kající skutek
může být případně nahrazen modlitbou.
Celá postní doba je časem, v němž se církev zvláště věnuje kajícnosti.
Před každým svatým přijímáním je eucharistický půst alespoň jednu hodinu.
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Plnomocné odpustky
Ve farních kostelích je možno v den jejich titulární slavnosti (a se souhlasem ordináře
v předcházející, nebo následující neděli) získat plnomocné odpustky. Ostatní možnosti,
jak získat plnomocné odpustky (např. Rok milosrdenství), jsou vyhlašovány v kostele.
Podmínky k získání plnomocných odpustků – obvyklé podmínky – musí být splněny
při každém získávání odpustků: Stav milosti posvěcující (sv. zpověď může být
vykonána 8 dnů před nebo 8 dnů po dnu, kdy získáváme odpustky), ten den přistoupit
k sv. přijímání a pomodlit se na úmysl Svatého otce.
Plnomocné odpustky pro duše v očistci: Splnění tří obvyklých podmínek, od 25.10 do
8.11. navštívíme-li hřbitov a tam se pomodlíme jakoukoliv modlitbu za zemřelé.
Kromě toho, při splnění těch tří podmínek dne 1.11. odpoledne a 2.11. po celý den,
navštívíme-li kterýkoliv kostel nebo kapli a tam se pomodlíme Otče náš. a Věřím
v Boha.

Zasvěcené svátky
Slavnost Narození Páně - 25.12. a Slavnost Matky Boží Panny Marie - 1.1.
svátky s povinnou účastí na mši svaté a dny pracovního klidu (jako v neděli).
Jako zasvěcené svátky je třeba slavit, pokud je to trochu možné podle rozhodnutí naší
Biskupské konference: Zjevení Páně, Nanebevstoupení Páně, Těla a Krve Páně,
Neposkvrněného početí Panny Marie, Nanebevzetí Panny Marie, svatého Josefa,
svatých apoštolů Petra a Pavla, svatých Cyrila a Metoděje, svatého Václava a Všech
svatých.

Národní poutě
5. července - Velehrad – sv. Cyrila a Metoděje
28. září - Stará Boleslav – sv. Václava, mučedníka a hlavního patrona českého národa

Diecézní poutě
6. května – Diecézní pouť k sv. Janu Sarkandrovi v katedrále v Olomouci
20. června – Svatý Hostýn: Pouť kněží za vlastní posvěcení

Ostatní slavnosti v diecézi
4. března - Přijetí katechumenů mezi čekatele křtu v katedrále
17. června – Svěcení jáhnů v katedrále
24. června – Svěcení kněží v katedrále

Setkání mládeže
1. dubna
15. – 20. srpna

Setkání mládeže Arcidiecéze olomoucké
Celostátní setkání mládeže v Olomouci
Stránka 20 z 28

Bohoslužby v prosinci – farnost Újezd
1. prosince : Čtvrtek
Sv. Edmunda Kampiána,
kněze a mučedníka

6.30 Új.:
17.00 Dr.:
15.30 Új.:

2. prosince : Pátek
První pátek
v prosinci
3. prosince : Sobota
Sv. Františka
Xaverského, kněze
4. prosince : Neděle
2. neděle adventní
Sv. Jana Damašského,
kněze a učitele církve,
sv. Barbory, mučednice

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

11.00 Dr.:
5. prosince : Pondělí
Ferie,
6. prosince : Úterý
Sv. Mikuláše, biskupa
7. prosince : Středa
Sv. Ambrože, biskupa
a učitele církve

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

8. prosince : Čtvrtek
Slavnost
NEPOSKVRNĚNÉHO
POČETÍ PANNY
MARIE

17.00 Dr.:
18.30 Sl.:
15.30 Új.:

9. prosince : Pátek
Ferie
10. prosince : Sobota
Ferie

17.30 Sl.:
6.30 Új.:
16.00 Lo.:
18.00 Új.:

Roráty
Za zemřelé rodiče Častulíkovy, Janošíkovy,
zemřelou rodinu Zvonkovu, Zámečníkovu, za
zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu.
Za zemřelého Ladislava Černobilu, jeho
prarodiče a dar zdraví a Boží požehnání pro
živou rodinu.
Z a rodiče Koutné, Alenu Šenovskou a
ochranu Panny Marie za živé rodíny
Za živou a + rodinu Drgovu, Semelovu
a Kovářovu
Za farníky
Za + Boženu Hankovu (výroční mše sv.)
Za + Antonína Váňu, + rodiče, jejich + děti,
živou a + přízeň doma i v cizině, Boží
požehnání pro živé rodiny a duše v očistci
Za + Františka Kořenka, rodiče, bratra, sestry,
švagry, nemocnou osobu, duše v očistci,
ochranu Panny Marie pro živou rodinu
Za + Ladislava Olejníka (výroční mše sv.)

ŠF

AM

KA
ŠF
AM
RZ
OS

OS
ŠF

Roráty
Za zemřelé rodiče a prarodiče Divoké
a Bařinkovy
Za + Emílii Smolkovu a živou rodinu
Za členy SFŘ, kněze, řeholníky, řeholnice, pro
všechny vyprošení hojnost milostí, Boží
požehnání, dary Ducha svatého a ochranu
Panny Marie
Za + syna Davida Smolka s prosbou k Panně
Marii za dar zdraví pro živou rodinu
Za rodiče Váňovy, jejich rodiče, rodiče
Kuželovy, Zdeňka Stloukala a Boží požehnání
pro živé rodiny
Za + Josefa Machů, + Ludmilu a Josefa
Váňovy, rodiče z obou stran a dar zdraví a
Boží požehnání pro živé rodiny
Roráty
Za + rodiče Fojtů, syna Zdeňka, manželku a
Boží ochranu pro živou rodinu
Včer chval

MJ

AM
SJ
KA
MJ

ŠF

SV
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11. prosince : Neděle
3. neděle adventní
Sv. Damasa I., papeže

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

12. prosince : Pondělí
Panny Marie
Guadalupské
13. prosince : Úterý
Sv. Lucie, panny
a mučednice
14. prosince : Středa
Sv. Jana od Kříže,
kněze a učitele církve

15.30 Új.:

17.00 Dr.:
15.30 Új.:
17.00 Sl.:

17.00 Dr.:
15. prosince : Čtvrtek
Ferie
15.30 Új.:
16. prosince : Pátek
Ferie
17. prosince : Sobota
Ferie

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

18. prosince : Neděle
4. neděle adventní

9.40 Új.:
11.00 Dr.:

19. prosince : Pondělí
Ferie
20. prosince : Úterý
Ferie

6.30 Új.:

KA
SJ
RZ
MJ

OS
ŠF

SJ
Na poděkování Pánu Bohu za 50. let života,
dar zdraví, s prosbou o Boží požehnání a
ochranu pro živou rodinu.
Za + Františka Zichu, rodiče z obou stran,
bratra Stanislava a Josefa, Jana Čokavce a
Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro
živou rodinu
Za + Marii a Aloise Barcuchovy, + rodiče
Drábkovy, jejich + rodiče a ochranu Boží pro
živou rodinu
Za + rodinu Černobilovu, Plškovu a duše v
očistci.
Za + Josefa Slámu – k 30. výročí úmrtí
Za + Jana Machů, sestru Emanuelu, jejich
rodiče, sourozence, rodiče Šimonů a duše v
očistci
Za + Jana Machů, dítko, duše v očistci,
ochranu a Boží požehnání pro živou rodinu
Na poděkování Panně Marii a rodičům za dar
života, s prosbou o ochranu pro živou rodinu
Roráty

ŠF

SV

KA

AL
SV
AM
ČR

ŠF
6.30 Új.:
17.00 Dr.:

21. prosince : Středa
Sv. Petra Kanisia,
kněze a učitele církve
22. prosince : Čtvrtek
Ferie

15.30 Új.:

23. prosince : Pátek

15.30 Új.:
17.00 Sl.:

Sv. Jana Kentského,
kněze

Za včelaře z farnosti, živé i zemřelé
Za + Anežku a Josefa Kovářovy, tři zetě, dar
zdraví a Boží požehnání pro živé rodiny
Za farníky (sv. křest)
Za zemřelého Josefa Štěpáníka a Boží
požehnání pro celou živou rodinu
Za + Františka a Annu Kůdelovy, syna Petra,
duše v očistci a Boží požehnání pro živou
rodinu
Za + Františka Ovesného k (nedožitým
narozeninám), syna Stanislava, Boží
požehnání a ochranu Panny Marie pro živ. rod.

Roráty
Za + rodiče Raškovy, prarodiče Raškovy,
Kořenkovy, zetě Miroslava a duše v očistci.

KA

MJ
17.00 Sl.:
6.30 Új.:
17.00 Dr.:

Roráty
Za zemřelé rodiče Kořenkovy, dar zdraví a
Boží požehnání pro živou rodinu

ŠF

KA
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19.30 Dr.:
24. prosince : Sobota
Svatvečer narození
Páně
ŠTĚDRÝ DEN

21.00 Új.:

22.30 Sl.:
7.00 Új.:

25. prosince : Neděle
Slavnost
NAROZENÍ PÁNĚ
(Hod Boží Vánoční)

8.15 Sl.:
9.40 Új.:

11.00 Dr.:

14.30 Lo.:
7.00 Új.:
8.15 Sl.:
9.40 Új.:
26. prosince : Pondělí
Sv. Štěpána,
prvomučedníka
11.00 Dr.:
27. prosince : Úterý
Sv. Jana, apoštola
a evangelisty
28. prosince : Středa
Sv. Mláďátek
betlémských,
mučedníků
29. prosince : Čtvrtek
Sv. Tomáše Becketa,
biskupa a mučedníka
30. prosince : Pátek
Svátek Svaté Rodiny,
Ježíše, Marie a Josefa
31. prosince : Sobota
Sv. Silvestra I., papeže

Za + rodiče Stružkovy, + děti, rodiče
Velískovy, duše v očistci, ochranu Panny
Marie a Boží požehnání pro živé rodiny
Za + rod. Slovákovy a Šůstkovy duše v očistci
a Boží požehnání s přímluvou Panny Marie
pro živé rodiny
Za + Marii a Vladimíra Kozubíkovy, syna
Aloise, živou a + rodinu
Za + rodiče Marii a Josefa Machů, duše
v očistci, dar zdraví a Boží ochranu pro živou
rodinu
Za + Anastazii Hlavenkovu (výroční mše sv.)
Za + rodiče Vaňkovy, dceru, syna, + Františka
Kořenka, duše v očistci, dar zdraví a Boží
ochranu pro živou rodinu
Za + rodiče Aloise a Annu Petrů, vnuka
Luboška, rodiče Františka a Marii, syna
Františka Bodláka z Drnovic a celou živou
rodinu.
Za všechny + z Domova pro seniory, Pomoc
Boží a přímluvu Panny Marie pro všechny
obyvatele i zaměstnance a duše v očistci
Za + rodiče Šunkovy, Machů, tři švagry, dar
zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu
Za + Romana Váňu, dvoje prarodiče, duše
v očistci a ochranu a pomoc Boží pro živ. rod.
Za + Ludvíka Ambrůze, rodiče z obou stran,
sourozence, švagry, duše v očistci, Boží
požehnání a ochranu Panny Marie pro živou
rodinu
Za + Františka Strušku, jeho rodiče, dar zdraví
pro živou rodinu

ŠF
SV

Za + Františka Bartoše, rodiče z obou stran,
dva švagry, dar zdraví a Boží požehnání pro
živou rodinu

SJ

KA
SJ

RZ
MJ

ŠF
SV

AM
OS

15.00 Dr.:
15.30 Új.:

17.00 Sl.:
17.00 Dr.:
15.30 Új.:
17.00 Sl.:
16.00 Lo.:
17.30 Új.:

Za zemřelé rodiče Ovesné, dva syny, zetě a
ochranu a pomoc Panny Marie pro živou
rodinu
Za živou a + rodinu Januškovu, Martincovu,
Machů a Veličkovu
Za Josefa Šustka k nedožitému 100.výročí
narození a jeho manželku

KA

AM
MJ
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Bohoslužby v prosinci – farnost Horní Lhota
1. prosince : Čtvrtek
Sv. Edmunda
Kampiána, kněze a muč.
2. prosince : Pátek
První pátek v prosinci
3. prosince : Sobota
Sv. Františka
Xaverského, kněze
4. prosince : Neděle
2. neděle adventní

16.00 HL.:

16.00 HL.:
17.30 DL.:
8.00 DL.:
17.30 HL.:
9.00 HL.:

Sv. Jana Damašského,
kněze a učitele církve, sv.
Barbory, mučednice

10.30 DL.:

5. prosince : Pondělí
Ferie,
6. prosince : Úterý
Sv. Mikuláše, biskupa

17.00 Se.:

7. prosince : Středa
Sv. Ambrože, biskupa a
učitele církve
8. prosince : Čtvrtek
Slavnost
NEPOSKVRNĚNÉHO
POČETÍ PANNY
MARIE
9. prosince : Pátek
Ferie
10. prosince : Sobota
Ferie

17.30 HL

6.45 DL
(roráty)

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

11. prosince : Neděle
3. neděle adventní
Sv. Damasa I., papeže

10.30 DL.:

12. prosince : Pondělí
P M Guadalupské
13. prosince : Úterý
Sv. Lucie, panny a muč.

17.00 Se.:

14. prosince : Středa
Sv. Jana od Kříže, kněze
a učitele církve

6.45 DL
(roráty)

6.30 HL
(roráty)

Za + rodiče Fiuráškovy, Miroslava Polomíka,
jejich děti, s prosbou o dar zdraví pro celé živé
rodiny.
Na úmysl dárce
Za farníky
Na poděkování za všechna dobrodiní
s prosbou o pomoc a ochranu Panny Marie
Za členy živého růžence (Se)
Za + Karla a Annu Pláškovy, jejich dceru Martu
a Boží požehnání pro celou živou rodinu
Za živé a + včelaře ze Slopného, Sehradic, Horní
a Dolní Lhoty, Boží požehnání a ochranu Panny
Marie pro živé rodiny
Za * a + rodinu Šimoníkovu, Doruškovu
a Zvonkovu
Za děti, mládež i všechny dospělé, aby podle
vzoru sv. Mikuláše stále dělali dobré skutky
k prospěchu svých bližních
Za všechny církevní učitele, biskupy,
představené řádů a řeholních společenství
a za šíření evangelia na celém světě
Za obrácení hříšníků a vítězství
Neposkvrněného Srdce Panny Marie
Za farníky
Za + Františka Ministra, manželku, duše
v očistci a za celou * a + rodinu
Za + Marii Šimonu, Boží Pozehnani a ochranu
Panny Marie pro živivou rodinu
Za + Antonína Boráně /20. výročí úmrtí/, dvoje
rodiče, celou + rodinu a za dar zdaví a Boží
ochranu pro živou rodinu
Za + Marii Žáčkovu, Františka Žáčka, duše
v očistci, dar zdraví,pomoc a ochranu Boží pro
živou rodinu
Za + Jiřinku Kasilkovu, rodiče z obou stran a
duše v očistci
Za děti, mládež i všechny dospělé, aby podle
vzoru sv. Lucie sloužili všem, kdo potřebují
pomoc
Za děti, mládež i všechny dospělé, aby vedli
podle vzoru sv. Jana od Kříže život v přátelství
s Bohem
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15. prosince : Čtvrtek
Ferie
16. prosince : Pátek
Ferie

16.00 HL.:

Za farníky

17.30 DL.:

17. prosince : Sobota
Ferie

17.30 HL.:

Za + Františka Petráše, dvě sestry, jejich rodiče,
dva zetě, celou + rodinu, duše v očistci a
ochranu Panny Marie pro živé rodiny
Za rodiče Malyškovy, dceru Martu a živou
a + rodinu
Za + Miloslava Kozubíka, Karla Krajču, celou
živou a + rodinu Kozubíkovu, Vojáčkovu
a duše v očistci.
Za farníky (sv. křest)
Mše svatá a mariánské večeřadlo
(P. Jaroslav Stříž)
Za děti z rozvrácených rodin, sirotky, opuštěné
děti a za děti nemocné

9.00 HL.:
18. prosince : Neděle
4. neděle adventní
19. prosince : Pondělí
Ferie
20. prosince : Úterý
Ferie
21. prosince : Středa
Sv. Petra Kanisia, kněze
a učitele církve
22. prosince : Čtvrtek
Ferie
23. prosince : Pátek
Sv. Jana Kentského,
kněze

10.30 DL.:
17.00 SE
6.30 HL
(roráty
6.45 DL
(roráty)
16.00 HL.:

Za děti a mládež, všechny učitele a vychovatele

17.30 DL.:

Za + rodinu Zádrapovu, Kadlečkovu, dar Ducha
svatého pro živou rodinu

24. prosince : Sobota
Svatvečer narození
Páně
ŠTĚDRÝ DEN

20.00 DL.:

Za mír a pokoj na celém světě a příchod Božího
království
Na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou
o požehnání a dar zdraví pro celou rodinu
do dalších let

25. prosince : Neděle
Slavnost
NAROZENÍ PÁNĚ
(Hod Boží Vánoční)

9.00 HL.:

22.00 HL.:

10.30 DL.:

9.00 HL.:
26. prosince : Pondělí
Sv. Štěpána,
prvomučedníka

10.30 DL.:

Za celou * a + rodinu Dlabalovu s prosbou
o požehnání

Za + P. Františka Petrů, rodiče, sourozence,
příbuzné a za duše v očistci
Za + rodiče Vlčkovy a Vodičkovy, duše v očistci
a Boží ochranu pro celou živou rodinu
Za zemřelou Marii Roubalikovou,jejiho
manzela,syna,sourozence, duse v ocistci a dar
viry pro zivou rodinu.
Za * a + rodinu Čechmánkovu s prosbou
o ochranu a požehnání

27. prosince : Úterý
Sv. Jana, apoštola a
evangelisty
28. prosince : Středa
Sv. Mláďátek
betlémských,
mučedníků
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29. prosince : Čtvrtek
Sv. Tomáše Becketa,
biskupa a mučedníka

16.00 HL.:

Za zemřelou Marii Pláškovou.
(Výroční mše svatá)

30. prosince : Pátek
Svátek Svaté Rodiny,
Ježíše, Marie a Josefa

17.30 DL.:

Za farníky

15.30 HL

Na poděkování za všechna dobrodiní
v uplynulém roce s prosbou o hojnost milostí
v roce nastávajícím

31. prosince : Sobota
Sv. Silvestra I., papeže

ZPRÁVY A INFORMACE
Farní měsíčník pro rok 2017. Jako v minulých létech prosíme o dar na rozmnožování
našeho měsíčníku. Příspěvek činí 80,-- Kč a je možné jej dát v kostele v sakristii, nebo
poslat na účet č. 105523676/0300; jako variabilní symbol (VS) uvést číslo kú vesnice a
jako specifický symbol (SS) číslo domu.
VS :
Újezd:
773697 Příklad: fara Újezd: VS: 773697; SS 5
Drnovice:
632546
Vyské Pole:
788317
Loučka:
686981
Slopné:
750611
Horní Lhota:
643289
Dolní Lhota:
629537
Sehradice:
747106

Zveme Vás na

Vánoční putování
k Panně Marii Vysocké
v úterý 27. prosince 2016
Program:
15.00 Mše svatá v kostele v Drnovicích
16.00 řazení průvodu ve Vysokém Poli
u zvonice
V kapli Panny Marie: pobožnost, možnost sv. přijímání pro ty,
kdo ten den nebyli na mši svaté
a svátostné požehnání
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Cimbálová muzika
VIZOVSKÝ JURÁŠ
srdečně zve na

předvánoční koncert
v neděli
11. 12. 2016 v 16 hod.
v kostele sv. Rocha
ve Slopném
Na mše svaté pro rok 2017 se zapisuje v týdnu od 27. prosince podle rozvrhu
v pastoračním plánu. Od 3. prosince bude možné objednávat mše svaté také
elektronicky jako v minulém roce. Podrobnosti jsou na webových stránkách újezdské
farnosti www.farnostujezd.cz
Vhodný a hodnotný dárek k vánocům. Písmo svaté (cena 250,-- Kč.) a
katechismus pro mladé „Tweetuj s Bohem“ Obrázková kniha, obsáhle a přitom
poutavým způsobem podává pravdy víry a život podle Božích přikázání (Cena také
250,-- Kč). Obojí k dostání na faře.
Objednávka týdeníku Světlo a Katolického týdeníku pro rok 2017. Prosíme
všechny zájemce o tato periodika, pokud mají zájem je odebírat v příštím roce, aby se
přihlásili nejpozději do neděle 10. prosince 2016. Prosím, aby odebírání potvrdili i ti,
kteří odebírají v tomto roce.
Stolní kalendář svatohostýnský za 40,-- Kč. a Cor Iesu za 55,-- Kč. k dostání
v sakristii v Újezdě, Slopném i v Drnovicích.
SKUPINY

ÚKLIDU

V kostelech újezdské farnosti
V prosinci 2016
___________________________________________________________________

Dat. : Újezd : Drnovice : Slopné : Dolní Lhota
__________________________________________
3.12.:
9.12.:
17.12.:
23.12.:
30.12.:

4.
5.
6.
7.
8.

2.
3.
4.
5.
6

2.
3.
4.
5.
6.

2.
3.
4.
5.
6.
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VÁNOČNÍ SVATÁ ZPOVĚĎ V NAŠICH
FARNOSTECH A OKOLÍ:
14.12.
středa
15.12.
čtvrtek
16.12.
pátek

1400 - 1700

Vlachovice

1400 - 1700

Horní Lhota

900 - 1100
1300 - 1630

Újezd

17.12.
sobota

900 - 1200
1330 - 1700

Valašské Klobouky

18.12.
neděle

1400 - 1730

Luhačovice

POŘAD BOHOSLUŽEB O VÁNOCÍCH
Štědrý den :

19.30
20.00
21.00
22.00
22.30

Narození Páně :

Bohoslužby ráno jako v neděli
14.30 Loučka DD

Sv. Štěpána :

Bohoslužby jako v neděli

Sv. Silvestra :

15.30 Horní Lhota
16.00 Loučka DD
19.00 Újezd

P.M. – Nový rok :

Bohoslužby jako v neděli

Drnovice
Dolní Lhota
Újezd
Horní Lhota
Slopné

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ŽIVOT FARNOSTÍ. Měsíčník farností. Vydává: Římskokatolická farnost v Újezdě a Horní
Lhotě pro vnitřní potřebu svých farníků. Členové redakční rady: Ing. Jarmila Váňová a Mgr.
Gabriela Pavelková. Adresa: Římskokatolická farnost 763 25 Újezd u Val Klobouk č. 5, telefon:
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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