Ročník XI.

DUBEN 2017

č. 4

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

Velikonoční modlitba
Vzkříšený Pane Ježíši Kriste,
svým zmrtvýchvstáním jsi přemohl smrt.
Sestoupil jsi do říše smrti
a všechno mrtvé ve mně jsi uchopil do svých rukou,
abys to znovu uvedl do světla a do života.
Odvalil jsi kámen, který mě tíží a brání mi žít.
Přeťal jsi pouta, která mi nedovolují volně se
pohybovat.
Vstal jsi z mrtvých a dáváš mi jistotu,
že i já mohu vstát spolu s tebou z hrobu vlastního
strachu, z hrobu své temnoty a rezignace.
Ty ses po svém zmrtvýchvstání nejprve ukázal Marii
Magdaléně a oslovils ji jménem. V setkání s tebou
zakusila, že láska odnímá smrti její moc.
Dej mi uvěřit, že i mně ve smrti vyjde vstříc tvé slovo lásky.
Dej mi důvěru v to, že kdekoli nás rozděluje svár, tam slovo lásky vnáší nový život.
Dej mi dnes účast na svém zmrtvýchvstání, ať přistupuji k druhým lidem zpříma
a s nadějí, protože také v nich je tvá láska silnější než smrt.
Anselm Grün (Moje modlitební kniha)
Ježíšovo Zmrtvýchvstání je nám pozváním k plnému
životu. O Velikonocích můžeme hlouběji pochopit,
co je to lidský život.
Je to plnost zážitků, snů, radostí. Je to plodné
obdarování jiných.
Je to společenství s druhými v lásce.
Je to i nesení bolesti a trápení, přijetí smrti jako brány
do života.
Přejeme Vám:
Abyste měli život. Abyste žili svůj život plně a bohatě.
Abyste s Kristem žili, s Kristem umírali, s Kristem
i vstali do slávy Otcovy.
P. Jan a P. Jiří
Život farností 4/2017
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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 duben 2017:

Úmysl všeobecný: Za mládež, aby uměla velkodušně odpovědět na vlastní povolání
a vážně uvažovala i o možnosti zasvětit se Bohu v kněžství a v zasvěceném životě.
Úmysl misijní: Bude vyhlášen později.
Úmysl národní: Za mladé lidi, aby nacházeli odvahu otevřít srdce pro Boží lásku.
Také za požehnání a trvalé duchovní plody letošního celostátního setkání mládeže
v Olomouci.

Z FARNÍCH MATRIK :
Do společenství víry byli skrze svátost křtu v měsíci březnu 2017 přijati:
Tereza Vlčková
Kristýna Boráňová
Anděla Hanusová

Slopné
Horní Lhota
Horní Lhota

Svou společnou cestu před Božím oltářem začali v měsíci únoru 2017:
Marek Žáček
Klára Bošanská

Dolní Lhota
Rohatec

V měsíci březnu 2017 odešli na věčnost a byli pohřbeni:
13. března
Libuše Machů 68 let
Újezd

28. března
Ing. Zdeněk Machů
Slopné 148

67 let

Odpočinutí věčné dej jim Pane
a světlo věčné ať jim svítí
Ať odpočívají v pokoji, amen.
Život farností 4/2017
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Vzpomínka na P. Františka Petrů
kněze a vězně komunismu
Malá vzpomínka na významného rodáka
ze Slopného, kněze P. Františka, se uskutečnila
v sobotu 18. března 2017. Podařilo se nám uspořádat
přednášku a výstavu, které měly za úkol připomenout
těžké období 50. let minulého století, kdy
komunistický režim se neštítil používat při upevňování
své moci i zinscenované soudní procesy proti
nepohodlným skupinám lidí.
Tak bylo nespravedlivě odsouzeno mnoho
představitelů církve a do spárů totalitního systému se
dostal i P. František, který v té době byl farářem
v Rokytnici u Přerova. V přednášce Mgr. Jana Váni
jsme měli možnost se dozvědět o jeho dětství a životě,
ale především o všech podrobnostech soudního
procesu proti „skupině Františka Petrů“, ve kterém bylo odsouzeno několik věřících.
Sám P. František byl za protistátní činnost nespravedlivě odsouzen na 15 let vězení,
odseděl si nakonec „jenom“ 10 roků v Leopoldově a v Mírově.
Mgr. Markéta Prouzová doplnila informace o neúspěšných snahách rehabilitace
P. Františka před rokem 1989. Ing. František Petrů ukázal osobní věci z vězení, přečetl
dopis zaslaný rodině odsouzeným knězem z cely v Leopoldově. V diskuzi zaznělo
několik osobních vzpomínek na odvahu, touhu po spravedlnosti a veselou povahu tak
těžce zkoušeného kněze.
Osmdesát účastníků tohoto vzpomínkového odpoledne si mělo možnost poté
prohlédnout výstavu rodinného archivu fotografií a dokumentů. Výstava byla doplněna
o deset panelů o kardinálu Štěpánu Trochtovi, který byl minulým režimem také těžce
pronásledován.
Důležitost této mimořádné akce dokládala i přítomnost TV Noe, která z přednášky
natočila krátkou reportáž. Věřím, že se podaří smělý plán na sepsání brožury
o P. Františkovi Petrů, aby jeho život a odkaz nezůstaly zapomenuty.
Mgr. Pavel Heinz

Vzpomínka na kardinála Miloslava Vlka
*17.5.1932 +18.3.2017
„Aby všichni byli jedno.“
Kardinál Miloslav Vlk se narodil 17.5.1932 v jihočeské Líšnici. V letech 1955–1960
studoval na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy obor archivnictví, poté krátce
pracoval jako archivář. V roce 1964 odešel studovat na CMBF do Litoměřic a v roce
1968 byl vysvěcen na kněze. Po svém vysvěcení byl jmenován
sekretářem českobudějovického biskupa Josefa Hloucha.
Život farností 4/2017
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V roce 1971 však musel toto místo
z rozhodnutí komunistických úřadů opustit
a odejít spravovat malé farnosti (Lažiště
a Záblatí, posléze Rožmitál pod Třemšínem).
V roce 1978 mu byl odebrán státní souhlas.
V letech 1978–1988 pracoval jako umývač oken
a poté jako archivář v Praze, kde zároveň tajně
vykonával své kněžské povolání. 1.1.1989
obdržel státní souhlas zpět a působil nejprve
na Klatovsku, později na Šumavě. Dne 14.2.1990 byl jmenován biskupem
českobudějovickým (vysvěcen 31.3.1990), 27.3.1991 pražským arcibiskupem a českým
primasem, nástupcem kardinála Františka Tomáška.
Od roku 1991 do roku 2000 byl předsedou biskupské konference, nejprve ČSFR,
později České biskupské konference. Dne 26. listopadu 1994 jej papež Jan Pavel II.
jmenoval kardinálem. V letech 1993 až 2001 byl prezidentem Rady evropských
biskupských konferencí. V květnu 2007 dosáhl kardinál Vlk 75 let věku a v souladu
s církevním právem nabídl do rukou papeže Benedikta XVI. svou rezignaci. Papež mu
prodloužil výkon funkce na další dva roky a dne 13.2.2010 přijal jeho rezignaci na
vedení pražské arcidiecéze z důvodů dosažení stanovené věkové hranice.
V posledních týdnech a dnech bylo v souvislosti s nemocí a úmrtím kardinála Vlka
napsáno mnohé. Proto bych se chtěla omezit jen na osobní vzpomínku z krátkého
setkání, které změnilo můj pohled na něj. Do té doby jsem ho totiž asi i díky mediálnímu
obrazu neústupného bojovníka ve věci majetkového vyrovnání mezi státem a církví,
anebo sporu o katedrálu, vnímala spíš negativně.
V červnu 2007 jsme se účastnili kněžského svěcení maminčina bratrance,
lačnovského rodáka P. Romana Janáče CSsR, který dnes působí ve farnosti Frýdek
Místek. Jako člen české provincie redemptoristů měl kněžské svěcení ve svatovítské
katedrále v Praze, světitelem byl kardinál Vlk a my jsme mohli tuto slavnost prožívat
pěkně zblízka. Posezení pro zvané probíhalo poblíž arcibiskupského paláce u kapucínů
na Loretě. Byli jsme velice překvapeni, když nás do sálu po obědě přišel naprosto
nečekaně navštívit právě Miloslav Vlk. Postupně obcházel jednotlivé zúčastněné, vítal
se s nimi, ptal se, odkud přijeli a bylo na něm vidět, že ho to skutečně zajímá a není to
jen zdvořilostní otázka. Setkání probíhalo ve velmi srdečné atmosféře a bylo nás víc,
kteří jsme si pak říkali, že je ve skutečnosti jiný, než jak je prezentován v médiích.
Vnímala jsem ho jako přísného, nekompromisního, ale spravedlivého a zároveň
laskavého a otevřeného člověka. Měla jsem ráda jeho kázání a obdivovala jsem, že se
nebál veřejně kriticky hodnotit situaci v církvi, ve společnosti i v politice bez ohledu na
to, jaké reakce tím vyvolá. Přispíval k dobrému jménu naší země ve světě a byl mi
sympatický také tím, že i v pozdním věku, když měl příležitost, rád chodil po horách
a jezdil na běžkách.
Jeho prožívání nemoci a blížící se smrti nám může být příkladem trpělivosti
a věrnosti Kristovu kříži v naději na setkání s Ním...
Ing. Jarmila Váňová
Život farností 4/2017
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Odpuštěním prospíváme především sobě
Odpuštěním osvobozujeme sami sebe
Odpustit celým srdcem druhému je činem osvobození.
Zbavujeme toho člověka negativních vazeb, které mezi
námi existují. Říkáme: „Už proti tobě nic nemám." Ale
to nestačí. Osvobozujeme též sami sebe od tíživé role
uraženého. Dokud totiž neodpustíme těm, kteří nás
zranili, bereme je všude s sebou, a co je horší, vlečeme
je jako těžký náklad. Velkým pokušením je trvat
na pocitech hněvu vůči svým nepřátelům, a pak označit
sám sebe za toho, kdo byl jimi uražen a raněn.
Odpuštění proto neosvobozuje pouze druhé, ale také
nás. Je to cesta ke svobodě Božího dítěte.
Jak přijmout odpuštění?
Odpuštění má dvě strany: dávat odpuštění (odpouštět) a přijímat odpuštění
(od druhých, kterým jsme ublížili). Ačkoliv se na první pohled zdá těžším
odpouštět, často je těžší přijmout odpuštění od druhých – „nechat si odpustit".
A to je možná důvod, proč nejsme schopni odpouštět: protože od druhých sami
odpuštění neumíme mnohdy přijmout.
Proč je přijetí odpuštění tak obtížné? Velmi těžko se totiž říká: „Bez tvého
odpuštění jsem stále vázán k tomu, co se mezi námi stalo. A jenom ty mě můžeš
osvobodit." Musíme si nejen přiznat, že jsme někomu ublížili, ale také s pokorou
uznat svou závislost na druhých. Jedině tehdy, když umíme přijmout odpuštění,
umíme je také dát.
V odpuštění je uzdravení
Jak můžeme odpustit těm, kteří odpuštění nežádají? Naše nejhlubší touha je, aby
odpuštění, které nabízíme, bylo přijato. Vzájemnost mezi dáváním a přijetím je to,
co vytváří pokoj a soulad. Ale jestliže je naše odpuštění podmíněno jeho přijetím,
zřídka kdy odpustíme. Odpuštění druhým je v první řadě vnitřní záležitostí nás
samých. Je to čin, který z našich srdcí odstraňuje hněv, hořkost a touhu po pomstě
a pomáhá nám znovu nabýt lidskou důstojnost. Nemůžeme ty, jimž chceme
odpustit, nutit k tomu, aby odpuštění přijali. Možná toho nejsou ani schopni, ani
ochotni to udělat. Možná ani nevědí a necítí, že nás zranili.
Jediní koho můžeme změnit, jsme my sami.
Odpuštění druhým je především uzdravením našeho vlastního srdce.
Zpracováno podle knihy J.M. Nouwen: Chléb na cestu,
kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství.
Mgr. Jiřina Šenovská

Život farností 4/2017
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Symboly Velikonoc
Velikonoční beránek
- k velikonocům patří velikonoční beránek
- symbol beránka byl velmi rozšířený již v předkřesťanské tradici
v celé středomořské civilizaci, ovládané po tisíciletí pastevci
- v hebrejské tradici symbolizovaly ovce Izraelitu jako člena
„Božího stáda", i židovský Bůh je označován za pastýře, který bere
své ovce do náručí
- v křesťanské církvi se beránek stal symbolem Božího Beránka, Krista a znázorňuje se
s praporem vítězství
- spojení vidí křesťané také s původně židovskou tradicí svátků Paschy, kdy se beránek
zabíjel, na památku vyvedení Izraele z egyptského otroctví
Symbol kříže
- symbol kříže nevznikl s křesťanstvím, je mnohem starší,
znali ho už staří Egypťané, Číňané či Kréťané a jeho význam
byl v různých kulturách i náboženstvích univerzální, byl spojen
s problémem orientace v kosmu, v prostoru mezi nebem a zemí
a chápán jako propojení božského (vertikální rameno) a lidského
(horizontální rameno) světa, stal se symbolem věčnosti
- dnes je kříž nejdůležitějším symbolem křesťanství,
protože Kristus, Boží Syn byl odsouzen ke smrti ukřižováním
- trest ukřižování patřil k trestům výjimečně krutým a ponižujícím,
na kříži končili ti, kteří si zasloužili pohrdání
- kříž má řadu podob, ve tvaru písmena T, X (tzv. kříž sv. Ondřeje), + rovnoramenný
kříž řecký, klasický křesťanský kříž s delší spodní částí označovaný jako latinský
Velikonoční oheň
- tak jako jarní slunce znamená vítězství
nad zimou, procitnutí po dlouhém
studeném čase, stejně takový je
příchod Ježíše o Velikonocích
- zapálení svatého velikonočního ohně
je pro křesťany o Velikonocích
centrální událostí
- oheň se zapaluje a světí na začátku
liturgie na Bílou sobotu při obřadech
Velké noci (ze soboty na neděli)
- od velikonočního ohně se zapálí velikonoční svíce, která se potom ve slavnostním
průvodu a za třikrát opakovaného zpěvu „Světlo Kristovo" vnese do temného kostela
Velikonoční svíce
- svíce je důležitým symbolem ve všech kulturách, světlo je chápáno jako znamení
života
- velikonoční svíce a slavnost světla na počátku liturgie Vzkříšení o Veliké noci má své
Život farností 4/2017
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kořeny v tradici prvotní církve, kdy se velikonoční noc rozzařovala světlem mnoha
svící
- velikonoční svíce symbolizuje Zmrtvýchvstalého Krista, který zvítězil nad smrtí
- podle staré tradice se svíce zapaluje od posvěceného ohně na počátku liturgie konající
se v noci z Bílé soboty na neděli, v níž vstal z mrtvých Kristus.
Tato slavnost Vzkříšení se zahajuje vnesením zapálené svíce do úplně tmavého,
zhasnutého kostela. Tak si křesťané připomínají, jakým zásadním obratem je Kristovo
vzkříšení, noc, která se proměňuje v den. Zapalují si své svíce od tohoto paškálu, čímž
naznačují, jak i oni byli Kristem ovlivněni, „zapáleni". Tím se celý kostel prozáří
světlem.
- společenství věřících vítá svíci se zpěvem „Světlo Kristovo", „Chvála Tobě, Pane"
a zpívá Exultet (píseň chvály z 1. století)
- tento význam je ještě podtržen tím, že se zapálená svíce ponořuje do vody, která se
posvěcuje na křestní vodu a zapaluje se od ní také křestní svíce
- svíce je většinou ozdobena motivem kříže, na kterém jsou voskovými hřeby
zdůrazněny Kristovy rány, nad křížem je první a poslední písmeno řecké abecedy - alfa
a omega - značící, že Ježíš je začátek i konec; dále se užívá motivu stromu, beránka,
slunečních paprsků nebo vody
- bílá barva svíce symbolizuje naději a nový život
- velikonoční svíce se v liturgii zapaluje jen během padesátidenního velikonočního
období, tedy od Velikonoc do Letnic (Svatodušních svátků, svátků seslání Ducha sv.)
a při křtech, aby se naznačilo, že každý křest souvisí s velikonocemi - proto se
od ní zapaluje křestní svíce. Zapaluje se také při pohřbech, člověk přešel branou smrti
a křesťané se za něho modlí, aby také on „vstal" k novému životu - s Bohem
Velikonoční vajíčko
- je mnoho výkladů, proč je vajíčko spojováno s Velikonocemi
- protože vejce obsahuje zárodek života, bylo již odpradávna
symbolem plodnosti, úrodnosti, života a vzkříšení,
v předkřesťanských dobách bylo někde dokonce dáváno do hrobu
k mrtvému
- vejce nacházíme již před křesťanstvím při pohanských oslavách jara
- zvyk konzumovat vejce v době svátků souvisel pravděpodobně i s postem, který
Velikonocům předcházel, a při kterém se vejce jíst nesměla, proto lidé netrpělivě
čekali, až postní doba skončí
- ve spojení s lidovou tradicí vznikl zvyk zdobení vajíček doprovázený řadou obřadů
a pověr
- od nepaměti symbolizovalo vejce zárodečný chaos, ze kterého vznikl svět, ale také
životní sílu, narození, nesmrtelnost, návrat jara a díky skořápce i pocit bezpečí
- vejce něco skrývá, je jako zamčený hrob, ve kterém je přesto ukryt život
- tady je zřetelné symbolické spojení se Zmrtvýchvstáním Ježíše a s křesťanskými
Velikonocemi.
převzato z www.vira.cz
Život farností 4/2017
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Godzone
(periodické okénko pro mládež našich farností)
Akce na měsíc duben
Arcidiecézní setkání mládeže (Zlín)
Večer chval v Dolní Lhotě (17:30)
Večer chval v Újezdě (19:00)
Národní pochod pro život a rodinu (Praha)
Mládežnická mše svatá (Valašské Klobouky

1. dubna
7. dubna
8. dubna
22. dubna
28. dubna

Národní pochod pro život a rodinu
Praha / sobota / 22. dubna 2017
Základní věci lidského života
jsou vlastně jednoduché.
Fungující rodina založená na
manželství je nejlepší prevencí
tisíců potratů*).
Kde jsou děti, tam je život.
Jste nadějí. Příklady táhnou.
*)
Podle posledních statistik
bylo v roce 2015 provedeno
20 403 umělých potratů.
Za posledních pět let klesl jejich
počet o 3 595.
ÚZIS ČR, Potraty 2014-2015

Program
vstup zdarma / výhody pro předem přihlášené do 31. března
10:00 Pražský hrad, katedrála
o

pontifikální mše svatá za nenarozené děti, rodiče a lékaře
celebruje Dominik kardinál Duka OP
Bach-Collegium Praha / Louis Vierne: Messe Solennelle

12:00 Klárov - park před stanicí metra Malostranská
o

oběd pro všechny přihlášené, bezplatný pro rodiny s dětmi
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o

Mantaban - jedinečná a soudržná hudební směs

o

Divadla Koňmo - pro malé i velké

o

Centrum pro rodinu a sociální péči Ostrava - fotografická výstava

14:00 Pochod pro život a rodinu centrem Prahy
o

se závěrečným duchovním programem na Václavském náměstí

16:00 Zakončení
www.pochodprozivot.cz

Svatí z kalendáře
sv. Michael de Sanctis - 10. dubna
Žil v 17. století. Narodil se u Vichu v Katalánsku 29. září
1591. Už v šesti letech si umínil, že bude mnichem a mnoho si
odříkal. Když osiřel, stal se učněm u jednoho obchodníka.
Ve věku 12 let přišel do Barcelony a žádal, aby ho přijali
do kláštera Trinitářů a v šestnácti letech složil v klášteře sv.
Lamberta sliby. Jednoho dne přišli do kláštera sv. Lamberta
bosí trinitáři a Michael cítil, jakoby spíše patřil k tomuto
prostému společenství. Po zralé úvaze a s povolením
představeného vstoupil do noviciátu řádu Bosých Trinitářů
u Madridu a v Alcale obnovil své sliby. Stal se knězem a
dvakrát byl zvolený představeným kláštera. Žil život modlitby
a velkého pokořování. Byl zvláště oddaný Svaté Eucharistii a během Proměňování často
upadal do extáze. Byl proto nazýván extaktik. Měl také dar nazírání. Jeho spolubratři ho
už za života považovali za svatého. Zemřel 10. dubna 1625 ve věku 33 let.
Atributy:
je zobrazován, jak klečí před vystavenou monstrancí.
sv. Hugo z Poitiers - 20. dubna
Žil v 9.–10. století. Byl rodákem z Poitiers. Studoval v benediktinském opatství
u Saint-Savin, nedaleko Poitiers ve Francii. Později vstoupil do kláštera a stal se
benediktinským mnichem. Jako dospělý cestoval po klášterech a reformoval v nich
řádový život. Například pomohl reformovat Sv. Martin u Autunu. Byl poradcem svatého
Berna a pomohl mu založit řeholní dům u Cluny. Nakonec se stal převorem v klášteře
Anzy-le-Duc, kde 20. dubna 930 zemřel.
převzato z www.abcsvatych.cz
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Duchovní injekce
Člověk se může rozhodnut proti Bohu
Svoboda patří podstatně k identitě člověka. Člověk je stvořen jako tvor svobodný.
Uvědomuji si to proto, že Bůh dal člověku svobodu, a to takovou, že se člověk dokonce
může rozhodnut i proti němu. Přestože Bůh je tvůrce a zákonodárce, člověk je stvořen
tak, že má svobodu říci i Bohu své „ne“. Pokud lidé tuto svobodu člověka, která patří
k jeho základu, omezují, ničí člověka v jeho podstatě.
Za totality jsme byli všichni včetně církve vyloučeni z účasti na věcech veřejných,
protože vše bylo nadiktováno „stranou a vládou“ a přicházelo shora. Dnešní svoboda je
obrovskou šancí, která patří zásadně člověku. Sama ještě nic neřeší, ale je to prostor,
ve kterém se člověk může uplatnit a rozvinout.
Po pádu komunismu jsme si možná mysleli, že svoboda všechno vyřeší. Ale ona je
pouhým prostorem. Řešení zůstává na nás. Svobodu je třeba používat správným
způsobem. Co to znamená? Znamená to, že svoboda vyžaduje také zodpovědnost.
Princip není v tom, že si mohu dělat, co chci, protože svoboda není anarchie. Svobodu
má každý z nás a tyto naše jednotlivé svobody na sebe narážejí. Moje svoboda nesmí
přesáhnout hranice, kde začíná svoboda druhého. Jednotlivé svobody je nutno
zharmonizovat a já musím druhého respektovat.
Svoboda je tedy prostor, kde každý rozvíjí svou identitu, a to ve společenství,
to znamená pro druhého. Člověk totiž potřebuje být pro druhého. Člověk potřebuje, aby
ho někdo potřeboval. Svoboda má tedy tyto souvislosti a je to propojené: svoboda a Bůh
nejdou proti sobě, ale patří k sobě. Máme svobodu rozhodnout se pro dobro. Svoboda je
vždy pro něco, ne od něčeho, ani od Boha a jeho zákonů.
kardinál Miloslav Vlk (Úvahy o životě a smrti)
převzato z webu www.vira.cz

Ze světa
Mexiko: Stálé adorace za pokles kriminality
Město Juarez v severním Mexiku (s 1.3 miliony obyvatel) se v letech 2008–2010 stalo
jedním z nejnebezpečnějších míst na světě
kvůli násilí spojenému s obchodem
s drogami a boji mezi drogovými kartely.
Nyní poklesl počet vražd z 3.766 v roce
2010 na 256 v roce 2015. I když se o to
zasloužila také zlepšená práce místních
úřadů, P. Patrico Hileman, který zakládá
kaple stálé adorace v Latinské Americe,
tvrdí, že je tu hlubší důvod: Ježíš
v Nejsvětější svátosti. „Když farnost dnem
i nocí uctívá Boha, město se promění,“ říká.
Život farností 4/2017
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Do roku 2013, kdy byla v Juarezu otevřena kaple stálé adorace, umíralo denně 40 lidí,
protože o vládu nad městem bojovaly dva drogové gangy, Juarez a Sinaloa, které
dodávají drogy do USA. Farnosti uváděly, že válka neskončí, protože vojáci podporují
jeden gang a policie druhý: zabíjejí lidi a zapalují domy. Jedna farnost už byla tak
zoufalá, že požádala misionáře, aby zorganizovali stálou adoraci Nejsvětější svátosti:
„Jenom Ježíš nás z toho zachrání,“ říkali lidé.
Během tří dnů adorace začaly. Ženu, která šla na adorační službu ve tři hodiny ráno,
zastavili vojáci a chtěli vědět, kam jde, že je všude zavřeno. Žena jim navrhla, ať jdou
s ní. V kapli našli tři ženy, jak se modlí. Jeden z uniformovaných mužů upustil zbraň
a rozplakal se před oltářem. Druhou noc se vrátil v civilu a opět plakal. „Za rok jsme
otevřeli deset kaplí,“ řekl P. Hileman. „Časně k ránu, kdy je klid, slyšíte Boha lépe, vaše
mysl se ztiší a jste tu jen pro Boha,“ dodal.
Od zahájení adorací také stoupl počet studentů v místním semináři z osmi na osmdesát
osm. Seminaristé se adorací účastní.
převzato z webu www.rcmonitor.cz

Citát měsíce
Člověk je Pánu Bohu nejvíce podobný tehdy, když jiným přeje dobro.
sv. Jan Zlatoústý

Slovníček
Anachoreta, anachoreté, anachoretismus
(z řeckého αναχωρεω [anachóreó] - "vzdálit
se", "odejít", "odebrat se")
- označení pro poustevnické mnichy a pro
jejich poustevnický mnišský způsob života
v odloučenosti od světa, v ponoření se
do modlitby, v askezi a fyzické práci. Svůj
původ má tento způsob života a duchovnosti
v křesťanských dějinách již v prvních
staletích křesťanství, především v hnutí tzv. "pouštních otců" (např. sv. Antonín
Poustevník ad.). Poustevnický způsob života však lze vystopovat už např.
u starozákonního proroka Eliáše či u Jana Křtitele. Významnou součástí poustevnického
způsobu života je také boj o čistotu srdce s vlastními vášněmi a "vnitřními stíny", jako
i se zlými duchy (démony), v čemž je vzorem Kristův čtyřicetidenní pobyt na poušti.
Sv. Benedikt z Nursie (cca 483-543) je charkterizuje takto: "Dalším druhem (mnichů)
jsou anachorité neboli poustevníci, kteří už v řeholním životě nejsou horliví začátečníci,
ale prošli všednodenními zkouškami v klášteře. S pomocí mnoha lidí se naučili bojovat
proti ďáblu, v šiku bratří se dobře vycvičili k boji v samotě. Jsou jistí a jsou schopni s
Boží pomocí bojovat proti špatnostem těla i myšlenek vlastními silami, bez opory
druhého človka."
Převzato z www.revue.theofil.cz
Život farností 4/2017
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Cesty českého národa
25. díl
JAK JSME SI ZAŘIZOVALI SVŮJ DOMOV?
A tak po třech stech letech jsme se konečně stali pány svých věcí. Zařídili jsme si
republiku, nejzodpovědnější vládu lidovou. Do čela státu postavil národ prezidenta
Masaryka, do čela vlády rozumné muže, takže tu byly všecky předpoklady pro zdárný
vývoj. Země naše byly bohaté a po překonání popřevratových obtíží a utišení
revolučního hnutí mohla republika prospívat ve všech směrech. Bohužel nešel vždy náš
národ po cestách přímých a za těch 15 let prohospodařil mnoho z mravního kapitálu,
nastřádaného odříkáním a utrpením deseti generací. Zapomnělo se na pravdivost výroku
Písma sv.: „Nebude-li Hospodin stavěti domy, marně staví.“
Na Boha jsme vůbec zapomněli, ačkoliv celé dějiny nás učí, že osvobození naše
nemohlo se státi bez Boží pomoci. To přiznává i prezident. Masaryk ve svých pamětech.
Ba připustily se činy, za které se těžko budeme zodpovídat. Proč byly z učeben
odstraněny kříže? Proč modlitba? Komu prospěl kulturní boj, vedený několik let? Komu
vandalismus, ničící památné kříže, sochy a kapličky? Chtěli-li někteří činitelé provésti
novou protestantskou reformaci, aniž by se ohlíželi na škody kulturním bojem
způsobené, zklamali se ve svých nadějích. Dva miliony lidí, církvi dávno odcizených,
odpadlo ze stromu církve, ale katolická církev jest dále nejsilnější církví v českých
zemích a prožívá nový svůj rozkvět a rozvoj.
Katolíci rychle se vzchopili a zorganizovali, aby uhájili svá práva a náboženskou
i církevní svobodu. Přes těžké boje, které často musí v republice sváděti, katolíci však
vždy zůstali a jsou pilířem pořádku proti všem podvratným živlům, které ohrožují život
mladé republiky. Jako stáli v popředí národního probuzení, tak budou věrně stát v každé
chvíli, aby bojovali za slávu a velikost československého státu, následujíce tak svých
velkých předků.
Učme se z dějin!
Jest to dějinami i přítomnými zkušenostmi mnohokráte dokázaná pravda, že tak jako
jednotlivci i národové musí udržovati svůj charakter. Vláda každého státu jest taková,
jakými jsou občané. Kde je národ porušený, sobecký, korupci propadlý, tam nutně
dostaví se vláda taškářů, chytráků a korupčníků. Vše tedy záleží na charakteru a mravní
síle jednotlivců. Kdo jest nejlepším strážcem těchto duchovních statků? Kde jest škola,
v níž se jednotlivci i národové vedou k mravní ušlechtilosti, poctivosti, nezištnosti,
spravedlnosti? Tj. jedině škola Ježíše Krista a jeho svatá církev. Jen národové,
vychovaní v této škole – a to dosvědčují dějiny všech národů – mohou se těšiti nejen
duchovnímu, ale i hospodářskému a sociálnímu rozvoji a rozkvětu na celou budoucnost.
To dokazují i dějiny naše!
Poctivě, nestranně a bez zatajování a umlčování chyb, jež se během věků staly,
vylíčil jsem vývoj našich národních dějin. Takřka makavě můžete se přesvědčiti, že
vždy, když národ náš odchýlil se od církve katolické, propadl nejen nemravnosti,
korupci a mravnímu úpadku, ale i politicky a hospodářsky těžce trpěl. V dobách pak,
kdy náš národní život byl v těsném styku s církví katolickou, český národ slynul slávou
a ctí mezi všemi národy evropskými.
Život farností 4/2017
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Prozřetelnost božská, jistě na přímluvy sv. Václava, patrona naší vlasti, zvláštním
způsobem vedla a chránila náš národ před zkázou a zánikem. A použila vždy právě
v nejkritičtějších chvílích církve katolické, aby tato stala se záchranou našeho národa
a vůdcem z bludných cest na cesty, po nichž lid český kráčel pak ke své slávě, svobodě
a samostatnosti. Učme se z dějin, že svobodu a samostatnost svou nezachováme
a neudržíme bez Boha, ale s Bohem!
Konec seriálu
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
DUBEN
HEINER WILMER
TO JSI MŮJ BŮH?
I kněz vystavuje svou víru otázkám
Vydalo nakladatelství Paulínky 2014

1. Ježíš byl jediný, kdo mohl pohlédnout své duši až na dno, navzdory hloubce, a to,
co spatřil, byla tvář Otce.
2. Svatí, které uctívá církev, nebyli lidé, kteří podle našeho názoru vedli obzvlášť
krásný a dobrý život. Do svatosti se nevchází, do ní je člověk vtažen. Samotným
Svatým.
3. Nyní, i když Tě nevidím, neslyším – kdysi jsem o Tobě věděl – Ty jsi můj Bůh,
zůstáváš mým Bohem.
4. Trojjedinost si můžeme přestavit jako místo sestavené ze tří božských osob, které
tvoří jakýsi střed. Střed lásky. Chci tam dovnitř? Přeji si tam být přizván?
5. Když se přání a vnitřní modlitba, aby ve mně Ježíš proudil, aby mě mohl On zcela
proniknout, naplní a stane se darem, pak prožívám neznámou vnitřní svobodu.
Svobodu, která překonává zdi, které se mi vždy zdály být příliš vysoké,
nepřekonatelné.
6. Skrze Ježíšovu blízkost a útěchu pociťovali lidé psychicky a fyzicky novou sílu.
Ježíšova útěcha působila v člověku, který stál stranou, který se cítil být na konci sil,
novou sílu na těle i na duši.
7. Kristus ve svém utrpení čeká na mě a může mi skrze to darovat, co potřebuji, abych
přestál své utrpení.
8. Mám strach zemřít – Bůh to ví. Proto Ježíš přichází na svět, proto umírá a jako
první vstává k životu.
Život farností 4/2017
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9. Život, který máme – není v našich rukách, i kdybychom ho chtěli ovlivnit, nemáme
kompletní moc, kterou bychom disponovali.
10. Každá láska chce víc, stále víc, překlenuje se přes smrt. Láska, která říká, že smrtí
je všemu konec, není láskou.
11. To, co se podařilo hadovi v ráji, bylo, že pokřivil zrak člověka – a člověk neviděl
už věrnou podobu Boha.
12. Když mě po mnoho let tíží nějaké břemeno na duši, pak se skutečně může stát, že
tělo bude mít poruchy. Duše a tělo patří k sobě.
13. Láska, která nevěří v život po smrti, nemůže být velkou láskou. Láska chce
věčnost.
14. Boží plán s každý jednotlivcem je vždy větší, než si sami myslíme.
15. Nemohu-li Boha vnímat v utrpení a teď, když je všechno pochmurné a já mohu
vnímat přítomnost pouze neurčitě – pak se musím spolehnout na to, co jsem věděl
už dřív, čemu jsem kdysi mohl věřit.
16. My lidé chápeme svůj vzhled, své zdraví, svou krásu, všechny tyto věci jako to,
co nás tvoří. A proto, když je ztratíme, ztrácíme tím sebe sama a nic nám na konci
nezbude. To je smrt. Matka všech strachů.
17. Křesťanská víra zná propasti. Bázeň před životem nevzniká při nedělní procházce.
Musí být vybojována tváří v tvář propastem.
18. Když Ježíš není jen vedle mě, nýbrž zcela ve mně uvnitř, co se může ještě stát?
Když je ve mně On, kdo pak ještě může být proti mně?
19. V utrpení spočívá největší pokušení – zlořečit Bohu a ztratit víru. Vím ale, že Ježíš
už byl na tomto místě temnoty a zmatku před námi. Neexistuje vzdálenost od Boha
v našem životě, do které by On už nevstoupil. Čeká tam na nás.
20. Když si vybavuji, odkud pocházím, jaký život jsem doposud žil, které situace jsem
zvládl, když pomyslím na to, že mi byl Bůh už nablízku, pak se toho musím
přidržet a nasměrovat na to svůj pohled i když zrovna k Bohu nic necítím. Je to
jeden z nejobtížnějších skutků věrnosti Bohu.
21. Svatost neznamená, že je něco perfektní. Svatý je ten, kdo se modlí: „Posvěť mě.“
Ten, kdo prosí: „Chci se stát zcela jiným. Chci ti patřit – bez tušení toho, jak to
vypadá na konci.“
22. Když se člověk, stvořený podle Božího obrazu, pokroutí, nabývá podoby úšklebku,
který zde na zemi můžeme vidět znovu a znovu.
23. Kdo pohlédne na svět, vidí, že způsobujeme rány a sami jsme zraňováni. Vina se
může rozšířit jako virus.
24. Mohl bych projít potopou, mohl bych projít ohněm, kdybych neodvrátil svůj
pohled od Boha.
25. Obrácení se vyplatí. Neboť existuje hlas, který je hlasitější než našeptávání mého
nepřítele. Je to hlas Boží, který má nejvyšší autoritu.
Život farností 4/2017
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26. Znám svého nepřítele. Nebudu s ním diskutovat, nenechám se jím znejistit, a když
se zeptá, nedám mu žádnou odpověď, protože rozhovor s ním je pro mě příliš
nebezpečný.
27. Každý lidská představa o Bohu je nedostatečná, protože Bůh je vždy ještě jiný.
Je ještě větší a ještě jiný než jak si my představujeme jeho velikost a jeho jinakost.
28. Při všech selháních a chybném jednání se David nikdy neunavil k obracením
k Bohu. Proto obstál ve velké zkoušce svého života.
29. Když se dopustím násilí na nějakém stvoření tohoto světa, nezasáhnu pouze toto
stvoření, ale také architekta vesmíru.
30. Ježíš nás nevykoupil ani duchaplnou ideou, ani rozmáchlou teologií. Ježíš nás
zachránil skrze své tělo. Skrze svou kůži, skrze své rány, skrze svůj pot a své sliny,
skrze svůj dech a svůj dotek osvobozoval lidi od jejich břemen.
Myšlenky byly sestaveny v Pastoračním domě Velehrad v Itálii
ve spolupráci s Arcibiskupským gymnáziem v Kroměříži.

Z pamětní knihy farnosti Horní Lhota.
Náboženské poměry dle zaznamenání P. Josefa Černého, faráře v Horní Lhotě
v letech 1942 – 1949
Poslední březnový výpis z farní kroniky hornolhotské v našem zpravodaji farnosti
číslo 3/2017 zaznamenává průběh závěrečné fáze druhé světové války, největšího
a nejstrašnějšího konfliktu v lidských dějinách, která se dotkla i zdejšího regionu. Tehdy,
v dubnu 1944, již i ti, kdo nevěřili, že by fronta mohla jít po takových „brdech“ jako
jsou u nás, začali ve své nevěře klesat. Nebude snad na škodu též pro věčné časy
zaznamenat, jak mocný dojem měl první velký nálet angloamerických letadel na Evropu
v červnu 1944. Obloha krásně modrá a na ní, kam se kdo podíval, všude stříbřitě bílé
hučící „holubičky“. Dva dojmy měl divák: Nelze se tentokrát před válkou zabezpečit
a druhý – vítězství spojenců! Od té doby létali sem spojenci skoro denně, buď přímo
z Anglie, nebo z italských letišť. Zvláště působilo na zdejší obyvatelstvo, když byla
mnohokrát bombardována Vídeň a též Budapešť. Při bombardování Vídně drnčela okna
i dveře na faře i v jiných domech obrácených směrem k Vídni. Bomby dopadaly tak
hustě a byly slyšitelné tak, jako když někdo sype zemáky do sklepa v blízkosti na
dřevěnou dlážku. Později však byla bombardována i naše města (válečně důležité
objekty jako továrny, nádraží apod.), zvláště Brno, Mor. Ostrava, Zlín a v Čechách
Plzeň, Most, kde byla továrna na syntetický benzin. Za náletu na Zlín, nádraží a továrnu,
jež byly velmi poškozeny, zahynul též jeden náš farník udušením v krytu Antonín Nášel
ze Sehradic. Bylo to 20. listopadu 1944. Hrob s pěkným pomníkem této oběti války je
vlevo při východu ze sakristie. Poslední dny války byly pro celou farnost značně
dramatické. Krátkou dobu před naším osvobozením lidé si kopali kryty v březích kolem
vesnice. Avšak, byla to zbytečná práce, protože právě když fronta se valila krajem,
rozmoklá půda se sesouvala a kryty všechny se sesypaly. Poslední týden v dubnu 1945
jsme si již zvykli na dělostřelbu. Vzrušení nastalo, když bylo již slyšet i kulomety
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směrem od Luhačovic. Lidé schovávali poživatiny i šatstvo a vše, co se dalo.
Konečně nadešel pro nás 2. květen – den osvobození!
Tento den bude jistě památný pro naši farnost pro věčné časy, neboť je to den
osvobození, ale také den zvláštní ochrany boží celé farnosti. Osvobození pak se událo
takto: V noci z 1. na 2. května dějinného roku 1945 prošly poslední ustupující oddíly
německého vojska Horní Lhotou směrem k Zádveřicím. Lidé ráno vstávali, ale nikomu
nenapadlo, že je to již poslední den „v Říši“. Jsem vděčný Pánu Bohu, že mi dopřál vidět
poslední hlouček 10 – 12 německých vojáků „neporazitelné armády“, jak často jsme to
slýchali za války, jak kvapně pospíchali a nejistě se ohlíželi právě okolo obydlí Váňova
(Jamborů), když jsem stál u farských vrat venku. Tento obraz mi nevymizí z paměti.
To jejich ohlížení a spěch vnukly pisateli myšlenku, že snad je jim nepřítel v patách.
A také byl.
Ve vesnici bylo však ještě vidět německé vojáky, po dvou nebo po třech, jak se
potulují a pozorují. Byly to asi poslední hlídky. Asi okolo 9. hod. dali vybubnovat, že
o 1 hod. po poledni bude silnice k Zádveřicím uzavřena, a že se tam bude střílet. Ale
hned po vybubnování tam nechtěli nikoho pustit. Po 10. hod. přišel z Dolní Lhoty
strýček Majzlík vulgo „doktor“ (dobytčí) a přinesl zprávu, že v Dolní Lhotě jsou už Rusi
(byli to však Rumuni). Nikdo tomu nechtěl věřit, ale za nějaké půl hodiny jsme se
přesvědčili, že má pravdu. Pro zajímavost uvádím toto: Když se dostavili na faru kolem
10. hod. 3 němečtí vojáci a žádali něco k pití, měl jsem na verandě připravené kolo
k úschově. Když odešli, hned jsem je uschoval na záchod. Okolo 11. hod. jsem se se
svojí hospodyní odebral do sklepa, kde jsem hledal ochranu před dělostřelbou.
Na vesnici již bylo prázdno, vše poschováváno. Avšak ve sklepě nás našel jeden z oněch
tří Němců a hrubým způsobem se domáhal kola, které na verandě viděl. Musel jsem
vyjít ze sklepa a na verandě jsem se s ním dohadoval o kolo, které jsem chtěl zachránit
pro sebe. Nevím, jak by to bylo dopadlo, kdyby se nebyl v tu chvíli ozval válečný pokřik
rumunských vojáků: Urá! Urá! Dva již byli naproti Pavlišového stavení. Jakmile je
uviděl Němec, přeskočil z verandy do dvora a ze dvora na hřbitov. A již začali Rumuni
z automatů střílet. Pak začali ovšem i Němci. Od střelby z pušek a automatů mělo
vyhořet stavení p. Váně – Jambory u školy. Sám jsem to viděl od farských vrat, jak se
kouří ze střechy, ale nebylo možná zakročit. Naštěstí majitel sám nebyl ještě schován
a zpozoroval vše, a rukama hořící slámu na půdě uhasil.
Pokračování příště
Mgr. Vladimír Měřínský
ŽIVOT A POSLÁNÍ KŘESŤANŮ V CÍRKVI A VE SVĚTĚ
Sněm jako událost obdarování a nového porozumění (Církev dnes)
Misericordiae Vultus – Tvář milosrdenství
„Nyní tedy, je výrok Hospodinův, navraťte se ke mně celým srdcem,
v postu, pláči a nářku. Roztrhněte svá srdce, ne oděv,
navraťte se k Hospodinu, svému Bohu, neboť je milostivý a plný slitování,
shovívavý a nejvýš milosrdný...“
(Joel 2,12-13)
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Slova buly papeže Františka obsahově souzní s výzvou, kterou jsme slyšeli letos
na Popeleční středu v 1. čtení z knihy Joel. Jsou to slova, která mají platnost nejen dnes,
pro svoji současnou aktuálnost, ale budou nám všem vždy mementem a nadějí pro
budoucnost! Laureát Templetonovy ceny v první kapitole své úvahy „Proměnit svět“
Jean Vanier píše: „Mír spojuje v jednom těle bohaté i chudé, zraněné na duchu
i nemocné na těle. Ježíš má s naším světem plán: zrodit společenství a komunity, jež se
neopírají o pyramidu moci – s bohatými, privilegovanými a mocnými nahoře a chudými,
neužitečnými a bezmocnými vespod--, ale kde se slabí a silní podpírají navzájem, existují
jeden pro druhého a navzájem si předávají život. Pro chudé ovšem není jednoduché, aby
povstali z trosek své existence a nárokovali si život a odpovědnost, aby nalezli naději
a znovu objevili smích. A pro bohaté zase není snadné dovolit, aby se jich chudí dotkli,
navázat s nimi společenství a nechat se připravit o luxus a pohodlí. Ne, není snadné
zařídit, aby se bohatí a chudí sesedli kolem jednoho stolu. A přece nám Ježíš říká: Když
strojíš oběd nebo večeři, nezvi své přátele, ano bratry, ani příbuzné, ani bohaté sousedy,
aby tě snad také nepozvali, a tak by se ti dostalo odměny. Ale když strojíš hostinu, pozvi
žebráky a mrzáky, chromé a slepé. A budeš blahoslavený (Lk 14,12-14).“
Čl.16 – MV: V Lukášově evangeliu máme další důležitý aspekt, jak prožívat s vírou
toto Jubileum. Evangelista vypráví, jak se Ježíš po návratu do Nazareta vydal podle
svého zvyku do synagogy. Vyzvali jej, aby přečetl Písmo a komentoval jej. Šlo o pasáž
z proroka Izaiáše, kde stojí: „Duch Páně je nade mnou, protože mě Hospodin pomazal,
poslal mě zvěstovat radostnou zprávu pokorným, obvázat ty, jimž puká srdce, oznámit
zajatým propuštění, svobodu uvězněným, hlásat Hospodinovo milostivé léto“ (Iz 61,1-2).
„Milostivé léto“ Páně je tím, co toužíme prožívat. Tento Svatý rok s sebou přináší
bohatství Ježíšova poslání, které zní v prorokových slovech: nést slovo a gesto útěchy
chudým, oznamovat osvobození těm, kdo jsou uvězněni v nových formách nevolnictví
moderní společnosti, navracet zrak tomu, kdo už nevidí, protože se stáhl sám do sebe,
a navracet důstojnost tomu, kdo ji postrádá... Ježíšovo kázání se znovu stává viditelným
v odpovědích víry, které jsou křesťané povoláni dávat svým svědectvím. Ať nás
provázejí apoštolova slova: „Kdo prokazuje milosrdenství, ať to činí s radostí“ (Řím
12,8).
Čl. 17 – MV: Postní doba tohoto Jubilejního roku ať je žita intenzivněji jako velká
příležitost ke slavení a zakoušení Božího milosrdenství. Kolik stránek Písma lze
meditovat během postní doby, abychom objevili milosrdnou Otcovu tvář! Slovy proroka
Micheáše můžeme také opakovat: „Ty, Pane, jsi Bůh, který odpouštíš nepravost
a promíjíš hřích, netrváš na svém hněvu, ale máš zálibu v milosrdenství. Ty, Pane, se
vrátíš a smiluješ se nad svým lidem. Nebudeš dbát na naše viny
a svrhneš do mořských propastí všechny naše hříchy“ (srov. Mich 7,18-19).
V čase modlitby, půstu a dobročinnosti lze rozjímat konkrétněji o těchto slovech
proroka Izaiáše: „Není půstem, který chci, spíše toto: rozvaž nespravedlivá pouta, uvolni
uzly jha, utiskované propusť na svobodu, zlom každé jařmo! Lámej svůj chléb
hladovému, popřej pohostinství bloudícím ubožákům; když vidíš nahého, obleč ho,
neodmítej pomoc svému bližnímu. Tehdy vyrazí tvé světlo jako zora, tvá jizva se zacelí
brzy. Před tebou půjde tvá spravedlnost a za tebou Boží sláva. Tehdy budeš volat
a Hospodin ti odpoví, křičet o pomoc a on řekne: „Zde jsem!“ Přestaneš-li utlačovat,
ukazovat prstem, křivě mluvit, nasytíš-li svým chlebem hladového, ukojíš-li lačného,
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tehdy v temnotě vzejde tvé světlo, tvůj soumrak se stane poledním jasem. Hospodin tě
stále povede, v nedostatku ukojí tvou touhu, posílí tvé údy. Budeš jako zavlažovaná
zahrada, jako živé zřídlo, jehož voda nevysychá“ (Iz 58, 6-11).
Mgr. Vladimír Měřínský

Křesťan a islám (7)
Proč relativně tak překvapivý počet mladých lidí
z Evropy sedá na lep propagandě Islámského
státu?
Tento jev nás jistě znepokojuje, pokud se necítíme
přímo zaskočeni. Proč to dělají? Proč jsou ochotni
dokonce nasazovat život v polovojenských,
teroristických, ba dokonce ve válečných podnicích? Nebyli vychováni
v demokracii, v úctě k životu a k evropským hodnotám?
Byli, ale náš svět jim neposkytuje žádný ideál! Jen konzum a ne zcela smysluplná
politická hašteření. Současná mainstreamová filosofie a historiografie ve jménu
postmoderny správně likviduje staré ideologie, nicméně zároveň s tím potírá,
zesměšňuje a destruuje ideály. Nezívá na nás den co den duchovní prázdnota z valné
většiny toho, co nabízejí hromadné sdělovací prostředky i internetové prostředky
komunikace? Nejsou naši politici bohužel tak často negativním příkladem nepravdivosti,
vypočítavosti, populismu, honu za vlastním obohacením? Tohle určitě neplatí o všech
volených zástupcích lidu, nicméně těch, kteří za tuto duchovní a mravní spoušť nesou
značnou míru odpovědnosti, zase není bohužel tak málo.
Nesmíme se divit, že mladý člověk, zhnusený tímto duchovním zahníváním, se nechá
snadno oslovit tím, co mu připadá jako čistý ideál, za nějž je možno bojovat a položit
život. Je to sice ideál pokřivený, nicméně v onom duchovním vakuu se mnoha lidem
může jevit jako východisko.
Není to pro nás výzva k novému uchopení a předkládání reálného křesťanského ideálu?
Výzva k nové misii ve jménu Ježíše Krista, ukřižovaného a oslaveného Spasitele
člověka? Misie ve jménu smysluplnosti, lidské důstojnosti, která je spjata s vědomím
a rozvíjením vlastní identity. Kdo si totiž neváží sám sebe a své lidské a duchovní
totožnosti, jenom stěží si může vážit těch ostatních!
(KONEC)
z publikace Křesťan a islám připravil Vojtěch Chupík

Ploština 2017
72. výročí vypálení Ploštiny
Neděle 23. dubna 2017
mše sv. v 11.00 hodin před kaplí
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Pořad bohoslužeb v dubnu 2017 – farnost Újezd
1. dubna : Sobota
Ferie

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

2. dubna : Neděle
5. neděle postní
(smrtná)
9.40 Új.:
11.00 Dr.:

3. dubna : Pondělí
Ferie
4. dubna : Úterý
Ferie

17.30 Új.:
18.30 Dr.:
17.30 Új.:

5. dubna : Středa
Ferie
6. dubna : Čtvrtek
Ferie

18.30 Sl.:

18.30 Dr.:
15.30 Új.:

7. dubna : Pátek
Ferie
18.30 Sl.:
První pátek v dubnu
6.30 Új.:
8. dubna : Sobota
Ferie
16.00 Lo.:
7.00 Új.:
8.15 Sl.:
9. dubna : Neděle
KVĚTNÁ NEDĚLE
(pašijová)

9.40 Új.:
11.00 Dr.:

10. dubna : Pondělí
17.30 Új.:
Pondělí Svatého týdne
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Za + Štěpánku a Františka Andrýsovy
a duše v očistci

ŠF

Za + Františku a Antonína Máčalovy, Josefa
Bližňáka, živou a + rodinu Máčalovu, Bližňákovu,
Talašovu, Kozubíkovu, duše v očistci a ochranu
Panny Marie
Za farníky (sv. křest)
Za + rodiče Šomanovy a Častulíkovy, + rodiny
z obou stran a Boží požehnání pro živou rodinu

KA
SV

Za + rodinu Kudelovu, rodiče, děti, dar zdraví pro
živé rodiny a duše v očistci
Za + rodinu Machů, Jakůbkovu a Boží požehnání
pro živé rodiny
Za + Josefa Machů k jeho nedožitým 70.
narozeninám
Za zemřelé rodiče Hořákovy a Kovářovy,
poděkování za ochranu Panny Marie a pomoc Boží
pro živou rodinu
Za + Marii Častulíkovu, syna Josefa, vnuka Michala
a Boží ochranu pro živou rodinu
Za + Josefa a Annu Barcuchovy, Jiřinu Mozgvovu,
Boženu Trčkovu, duše v očistci a dar zdraví pro
živou rodinu
Za + rodiče Opravilovy, syna Miroslava, snachu
Annu, Ludmilu Opravilovu a dar zdraví a Boží
požehnání pro živou rodinu
Za + Aloise Polácha, jeho rodiče, sestry, rodiče
Mikušovy, dar zdraví a Boží požehnání pro živou
rodinu.
Za + rodiče Hübnerovy, Andrysovy, prarodiče, dar
zdraví a Boží ochranu pro živou rodinu
Za Marii a Karla Barcuchovy, jejich rodiče,
sourozence a duše v očistci
Na poděkování Pánu Bohu za čtyřicet let společného
života v manželství a Boží požehnání pro živou
rodinu
Za + Josefa, Jana, Františka, Annu Machů, SM
Emanuelu, ochranu a pomoc Boží pro živou rodinu
Za + Josefa Běloně a Boží pomoc a ochranu Panny
Marie pro živou rodinu
Za živé a zemřelé členy rodiny Kráčalíkovy
a Zvonkovy
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RZ
ČR

OS

SJ

KA

ŠF

ŠF
SV
AM
OS

ŠF

11. dubna : Úterý
Úterý Svatého týdne

12. dubna : Středa
Středa Svatého týdne
13. dubna : Čtvrtek
ZELENÝ
ČTVRTEK
14. dubna : Pátek
VELKÝ PÁTEK
Den přísného postu
15. dubna : Sobota
BÍLÁ SOBOTA

18.30 Dr.:

za zemřelého Antonína Vašičku, zemřelou manželku
Františku a dar zdraví pro živou rodinu

17.30 Új.:

Za rodiče Maliňákovy, Hasoňovy, vnučku Renatku,
duše v očistci a ochranu Panny Marie pro živou
rodinu
Za + rodiče Olejníkovy, duše v očistci a Boží
požehnání pro živou rodinu.

18.30 Sl.:
17.00 Új.:

Za děti, které byly vloni u prvního svatého přijímání

RZ
SJ

15.00 Új.:

OBŘADY VELKÉHO PÁTKU

KA
MJ

19.30 Új.:

Za farníky

7.00 Új.:
16. dubna : Neděle
Slavnost
ZMRTVÝCHVSTÁNÍ
PÁNĚ

8.15 Sl.:

Hod Boží
velikonoční

9.40 Új.:
11.00 Dr.:
14.30 Lo.:
7.00 Új.:

17. dubna : Pondělí
Pondělí velikonoční

8.15 Sl.:
9.40 Új.:
11.00 Dr.:

18. dubna : Úterý
Úterý velikonoční
19. dubna : Středa
Středa velikonoční
20. dubna : Čtvrtek
Čtvrtek velikonoční
Život farností 4/2017

MJ

Za + Aloise Petrů, rodiče z obou stran, dar zdraví,
Boží požehnání a dary Ducha svatého pro celou
živou rodinu
Za + Miroslava Misaře, rodiče z obou stran a dar
zdraví pro živou rodinu
Za + rodiče Ptáčkovy a Mozgvovy a jejich zemřelé
děti, duše v očistci a dar zdraví pro živou rodinu
Za + manžela, rodiče, duše v očistci a živou rodinu
Za farníky

AL
SJ

Za + Aloise Petrů, rodiče z obou stran, dar zdraví
a dary Ducha svatého pro celou živou rodinu
Za + rodinu Mlčkovu a Heinzovu a Boží požehnání
pro živou rodinu Hinkovu
Za + Marii a Josefa Machů, bratra Ladislava, rodiče
a sourozence z obou stran a duše v očistci
Za + rodiče Velískovy, Stružkovy, jejich syna,
dceru, dva zetě, ochranu a pomoc Boží pro živou
rodinu

KA
SJ

18.30 Dr.:

Za + Annu a Františka Tkadlecovy, jejich rodiče,
rodinu Prokešovu a živou rodinu

17.30 Új.:

Za + Františku a Karla Urubkovy, jejich rodiče, dar
zdraví a Boží ochranu pro živé rodiny
Za + Aloise Hořáka, + rodinu Hořákovu, dar zdraví
a Boží požehnání pro živé rodiny
Za dvoje rodiče Machů, děti, zetě, dvě snachy a Boží
požehnání pro živé rodiny

18.30 Sl.:
18.30 Dr.:
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ŠF
ČR

AM
MJ

SV

15.30 Új.:
21. dubna : Pátek
Pátek velikonoční

18.30 Sl.:
6.30 Új.:

22. dubna : Sobota
Sobota velikonoční

23. dubna : Neděle
2. neděle velikonoční
neděle Božího
milosrdenství
Sv. Vojtěcha, biskupa
a mučedníka

24. dubna : Pondělí
Sv. Jiří, mučedníka
25. dubna : Úterý
Sv. Marka,
evangelisty
26. dubna : Středa
Ferie

16.00 Lo.:
18.00 Dr.:
7.00 Új.:
8.15 Sl.:
9.40 Új.:
11.00 Pl.:
17.30 Új.:

18.30 Dr.:
17.30 Új.:
18.30 Sl.:

27. dubna : Čtvrtek
Ferie

18.30 Dr.:

28. dubna : Pátek
Ferie

15.30 Új.:
18.30 Sl.:

29. dubna : Sobota
Ferie

6.30 Új.:
16.00 Lo.:
7.00 Új.:

30. dubna : Neděle
3. neděle velikonoční
Sv. Zigmunda,
sv. Pia V., papeže

Život farností 4/2017

8.15 Sl.:
9.40 Új.:
11.00 Dr.:

Za + Stanislava Buriánka, bratra Josefa, rodiče
Buriánkovy, Aloise Buriánka, Boží pomoc a ochranu
Panny Marie pro živou rodinu
Za + Miloslava Fiodora, syny, rodinu Majzlíkovu,
Kozubíkovu, Machů, duše v očistci a ochranu Panny
Marie pro živé rodiny
Za + Irenu Petrů, rodiče Petrů, Ludmilu Janoušovou,
dar zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu
Za + Karla Manu, + rodinu Davidovu
Za + rodiče Častulíkovy, dva syny, zetě, snachu,
vnuka Miroslava, ochranu a pomoc Panny Marie pro
živou rodinu
Za farníky
Za + rodiče Soukupovy, jejich děti, snachy, zetě,
rodiče Petrů, dar zdraví a Boží požehnání pro živé
rodiny
Za + Jana Machů, rodinu Machů, Šimonů, ochranu
a pomoc Boží pro živou rodinu
Za oběti Ploštiny
Za + Jindřicha Janků, za rodiče z obou stran,
za Františka Zvonka, Evu Zvonkovu a celou živou
rodinu
Za + rodiče Manišovy, Marii Novotnou a Boží
požehnání pro živou rodinu
Za Josefa Janoše, rodiče Janošovy, duše v očistci,
dar zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu
Za + Irenu Kozubíkovou k nedožitým 50.
narozeninám a pomoc Boží pro živou rodinu
za rodiče Húšťovy, 2 syny, snachu, vnučku, za dar
zdraví a požehnání pro celou rodinu
Za + Marii Fojtů, manžela Františka, živou
a + rodinu
Za + rodiče Číčelovy, rodiče Váňovy, jejich syna,
zetě, dvoje prarodiče a dar zdraví pro živé rodiny
Za farníky
Za + Josefa Demla, Jana Bětíka, rodinu Majzlíkovu
a dar zdraví pro živé rodiny
za + rodiče a prarodiče Slovákovy, duše v očistci
Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro živou
rodinu
Ke cti sv. Floriána, patrona hasičů, za všechny živé
a + hasiče ze Slopného
Za + Josefa Machů (výroční mše sv.)
Za + rodiče Františka a Boženu Machučovy, jejich
rodiče, sourozence a Boží požehnání pro živou
rodinu
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Pořad bohoslužeb v dubnu 2017 – Horní Lhota
7:30 DL

Na úmysl dárce

2. dubna: Neděle
5. neděle postní

17:30 HL
9:00 HL
10:30 DL

3. dubna: Pondělí

17:00 SE

Za členy živého růžence z Horní Lhoty
Za * a + farníky
Za Annu Slovákovu, manžela, dceru Annu, syna
Václava, za dar zdraví a ochranu pro * rodinu
Mše svatá a mariánské večeřadlo (P. Jaroslav
Stříž)

4. dubna: Úterý
5. dubna: Středa
6. dubna: Čtvrtek

16:00 HL

1. dubna: Sobota
1. sobota v dubnu

7. dubna: Pátek
1. pátek v dubnu
8. dubna: Sobota
9. dubna: Neděle

16:00 HL
17.30 DL
17:30 HL
8:45 HL

Za Martu a Františka Máčalovy, dar zdraví
a ochranu pro * rodinu

10:30 DL

Za + Jarmilu Kuželovu, manžela Aloise, rodinu
Záhorovskou, + Františka Janalíka s prosbou
o dar zdraví a požehnání pro * rodinu

17:00 SE

Za * a + farníky

17.30 DL

Na úmysl dárce

16:00 HL
17.30 DL
15:30 HL

Za Svatého otce, biskupy, kněze a za nová
kněžská povolání
Na poděkování za svátost kněžství a eucharistie
Velkopáteční obřady

17.30 DL

Velkopáteční obřady

20:00 HL

Na poděkování za spásu celého lidstva
s prosbou o její šíření po celém světě

Květná neděle
10. dubna: Pondělí
Pondělí Svatého
týdne
11. dubna: Úterý
Úterý Svatého týdne
12. dubna: Středa
Středa Svatého
týdne
13. dubna: Čtvrtek
Zelený čtvrtek
14. dubna: Pátek
Velký Pátek

15. dubna: Sobota
Bílá Sobota
Život farností 4/2017

Za * a + rodinu Šustkovu a Schovajsovu,
za dar zdraví a požehnání
Za Aloise Šenovského, jeho rodiče, dědečky
a ochranu pro * rodinu
Za + rodiče Žáčkovy a Váňovy
Za + Aloise Váňu (10. výročí), manželku Martu,
syna Aloise a za celou * a + rodinu
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16. dubna: Neděle
Slavnost
Zmrtvýchvstání
Páně

9:00 HL

10:30 DL
17. dubna: Pondělí
Velik. pondělí

9:00 HL
10:00 DL

18. dubna: Úterý

18:00 SE

19. dubna: Středa
20. dubna: Čtvrtek

16:00 HL

21. dubna: Pátek

17.30 DL

22. dubna: Sobota

17:30 HL

23. dubna: Neděle
2. neděle
velikonoční
Neděle Božího
milosrdenství
24. dubna: Pondělí
Památka sv. Jiří,
mučedníka
25. dubna: Úterý

9:00 HL

10:30 DL
18:00 SE

Na poděkování za pomoc během 50-ti let
společného života s prosbou o dar zdraví
a milosti do dalších let a požehnání pro celou *
rodinu
Za * a + farníky
Za + Zdeňku Žáčkovu, rodiče Honzovy,
Žáčkovy, Slobodovy a za * a + rodinu
Za + manžele Havránkovy, dceru Věru, zetě
Milana, + Miloše Žáka a ochranu pro * rodinu
Za * a + přátele a dobrodince a stálou pomoc
pro jejich rodiny
Na úmysly modliteb za nejmenší, za ochranu
života v naší zemi
Za + Rostislava Janotu (1. výročí), rodinu
Janotovu a Kozubíkovu
Na poděkování za 40 let manželství s prosbou
o požehnání do dalších let
Na poděkování za všechny milosti i dar zdraví
po 80 let života, za + Antonína Boráně a dvoje
rodiče s prosbou o ochranu a pomoc pro * rodinu
Na poděkování za 25 let manželství s prosbou
o požehnání pro celou rodinu do dalších let
Za + sestřenice a za + rodinu Kunderovu
a Pláškovu

Památka sv. Marka,
evangelisty

26. dubna: Středa
27. dubna: Čtvrtek

16:00 HL

Na poděkování za 70 let života, za dar zdraví
s prosbou o požehnání pro * rodinu

17.30 DL

Za + rodiče Andrýsovy, duše v očistci a ochranu
pro * rodinu
Za + Ludmilu Pláškovu, rodiče Janalíkovy
a Pláškovy s prosbou o požehnání a dar zdraví
pro celou * rodinu

28. dubna: Pátek
Památka sv. Petra
Chanela,

29. dubna: Sobota
Památka sv. Kateřiny
Sienské, panny a učitelky
církve

30. dubna: Neděle
3. neděle
velikonoční
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17.30 HL
9.00 HL

Za + prarodiče Havelkovy, syna Milana, dceru
Drahoslavu, snachu Marii a za duše v očistci

10:30 DL

Za členy sboru dobrovolných hasičů všech
obcí farnosti
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OSMISMĚRKA
„Bůh, který připravuje kříže, posiluje také ramena. A nikdo se mu nevyrovná v umění
dělat věci... (viz tajenka).“
Wilhelm Műhs
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ČÁP, DATEL, DROZD, EMU, KAVKA, KÁNĚ, KORMORÁN, KOROPTEV,
KUKAČKA, LYSKA, OREL, PÁV, RORÝS, SKŘIVAN, SOKOL, STRAKA, SUP,
SÝČEK, VOLAVKA, VRABEC, VÝR

SKUPINY ÚKLIDU
kostelů v dubnu 2017
_______________________________________________________

Dat. : Újezd :
Drnovice : Slopné :
__________________________________

1.4.:
8.4.:
15.4.:
22.4.:
29.4.:

4.
5.
6.
7.
8.

8.
9.
10.
11.
1.

4.
5.
6.
7.
8.
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