Ročník XI.

ÚNOR 2017

č. 2

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

Hromnice
„Pán je světlo národů,
Pán je sláva svého lidu...“
(z liturgie Hromnic)
Hned na začátku měsíce února –
konkrétně 2. února – slavíme v liturgickém
kalendáři svátek Uvedení Páně do chrámu,
který byl kdysi lidově nazýván Hromnice.
Tento svátek připomíná událost, kdy Maria
a Josef přinesli Ježíše 40 dní po jeho narození
do jeruzalémského chrámu, aby ho zasvětili
Bohu.
V roce 1997 spojil papež Jan Pavel II.
tento liturgický svátek Ježíšova zasvěcení
s připomínkou těch, kdo v církvi zasvěcují
svůj život celoživotní službě Bohu i lidem.
Členky a členové různých řeholních
společenství i sekulárních institutů děkují se
svými diecézními biskupy při společné
bohoslužbě Bohu za dar svého povolání
a vzájemně se povzbuzují k věrnosti církvi
a horlivosti ve svém poslání.
V mnoha farnostech – stejně jako v té naší - se v tento den při mši svaté představují
farnosti děti, které v daném roce přistoupí k prvnímu svatému přijímání. S rozsvícenou
svící, kterou dostaly při svém křtu, přicházejí do kostela, aby se od této chvíle ještě
intenzivněji připravovaly na slavnost prvního svatého přijímání. Toto je příležitost pro
nás ostatní, abychom děti a jejich rodiče doprovázeli modlitbou, aby se na tuto slavnost
dobře připravili, ale aby na cestě k Bohu také vytrvali.
Bože, ty jsi slunce našeho života zahánějící každou temnotu,
osvěcuj nás svým jasným světlem,
abychom nechodili ve tmách,
ale věrně kráčeli po tvých cestách…
Mgr. Gabriela Pavelková
Život farností číslo 2/2017
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APOŠTOLÁT MODLITBY
únor 2017
Úmysl všeobecný: Přijetí v obtížných situacích: Za ty, kdo jsou zkoušeni, především
chudé, běžence a ty, kteří jsou na okraji, aby našli přijetí a posilu v našich
společenstvích.
Úmysl misijní: Není zatím stanoven.
Úmysl národní: Za církev v naší vlasti, aby se nespokojila s pouhou sebeprezentací, ale
usilovala o evangelizaci současného světa (EG, č. 27)

Z FARNÍCH MATRIK :
Do společenství víry jsme skrze svátost křtu
v měsíci lednu 2017 přijali:
Vojtěcha Petráše
Elišku Mozgvovou

Slopné
Slopné

V lednu 2017 odešli na věčnost:
29. ledna 2017
62 let
Anna Hlavičková
Újezd 113

11. ledna 2017
Drahomíra Fojtů
Vysoké Pole 222
13. ledna 2017
Pavlína Chalupová
Drnovice 22

90 let

26. ledna 2017
Jana Machů
Vysoké Pole 75

48 let

28. ledna 2017
Vlasta Stružková
Drnovice 34

88 let

76 let

Odpočinutí věčné dej jim, Pane,
a světlo věčné, ať jim svítí

Katolická pastorační péče
(duchovní služba) v Krajské nemocnici T. Bati, a. s. Zlín
Tato služba je určena pacientům a nemocniční kaplani nabízí doprovázení v situacích,
které pacienti právě prožívají. Naslouchají bolestem i radostem, úzkostem i očekávání
a jsou nápomocni také příbuzným.
Nabízejí:
 Rozhovor
 Četbu Bible a křesťanské duchovní literatury
 Modlitbu
Život farností číslo 2/2017
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Slavení svátostí
Zprostředkování návštěvy katolického kněze, evangelického faráře nebo
duchovního jakékoli jiné registrované církve a náboženské společnosti v ČR

Na setkání se těší nemocniční kaplani:
Mgr. Eva Pastrňáková
Mgr. Jana Skaličková
Mgr. Ing. Karel Mikulášek
Mobilní telefon: 731 140 734, v době 8.00 – 15.00 hodin
Mše svatá je sloužena každou sobotu v 15.30 hodin ve výukovém sále budovy LDN
(číslo 48).
11. února budeme slavit 25. Světový den nemocných na téma: Úžas nad tím co Bůh
koná: „Veliké věci mi učinil ten, který je mocný…“ (Lk 1,49)
Při této příležitosti bude v budově LDN sloužena mše svatá za nemocné a zdravotníky –
ve čtvrtek 9. února 2017 v 15.30 hodin. Mši bude sloužit biskupský delegát pro
pastoraci nemocných P. Bohumír Vitásek.
Všichni jste srdečně zváni.
Jiřina Šenovská

Úvaha o víře a naději
V prvním listu do Korintu ve 13. kapitole se dočteme, jak by měla vypadat pravá
láska („Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale lásku bych neměl…“),
a pochopíme, že takovou dokonalou lásku, jak ji zde apoštol Pavel popsal, nejsme
schopni dávat. Takovouto dokonalou lásku má k nám jen dobrotivý Bůh, který nám ji
projevil obětí Syna Ježíše Krista. Jenomže, k čemu nám je taková Boží oběť, která má
sílu odpuštění a smazání našich hříchů, když v ni člověk nevěří? Taková oběť, byť je
sebevětší, nemá nejmenší ceny, a tudíž v ni nemůže, onen nevěřící, mít ani nejmenší
naději, naději spasení. A proč naději spasení, když člověk většinou ani nevěří, že nějaké
spasení potřebuje.
Proč věřit, co je to víra, čemu věřit, v čem mít naději, a jakou naději?
Život farností číslo 2/2017
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Ta 13. kapitola listu Korintským končí slovy: "A tak zůstává víra, naděje a láska.
Největší z té trojice je láska." Vidíme zde, že vedle té nejvýznamnější "lásky" stojí ještě
také významná životní dvojice "víra a naděje". Člověk opravdu potřebuje věřit a mít
v něčem nebo v někom naději. Víra a naděje jsou tedy důležitými lidskými společníky.
Každý člověk něčemu věří. Někdo věří svému partnerovi, někdo jen sám sobě. Jiný
věří, že štěstí mu může přinést jen bohatství finanční a materiální zajištění. Když cestujeme,
věříme, že se bez problémů živí a zdraví vrátíme
zpět domů. Někteří věří, že o víkendu bude pěkné
počasí. Jiní zase věří té nebo oné politické straně.
Věříme, že nám pojede vlak, a že nás doveze tam,
kam potřebujeme. Věříme, že zítra půjdeme
do práce, pokud máme šichtu, a věříme, že za tu
práci dostaneme plat, věříme, že s ním vystačíme
celý další měsíc, i když to nebude třeba lehké. Když jdeme večer spát, věříme, že se
druhý den probudíme a prožijeme další den svého života. Většina věří, že život má
smysl, i když nejsou v žádném náboženství. A ten, který nevěří, tak vlastně také věří,
třeba v to, že je všechno nesmysl a utápí se v pesimismu. Takže vidíme, že víra opravdu
člověka dnes a denně provází, a také že se mu podle jeho víry dostává naděje.
Jenže aby to nebylo zase tak jednoduché, podívejme se na to, kolikrát už byl člověk
v těchto různých vírách zklamán a kolikrát ještě zklamán jistě bude. Kolikrát člověka
zklamal jeho partner. Kolik politických stran nás už zklamalo. Kolikrát měl vlak
i několikahodinové zpoždění nebo byl jednoduše zrušen. Kolikrát jsme místo do práce
šli s vysokými teplotami a s chraplavým hlasem k lékaři. Kolik lidí se z různých cest
domů už nedostalo. To jsou mnohdy velká zklamání.
Proč jsou na konci takové víry zklamání? Jak to, že naše očekávání vystřídá to, s čím
nepočítáme, co nečekáme, čemu nevěříme a ani nechceme věřit? Je tedy naše víra
špatná? Neumíme správně věřit, nebo se na víru málo soustředíme?
Ne, chyba není v tom, že bychom špatně věřili, ale v tom, komu a čemu věříme.
Věříme dobře, ale někomu nebo něčemu, co je NEDOKONALÉ! A v tom je ta chyba.
Však také po zkušenostech chodíme na nádraží už s tím, že vlak bude mít asi zpoždění,
na nákup s tím, že zase něco zdražili, do práce s tím, že nás možná brzy stejně rozpustí
a zruší. I to je víra, ale ta nás nikam neposune. Je to spíše už jen rezignace nebo smíření
s osudem.
Člověk je tedy často ve svých nadějích zklamán, protože věří v to, co je nedokonalé.
A to nedokonalé, to tvoří člověk sám. Člověk je zklamán svou vírou v člověka, protože
si neuvědomuje, že člověk je nedokonalý, a tudíž nemůže splnit jeho představy
o dokonalosti. Zde stojí otázka, zdali si je člověk vědom toho, že je nedokonalý, a kde
jeho nedokonalost vězí. Člověk často neví, že je nedokonalý, a taky si to nechce ani
připustit. Ani v případě, že když se mu něco nepovede, řekne pro omluvu "nikdo nejsme
dokonalý". A proč? Protože nic dokonalejšího nezná a možná ani nechce znát. Možná
dokonce má i strach poznat něco dokonalejšího. Člověk je přece pánem svého života,
člověk je přece pánem světa. Jedině člověk rozhoduje o chodu v tomto světě. Kdo by
mohl být větší, dokonalejší, významnější než člověk? Snad ne Bůh? Protože jestli je
Bůh, pak je také nedokonalý a nemá smysl v něj věřit. Proč by dokonalý Bůh stvořil
Život farností číslo 2/2017
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nedokonalého člověka? A proč, je-li Bůh, je na zemi tolik válek, nemocí
a nespravedlnosti? Kdyby byl Bůh, jistě by tomu zabránil. To jsou klasické otázky
dnešních lidí. A je hrozně těžké na ně odpovědět, protože i zde platí, "kdo chceš
pochopit, pochop". Člověk si totiž neuvědomuje, kdo je. Je sám sebou zaslepen. Není
divu, že pak nevidí ani Boha.
Bůh nestvořil nedokonalého člověka. Dílo Boží je dokonalé. Jenže když člověka
stvořil, tak ne jako loutku, ale jako svobodnou bytost, která se může rozhodovat, jak se
svým životem naloží, jestli bude žít pro to dobré, či pro to špatné, jestli bude žít tak, jak
mu to Bůh Otec doporučí - ne přikáže - doporučí, nebo jestli si bude žít po svém - tedy
v hříchu. V tom právě spočívá ta lidská nedokonalost, že žije v hříchu, po svém a ne
v souladu s Božími radami. To že jsou ve světě války, nemoci a nespravedlnost, to není
Boží vina, pro to se rozhodl a nese za to zodpovědnost zase jen člověk. Člověk ne jako
jedinec, ale člověk jako celá lidská společnost ve všech generacích, neboť je také psáno,
že "nikdo není bez hříchu", a také že "hřích plodí hřích".
Co tedy zbývá? Je několik možností. Buď nad tím mávneme rukou a řekneme si, že
to všechno je jen nesmysl a náboženská propaganda, čímž dáváme najevo, že věříme jen
sobě, že spasení nepotřebujeme a že i ve své nedokonalosti jsme nejdokonalejší na
světě, nebo si přiznáme, že popravdě řečeno žádní borci nejsme, a možná by stálo za to
něco změnit. Třeba pochopíme, že ne všechno můžeme ovlivnit, ne na všechno stačíme,
že ne všechno víme a známe, že jsme jenom lidi, kteří se mají ještě co učit. Třeba
pochopíme, že stejně jako nemůžeme poručit větru, dešti, nemůžeme poručit stárnutí,
času ani věku. Třeba pochopíme, že jsme opravdu
hříšní, že neseme vinu, a tudíž by pomohlo
odpuštění. Třeba pochopíme, že potřebujeme
učitele, který nás naučí žít. Až když toto opravdu
pochopíme, začneme hledat. Začneme hledat ne
u lidí, ale někde dál, výš u Boha. A zde začíná
víra, která se jen tak nedá zlomit a odtud přichází
ta pravá naděje. Naděje, která je nadčasová, která
dává vysvobození z pout hříchu, naděje, která
dává člověku význam a smysl.
V Japonsku často přirovnávají některé životní
situace k obrazům přírody. Například průběh
života člověka přirovnávají k ročním obdobím. - Jaro, kdy se v přírodě všechno
probouzí, tráva a stromy začnou zelenat a svět se začne pomalu oteplovat jarním
sluníčkem, přirovnávají k narození a mládí člověka. Léto, kdy slunce má největší sílu,
louky se obarví pestrou květenou, stromy se pyšní svými bohatě listnatými větvemi,
které ani při velkém větru nepustí jediný ze svých zelených listů, kdy všechno voní,
hřeje a roste úroda, toto období přirovnávají k produktivnímu věku člověka, který je
zdravý, který tvoří, plodí, pracuje. Pak přichází podzim, kdy květy uvadají, listy stromů
se obarví do podzimních barev a nakonec opadají. Úroda je sklizena, vše zalijí deště
a zvěř se připravuje k zimnímu spánku. Podzim, i když je krásný, může být smutný
a připomíná stáří člověka. Zima je studená, všechno přikryje bílý sníh a z těch pyšných
košatých stromů zůstaly jen holé, nahé větve. Toto období přirovnávají ke smrti.
Život farností číslo 2/2017
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Ovšem stromy, i když jim listí opadá a vypadají v tu chvíli jako by nežily, mají
naději, že znovu přijde jaro a koruna se znovu rozkošatí zelenými listy. A co člověk,
když umírá, jakou má naději? I zde je důvod, proč věřit.
Víra je pro člověka důležitá, přináší mu naději a může mu být i motorem, který ho
nenechá stát na místě, ale posouvá ho dál.
Přeji nám všem, aby nás celý život provázela pravá víra, která se nedá zlomit. Přeji
nám víru, která pro nás bude mít vždy a všude naději, naději, která je nadčasová, která
dává člověku vysvobození z pout hříchu, naději, která nám dá význam a smysl. Naději,
kterou máme v Pánu Ježíši Kristu.
převzato z http://zpravodajstvi.ecn.cz/

Pastýřský list otce arcibiskupa
(přečíst v ohláškách)

Drazí bratři a sestry,
v minulých dnech proběhl v naší diecézi už 18. ročník Tříkrálové sbírky, do něhož
se zapojily tisíce koledníků. Kvůli mrazům to měli koledníci letos mimořádně náročné.
Proto tím upřímněji děkuji všem, kteří se do tohoto díla evangelizace a lásky zapojili.
Jsem opravdu vděčný za ochotu tolika lidí roznášet mezi lidi vánoční radost z Boha,
který se kvůli nám stal člověkem. Mám radost, že svým koledováním vydávají
svědectví lásky a svou službou dávají mnoha lidem příležitost podílet se na službě
potřebným. Upřímně děkuji také všem dárcům.
Obracím se na Vás ve dnech, kdy se mohou hlásit do kněžského semináře
kandidáti, kteří v sobě pocítili povolání ke kněžství a rozhodli se za svým povoláním jít.
Každého z Vás prosím o modlitbu za kněžská povolání,
– aby Milostivý Bůh byl ve své štědrosti velkorysý a dar povolání udělil mnoha mladým
mužům,
– aby povolaní byli odvážní a ochotní dát se do služby a vydat se na cestu,
– aby rodiny měly dost dětí, z nichž by Bůh mohl některé povolat,
– aby rodiče dětem na cestě kněžství nebránili, ale podporovali je,
– aby farní společenství kněze přijímala, a tak jim pomáhala, aby se na kněžskou službu
mladí lidé mohli těšit.
Obracím se na Vás, mladí muži. Nečekejte, že Vás Pán bude o povolání
přesvědčovat. On třeba zve jenom tím, že Vám někdy vnukl myšlenku uvažovat
o kněžství. Pak záleží na Vaší odvaze rozhodnout se a chtít se vydat na cestu služby
Bohu a lidem. Z vlastní zkušenosti Vás mohu ujistit, že těm, kteří povolání přijmou,
Bůh připravil mnoho dobrodružství i pokladů, které si ani neumějí představit, i když
od nich žádá i různá odříkání. Bůh sám si člověka formuje a pomáhá mu vyrůst. I když
je to někdy hodně náročné, nikdy jsem svého rozhodnutí nelitoval. Naši velkorysost
Bůh odměňuje mnohonásobně.
Pokud se rozhodnete a máte maturitu, nebo budete letos maturovat, obraťte se
na svého kněze, který Vám pomůže při rozhodování a podá potřebné informace ohledně
přihlášky. Přihlášky musí být odevzdány do konce března 2017.
Každému z Vás ze srdce žehná a také o modlitbu prosí
arcibiskup Jan
Život farností číslo 2/2017
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Godzone
(periodické okénko pro mladé)
Co se událo v prosinci / lednu?
Študlov párty (RETRO večer)
Ve čtvrtek 29. prosince jsme se zúčastnili študlovské párty, která byla letos pojata
ve stylu RETRO 70. let. Z našich farností se na akci vypravilo několik aut, takže jsme
měli silné zastoupení a na tanečním parketu to bylo znát. K tanci hrála kapela mladých
z Valašských Klobouk, po půlnoci přišel na řadu DJ Tonda. Akci jsme si strašně moc
užili a už teď se těšíme na příští ročník.

Akce na měsíc únor
3. února
11. února
10. – 12. února
23. – 26. února
25. února

Večer chval v Dolní Lhotě (17:30)
Večer chval v Újezdě (18:00)
Arcidiecézní fórum mládeže (Velehrad)
Celostátní fórum mládeže (Praha)
Pepův pohár (Valašské Klobouky)

Pepův pohár
Máš rád sport? Hraješ fotbal nebo volejbal? Jsi v tom dobrý? Nebo nejsi? Ať už jsi na
tom jakkoliv, tak využij možnost zasportovat si a vyhrát zlatého hoblíka na tradiční
každoroční sportovní akci ve Valašských Kloboukách s názvem Pepův pohár. I letos se
soutěží ve fotbale a volejbale. Proto vytvoř družstvo, přihlas se a přijeď do Klobouk!
Více informací brzy na www.animak.cz nebo na FB stránce AnimáK.

Svatí z kalendáře
sv. Pavel Miki a druhové 6. února
Postavení:
mučedníci
Úmrtí:
1597
Pavel Miki se narodil v japonské
rodině v roce 1564. O pět let později
byl pokřtěn a ještě jako chlapec byl
dán na výchovu k jezuitům. Zde se
mu tak zalíbilo, že později vstoupil
do jezuitského semináře a stal se
prvním japonským jezuitou. Protože
znal dobře domovskou kulturu i rozmáhající se buddhistické nauky, mohl velmi úspěšně
čelit nevěřícím místním učencům. Svým krajanům úspěšně hlásal evangelium a brzy se
svými kazatelskými schopnostmi stal jedním z nejvýznamnějších misionářů v celém
Japonsku. Křesťanství bylo tehdy v Japonsku ještě docela mladé. Na svátek
Život farností číslo 2/2017
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Nanebevzetí Panny Marie roku 1549 ho na ostrovy přinesl jezuitský misionář sv.
František Xaverský se spolubratry. Zdálo se, že křesťanství se dobře uchytilo.
Už o půlstoletí později se k němu hlásilo více než 300 000 lidí. Buddhistickým kněžím,
feudálním pánům a v neposlední řadě holandským kalvínům se však stalo trnem v oku.
Začaly se šířit lži a pomluvy, které měly katolické náboženství zdiskreditovat. Zpočátku
misionářům nakloněný císař Tojotomi Hidejoši (zv. Taika-Samy) nakonec v roce 1587
křesťanství zakázal a misionáře vypověděl. Nebyl však příliš důsledný a část jezuitů
v misijní činnosti pokračovala.
V roce 1593 přišli z Filipín horliví františkáni a neznajíce všechna rizika, veřejně
a velmi nápadně vystupovali. Co by bylo jinde přijatelné, vypadalo za současného stavu
jako provokace. Situaci ještě zhoršily napjaté vztahy mezi Japonskem a Španělskem.
Výsledkem bylo, že v roce 1596 začalo tvrdé pronásledování křesťanů. 9. 12. 1596
uvěznili v Osace 6 františkánů a 3 jezuity; 31. 12. k nim v Meacu připojili 15 aktivních
japonských věřících. Všem, mimo jiné, uřezali levé ucho, a pak je spoutané a zmučené
vozili mezi lidmi, aby je odstrašili od víry. Nakonec nad nimi vynesli trest smrti, který
se měl vykonat v Nagasaki. Dva milosrdné a odvážné věřící, kteří jim chtěli ulehčit
na poslední cestě, zajali a přidali ke skupině. Celkem 26 odsouzenců na smrt tvořili: tři
jezuité, 33 letý Pavel Miki a dva spolubratři, kteří složili řádové sliby až ve vězení:
64letý katecheta Jakub Kisai a 19letý novic a student teologie Jan Soan de Goto, dále
šest františkánů, Filip de Las Casas, František Blanco, František Adaukt, Gundisalvus
García, Martin Aguirre a Petr Blásquez. Z ostatních to byli: lékaři František de Meako
a Jáchym Sakakibara; katecheti Lev Karasuma a Pavel Suzuki; dále Bonaventura,
František de la Parilla, Gabriel, Jan Kinuya, Kosmas Takeya, Matěj, Pavel Ibaraki, Petr
Sukejiro, Tomáš Dangi, Michael Kozaki a jeho syn Tomáš Kozaki, 13letý Antonín
a 11letý Ludvík Ibaraki. Všichni byli na vrchu, později nazvaném Svatý, podle
japonského zvyku přivázáni na kříže a probodnuti dvojím křížícím se kopím od boků
k ramenům. Nikdo z nich nezradil. Až do poslední chvíle se modlili a povzbuzovali
ostatní k vytrvalosti. Pavel Miki v kázání z kříže prohlásil: „Jsem pravý Japonec.
Jediný důvod proč mne zabíjí je v tom, že jsem hlásal Kristovu nauku a děkuji Bohu, že
za to umírám… Chci vám všem ještě jednou říct: Proste Krista, aby vám pomohl být
šťastnými. Já poslouchám Krista. Podle jeho příkladu odpouštím pronásledovatelům…
Prosím Boha, aby se nad všemi smiloval, a doufám, že moje krev se změní v úrodný déšť
na mé spolurodáky.“ V roce 1862 byli všichni papežem Piem IX. prohlášeni za svaté.
převzato z www.missio.cz

Duchovní injekce
Prý se mezi sebou hádáte
Prý se mezi sebou hádáte a každý z vás říká něco jiného: „Já držím s Pavlem!", „já
zase s Apollem!", „a já s Petrem!", „já s Kristem!" (srv. 1 Kor 1,12)
Pavel, Apollo, Petr – to byli velké osobnosti prvních křesťanských dob! Každý měl
trochu jiný styl. A tak se již krátce po Ježíšově smrti křesťané dostávají do situace, kdy
mají možnost vybrat si mezi různými styly sdělování Božího slova. Je snad špatně, že si
každý vybral způsob jemu nejbližší?
Život farností číslo 2/2017
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Na samotném faktu vybírat si, není nic zlého. Vždyť jsme lidé různí a každému z nás
vyhovuje něco jiného. Problém by však nastal (a někdy nastává) ve chvíli, kdy začneme
vyvyšovat to „naše“ nad ostatní. Jinými slovy: povyšujeme náš styl a přístup nad druhé
lidi. O co jiného pak jde, než o namyšlenost, sebestřednost a aroganci?
Respektujme druhé i přesto, že jim vyhovuje jiný styl modlitby, jinak prožívají svou
víru a lásku ke Kristu. Nehaňme se navzájem, ale doplňujme se. Život je pestrý a bohatý
a v tom je jeho krása. To platí i pro církev – i přes naši odlišnost všichni spějeme
ke Kristu. On totiž není rozdělen. Ani my nebuďme. A jak říkal sv. Augustin:
„V podstatných věcech jednotu, ve sporných svobodu a ve všech lásku.“
převzato z www.vira.cz

Citát měsíce
Dokonalost není nikdy bez trpělivosti, která se projevuje snášením vlastních
nedokonalostí.
sv. Pio z Pietrelciny

Slovníček
Nejsvětější Srdce Ježíšovo
Nejsvětější Srdce Ježíšovo je v katolické
Církvi předmětem zvláštní úcty. Celkovým
předmětem této úcty je Bohočlověk Ježíš
Kristus a jeho vnitřní boholidský život, bližším
předmětem pak jeho srdce jako významná část
jeho svatého lidství a jako obraz (symbol) jeho
nekonečné lásky k lidem. Tato úcta je co do
podstaty tak stará jako křesťanství, zvláště se
vyskytovala u středověkých mystiků.
Vdnešní formě se tato úcta projevuje jako
usmiřování za chlad a nevděk, kterým lidé
odplácejí Ježíšově boholidské lásce, zvláště v
Nejsvětější svátosti oltářní, a vychází ze
soukromých zjevení, kterých se dostalo
francouzské řeholnici sv. Markétě Marii
Alacoque v Paray‑le‑Monial (od r. 1673-75).
Ke cti Božského Srdce Páně byla následně
ustanovena slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova (dříve pod názvem Božského Srdce
Páně).
Smírné svaté přijímání a pobožnosti se konají na 1. pátek v měsíci, na svátek Krista
Krále se koná zasvěcení Srdci Ježíšovu; úctu k Božskému Srdci Páně šíří různá
bratrstva, řeholní společnosti a misijní kongregace. Na obrazech má být znázorněna celá
postava Ježíšova s viditelným srdcem, obklopeným svatozáří nebo plameny. Také celé
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rodiny se zasvěcují Božskému Srdci Páně. Jedním z charakteristických prvků této
zbožnosti jsou Litanie k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.
převzato z www.revue.theofil.cz

Pro zasmání

Připravili Animátoři
farností Újezd a
Horní Lhota (Animix)

Cesty českého národa
23. díl
NEUMŘELA, ALE SPÍ!
Obrat, který však nyní nastal, nelze si vysvětliti jinak, než zasáhnutím Prozřetelnosti
Boží do osudů českého národa. Ve chvílích, kdy se zdálo, že český jazyk a česká
národnost již náleží minulosti, Bůh vzbudil několik vlasteneckých mužů, kteří počali
potichu křísiti české písemnictví i české uvědomění. Vlastenců těchto byla hrstka, ale ti
již věřili ve zmrtvýchvstání naše národní. Velikou o to zásluhu mají kněží katoličtí,
spisovatelé a národovci nadšení. Často byli právě kněží jediní v mnohém kraji, jediní
daleko široko, kteří české spisy četli, lidem do rukou dávali a pravopisně česky psáti
uměli. Velikou o tuto věc zásluhu si získal v Hradci Králové kanovník Teichl, který,
když nikde, nikde česky se neučilo, založil při semináři v Hradci Králové profesuru
češtiny a prvním jejím učitelem ale též pěstitelem vlastenectví nezištného,
svatováclavského, byl profesor a spisovatel Jan Stárek, mezi jehož žáky čítá se
spisovatel kan. Ehrenberger.
Zásluhy katolického duchovenstva o probuzení českého národa
Zásluha kněží katolických o probuzení a znovuvzkříšení našeho národa jest veliká.
Krásně tuto zásluhu vyjádřil J. Malý ve svém spise: „Naše vzkříšení“: „V žádném stavu
a povolání nemělo národní hnutí české tolik stoupenců jako v duchovenstvu; čeští kněží
byli netoliko nejpilnější spisovatelé, nýbrž i nejčetnější odběratelé knih a nejúčinlivější
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apoštolové lásky k vlasti a národu. Nepřepínáme, tvrdíce, že bez českého duchovenstva
nikdy by literatura česká nebyla dospěla k tak rychlému rozvoji, jak se skutečně stalo.“
A Karel Havlíček Borovský ve svých „Epištolách Kutnohorských“ napsal: „Známá
věc jest, že naše duchovenstvo katolické bylo vždycky nejhlavnější silou českého
vlastenectví, ba může se zrovna říci bez pochybnosti, že vlastně duchovenstvo katolické
bylo počátkem a zakladatelem celého našeho vlastenectví.“
Pokračování příště. Podle knihy Cesty, kterými šel český národ v dobách slávy,
úpadku a nového vzkříšení od E. Brynycha připravil a upravil Vojta Chupík

MYŠLENKY NA MĚSÍC ÚNOR
PAVEL MORAVEC
KNĚŽSKÉ PUZZLE
zamyšlení kněze a psychologa v jedné osobě
Vydalo nakladatelství Cesta 2014
Bůh nám nabízí mnoho dobrot. My se ale raději spokojíme
jen s kouskem suchého chleba, protože se bojíme, že by nás z těch dobrot mohl
rozbolet žaludek.
2. V čem spočívá svatost? Umět se neustále, celý život poučovat ze svých pádů.
3. Církev je velký symfonický orchestr a každý z nás v něm hraje svůj důležitý
part. Teprve spojením všech nástrojů dohromady vzniká nádherná hudba,
kterou diriguje Bůh.
4. Cílem života křesťana není úspěch a síla, ale spolehnout se na Boha.
5. Sebezapření nás má vést k tomu, abychom nebyli otroky vlastního těla a nebyli
vůči sobě tak zhýčkaní.
6. Všechno to, co nevyřešíme na zemi, budeme řešit v očistci.
7. K lidské zralosti nutně patří otevřenost názoru druhého a schopnost uznat, že
můj vlastní názor nemusí být nutně ten jediný správný.
8. Skutečná modlitby za ty, kteří nám ubližují, nás vede k tomu, abychom se
neřídili jen svými emocemi – tedy svým hněvem a antipatií, ale také svým
rozumem – tedy abychom měli vůli podívat se na své problémy s odstupem.
9. Naše svědomí je třeba neustále vychovávat. K tomu patří poctivá modlitba,
čtení Písma, pravidelná zpověď…
10. Skutečné křesťanství vede člověka k tomu, aby plně rozvíjel své lidství, aby se
stával lepším člověkem, aby se stávali vnímavějším pro potřeby svých bližních
a hlavně – aby lépe rozuměl sám sobě a tomu, proč zde na světě je.
11. Ježíšovi nejde o to, abychom byli fackovacími panáky, kteří si musí všechno
nechat líbit. Ježíšovi jde o to, abychom nebyli spoutaní vnitřní zlobou. Ježíš
nás vede k pravé svobodě.
12. Očistec je jakýsi předstupeň nebe. Abychom v nebi mohli být se všemi
ostatními – i s těmi, se kterými jsme si na zemi nerozuměli, musíme si s nimi
1.
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13.
14.
15.

16.
17.

18.
19.

20.

21.
22.

23.

24.
25.

26.

27.
28.

nejprve podat ruce, případně si vzájemně odpustit to, co mezi námi zůstalo
zraněné.
Půst a sebezapření nám dovolují si vůbec všimnout všeho, co máme.
Naše životní cesty mohou mít různou formu, ale důležité je, že směřujeme
ke stejnému cíli a tím je Bůh.
Apoštolové jsou svatí, protože se dokázali ze svých chyb poučit a jít dál.
Nemaskovali svoje chyby a nezmenšovali je. Dokonce nám je nechali sepsané
v Novém zákoně jako příklad pro nás, aby nás ubezpečili, že být s Ježíšem
neznamená nehřešit, ale reálně si své hříchy přiznávat a poučit se z nich.
Bůh z nás v našem životě nesejme naše trápení, ale dává nám sílu umět je
zvládnout.
Skutečná svoboda je snaha nenechat se spoutávat okolnostmi, které nás svazují
– penězi, slávou, úspěchem, postavením, majetkem nebo mocí. Ježíš nás vede
ke svobodě.
Odříkání a posty jsou pro nás dobré. Vedou nás k tomu, abychom si uvědomili,
že není běžné mít co jíst, mít možnost se radovat a žít pohodově.
Bůh nás někdy nechává „podusit“ v našich obavách a v našem strachu. Ale
nechme na Bohu, ať on uzná za vhodné, kdy naše problémy začne řešit. On to
přece ví lépe než my.
Mnozí možná do kostela přicházejí proto, aby splnili povinnost. Mnozí možná
přicházejí proto, že je v kostele dobrá atmosféra. Ale je otázkou, kdo se vrátí
domů proměněný. Kdo se Ježíše dotkne s vírou, že on může pomoci.
Bůh miluje každého člověka a hledá k němu cestu. Kéž je nám radostným
poselství, že Bůh k nám bude hledat cestu i tehdy, když se od něj vzdálíme.
Nikdo z nás není dokonalý. Jsme zraněni hříchem, který nás neustále sráží
k zemi. Důležité je, abychom usilovali o dokonalost a abychom dělali to, co je
v našich možnostech.
Kéž bychom si dokázali přiznat, že když něco skutečně chceme, tak si na to čas
uděláme. A kéž bychom si v tomto duchu dokázali najít čas a aspoň si přečetli
občas kousek z Bible.
Pokud nás víra vede k tomu, abychom se nechávali zasáhnout Božím slovem,
abychom na sobě pracovali a snažili se být lepší, pak jsme na dobré cestě.
Celý život se budeme opakovaně snažit o to, aby v nás byla v rovnováze láska
k Bohu, bližnímu i k sobě samému. Pokud se totiž jedna z těchto tří „lásek“
dostane do extrému, může způsobit mnoho škody.
Bůh má pro náš život plán, který je krásný. Jenže my tomu nevěříme, děláme si
své plány, vytváříme si falešné představy o sobě – a Ježíšovi nejde o nic
jiného, než abychom se těchto falešných představ zbavili.
Pravda se nedá uchopit jednou provždy. Pravda totiž znamená hledání, kterým
člověk prochází celý život.
Když si člověk přizná vlastní bolest a dovede nad ní truchlit, pak si především
přizná, že potřebuje Boha.
Myšlenky byly sestaveny v Pastoračním domě Velehrad v Itálii
ve spolupráci s Arcibiskupským gymnáziem v Kroměříži.
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Křesťan a islám (5)
5. Jak se máme stavět k uprchlické vlně,
kterou nyní v Evropě zakoušíme?
Tato otázka nespadá bezprostředně do
kompetence teologů, nicméně s tím, co bylo řečeno
výše, nevyhnutelně souvisí. Určitě se jedná o
záležitost velmi spletitou, a proto jednoduché,
„černobílé“ odpovědi jsou vyloučeny. Určitě
bychom neměli propadat jednostranné xenofobii. Na druhou stranu hlasy těch, kdo se
cítí ohroženi z hlediska bezpečnosti i ekonomicky, protože to vše bude placeno z našich
daní, z nichž pak zbude méně na zdravotnictví, školství, kulturu a sociální péči, nelze
vnímat jen jako cosi vyloženě odsouzeníhodného. I obavy o naši kulturní identitu
mohou mít z dlouhodobějšího hlediska své opodstatnění, protože masy příchozích
nemusejí s sebou přinášet ochotu přijmout naše hodnoty a naši demokracii, náš právní
řád a náš ústavní pořádek. Nastalou situaci ale můžeme vnímat také jako pobídku
k něčemu pozitivnímu: pokud my Evropané nebudeme mít dostatek vlastních dětí, pak
podle přirozených zákonitostí, které také mají svůj původ v Bohu, ztratíme budoucnost
a v posledním důsledku i zemi, kterou nyní spravujeme! Přistěhovalecká vlna může být
pohnutkou k hlubšímu zamyšlení nad naší kulturní i náboženskou identitou!
K tomu, co bylo řečeno, si dovolíme podotknout, že radikální islám nemá v oblibě
určité skupiny obyvatelstva, mezi něž sice patří křesťané, zpravidla označovaní
v islámských textech jako polyteisté a modloslužebníci, nikoli však na prvním místě.
Nebylo tomu tak vždy, ale dnes by se této vlny měli velmi vážně obávat naši židovští
spoluobčané. Mezi rizikové skupiny patří také naši spoluobčané s jinou pohlavní
orientací. Koho ale radikální islamisté opravdu nesnášejí, jsou ateisté. Rovněž ti, kdo se
hlásí k darwinismu, by dané riziko neměli brát na lehkou váhu. To, že křesťan s někým
názorově nesouhlasí, určitě neznamená, že by mu přál cokoli zlého, a proto o všechny
tyto naše spoluobčany máme výhledově vážné obavy. Víme, že postavení ženy
v islámském světě není vždy právě komfortní a nečiní zadost nárokům na lidskou
důstojnost a spravedlnost, což se mimochodem již zejména v Německu začalo
projevovat.
Další ohrožení již nastává, protože v nejrůznějších volbách můžeme po celé Evropě
očekávat posun volebních preferencí k radikální pravici, která bude šikovně zneužívat
obav lidí o bezpečnost. Už to je nesporný problém, neboť krajně pravicové strany mají
tendenci k výrazně autoritářské vládě, která umenšuje prostor osobní svobody.
Ti, kdo volají po otevřenosti a pomoci potřebným, mají nesporně pravdu. Pravdu ale
mají i ti, kdo před právě zmíněnými riziky varují. Jako křesťané bychom měli vnímat
s porozuměním jedny i druhé a působit pokud možno ve službě smíření a hledání toho
nejvyváženějšího řešení.
Ptejme se, komu to vše hraje geopoliticky do karet. Odpověď je jednoduchá:
destabilizace Evropské unie se zamlouvá těm, kdo by si opět chtěli tento kontinent
parcelovat a připravit nás o těžce nabytou politickou svobodu. V ohrožení není ani tolik
křesťanská víra, protože ta překoná veškerá úskalí. Hospodin nedopustí, aby víra
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vymizela, byť se jí bude držet třeba jen malý zbytek věrných, jak tomu bylo tolikrát v
dějinách Izraele. V ohrožení je primárně demokracie a nynější politické uspořádání
našeho světa. Na Evropskou unii u nás sice mnozí lidé žehrají, nicméně všichni by si
měli uvědomit, že politicky zatím neexistuje nic, co by pro nás bylo lepší, a proto nejen
v dané situaci bychom ji rozhodně neměli destruovat, pokud si nepřejeme opět upadnout
do vazalství určité mocnosti. Mnohem racionálnějším postupem je budovat ji a pomocí
demokratických prostředků usilovat o její zkvalitnění, a to i po duchovní stránce.
pokračování příště
z publikace Křesťan a islám připravil Vojtěch Chupík

Z pamětní knihy farnosti Horní Lhota
Náboženské poměry dle zaznamenání P. Josefa Černého, faráře v Horní Lhotě
v letech 1942 – 1949
Nový farář hornolhotský P. Josef Černý pokračuje v zápisu ve farní kronice
událostmi roku 1943, kdy došlo k zásadnímu obratu ve vývoji 2. světové války. Tyto
skutečnosti byly předzvěstí porážky agresivního seskupení osy Berlín – Řím – Tokio.
To přivedlo tři mocnosti USA, Velkou Británii a SSSR k četným jednáním o společném
cíli – porazit hitlerovské Německo. Ve dnech 28.11. - 1.12.1943 probíhá
nejvýznamnější konference. světové války a snad jedna z nejdůležitějších
diplomatických událostí 20. století - Teheránská konference (Roosevelt, Churchill
a Stalin), která rozhodla o vylodění v severní Francii, otevření druhé fronty operací
„Overlord“. Spojenci slibují Stalinovi, že to bude 1. května 1944. Stalin slibuje, že
po porážce Německa vystoupí proti Japonsku atd. Churchill také odevzdal jménem krále
Jiřího VI. a britského lidu Stalinovi mohutný meč pro obě ruce jako výraz úcty hrdinům
a hrdinkám Stalingradu, kde si nacistická ofenziva navždy zlámala vaz, a kde byl zničen
navždy mýtus o nacistické nepřemožitelnosti. Čepel meče nesl nápis: „Občanům města
Stalingradu, kteří mají ocelová srdce, jako dar od krále Jiřího VI. a jako důkaz úcty
britského lidu.“ Tito tři spojenci tehdy reprezentovali největší moc, jaká kdy v dějinách
spojila své síly ve válce.
Léta Páně 1943
Již začátek letošního roku vyznačoval se ne velkou zimou jako spíše zvýšenou potíží
se zásobováním následkem přítomné války. Německé vojsko prodělává již druhou zimu
na ruských pláních, tentokráte společně s vojskem italským, rumunským, maďarským
a „slováckým“. Od Stalingradu na Volze, jehož dobytím se zaručil vůdce německé říše,
po dlouhých bojích Němci upustili. Z jarních válečných událostí poutala na sebe
pozornost světa severní Afrika, kde dlouhé boje anglicko-amerických vojsk proti
německo-italským, jež vedl maršál Rommel, skončily ústupem těchto ze severní Afriky.
Odtud pak bombardovali Angličané a Severoameričané území Itálie, aby ji donutili
k odpadu od Německa. Nouze zvláště ve městech nabývá pomalu stále na velikosti
a drahota dosahuje vrcholu. Vykrmená husa stojí až 1 500 K. Stejně tolik sele. Kůzle
250 a výš. House 3 týdny staré 200 K. V únoru vyhlásil vůdce německé říše tzv. „totální
nasazení“. Muži i ženy jsou nuceni do zaměstnání v továrnách válečného průmyslu.
Jaro, jež se slibně ukazovalo v únoru, přineslo v květnu velké sucho a silné mrazy, jež
poškodily i zemáky. Visitace 27/5/1943 V. Strmiska děkan, J. Mačel konkomisař
Život farností číslo 2/2017
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Celková úroda v r. 1943 byla obstojná až na zemáky. Těch bylo tak málo, že někdo
nesklidil ani kolik vysadil. Dne 14. září byl opět vztyčen na náš kostel na hlavní věž
kříž, a tak důstojně oslaven svátek Povýšení sv. kříže. Kříž byl stržen vichřicí
na podzim loňského roku. Klempířskou práci provedl Cyril, klempíř z Vizovic
za pomocí tesaře Josefa Kužely z Dolní Lhoty. Do báně byly vloženy současné peníze
a pamětní spis o současných poměrech.
Léta Páně 1944
Zima letošního roku byla celkem mírná, ale sněhu napadlo ke konci velmi mnoho.
Ještě ve svatý týden 2. dubna byl zde sníh, takže byla obava, že ani Slavnost Vzkříšení
se nebude moci konat venku. Avšak sníh během dvou dní roztál
a v pondělí velikonoční 10. dubna bylo již úplně teplo. Válečné štěstí i letos přeje tzv.
„spojencům“ v neprospěch Německa, jak na východě, tak na jihu, kde se spojenci
dostali ze severní Afriky na Sicílii a odtud do Itálie. Také na západě se podařila tzv.
invaze spojencům do Normandie v severní Francii z 5. na 6. června.
Jaro se letos značně opozdilo. Zemáky se sázely většinou koncem května a začátkem
června. Obecnou pozornost v současné válce vzbudila nová zbraň Německa v podobě
letadel bez pilotů. Koncem června byla zahájena na východní frontě ruská ofenziva.
Spojenci postupují na všech frontách.
Visitace 28/6 – 44 Msgre. Jar. Hlobil, děkan, Rud.
Drábek konkomisař. Úroda byla poměrně bohatá, jenže
odevzdávání obilí i dobytka značně tíží obyvatelstvo,
které se již utěšuje blízkým koncem války. Byla též
značná úroda trnek, a proto o pití, kterému holduje
zdejší kraj, ovšem že často ke své hmotné i duchovní
škodě, je postaráno. Avšak i lihoviny se musejí
odevzdávat, a to 1/3 z vypáleného množství. To nutilo
nebo svádělo, aby lidé pálili „načerno“ a pálili pak
nejen z trnek, nýbrž i z různých náhražek jako obilí, ale
dokonce i z melasy, což mělo zhoubný vliv i na zdraví.
Zdejší hostinský měl podle řeči oslepnout.
Mgr. Vladimír Měřínský
pokračování příště
P. Jan Hazuka
Farář v Horní Lhotě 1928-1942

ŽIVOT A POSLÁNÍ KŘESŤANŮ V CÍRKVI A VE SVĚTĚ
Sněm jako událost obdarování a nového porozumění (Církev dnes)
Dodnes mě hřeje vědomí, že k Vánocům 2016 můj vnuk Alešek splnil mé přání
a věnoval mi knihu Jeana Vaniera - Krása lidskosti (Karmelitánské nakladatelství 2016).
V našem lednovém měsíčníku ŽF je z ní citována krásná duchovní injekce – Za
potřebou vítězit se skrývá strach.
V pokračování své buly Misericoriae Vultus – Tvář milosrdenství papež František
v čl. 14 poukazuje na skutečnost, že náš život je putování, jsme poutníky jdoucími za
kýženým cílem. A abychom ho dosáhli, máme odpouštět, aby i nám bylo odpuštěno.
Jean Vanier ve své knize zdůrazňuje, abychom se naučili odpouštět a přijímat odpuštění
Život farností číslo 2/2017
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sedmdesátkrát sedmkrát… Odpuštění ale neznamená někomu, kdo dostal záchvat
zuřivosti, práskl dveřmi a jednal v rozporu se společenskými pravidly, jednoduše říct:
„Odpouštím Ti.“ Odpouštět zároveň znamená rozumět nářku, který se za problémovým
chováním skrývá. Svým hněvem a nespolečenským chováním lidé chtějí něco sdělit.
Možná se cítí odmítnuti. Možná mají dojem, že nikdo nenaslouchá tomu, co mají na
srdci nebo si připadají neschopní vyjádřit to, co se nalézá v jejich nitru… Důvodem
může být i nedostatek pravdy a lásky. Odpouštět zároveň znamená pohlédnout do sebe
a zjistit, kde se mám sám změnit, kde mám prosit o odpuštění a kde odškodnit druhé.
Odpouštět znamená znovu po odloučení navázat smlouvu, která nás pojí s lidmi, s nimiž
nevycházíme zrovna dobře. Znamená to otevřít se jim a znovu jim naslouchat, dát jim
ve svém srdci místo. Proto také odpuštění není nikdy snadné. Změnit se musíme i my
sami. Musíme se tomu, jak máme odpouštět, učit každý den znovu a znovu. Abychom
se takto dokázali otevřít, potřebujeme sílu Ducha svatého (CG,37-38 J.V.).
Čl. 14. Zvláštním znamením Svatého roku je pouť, protože je obrazem cesty, kterou
se každý člověk svým životem ubírá. Život je putování a lidská bytost je viator, poutník,
který jde po cestě ke kýženému cíli. Také ke Svaté bráně v Římě a kamkoliv jinam bude
každý muset podle svých sil vykonat pouť. Bude to znamení skutečnosti, že také
milosrdenství je cílem, kterého je třeba dosáhnout, a který vyžaduje závazek a oběť.
Pouť je totiž podnětem k obrácení: prostřednictvím Svaté brány se necháme obejmout
Božím milosrdenstvím a zavážeme se k tomu, abychom vůči druhým byli milosrdní,
jako je Otec k nám. Pán Ježíš nám ukazuje etapy této pouti, kterými lze tohoto cíle
dosáhnout: „Nesuďte a nebudete souzeni, nezavrhujte a nebudete zavrženi. Odpouštějte
a bude vám odpuštěno. Dávejte a dostanete: míru dobrou, natlačenou, natřesenou
a vrchovatou vám dají do klína. Neboť jakou mírou měříte, takovou se naměří vám.“
(Lk6,37-38).
Především říká nesoudit a nezavrhovat. Kdo nechce být souzen Bohem, nesmí se
stát soudcem vlastního bratra. Lidé totiž svým soudem ulpívají na povrchu, zatímco
Otec hledí do nitra. Kolik jen škodí slova pronášená se žárlivostí a závistí. Mluvit špatně
o bratru v jeho nepřítomnosti znamená stavět jej do špatného světla, poškozovat jeho
pověst a vydávat jej na pospas řečem. Nesoudit a nezavrhovat má pozitivní význam,
totiž umět chápat to, co je v každém člověku dobré, a nedovolit, aby trpěl naším
stranickým soudem a naším předsudkem, že víme všechno. To však ještě k vyjádření
milosrdenství nestačí. Ježíš žádá také odpuštění a dávání. Máme být nástroji odpuštění,
protože se nám od Boha jako prvním dostalo odpuštění. Být velkodušní ke všem
a vědět, že Bůh nás zahrnuje obrovskou velkorysostí.
Milosrdní jako Otec – takové bude „motto“ Svatého roku. V milosrdenství máme
odkaz toho, jak miluje Bůh. Dává se cele, navždy, nezištně, a aniž by žádal něco
výměnou. Přichází nám na pomoc, když jej vzýváme. Krásná je denní modlitba církve,
která začíná slovy: „Bože shlédni a pomoz. Pane, pospěš mi pomáhat.“ (Žl 70,2).
Pomoc, kterou vzýváme, je prvním krokem Božího milosrdenství směrem k nám.
On nás přichází vyprostit ze slabosti, v níž žijeme. A jeho pomoc spočívá v tom, že nám
umožní vnímat Jeho přítomnost a jeho blízkost. Den po dni, zasaženi Jeho soucitem, se
můžeme stát také my soucitnými vůči všem.
Mgr. Vladimír Měřínský
Pokračování příště
Život farností číslo 2/2017
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OSMISMĚRKA
„...(viz tajenka) je tou nejkrásnější podobou štěstí.“
Walter Dirks
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ČÁP, DATEL, KÁNĚ, KUKAČKA, LABUŤ, LUŇÁK, LYSKA, OREL, PAPOUŠEK,
PLAMEŇÁK, POŠTOLKA, SKŘIVAN, SOKOL, SUP, SÝKORA, ŠPAČEK,
TUKAN, VLAŠTOVKA

Pořad bohoslužeb v únoru 2017 – farnost Újezd
15.30 Új.:
1. února : Středa
Ferie
2. února : Čtvrtek
Svátek Uvedení
Páně do chrámu
3. února : Pátek
Sv. Blažeje, biskupa
a muč.
První pátek v únoru

17.00 Sl.:
15.30 Új.:

Za + Zdeňka Šafaříka, rodiče z obou stran, dar
zdraví, Boží požehnání a ochranu Panny Marie
pro živou rodinu
Za děti, které půjdou letos k prvnímu svatému
přijímání a jejich rodiče

MJ

AM

17.00 Dr.:
15.30 Új.:
17.00 Sl.:

Život farností číslo 2/2017

Za + Františka Kráčalíka, rodiče Kráčalíkovy,
Boží ochranu pro živou rodinu a duše v očistci
Za + d. p. Františka Petrů, jeho + rodiče,
sourozence, příbuzné a duše v očistci
Stránka 17 z 25

KA

Za + Světlanu Slámovou, k nedožitým
sedmdesátým narozeninám, její rodiče a duše
v očistci
Za + Jana Martinku (výroční mše sv.)
Za farníky
Za + Petra Kůdelu (výroční mše sv.)
Za + Josefa Pavelku, manželku a celou +
rodinu

AL
SJ

15.30 Új.:

Na úmysl dárce

SJ

7. února : Úterý
Ferie

17.00 Dr.:

8. února : Středa
Sv. Jeronýma
Emiliani

15.30 Új.:

Za + Emílii a Jana Častulíkovy, dva zetě, +
rodinu Častulíkovu, Šulákovu, Frýželkovu
a Boží požehnání pro živou rodinu
Za Stanislava a Miladu Barcuchovy, jejich
rodiče, duše v očistci a Boží požehnání pro
živou rodinu

4. února : Sobota
Sobotní památka PM

16.00 Lo.:

7.00
5. února : Neděle
8.15
5. neděle v mezidobí
9.40
Sv. Agáty, panny
11.00
a mučednice
6. února : Pondělí
Sv. Pavla Mikiho
a druhů, mučedníků

9. února : Čtvrtek
Ferie
10. února : Pátek
Sv. Scholastiky,
panny
11. února : Sobota
Panny Marie
Lurdské

Új.:
Sl.:
Új.:
Dr.:

17.00 Sl.:
17.00 Dr.:
15.30 Új.:
17.00 Sl.:
16.00 Lo.:
18.00 Új.:
7.00 Új.:

12. února : Neděle
6. neděle v mezidobí

8.15 Sl.:
9.40 Új.:
11.00 Dr.:

13. února : Pondělí
Ferie

15.30 Új.:

14. února : Úterý

17.00 Dr.:

Úmrtí sv. Cyrila v Římě
Sv. Valentina, biskupa

15.30 Új.:
15. února : Středa
Ferie

Za + rodiče Struškovy, syna, dceru, tři zetě,
vnuka, vnučku a Boží požehnání pro živou
rodinu
Za rodiče Vozárikovy, Drgovy, Josefa Drgu,
Josefa Ďulíka, nemocnou osobu a živou rodinu

SJ

AM

Za + Ladislava Králíka, švagra Františka, dvoje
rodiče, pomoc Boží a ochranu pro živou rodinu
Večer chval
Za + rodiče Pavelkovy, jejich rodiče,
sourozence, duše v očistci, ochranu Panny
Marie a Boží pomoc pro živou rodinu
Za + rodiče Petrů, rodiče z obou stran, jejich +
děti, duše v očistci a ochranu Boží pro živou
rodinu
Za farníky (Sv. křest)
Za + Josefa a Ludmilu Honkovy, jejich rodiče,
Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro
živé rodiny
Za + Františka Pavelku, dvoje rodiče, dva syny,
vnuka Rostislava, Janu Kostílkovou a Boží
pomoc pro živou rodinu
Za + Františka a Marii Žákovy, duše v očistci,
Boží pomoc a ochranu Panny Marie pro živou
rodinu
Za + manžele Fojtů, tři syny, vnuka Tomáše
a Boží požehnání pro živé rodiny. Za +
Ladislava Saba, dar Ducha svatého pro živou
rodinu.

17.00 Sl.:
Život farností číslo 2/2017
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SJ
RZ
MJ

KA

MJ

16. února : Čtvrtek
Ferie

17.00 Dr.:

15.30 Új.:
17. února : Pátek
Sv. Alexia a druhů

17.00 Sl.:

18. února : Sobota
Sobotní památka PM

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

19. února : Neděle
7. neděle v mezidobí

9.40 Új.:
11.00 Dr.:

15.30 Új.:
20. února : Pondělí
Ferie
21. února : Úterý
Sv. Petra Damianiho
22. února : Středa
Svátek Stolce sv.
Petra
23. února : Čtvrtek
Sv. Polykarpa,
biskupa a mučedníka

25. února : Sobota
Sobotní památka PM

Za farníky
Za + Antonína a Ludmilu Belžíkovy, rodiče
z obou stran a duše v očistci
Za + Josefa Machů, rodinu Machů, Mozgvovu
a duše v očistci.
Za + Františka Ovesného, syna Miroslava,
Stanislava, rodiče, stařečky, nemocné dítě, duše
v očistci, Boží pomoc a ochranu Panny Marie
pro živou rodinu
Za + Stanislava Dorničáka, jeho rodiče, bratra
s manželkou, rodiče Macíkovy, dva syny,
snachu Libuši, dar zdraví a ochranu Panny
Marie pro živou rodinu

17.00 Dr.:

Za + rodinu Chalupovu, duše v očistci, Boží
pomoc a ochranu Panny Marie pro živou rodinu

15.30 Új.:

Za + Josefa Hlavičku, jeho otce Rudolfa, duše
v očistci a Boží požehnání pro živou rodinu
Za + Františka Váňu, rodiče z obou stran, duše
v očistci, dar zdraví a Boží požehnání pro živou
rodinu
Na poděkování Pánu Bohu u příležitosti
životního jubilea, dar zdraví, ochranu a pomoc
Boží do dalších let života
Za + rodiče Drábkovy, Ambrůzovy, jejich
+ děti a ochranu Boží pro živou rodinu
Za + rodiče Vaňkovy, za + manželku a dva
švagry
Za farníky
Za + Františka Bartoše, rodiče, Aloise
Buriánka, dar zdraví a Boží požehnání pro
živou rodinu

17.00 Sl.:

17.00 Dr.:
15.30 Új.:

24. února : Pátek
Ferie

Za + rodiče Častulíkovy, tetu Annu, + rodiče
Barcuchovy, jejich děti, + vnuky Luboška
a Michalku, duše v očistci a Boží požehnání
pro živé rodiny
Za + Boženu a Ludvíka Zvonkovy, jejich +
rodiče, duše v očistci a živou rodinu
Za + Josefa Machů, zetě Aloise, dvoje rodiče,
rodiče Váňovy, duše v očistci a Boží požehnání
pro živé rodiny
Za + Josefa a Zdenku Machů, duše v očistci
a ochranu Panny Marie pro živou rodinu
Za rodiče Repákovy, tři syny, stařečky z obou
stran a ochranu Panny Marie pro živou rodinu

17.00 Sl.:
6.30 Új.:
16.00 Lo.:

Život farností číslo 2/2017
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ŠF

ŠF
SV
AM
OS

SJ

SJ

KA

AM

7.00 Új.:
26. února : Neděle
8. neděle v mezidobí

8.15 Sl.:
9.40 Új.:
11.00 Dr.:

27. února : Pondělí
Ferie

15.30 Új.:

28. února : Úterý
Ferie

17.00 Dr.:

Za + rodiče Častulíkovy, dvě dcery, čtyři zetě,
duše v očistci a Boží požehnání pro živou
rodinu
Za živou a zemřelou rodinu Bézovu,
Krumpolcovu a Rokytovu
Za + rodiče Rumanovy, děti, rodinu, Annu
Černobilovu a Boží ochranu pro živé rodiny
Za + Annu Vašičkovu, její + rodiče a + Annu
Šašinovu
Za + rodiče Šimákovy, jejich rodiče a duše
v očistci, pro živou rodinu vyprošení darů víry,
Boží požehnání, ochranu Panny Marie a dary
Ducha svatého
Za + Josefa a Marii Kovaříkovy, Miroslava
Strušku, rodinu Novákovu, Kozubíkovu, duše
v očistci a dar zdraví pro živou rodinu

KA
SV
RA
ČR

ŠF

Volné mše svaté si můžete objednat nejlépe e-mailem, když na našich webových
stránkách www.farnostujezd.cz na horní rám kliknete na nápis Mše 2017 a tam vyplníte
objednávkový lístek. Tam také najdete aktualizovaný kalendář farnosti.

Pořad bohoslužeb - farnost Horní Lhota
2. února : Čtvrtek
Svátek Uvedení
Páně do chrámu
3. února : Pátek
Sv. Blažeje, biskupa
a mučedníka
První pátek v únoru
4. února : Sobota
Sobotní památka PM
5. února : Neděle
5. neděle v mezidobí
Sv. Agáty, panny
a mučednice

17:30

17.30

Za + rodiče Záhorovské, syna Františka, + rodinu
Fiedorovu, duše v očistci a za dary Ducha svatého, dar
víry a požehnání pro celou * rodinu
Na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o ochranu
do dalších let společného života

17:30

Za * a + farníky

9:00

Za + Michala Bujáčka a Františka Bláhu, jejich rodiče,
ochranu a pomoc pro celou * rodinu
Za + rodiče Váňovy a Ambrůzovy, jejich syny a za celou *
a + rodinu

16:00

10.30

6. února : Pondělí
Sv. Pavla Mikiho
a druhů, mučedníků

9. února : Čtvrtek
Ferie
10. února : Pátek
Sv. Scholastiky,
panny

17:00

Za * a + farníky

16:00

Za + Vlastu a Václava Zelenkovy, rodiče a za duše
v očistci

16:00
17.30
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Za děti, které se připravují ke svatému přijímání a za jejich
rodiče

Za české, moravské a slovenské biskupy a kněze
a za členy společenství Služebníků Ježíšova
Velekněžského Srdce
Za * a + farníky
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11. února : Sobota
Panny Marie Lurdské

17:30

12. února : Neděle
6. neděle v mezidobí

9:00
10.30

13. února : Pondělí
Ferie
14. února : Úterý
Úmrtí sv. Cyrila v Římě
Sv. Valentina, biskupa

16. února : Čtvrtek
Ferie
17. února : Pátek
Sv. Alexia a druhů
18. února : Sobota
Sobotní památka PM
19. února : Neděle
7. neděle v mezidobí
20. února : Pondělí
Ferie
23. února : Čtvrtek
Sv. Polykarpa,
biskupa a mučedníka
24. února : Pátek
Ferie
25. února : Sobota
Sobotní památka PM
26. února : Neděle
8. neděle v mezidobí
27. února : Pondělí
Ferie

17:00

Za všechny nemocné, za posilu a za jejich uzdravení
Za + Františka a Marii Žáčkovy, duše v očistci, za dar
zdraví, pomoc a ochranu pro * rodinu
Za + Marii a Ludvíka Masařovy, jejich rodiče
a sourozence s prosbou o požehnání pro celou * rodinu,
dary Ducha svatého a ochranu Panny Marie
Za + Františka a Františku Machů, + rodiče, pomoc
a ochranu pro * rodiny

10.30

Na poděkování za prokázaná dobrodiní s prosbou o dary
Ducha svatého pro celou rodinu
Za rodiče Vladimíra a Františku Žáčkovy a požehnání pro
* rodinu
Za + rodiče Kozubíkovy, dva zetě, + rodiče Januškovy,
dva syny a zetě, + rodiče Strnkovy, za * a + rodinu
a za duše v očistci
Za + Josefa Dočkala (1. výročí) s prosbou o požehnání
a dar zdraví pro * rodinu
Za + Bohumila Hubáčka, rodiče a bratra
Za Františka Petráše, dvě sestry, jejich rodiče, dva zetě,
celou + rodinu, duše v očistci a za pomoc pro * rodinu

17:00

Mše svatá a mariánské večeřadlo (P. Jaroslav Stříž)

16:00

Za rodiče Kuželovy, dceru Irenu, rodiče Váňovy, Josefa
Kováře a poděkování za dary Ducha svatého pro * rodinu

17:30
16:00
17:30
17:30
9:00

10.30

Za + Aloise Žáčka, Jolanu Mičkovu, duše v očistci
s prosbou o požehnání a ochranu Panny Marie
pro * rodiny
Za + Adolfínu a Aloise Petrů, + Adolfa a Marii Petrášovy,
syna Josefa a jeho manželku, + rodinu, duše v očistci
s prosbou o dar zdraví pro celou * rodinu
Za + Marii Žebráčkovu, rodiče z obou stran a za ochranu
pro * rodinu
Za * a + farníky

17:00

Za děti a jejich rodiny s prosbou o rady Ducha svatého

17:30

17:30
9:00

Volné mše svaté si můžete objednat u Vašeho duchovního správce podle jeho instrukcí.
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ZPRÁVY A INFORMACE
Také letos vyhlašujeme soutěž o nejlepší fotografii. Téma letošního roku je inspirováno
písní z Kancionálu: Bože, chválíme Tebe – zvláště verši ze třetí sloky: „…nebe, zem,
povětří vody, plny jsou cti chvály tvé, neb to vše tvým dílem je.“ Tedy: Zachytit dílo
Boží na zemi.
Pravidla fotosoutěže:






účastnit se mohou farníci z újezdské farnosti (současní i bývalí)
na každou fotografii nalepte popsanou samolepku zezadu se
jménem a adresou, aby bylo možné po skončení soutěže
fotografie vrátit (nepopisujte přímo fotografii, aby nedošlo
k poškození)
napište na samolepku, čím vás fotografie oslovila nebo její název,
případně stručný citát z Písma svatého, který by ji vystihl
Foto-soutěž rozlišíme na 2 kategorie:
o Děti do 15 let (prosíme o pomoc dospělých, především
při technické realizaci fotografií)
o Mládež od 15 let + dospělí

fotografie o velikosti formátu A4 a větší, prosím, odevzdejte

do neděle, 26. února 2017
v sakristiích kostelů, případně u V. Kořenka, Vysoké Pole 7.
Vernisáž bude ve farním kostele sv. Mikuláše – porotou budou všichni
věřící.

Věříme, že se hojně zapojíte do soutěže jak čerstvými
fotografickými úlovky, tak prohlédnutím svých archivů
na filmech nebo ve svých počítačích!
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Dobré manželství by chtěl prožívat každý. Dobré manželství ale není samozřejmost.
To si uvědomují i organizátoři Národního týdne manželství, který se pořádá od roku
1996 ve Velké Británii, odkud se akce rozšířila do dalších mnoha zemí světa.
Od roku 2007 se akce pořádá i v ČR. Do kampaně jsou zapojeny různé církve, politici,
média. Ve formě různých slev jsou zapojena květinářství, restaurace, kavárny i kulturní
instituce.
Týden manželství se koná každý rok v týdnu kolem svátku sv. Valentýna (14.2.), letos
v termínu 13.2. – 19.2.2017. Národní týden manželství je příležitostí a výzvou pro
všechny páry zaměřit se na svůj vztah a investovat do něj... Protože žádný dobrý vztah
nefunguje „samospádem“ a každá investice do vztahu se vrací i s „úrokem“.
Cíle Národního týdne manželství:
 posílit vztahy v manželství a zvýraznit potřebu zabývat se otázkou vztahových
dovedností jako předpokladů dobrého manželství,
 motivovat laickou a odbornou veřejnost, média i veřejně známé osobnosti, aby
alespoň jednou za rok podpořili důležitost manželství,
 propagovat programy i iniciativy zaměřené na rozvoj manželských vztahů
v České republice.

Akce konané v našem okolí v rámci letošního Národního týdne manželství:
Program v Pastoračním domě ve Valašských Kloboukách
(přihlašování v Centru pro rodinu Valašské Klobouky: tel. 732 127 091 nebo email:
ceprovalk@seznam.cz):
St. 8.2. v 19.00 h: Manželství na dobré cestě – projekce přednášky M. Gungora
Po 13.2. v 18.30 h: Zahájení kurzu Manželské večery
Út 14.2. v 18.30 h: Valentýnský večer s hudbou a promítáním
St 15.2. v 17.30 h: Přednáška pro rodiče „Jak mluvit s dětmi o smrti“ - přednášející
Mgr. Zdeňka Dohnalová Ph.D, působí na fakultě sociálních studií, pomáhá dětem
a mládeži po úmrtí někoho blízkého.

Program ve farním sále v Luhačovicích:
Ne 19.2. 14.00 – 16.30 h: Přednáška „Láska tělem i duší“ – přednášející MUDr. Maria
Fridrichová, Centrum pro rodinu a sociální péči, z.s. Ostrava
Přihlášky/Info: email: vecery.luh@email.cz, tel: 739 344 014, (hlídání dětí od 4 let
zajištěno).

Život farností číslo 2/2017

Stránka 23 z 25

Centrum pro rodinu Valašské Klobouky pořádá další kurz
Manželských večerů
Kurz Manželské večery je soubor osmi setkání,
sestavený tak, aby pomohl každému manželskému páru
upevnit jeho vztahy.
Cílem je pomoci párům vybudovat zdravé
celoživotní manželství. Kurz je vybaví praktickými
nástroji k posílení jejich vztahů a poskytne jim čas
a místo, aby spolu mohli diskutovat o obtížných
problémech. Měl by jim pomoci zbavit se špatných
návyků a vytvořit si nové dobré návyky, které jim umožní zdokonalování jejich
manželství.
Cyklus osmi setkání má tato témata:
Vybudovat pevné základy,
Umění komunikace,
Řešení konfliktů,
Síla odpuštění,
Rodiče a rodiče partnera,
Dobrý sex,
Láska v akci.
Slavnostní závěrečná večeře.

Komu je kurz určen?
Je pro každou manželskou dvojici, která chce spolupracovat a investovat do svého
vztahu. Někteří účastníci byli svoji méně než dva roky, zatímco jiní více než 30 let.
I když je kurz založen na křesťanských zásadách, je pro páry, které se považují za
křesťany, i pro páry, které se za křesťany nepovažují. Kurz přinesl užitek mnoha
dvojicím z obou skupin.
Kurz začne v pondělí 13. února v 19 hod v Pastoračním domě ve Valašských
Kloboukách.
Přihlašovat se je možné na Centru pro rodinu osobně nebo na tel: 732 127 091 nebo
email: ceprovalk@seznam.cz.
Více informací na http://valasske-klobouky.dcpr.cz/programy/kurzy/.
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SKUPINY ÚKLIDU
kostelů v únoru 2017
_______________________________________________________

Dat. : Újezd :
Drnovice : Slopné :
__________________________________

4.2.:
11.2.:
18.2.:
25.2.:

13.
14.
15.
16.

11,
1.
2.
3.

11.
12.
13.
14.

ŽIVOT FARNOSTÍ. Měsíčník farností. Vydává: Římskokatolická farnost v Újezdě pro vnitřní
potřebu farníků z Újezda a Horní Lhoty.
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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