Ročník XI.

KVĚTEN 2017

č. 5

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

Květen - měsíc Panny Marie
Měsíc květen bývá oblíben z různých hledisek.
Na naší polokouli pokračuje jaro svými četnými
a barvitými květy; klima jev hodné na procházky
a výlety. V liturgii spadá květen vždycky
do velikonočního období, doby, ve které zní "aleluja"
a Kristovo mystérium se vyjevuje ve světle
Zmrtvýchvstání a velikonoční víry. Je to i doba
očekávání Ducha svatého, který o Letnicích s mocí
sestupuje na rodící se církev. S oběma těmito
kontexty, "přirozeným" a liturgickým dobře ladí
církevní zvyklost zasvětit měsíc květen Panně Marii.
Ona je vlastně tím nejkrásnějším květem stvoření,
"růže", jež se rozvinula v plnosti času, kdy Bůh
posláním svého Syna daroval světu nové jaro. A současně je pokornou a diskrétní
protagonistkou prvních kroků křesťanského společenství: Maria je jeho duchovním
srdcem, protože sama její přítomnost uprostřed učedníků je živou pamětí Pána Ježíše
a pečetí daru Jeho Ducha...
(Benedikt XVI. 9.5.2010)
převzato z: www.radiovaticana.cz

Májové pobožnosti v květnu
Farnost Horní Lhota – pořad pobožností ohlásí otec Jiří.
Farnost Újezd:
Farní kostel: Po – Čt:
Pá:
Ne:
Slopné:

Po – So:
Ne:

Drnovice:

Po, St, Pá:
Út, Čt:
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17.30 se mší sv.
15.00 se mší sv.
17.30 se svátostným požehnáním
18.30 se mší sv. nebo sv. přijímáním
18.30 pobožnost „po staru“ (senioři)
18.30 v museu
18.30 v kostele se mší sv.
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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 květen 2017:

Úmysl všeobecný: Bude vyhlášen později.
Úmysl misijní: Křesťané v Africe: Za křesťany v Africe, aby vydávali prorocké
svědectví smíření, spravedlnosti a pokoje, a tím napodobovali Ježíšovo milosrdenství.
Úmysl národní: Za křesťany, aby jejich život byl skrze konání dobra odpovědí na Boží
lásku a neztratil tak svěžest a vůni evangelia (EG, č. 39).

Z FARNÍCH MATRIK :
Do společenství víry byli skrze svátost křtu v měsíci dubnu 2017 přijati:
Nela Hedvika Kolářová
Michaela Janíková
Monika Matejičková

Horní Lhota
Slopné
Újezd

Svou společnou cestu před Božím oltářem začali v měsíci dubnu 2017:
Benátky nad Jizerou
Dolní Lhota

Petr Sabol
Alžběta Kráčalíková

V měsíci březnu 2017 odešli na věčnost a byli pohřbeni:
12. dubna
Anastázie Hyblová
Vysoké Pole 198

92 let

14. dubna
Ing. Karel Kráčalík
Újezd 208

71 let

24. dubna
Lubomír Žalek
Vysoké Pole 81

56 let

Odpočinutí věčné dej jim Pane
a světlo věčné ať jim svítí
Ať odpočívají v pokoji.
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MODLITBA STUDENTA
Nebeský Otče, prameni moudrosti, ty jsi člověka obdařil schopností pronikat
rozumem do tajů stvoření.
Daruj mi zdravou zvídavost, abych v zákonitostech, jimiž se řídí běh stvořených
věcí, poznával stopy tvé přítomnosti.
Ježíši, vtělené Slovo věčného Otce, ty jsi poznal námahy dospívání a svou
moudrostí jsi předčil učitele Zákona.
Daruj mi vytrvalost, abych i v náročných a zdánlivě nezáživných informacích
dovedl hledat a rozpoznávat záblesky tvé pravdy.
Duchu svatý, dárce všech darů, bez tebe nelze dospět k pravému poznání. Provázej
mne labyrintem poznatků a daruj mi opravdovou moudrost, aby mne i v složitých
situacích života vždycky vedlo světlo tvé lásky.
Panno Maria, trůne moudrosti, ty jsi ve svém srdci uchovávala Boží pravdy
a v tichu jsi o nich rozjímala. Otvírej mé srdce Boží milosti a vždy mě připravuj
k přijímání Hospodinových darů. Amen.
Kolotoč maturitních zkoušek pro letošní školní rok se už rozběhl. Letos nezvykle
brzy, a to 11. dubna písemnou prací z českého jazyka a literatury. V tomto období
na mnohých školách probíhají praktické zkoušky a dále studenty čeká v prvním
květnovém týdnu pokračování písemných zkoušek a od 16. května ústní zkoušky
z jazyků a profilových předmětů.
Možná právě tato modlitba nebo jiná, osobní, zaznívá z úst maturantů v těchto
dnech častěji a vroucněni. I my všichni ostatní se přimlouvejme za maturanty z našich
farností a ve svých modlitbách na ně pamatujme a vyprošujme jim dary Ducha
svatého.
Mgr. Jiřina Šenovská

Život farnosti číslo 5/2017

Stránka 3 z 24

Godzone
(periodické okénko pro mládež našich farností)
Akce na měsíc květen
5. května
13. května
27. května

Večer chval v Dolní Lhotě
(17:30)
Večer chval v Újezdě
(19:00)
Densing Ívnyng (ples, Brumov-Bylnice)

Svatí z kalendáře
sv. Pankrác 12. května
Postavení: mučedník
Úmrtí: začátek 4. století
Patron: prvokomunikantů, dětí a mládeže; je vzýván proti
bolestem hlavy i proti křivým přísahám jako zastánce
pravdy a vzhledem k začátku ochlazení i na ochranu
mladých rostlin.
Atributy: palmová ratolest a meč, někdy i koruna
Svatý Pankrác byl křesťanským mučedníkem z přelomu 3.
a 4. století.
Podle nejznámější verze životopisu se sv. Pankrác
narodil v maloasijské Frygii ve vznešené pohanské rodině.
Brzy ztratil oba rodiče a se strýcem Dionýsiem odešel do Říma. Nedaleko jejich statku
se během pronásledování křesťanů ukrýval papež Kornélius (251–243) či Caius
(283–296). Brzy došlo k jejich setkání a Pankrác se strýcem se obrátili ke křesťanství.
Strýc Dionýsius brzy po svém křtu zemřel přirozenou smrtí, zatímco mladý takřka
patnáctiletý Pankrác byl během pronásledování křesťanů lapen a předveden před císaře
Valeriána (253–260) či Diokleciána (303–305). Císař mladého Pankráce, snad syna
jednoho ze svých blízkých přátel, nabádal k odmítnutí křesťanské víry, ten však odmítl
a ještě císaři vyčetl uctívání nemravných bohů. Císař, zostuzen jeho řečí, dal nakonec
mladíka stít na Via Aurelia, kde ho 12. května pohřbila jakási žena Octavilla.
Legenda o umučení sv. Pankráce byla sepsána asi v 6. nebo v 7. století. Nejstarší
zmínky o svátku sv. Pankráce se však nachází již v Jeronýmově martyrologiu
(431–450), gelasianském sakramentáři (patrně ze 6. století) a gregoriánském
sakramentáři (715–731). Svátek sv. Pankráce je shodně uveden na den 12. května. Podle
sbírky papežských životopisů, Liber pontificalis, nechal papež Symmachus (498–514)
na počátku 6. století za hradbami Říma na Via Aurelia vystavět světci baziliku San
Pancrazio. Stejný zdroj uvádí, že po skonu papeže Vigilia (537–555) šel jeho nástupce
Pelagius I. (556–561) před svým dosazením na Apoštolský stolec ke hrobu sv. Pankráce,
aby se zde očistil ze spoluviny na jeho smrti. Toto je první doklad o uctívání světce jako
mstitele křivé přísahy. Dále byl považován za patrona nemocných, dětí, mladých, nové
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setby, květin a ve středověku v německých zemích i rytířů a šlechty. Již od druhé
poloviny 6. století se pankrácký kult šířil Itálií a přilehlými zeměmi. Papež Pelagius II.
(579–590) poslal relikvie sv. Pankráce do Marseille. Jeho následovník papež Řehoř I.
Veliký (590–604) kult obzvláště propagoval. Jako první kázal na svátek sv. Pankráce
nad světcovým hrobem a Pankrácovy ostatky daroval do Neapole, Messiny, Milána
i anglického Canterbury. Další papežové se rovněž zasloužili o šíření kultu, zejména
do Francie a Anglie. Do německých zemí se však prokazatelně dostal až na konci
9. století. Král Arnulf Korutanský roku 896 přitáhl k hradbám Říma a se svým vojskem
rozbil ležení u kostela sv. Pankráce. Poté, co město dobyl, jej papež Formosus
(891–896) korunoval na císaře a daroval mu relikvii sv. Pankráce. Císař ostatek uložil ve
své kapli na falci v bavorském Rodingu poblíž Šumavy. Odtud se dále šíří po Německu.
převzato z www.wikipedie.cz

Duchovní injekce
Trápení se zdá nekonečné, zbytečné a nespravedlivé
Potom budete jásat, i když vás musí trápit teď ještě na krátký čas všelijaké zkoušky, aby
se vyzkoušela vaše víra, vzácnější než pomíjející zlato, které přece bývá čištěno v ohni.
Až se pak zjeví Ježíš Kristus, bude vám to ke chvále, slávě a cti. Toho milujete, ačkoli
jste ho neviděli; v něho věříte, třebaže ho ještě nevidíte. Zato budete jásat v nevýslovné
a zářivé radosti; až dosáhnete cíle své víry, totiž spásy duše. (srov. 1 Pt 1,6-9)
Kde je ta velikonoční radost?
Velikonoce jsou za námi a mnozí z mých přátel mluví o tom, jak krásně je prožili
a jakou radost v srdci po těchto největších křesťanských svátcích mají. Prošli jsme celou
postní dobou a teď je to tady – teď můžeme jásat, to těžké je za námi a začínáme znovu.
Nebo to tak není?
Co když tu radost a pokoj v srdci vůbec nezakoušíme? To, co jsme si s sebou nesli
v postní době, tu s námi zůstalo a my se jen plahočíme dál obtíženi bolestným
břemenem našich nedokonalostí, chybami našich bližních, strachů, bolestí… Očekávali
jsme, že teď přijde ten čas, kdy z nás vše spadne. Bylo snad naše očekávání přehnané?
Chtěli jsme moc?
Jak dlouho ještě?
V takové chvíli přichází zkouška naší víry. Proč mi není dáno, abych prožívala to, co
ostatní? Já nejásám, já se trápím. Jak dlouho ještě!? Čas trápení se zdá nekonečný,
zbytečný a nespravedlivý. Dokážu si i přes vnější překážky uchovat víru, která je
vzácnější, než zlato?
Mít pohled upřený dál a výš
Trápení a zkoušky tu nejsou proto, abychom byli pokořeni. Mají v našich životech své
místo. Skrze ně můžeme být pozvednuti výš, než kam bychom dospěli v „poklidném
životním tempu“. I zde platí, že vše (zlé) může být ve spojení s Boží všemohoucí láskou
proměněno v něco dobrého (srov. Řím 8,28). Prožívám-li tedy bolest, chci před očima
stále mít Toho a to, co mě čeká na konci času.
Budu jásat v nevýslovné a zářivé radosti, až dosáhnu cíle své víry, totiž spásy duše.
převzato z webu www.vira.cz
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Ze světa
Evropský soud – islámský šátek může být na pracovišti zakázán
Evropský soudní dvůr rozhodl, že zákaz nošení islámského šátku – pokud vyplývá
z vnitřních předpisů soukromé firmy, která zakazuje nosit viditelné politické, filosofické
nebo náboženské symboly na pracovišti – nepředstavuje diskriminaci založenou
na náboženském či osobním přesvědčení. Rozhodnutí se týkalo případu muslimské ženy,
která byla propuštěna, protože odmítala odložit v práci islámský šátek.
Jednalo se o Samiru Achbita, jež byla v roce 2003 přijata jako recepční ve firmě G4S
v Belgii. Tehdy nepsané vnitřní pravidlo zakazovalo zaměstnancům nosit viditelné
symboly jejich politického, filosofického nebo náboženského přesvědčení.
V dubnu 2006 žena informovala svého zaměstnavatele, že má v úmyslu nosit v práci
šátek. Vedení jí sdělilo, že toto nebude tolerováno, protože to je v rozporu s neutralitou
firmy vůči klientům. Žena trvala na tom, aby jí podnik předal písemně svůj zákaz „nosit
na pracovišti viditelné symboly politického, filosofického nebo náboženského
přesvědčení a nebo demonstrovat jakoukoli náboženskou příslušnost“. Achbita byla
propuštěna a v Belgii podala žalobu, která se pak dostala k Evropskému soudu.
„Vnitřní řád podniku, který zakazuje viditelné nošení politických, filosofických nebo
náboženských symbolů, nepředstavuje přímou diskriminaci,“ uvedl soud. Avšak soud
sídlící v Lucemburku též uvedl, že zákaz nošení šátku by mohl představovat „nepřímou
diskriminaci“, pokud jsou lidé hlásící se k určitému náboženskému vyznání nebo
přesvědčení, jako například muslimové, určitým způsobem znevýhodněni.
Ale taková nepřímá diskriminace může být ospravedlněna legitimními důvody, jako
je politika neutrality vůči klientům.
USA nebudou financovat Populační fond OSN
Populační fond OSN znovu přišel o americké finance. Prezident Donald Trump
obnovil platnost tzv. Kemp-Kastenova dodatku, který zakazuje financování organizací
podporujících provádění nucených potratů a sterilizací. Dodatek byl v platnosti za
republikánské administrativy, demokratická administrativa jej vždy zrušila, naposledy
Barrack Obama v roce 2009.
Ke zrušení financování přiměl stávající americkou administrativu fakt, že Populační
fond OSN podporuje nebo se přímo podílí na čínských programech kontroly populace
nucenými potraty nebo sterilizacemi. Finance budou převedeny na konto „globálního
zdraví“ na aktivity nesouvisející s umělými potraty a podle nedávno obnovené Mexico
City Policy z nich nebudou financovány ani zahraniční neziskové organizace provádějící
nebo propagující potraty.
Kemp-Kastenův dodatek z roku 1985 zakazuje zahraniční pomoc USA jakékoli
organizaci, o které vláda zjistí, že je zapojena do provádění nucených potratů
a sterilizací. Nové memorandum uvádí, že i když Čína v roce 2015 změnila svoji
politiku jednoho dítěte na politiku dvou dětí, stále se jedná o stejné nucené a násilné
metody kontroly populace.
převzato z webu www.rcmonitor.cz
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Citát měsíce
…obyčejně se odpor projevoval vždycky tam, kde se brzy nato mělo projevit velké
vítězství Božího království.
sv. Ignác z Loyoly

Slovníček
Blažené patření Visio beatifica ( lat. "blažené /blaživé/ patření")
Označení pro bezprostřední poznání Boha tváří v tvář, které mají andělé a svatí
v nebi. Jeho prvotním předmětem je sám trojjediný Bůh, jeho podstata a dokonalosti.
Blažené patření je umožněno světlem slávy (lumen gloriae). Důsledkem blaženého
patření je taková láska k Bohu jako nejvyššímu Dobru, že je nutně vyloučena každá
možnost hříchu.
převzato z www.revue.theofil.cz

Pro zasmání

Síla slova
Páter Emil Lequalt, dlouhodobý správce katolického kostela sv. Ludvíka v Moskvě,
dosvědčuje pravdivost jedné události, kterou vám chci popsat. Odehrála se v prvních
letech po říjnové revoluci, v kterých komunisté rozpoutali nemilosrdné pronásledování
náboženství. Doufali nejen v likvidaci náboženských společností církví, ale
i ve vykořenění jakéhokoliv náboženského cítění. Všechno bylo ve službách tohoto boje:
škola, noviny a časopisy, rozhlas, plakáty, knihy, konference a kongresy. V tomto boji
tedy nesmělo chybět ani divadlo a jiná odvětví umění V jistém moskevském divadle se
měla hrát fraška „Kristus ve smokingu“. Jejím cílem bylo, samozřejmě, zesměšnit Ježíše
z Nazareta a tropit si prostopášné žerty z Evangelia. Fraška měla mít mnoho repríz
i na jiných divadelních jevištích Moskvy a jiných měst. Když se zvedla opona, diváci se
zděšením zpozorovali ve středu jeviště oltář. Vypadal však jako výčepní stůl ve vesnické
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hospodě. Stály na něm prázdné láhve od vodky. Okolo oltáře posedávali popi a mniši.
Vesele si popíjeli a hráli karty. Potom přišel na jeviště slavný sovětský herec, odměněný
pro své umělecké výkony státní cenou. Odložil si plášť, čepici, oblékl si smoking
a oznámil, že bude předčítat z Bible „Horské kázání“. Otevřel knihu a začal přednášet:
„Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je nebeské království. Blahoslavení plačící,
neboť oni budou potěšeni. Blahoslavení tiší, neboť oni dostanou zemi za dědictví…“
Potom následovala chvíle mlčení. Všichni seděli jako zkamenělí a s úžasem zírali
na herce. Herec seděl nehybně, jakoby ho zasáhl neviditelný šíp. A ten ho i skutečně
zasáhl. Neboť neodložil knihu a nepokračoval v představení, jak to požadovala režie.
V divadle trvalo veliké napětí. Ticho jak v hrobě. Každý čekal, co se stane. Herec se
probral z myšlenek, otevřel znovu knihu a pokračoval ve čtení blahoslavenství, ale už ne
vyzývavým tónem, leč uctivě: „Blahoslavení, kdo lační a žízní po spravedlnosti, neboť
oni budou nasyceni. Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství.
Blahoslavení čistého srdce, neboť oni budou vidět Boha. Blahoslavení tvůrci pokoje,
neboť oni budou nazváni Božími syny. Blahoslavení, kdo jsou pronásledováni
pro spravedlnost, neboť jejich je nebeské království. Blahoslavení jste, když vás budou
k vůli mně tupit a pronásledovat…“ Nikdo se ani nepohnul. Diváci a herci poslouchali
se zatajeným dechem. Vážnost těchto prorockých slov znehybněla dokonce i režiséra.
Nikdo netušil, jak to všechno dopadne. Každý však cítil, že to není fraška. Po skončení
textu Blahoslavenství, herec povstal, zbožně se požehnal a podle pravoslavného způsobu
pevným hlasem zvolal, jako kdysi lotr na Kalvárii: „Pane, vzpomeň si na mě, když
přijdeš do svého království.“ Potom se obrátil a opustil jeviště. Opona zůstala ještě
dlouho otevřená. Světla osvětlovala scénu s posměšným oltářem, jako kdyby se režie
nebyla schopna vzpamatovat. Pak světla zhasla a opona se zatáhla. Ale drama
pokračovalo. Ne však na jevišti, ale v duších diváků a především v duši herce. Nikdo ho
více neviděl, nikdo o něm více neslyšel. Jmenoval se Rosožev. Jeho jméno se nikdy více
na plakátech neobjevilo. A fraška „Kristus ve smokingu“ zmizela z repertoáru divadla.
Bůh sám ví, kolikrát se podobná událost odehrála v dlouhé historii křesťanství. I když
asi ne za takových dramatických okolností, jako v případě Rosoževa. Kniha, kterou
křesťané nazývají Svatým písmem, se odlišuje od všech ostatních knih tím, že jejím
autorem není výlučně člověk, ale Bůh který nevyzpytatelným způsobem přetváří
myšlení člověka, aby dokázal napsat to, co Bůh chtěl lidem zjevit pro jejich spásu.
Jestliže to platí o všech knihách Písma svatého, pak to platí zvláště o Novém zákoně
a především o Evangeliích. Jeden z evangelistů nazval Krista Slovem, kterým Bůh
oslovil člověka, svědkem, který je současně Poslem, který se stane Poselstvím. Není to
hra se slovy, ale pokus o vyjádření podstaty Božího zjevení Nového zákona. V něm je
současně i vysvětlení případu moskevského herce Rosoževa, ale i legendárního herce
císaře Diokleciána Gennadia a tolika jiných obrácených, kteří přišli do styku s „Božím
oslovením“ v Evangeliu. Nikdo z těchto lidí nevěděl, že Evangelium je tajemná kniha,
kde se slovo ztotožňuje s osobou, s Kristem. Je to to stejné Slovo, které ohlašovalo sebe.
Toto Slovo bylo nejprve Slovem mluvícím, později Slovem kázaným a nakonec Slovem
napsaným. Proto Slovo Evangelia je a navždy zůstane oslovením člověka. Pro ty však,
kteří se k němu přibližují nebo ho čtou, popřípadě i studují se zlým úmyslem, může se
stát spasitelnou pastí.
převzato z časopisu Immaculata (1/1997)
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MYŠLENKY NA MĚSÍC DUBEN

MALÁ POSELSTVÍ
VOJTĚCHA KODETA
Vydalo Karmelitánské nakladatelství Kostelní
Vydří 2013

1. Teprve když se zastavíš před Boží tváří, nahlédneš pravou hodnotu věcí.
2. Rány zvenčí člověka neponičí tolik jako neodpuštění a hořkost, když jim dovolíme,
aby nás uvěznily ve vlastním srdci.
3. Každý z nás svým životem zanechává ve světě stopu; kéž by ta naše byla pomocí
pro ty, kdo hledají!
4. Zažije-li člověk slovo či gesto přijetí, jako by se v něm rozmnožil život.
5. Doba čekání nemusí být vždycky neplodná, vždyť i zima potichu připravuje půdu
na záplavu nového života.
6. Pamatovat v modlitbě občas i na sebe není sobectví, ale pokora.
7. Má-li vzniknout něco zcela nového, je třeba se odvážit i radikálně bourat.
8. Dobrý a radostný člověk občerstvuje lidská srdce už jen svou přítomností.
9. Ne naše vlastní spravedlnost, ale důvěra v milosrdenství z nás dělá předmět Boží
péče.
10. Nezapomínejme na to, že Bůh se nikdy neunaví odpouštěním, to my se unavíme
o odpuštění prosit.
11. Víra se osvědčuje a roste právě ve zkouškách, prožitých s nadějí a láskou.
12. Člověk, který neztratil touhu učit se novým věcem, zůstane dlouho mladý duchem.
13. Trvalá radost je výsadou toho, kdo se naučil s důvěrou odevzdávat své starosti Otci
a nebrat se moc vážně.
14. Vícekrát za život jsme nuceni opouštět hnízdečko svých dosavadních jistot; jinak
ani nelze dozrát.
15. Nepošilhávej po životní cestě druhých; Boha potkáš na té své.
16. Člověk potřebuje občas vystoupit z rutiny, aby si připomněl, že je stvořen
pro nekonečné obzory.
17. Ani ten nejmenší dobrý skutek, dokonce ani jen dobrý úmysl se před Bohem
neztratí.
18. Zralé klasy by se zdánlivě měly čím chlubit, ale místo toho se pokorně sklánějí.
19. S přítelem jsou i ty nejobyčejnější radosti dvojnásobné.
20. Vždycky se stáváme více lidmi, když se nestaráme jen o sebe a učíme se lásku
projevit.
21. Bůh velmi rád staví velká díla na tom, co je nepatrné, co je v očích světa pokládáno
za nic.
Život farnosti číslo 5/2017
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22. Je lepší riskovat, že se při chůzi trochu ušpiníš, než zemřít vsedě.
23. Nemáme za úkol bližního jen respektovat, ale milovat: v tom je ta potíž.
24. Leckdo skrývá pod ježatou slupkou dobré a citlivé srdce; jen důvěra druhých ho
dokáže vyvolat k životu.
25. Udělat si kvalitní čas pro své nejbližší není nikdy ztráta času. Učme se na nich
nešetřit – dokud je čas.
26. Bez mrazu by nevzniklo sladké ledové víno a bez prožitých zkoušek by nikdo z nás
neměl trpělivost a milosrdné srdce.
27. Netrpělivý člověk a perfekcionista se v tomto nedokonalém světě hodně natrápí.
28. Jsme královské děti, ale nezapomeňme, že náš král nese na svém těle stopy kříže.
29. Čisté srdce není jen luxus pro pár vyvolených; je to Boží nabídka těm, kdo touží
vidět Boha.
30. Síla charakteru se pozná i v tom, jestli se člověk umí postavit k problému čelem.
31. Nikdy nebudeme dost žasnout nad pokorou Božího Syna, který se stal jedním
z nás, aby mohl sdílet náš život se vším všudy.
Myšlenky byly sestaveny v Pastoračním domě Velehrad v Itálii
ve spolupráci s Arcibiskupským gymnáziem v Kroměříži.

Růženec v kriminále
Nechtěl jsem to, ale ...
Izolace od světa byla v komunistickém vězení (roku 1953) dokonalá. Ani návštěva,
ani dopis. Samota byla tíživá, dokud si na ni člověk nezvykl. Uvědomil jsem si, že
izolace od drahých, od světa je propracovaná součást
vymývání mozků. Tak jsem se já, zvyklý na
společnost, stal kartuziánským mnichem. Nechtěl jsem
to, ale smířil jsem se s tím jako s Božím povoláním ke
zvláštní službě. Odměnou jsem získal pokoj duše, jaký
jsem dosud nepoznal, a nadhled nade vším, co mě
obklopovalo.
Bože, rozmetej komunismus
Ráno jsem v cele cvičil, pokud nehlídal obzvláštní sadista. Po snídani jsem pak
odstartoval modlitební maraton. Má ranní modlitba byla prosbou za církev všude na
světě, ale zejména tam, kde je pronásledována. Prosil jsem za svobodu národů, za jejich
mravní, kulturní, hospodářský i politický rozvoj. Zcela starozákonně jsem prosil: „Bože,
rozmetej komunismus, ať z toho nelidského systému nic nezbude, ale zachovej národy,
které mu podlehly, jejich kulturní i materiální hodnoty. Učiň naše děti a mládež
imunními vůči demagogii nelidských ideologií.“
Růženec ve vězeňské cele
Odpoledne jsem si vyhradil „apoštolským“ cestám po vězeňské cele. Prochodil jsem
desítky kilometrů, ode dveří k oknu, od okna ke dveřím. Modlil jsem se přitom
kompletní růženec.
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O jeho tajemstvích jsem rozjímal nejrůznějším způsobem: jednou, že jdu
v Ježíšových stopách, jindy jsem uvažoval o skutcích milosrdenství, také o Desateru
nebo Kázání na hoře. Modlil jsem se v Kristově duchu, aby všichni jedno byli,
za pravoslavné, české bratry, husity, židy, za věřící i nevěřící, za sjednocení křesťanů
a porozumění mezi národy, zejména mezi Čechy a Slováky.
Nevěděl jsem, co je „řetězový růženec“
V souvislosti s růžencem si vzpomínám na jedno setkání s Hankou Vrbíkovou ještě
před mým uvězněním. Oslovila mě: „Hele, Vašku, byla jsem za Pepíkem ve vězení
na Bytízu. Řekl mi, že se tam kluci modlí řetězový růženec a že by byli rádi, kdyby se
do toho řetězce zapojili i přátelé venku.“ Nevěděl jsem, co je „řetězový růženec“.
Vysvětlila mi, že každý, kdo se do něho zapojí, se modlí denně jeden z patnácti
desátků, čímž vytvoří s dalšími čtrnácti jeho účastníky řetěz celého růžence. „Tak
bychom byli duchovně spojeni my venku s těmi, co jsou zavření.“
Přidal jsem se, vždyť bylo hezké být v duchovním spojení s kamarády odsouzenými
v prvním procesu s Katolickou akcí. Do řetězce živého růžence se zapojili také moji
rodiče. A když jsem pak byl zatčen já, měl jsem dobrý pocit zvláštní duchovní blízkosti
nejen s mukly na lágrech, ale i s rodiči a přáteli doma.
(převzato z www.vira.cz podle knihy Václava Vaško Ne vším jsem byl rád
vydalo Karmelitánské nakladatelství)

Proč se vůbec modlit růženec?
PROČ SE VŮBEC MODLIT RŮŽENEC?
Lidé se mě často ptají, jestli se modlím
růženec. Myslí si, že já jako moderní kněz, co
jde s dobou, to přenechávám „bigotním
ženským“.
Modlím se ho každý den a rozjímám
o něm. Růženec mám nesmírně rád. Modlím
se ho na malinkém kulatém růženci – je to
praktické a přitom nenápadné.
RODINNÉ ALBUM PANNY MARIE
Růženec je rozjímání o dvaceti zásadních okamžicích Ježíšova života, které prožívá
také jeho matka. S růžencem můžeme rozjímat o Kristově životě a o nejzávažnějších
momentech v životě jeho matky. Je to skvělé rodinné album. Střídá se v něm radost
s utrpením a končí nádherným oslňujícím světlem: vzkříšením. Otevřme rodinné album
Panny Marie a uvažujme o velkých okamžicích jejího života! Vzývejme ji v modlitbě
růžence.
Mějme stále v kapse „růžencové kolečko“, které nám ulehčí kdykoliv a kdekoliv
říkat prostě jako dítě: „Zdrávas Maria...“
OMÍLÁNÍ STÁLE STEJNÉ MODLITBY
Jednou z námitek proti růženci je tvrzení, že je to „omílání stále stejné modlitby, což
unavuje a člověk při tom pak myslí na jiné věci“. Myslím si ale, že opakuješ-li modlitbu
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Stránka 11 z 24

„Zdrávas Maria“ soustředěně, pak, i když se občas v mysli odchýlíš, zůstáváš v proudu,
v dechu lásky, který tě nese a oživuje. Růženec tě tak uvádí do povznášejícího ovzduší.
Modlitba totiž nepřitahuje nebesa k zemi. Je to povznesení tvého srdce k Bohu, který
ví lépe než ty, co potřebuješ.
BŮH POČÍTÁ I S (NÁMI) MALÝMI
Bůh vždycky vykonal velké věci s malými a bezvýznamnými. Nedává přednost
„hrdinům“, jako je Rambo nebo Schwarzenegger. V televizi vidíš chlapy svalnaté,
pěkné na pohled, jak překonávají všechna nebezpečí a překážky. A ty jim věříš!
Sdělovací prostředky ti říkají: „Nejsi-li krásný ani prachatý, ani svalnatý, mimořádně
inteligentní, platíš za blbce.“ Bůh si však naštěstí počíná jinak!
PROČ SE VŮBEC OBRACET K MARII?
Pokud měl člověk milující mámu, něžnou, pozornou, vždycky k dispozici, mazlivou,
ráznou i laskavou, spravedlivou a schopnou říci i „ne“, dostal tak parádní výbavu. Moje
máma je taková. A taková byla Maria. Jestli ale tvá matka nebyla taková, jakou jsi chtěl
mít, tím spíše a více se obracej k Marii!
(podle knihy Setkání s Marií od Guy Gilberta – kněze pařížského podsvětí,
vydalo Karmelitánské nakladatelství)
MARIÁNSKÝ KVÍZ
Na začátku každé odpovědi je tučně vytištěno písmeno. Písmeno u odpovědi, kterou
považujete za správnou, napište dolů do tabulky pod kvíz k číslu otázky a vyjde vám
tajenka.
1. Rodiče Panny Marie se jmenovali:
Z – Alžběta a Zachariáš
O – Jáchym a Anna
C – Simeon a Anna
2. Panna Maria vyrůstala v městě:
R – Nazaret
B – Betlém
A – Jeruzalém
3. Anděl, který Marii zvěstoval, že se stane matkou Vykupitele, se jmenoval:
E – Michael
O – Gabriel
I – Rafael
4. Po zvěstování spěchala Maria za svojí příbuznou, která také čekala dítě.
Jmenovala se:
T – Marie Magdaléna
U – Anna
D – Alžběta
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5. Ježíše porodila Maria:
O – v Jeruzalémě
U – v Betlémě
E – v Kafarnaum
6. Při obětování Ježíše se v chrámu setkala se Simeonem, který jí řekl, že její duší
pronikne: (Lk 2,35)
S – šíp
V – nůž
J – meč
7. Maria našla Ježíše v chrámě mezi učenci, když mu bylo:
Z – dvanáct let
H – deset let
M – patnáct let
8. Na svatbě v Káně Galilejské Marie Ježíše prosila, aby:
U – uzdravil nemocného
T – vyhnal z posedlého zlého ducha
A – proměnil vodu ve víno
9. Při křížové cestě se připomíná setkání Ježíše s matkou Marií. Je to zastavení:
E – páté
B – šesté
N - čtvrté
10. Při ukřižování řekl Ježíš Marii: „Ženo, hle, tvůj syn!“. Mluvil o apoštolu:
Á – Janovi
D – Petrovi
Z - Jakubovi
11. Po Ježíšově nanebevstoupení očekávala Maria seslání Ducha svatého:
D – se svými příbuznými
S – s apoštoly
Í – s ostatními zbožnými ženami

Tajenka:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Mgr. Gabriela Pavelková
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Z pamětní knihy farnosti Horní Lhota.
Náboženské poměry dle zaznamenání P. Josefa Černého, faráře v Horní Lhotě
v letech 1942 – 1949
Je pro mě objevné a podnětné pročítat velmi dobře a podrobně zapsaný průběh
osvobozovacích bojů a událostí konce 2. světové války ve zdejší farnosti. V našem kraji
proti nacistům bojovala vojska 4. a 2. ukrajinského frontu a s nimi v součinnosti
4. rumunská armáda generálů Avramesca a Tiduresca. Zaujala mě při sledování tohoto
zápisu skutečnost, že v rumunské armádě tehdy jejich příslušníky byli i důstojníci
duchovní služby – pravoslavného ritu.
V naší armádě dnes máme rovněž vojenské duchovní. Jeden z nich se dokonce stal
naším nejmladším biskupem. Za 2. světové války se celá řada katolických kněží
zúčastnila zahraničního odboje v našich československých vojenských jednotkách
v zahraničí. Důstojníky duchovní služby byli čeští kapucíni, jezuité, kněží z římské
koleje Nepomucena a jiní. Jedním z nich, kterého jsem osobně poznal a mohl ho oslovit
„pane majore“, je bývalý profesor slavistiky na milánské univerzitě v Itálii P. PhDr. Jiří
Maria Veselý OP (dominikán). Jako iniciátor tamního odporu proti nacistům měl velkou
zásluhu na úspěšném odboji našeho vládního vojska, které bylo jako nepohodlné
Němcům v protektorátě vyvezeno do Itálie k hlídání vojenských objektů. Mnohým, přes
kruté strázně se podařilo přeběhnout a bojovat s italskými partyzány a nakonec
z obklíčení přejít po alpských ledovcích do Francie, tam se připojit ke spojencům
a pokračovat v bojích ve Francii u Dunkerque. O této fázi našeho odboje se šířím jednak
z úcty k těmto našim duchovním a jednak také proto, že tohoto odboje se zúčastnil i můj
dobrý otec. Čest jejich památce.
Pokračování z březnového zpravodaje farnosti:
Brzy se ozvalo dělostřelectvo nejprve rumunské, které bylo usazeno na dolním
konci, 2 baterie v „hrůžku“, a pak německé od Zádveřic. Vesnici samu vyklidili Němci
celkem bez boje a stáhli se do lesa. První rumunští vojáci vystoupili na věž a na znamení
vítězství vyvěsili prapor (protektorátní), načež ho Němci týž den sestřelili, ale vesnici již
zpět nedostali. Odpoledne toho dne 2. května se dělostřelecká palba stupňovala a granáty
německé dopadly i do dvorů. Velkých škod neudělaly. Jeden dopadl do dvora u Boráňů
naproti faře a jeho střepina pravděpodobně urazila roh pomníku padlých z 1. světové
války a dopadla do farského tvora asi 2 metry před faráře. Poškození pomníku nehodlají
občané opravovat na památku dalším generacím. Největší boj byl sveden
o Homoli. Stavení pana Vojtaše bylo rozstříleno na spadnutí a dcera byla vážně zraněna,
protože za tímto domem se ukrývali Němci. Také ostatní domy na Homoli byly
poškozeny. Nepříznivé počasí zavinilo, že rumunští vojáci se tlačili do domů a mnoho
pokradli. Dne 2. května totiž po poledni začalo pršet a pršelo stále a vydatně 2 – 3 dny.
Vojska pak 3.- 4. května bylo tolik, že neměli se kam ubytovat a kam dát koně. Také
bláta bylo tolik, že to snad Lhota nepamatuje. Na faře byl ubytován den a noc rumunský
generál Tidurescu se svými pobočníky. Byl velmi slušný, ale celkem Rumuni přáli více
Němcům, protože byli dříve jejich spojenci, a když byli od Rusů poraženi, byli donuceni
bojovat proti Němcům Přesto zvláště ti první, kteří v patách Němcům byli, byli velmi
stateční a slušní. Za bojů o Horní Lhotu měli Rumuni více raněných a 3 padlé. Dva
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z nich jsou vedle sebe pochováni na našem hřbitově při silnici. Pohřební obřady vykonal
pravoslavný rumunský major duchovní služby. Každý z nich má na hrobě v záhlaví
dřevěný kříž a na něm své jméno a hodnost. Jeden byl desátník a druhý prostý vojín.
R.I.P.
Na prosbu generála slíbil pisatel za sebe i mé nástupce, že hroby těchto padlých
budou míti v úctě všichni farníci a budou je též zdobit. Zaslouží si to zvláště v den
2. května (výročí) a na dušičky. Na počátku této kapitoly „2. květen“, která je jak
památná, tak slavná a radostná, zmínil se pisatel o zvláštní ochraně Boží celé farnosti
a zvláště Horní Lhoty. Bude na místě, aby zde bylo na věčné časy pro všechna pokolení
zaznamenáno, proč?! Věc se má takto: Němci již několik týdnů předem připravovali na
různých místech na vesnici kulometná hnízda. Také naši lidé byli na tyto
nakomandováni. A již v zimě stavěli překážky proti
tankům. Rovněž při této práci museli naši lidé
pomáhat. Překážky stavěli ze silných dřev, která
byla pevně zdrátována. Jedna byla v kopečku pod
vodojemem, dvě pod Boháčovou hájenkou směrem
k Zádveřicím. V Sehradicích byly dvě blízko sebe
na silnici pod školou. Přípravy Němců byly
důkladné. Avšak plány boží nejsou plány lidskými.
Němci totiž očekávali, že fronta sem přijde teprve
po poledni, jak výše je zaznamenáno. Avšak dle
doslechu naši lidé převedli rumunské vojsko k nám
od Bojkovic přes lesy a tím jim zkrátili cestu.
To Němce překvapilo a zmátlo.
(Dodatek: PhDr. J.M.Veselý OP, MUDr. F.
Staudek: ČS. Odboj v Itálii 1944 – 45)
Fotografie p. Antonína Nášela ze Sehradic,
zahynul 20. 11. 1944 za náletu na Zlín, o kterém je
psáno ve ZF č.3/2017. Fotokopii věnoval p. Václav
Heinz ze Sehradic.
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
Bůh je láska (1 Jan 4,16) – toto Janovo vyznání ukazuje na nejdůležitější Boží
vlastnost – jeho lásku. V osobním přístupu ke hříchu a svátosti pokání je člověk chápán
jako osoba – bytost stvořená z lásky a určená k lásce. Láska se stává základním poutem
mezi člověkem a Bohem. Člověk je totiž pozván, aby se zapojil do společenství lásky
Nejsvětější Trojice: Ježíš mu odpověděl: „Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo,
a můj Otec ho bude milovat; přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek (Jan 14,23).“
Život farnosti číslo 5/2017
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Hřích znamená v osobním přístupu především přerušení nebo narušení synovského
vztahu, který Bůh sám ustanovil mezi sebou a člověkem. Naše zkušenost hříchu je přímo
závislá na dialogu s Bohem jakožto osobou. Čím hlubší je tento dialog, tím hlubší je
vědomí hříchu. Zpověď je pak v osobním přístupu znamením, kterým se člověk hříšník
ujišťuje o svém návratu k Bohu, přijímá jeho lásku, aby mohl s Bohem dále žít v intimní
blízkosti (J. Aug. Kde jsi... kap. XVII).
Misericoriae Vultus Čl. 17 – dokončení: V diecézích ať se šíří iniciativa 24 hodin
pro Pána, která se koná v pátek a sobotu čtvrtého postního týdne. Mnozí lidé začínají
přistupovat ke svátosti smíření a jsou mezi nimi četní mladí, kteří v této zkušenosti často
nacházejí cestu zpět k Pánu, prožívají intenzivní chvíli modlitby a objevují znovu smysl
života. Klaďme zřetelně opět do středu svátost smíření, protože umožňuje hmatatelně se
dotýkat milosrdenství. Pro každého penitenta tak bude zdrojem opravdového vnitřního
pokoje. Nikdy nepřestanu zdůrazňovat, aby zpovědníci byli opravdovým znamením
Otcova milosrdenství. Zpovědníkem se nelze stát jen tak. Lze se jím stát především,
když my sami jsme kajícníky žádajícími o odpuštění jako první. Nezapomínejme, že být
zpovědníky znamená podílet se na samotném Ježíšově poslání a být konkrétním
znamením kontinuity božské lásky, která odpouští a zachraňuje. Každý z nás obdržel dar
Ducha svatého na odpuštění, za něj jsme odpovědni. Nikdo z nás není pánem svátosti,
nýbrž věrným služebníkem Božího odpuštění.
Každý zpovědník má přijímat věřící jako otec v podobenství o marnotratném synovi.
Vyšel synovi vstříc, třebaže promarnil jeho majetek. Zpovědníci jsou povoláni obejmout
kajícího syna, který se vrací domů, a projevit radost z jeho návratu. Ať také neúnavně
vycházejí vstříc druhému synovi, který zůstal venku a není schopen se radovat,
a vysvětlí mu, že jeho přísný soud je nespravedlivý a vzhledem k bezmeznému Otcovu
milosrdenství nemá smysl. Ať nekladou impertinentní (vyzývavě neslušné) otázky, ale
jako otec z onoho podobenství přerušují připravenou promluvu ztraceného syna a umějí
v srdci každého penitenta (kajícníka) zachytit prosbu o pomoc a odpuštění.
Zpovědníci jsou zkrátka povoláni vždy, všude, v každé situaci a navzdory všemu být
znamením primátu milosrdenství.
Mgr. Vladimír Měřínský

Svatá Rodina
Žili jste mezi dobrými i zlými,
byli jim sousedy či příbuznými,
jak z Boží vůle všem je dáno žít.
Lhostejní jedněm, jiným zase milí;
čím ale v Božím úradku jste byli,
o tom se nemohlo jim ani snít.
Zdá se jim u vás všechno zcela prosté:
i hošík, jenž se batolí a roste,
žvatlá a neliší se od dětí.

Život farnosti číslo 5/2017

I vaše všední práce každodenní.
Však předzvěst budoucího utrpení
je neustálou vaší obětí.
Čím totiž člověk Ježíši je blíže,
tím více na něj dopadá stín kříže,
má však i v Jeho srdci větší díl.
A svatý Josef s Marií nám radí:
Skutečnou lásku oběť neodradí,
vždyť Ježíši být blízko je náš cíl!
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Pořad bohoslužeb v květnu 2017 – farnost Újezd
17.30 Új.:
1. května : Pondělí
Sv. Josefa, Dělníka
2. května : Úterý
Sv. Atanáše, biskupa
a učitele církve

17.30 Új.:

3. května : Středa
Sv. Filipa a Jakuba,
apoštolů

17.30 Új.:

4. května : Čtvrtek
Ferie
Sv. Floriána,
mučedníka

17.30 Új.:

5. května : Pátek
Ferie
První pátek v květnu
6. května : Sobota
Sv. Jana Sarkandra,
kněze a mučedníka

18.30 Dr.:

18.30 Sl.:

18.30 Dr.:
15.00 Új.:
18.30 Sl.:
6.30 Új.:
16.00 Lo.:
7.00 Új.:
8.15 Sl.:

7. května : Neděle
4. neděle
velikonoční

9.40 Új.:
11.00 Dr.:
13.30 VP.:

8. května : Pondělí
Panny Marie,
Prostřednice všech
milostí

17.30 Új.:

9. května : Úterý
Ferie

17.30 Új.:
18.30 Dr.:

Život farnosti číslo 5/2017

Za + Josefa Kubíčka, jeho rodiče, švagra Jana,
synovce Rudolfa a duše v očistci, dar víry pro
živou rodinu, Boží požehnání, ochranu Panny
Marie a dary Ducha svatého
Za + Františka a Annu Pavelkovy a Boží pomoc
a ochranu Panny Marie pro živou rodinu
Za + rodiče Jana a Emílii Častulíkovy, duše
v očistci a dar zdraví pro živou rodinu
Za zemřelého Josefa Kabelu, rodiče z obou stran,
dar zdraví a Boží požehnání pro živé rodiny
Za + Stanislava a Marii Petrů, jejich + rodiče,
sourozence a Boží požehnání pro živou rodinu

MJ

Za zemřelé rodiče Kořenkovy z Podpolí jejich
sourozence a dar zdraví pro živou rodinu
Za + Josefa Kabelu, dvoje rodiče, Jana Běloně,
děti a Boží požehnání pro živou rodinu

RZ

Za + rodiče Stružkovy, Antonína Fojtíka, prarodiče
a Boží ochranu pro živou rodinu
Za + rodiče Váňovy, dceru Marii, syna Františka
a Boží požehnání pro živou rodinu

KA

Za + Jana Pochylého, dvoje + rodiče a pomoc Boží
pro živou rodinu
Za + Jana Kozubíka, dceru Ivanu, rodiče z obou
stran, dar zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu

SV

Za + Ludvíka a Marii Ambrůzovy, dar zdraví
a Boží požehnání pro živou rodinu
Za zemřelou rodinu Elšíkovou, zemřelé manžele
Karla a Annu Šenovské a živou rodinu
Za + Josefa, Františka, Jana Machů, SM
Emanuelu, ochranu a pomoc Boží pro živou rodinu
Za + Josefa Ovesného, rodiče, rodinu Horáčkovu
a Peřestovu a Boží požehnání pro živou rodinu
Ke cti sv. Floriána za živé i + hasiče z Vysokého
Pole
Za + rodiče Lukášovy, syna Františka, dceru
Blaženu, duše v očistci, + rodiče Drgovy, jejich
děti a Boží požehnání pro živou rodinu Drgovu

OS

SJ

KA
SV
RZ
ČR

AM

ŠF
Za + rodinu Ovesnou, dva syny, zetě, ochranu
a pomoc Panny Marie pro živou rodinu
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17.30 Új.:
10. května : Středa
Ferie
18.30 Sl.:
11. května : Čtvrtek
Ferie

17.30 Új.:
18.30 Dr.:
15.30 Új.:

12. května : Pátek
Ferie
18.30 Sl.:
13. května : Sobota
Panny Marie
Fatimské
14. května : Neděle
4. neděle
velikonoční

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

Sv. Matěje, apoštola
15. května : Pondělí
Ferie
16. května : Úterý
Sv. Jana
Nepomuckého,
kněze a mučedníka

17.30 Új.:
17.30 Új.:
18.30 Dr.:
17.30 Új.:

17. května : Středa
Ferie
18.30 Sl.:
18. května : Čtvrtek
Sv. Jana I., papeže
a mučedníka

17.30 Új.:
18.30 Dr.:
15.30 Új.:

19. května : Pátek
Ferie
18.30 Sl.:

Život farnosti číslo 5/2017

Za + rodiče Matušincovy, Machů, sestru, bratra,
dva švagry, duše v očistci a dar zdraví pro živé
rodiny
Za + Františka Kolaříka, dceru, dva zetě, rodiče
z obou stran a dar zdraví pro živé rodiny

OS

MJ
Za + rodiče Šulákovy, dceru, dvoje prarodiče,
jejich děti, dar zdraví a Boží ochranu pro živou
rodinu
Za + Josefa Ďulíka, jeho tatínka Josefa Ďulíka,
rodiče Drgovy, Josefa Drgu, Milana Špotáka
a živou rodinu
Za + Vladislava Mikulku, živou rodinu,
+ příbuzenstvo a duše v očistci
Za rodiče Zvonkovy, prarodiče, Boží požehnání
a dar zdraví pro živou rodinu.
Za + Stanislava a Ludmilu Belžíkovy
Za + Annu Zámečníkovu, rodiče z obou stran, duše
v očistci a dar zdraví pro živou rodinu
Za + Jaromíra Mlýnka, rodiče Kozubíkovy,
Mlýnkovy a Boží ochranu pro živé rodiny
Za farníky (sv. křest)
Za + rodiče Stružkovy, jejich rodiče z obou stran,
bratra, sestru, + rodiče Velískovy, jejich rodiče
z obou stran, duše v očistci, dar zdraví a Boží
požehnání pro živou rodinu
Za + rodinu Divokou, Machů, Stružkovu, Boží
požehnání pro živé rodiny
Za + Josefa Pavelku, manželku a celou zemřelou
rodinu
Za + rodiče Machů, vnuka, + rodiče Zichovy,
jejich + děti, stařečky, dar zdraví a Boží požehnání
pro živou rodinu
Za + Jaroslava Štrbáka, + syna, rodiče Štrbákovy,
rodiče Barcuchovy, syna, dvě dcery, snachu, Boží
ochranu, pomoc pro živou rodinu a duše v očistci
Za + Františka Polácha, jeho rodiče a sestru,
za + rodinu Kovářovu a Boží požehnání pro živou
rodinu

ŠF

AM

KA
SV
RZ
SJ

ŠF
SV

OS

SJ
Za + Františka Čurečka, snachu Annu, dvoje
stařečky, manžely Velikovské, celou živou rodinu
a dar zdraví
Za + Františka Machů, jeho rodiče, stařečky
z obou stran a ochranu Panny Marie pro živou
rodinu
Za + rodiče Marii a Františka Kozubíkovy, dva
bratry, sestru a dar zdraví a ochranu Boží pro živou
rodinu

SJ
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20. května : Sobota
Sv. Klementa Marie
Hofbauera, kněze

6.30 Új.:
16.00 Lo.:
7.00 Új.:

21. května : Neděle
6. neděle
velikonoční

8.15 Sl.:
9.40 Új.:
11.00 Dr.:

Za + rodinu Zvončákovu, Martincovu, dceru Hanu,
dar zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu
Za farníky
Za
+
rodiče
Kořenkovy,
Barcuchovy,
Kamenčákovy, Boží ochranu a pomoc pro živé
rodiny
Za + Miroslava Sedláře, + rodiče z obou stran
a ochranu Boží pro živou rodinu
Za + Františku a Jana Hábovy, jejich rodiče, Boží
pomoc a ochranu Panny Marie pro živou rodinu
Za + Josefa Žáka, jeho rodiče, sourozence, rodiče
Nedavaškovy, stařečky, duše v očistci a Boží
požehnání pro živou rodinu

ŠF

KA
SV
RZ
MJ

KA
22. května : Pondělí
Ferie
23. května : Úterý
Ferie

17.30 Új.:
17.30 Új.:
18.30 Dr.:

17.30 Új.:
24. května : Středa
Ferie
18.30 Sl.:
6.30 Új.:
15.30 Uj.:
25. května : Čtvrtek
Slavnost

17.00 Dr.:

NANEBEVSTOUPENÍ
PÁNĚ

18.30 Sl.:
15.30 Új.:
26. května : Pátek
Sv. Filipa Neriho,
kněze

18.30 Sl.:
6.30 Új.:

27. května : Sobota
Ferie

16.00 Lo.:

Sv. Augustina
z Canterbury, biskupa

Život farnosti číslo 5/2017

Za + Marii a Františka Machů, jejich rodiče,
rodinu Rošťanskou, Miroslava Kuželu a Boží
ochranu pro živé rodiny
ŠF
Za + rodiče Stružkovy, dceru, syna, vnučku, dva
vnuky, Vladimíra Jordána, Antonína Knotka
a Boží pomoc pro živou rodinu
Za + rodiče Zvonkovy, Vaňkovy, jejich + děti,
duše v očistci s prosbou o dar zdraví a ochranu
Panny Marie pro živé rodiny
Za živou a + rodinu Lysáčkovu a Bližňákovu

MJ

Za + Ludmilu a Jana Pavelkovy, sestry, rodiče,
dceru Vlastu, syna Jaroslava, dar zdraví a Boží
požehnání pro živou rodinu
Za + rodiče Martiniskovy, syny Josefa, Karla
a Stanislava, + rodiče Šuráňovy, syny Josefa
a Zdenka, za dar zdraví, ochranu Matky Boží
a andělů strážných pro živou rodinu
Za + Josefa Janoše, rodiče z obou stran, duše
v očistci a ochranu Panny Marie pro živé rodiny

ŠF
SV
AM
MJ

Za zemřelého Josefa Kozubíka, jeho rodiče, rodiče
Žáčkovy a Boží ochranu pro celou rodinu
Za + rodiče Rakovy, Polčákovy, ostatní příbuzné
z obou stran, ochranu Boží pro živé rodiny

KA

Za + Miladu a Václava Šimákovy, Boží pomoc
a ochranu pro živou rodinu
Za + Stanislava Hübnera, syna Stanislava, zetě
Františka, rodiče z obou stran a Boží ochranu
pro živou rodinu

ŠF
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7.00 Új.:
28. května : Neděle
7. neděle
velikonoční

8.15 Sl.:
9.40 Új.:
11.00 Dr.:

29. května : Pondělí
Ferie

17.30 Új.:

30. května : Úterý
Sv. Zdislavy

17.30 Új.:
18.30 Dr.:

31. května : Středa
Svátek Navštívení
Panny Marie

Za + d.p. Dr. Jaroslava Studeného, živé a + kněze
naší farnosti a duše v očistci
Za zemřelého Františka Kozubíka, Michala
a Jendu Esterkových a za živou rodinu
Za + Marii Barcůchovu (výroční mše sv.)
Ke cti sv. Floriána, za živé a + členy hasičského
sboru z Drnovic

SV
SJ
ŠF
ČR
SJ

17.30 Új.:
18.30 Sl.:

Za + Jaroslava Kováře, jeho rodiče, rodiče Drgovy
a Boží ochranu pro živé rodiny.
SV
Za + Josefa Častulíka, syna Josefa, dvoje rodiče,
dar zdraví pro živou rodinu a ochranu Panny Marie
Za živou a + rodinu Mačkovu
Za Bohuslava Kozubíka, za rodiče Kozubíkovy,
bratry, snahu a boží ochranu pro živé rodiny
a za duše v očistci.

AM

Pořad bohoslužeb v květnu 2017 – Horní Lhota
1. května: Pondělí
2. května: Úterý

Farní pouť do Jednova a Dubu nad Moravou

Památka sv. Atanáše,
biskupa a učitele církve

3. května: Středa
Svátek sv. Filipa
a Jakuba, apoštolů
4. května: Čtvrtek
Památka sv. Floriána
5. května: Pátek
1. pátek v květnu
6. května: Sobota
1. sobota v květnu;
Památka sv. Jana
Sarkandra, kněze a
mučedníka

8:00 SE

16:00 HL
16:00 HL
17.30 DL
8.00 DL
11:00 SE
17:30 HL
7:45 DL

7. května: Neděle
4. neděle velikonoční
8. května: Pondělí
Panny Marie,
Prostřednice všech
milostí
9. května: Úterý
Život farnosti číslo 5/2017

9:00 HL

Za + Jana a Annu, Vojtěcha a Jiřinu Latinákovy, +
rodiče, duše v očistci a ochranu pro * rodiny
Za + Františka Polácha, sestru Jaroslavu, dar zdraví
a ochranu pro celou * rodinu
Za * a + farníky
Za členy živého růžence z Dolní Lhoty
Za kněze a nová kněžská povolání
Za * a + občany Sehradic s prosbou o požehnání
a ochranu od zlého
Za + Františka a Zdenku Odehnalovy, jejich rodiče,
dar zdraví a požehnání pro celou rodinu
Za + Marii Petrášovu, manžela Josefa s prosbou
o požehnání pro celou * rodinu
Na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou
o ochranu Panny Marie a dar zdraví pro rodinu
Šenovskou a Váňovu

9.00 DL
18:00 SE

Za rodiny a děti
Za * a + farníky (Výročí posvěcení kaple)

17.30 HL

Za + Věru Prokešovu a Radka Pláška
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10. května: Středa

17.30 DL

11. května: Čtvrtek

16:00 HL

12. května: Pátek

17.30 DL

13. května: Sobota
Panny Marie
Fatimské

8.00 DL

14. května: Neděle
5. neděle velikonoční
15. května: Pondělí
16. května: Úterý

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

Na poděkování za přijatá dobrodiní, za dvoje rodiče,
sourozence, nemocnou osobu s prosbou
o dary Ducha Svatého
Za + Václava Zelenku, zetě Vladimíra, rodiče
a za duše v očistci
Na poděkování za obdržené milosti s prosbou
o požehnání a ochranu Panny Marie
Za obrácení hříšníků a za vítězství Neposkvrněného
Srdce Panny Marie
Za + Karla Voltnera, rodiče Malyškovy, Voltnerovy,
Slávku a Miroslava a za celou * rodinu
Za všechny maminky
Za všechny maminky
Mše svatá a mariánské večeřadlo (P. Jaroslav Stříž)

Sv. Jana .Nepomuckého,
kněze a mučedníka

17. května: Středa
18. května: Čtvrtek
19. května: Pátek
20. května: Sobota

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

Památka sv. Klementa
Marie Hofbauera

9:00 HL
21. května: Neděle
6. neděle velikonoční

10:30 DL

22. května: Pondělí

18:00 SE

Památka sv. Rity,
řeholnice

Za * a + farníky
Za dar zdraví ochranu a požehnání pro rodiče a děti
Za + Františka Brostíka, jeho otce, za Vladislava Bílu
a za celou * a + rodinu Brostíkovu
Za + Marii a Květoslava Nášelovy, rodiče,
sourozence a ochranu pro * rodinu
Za + Stanislava Kúdelu, Marii Slovákovu, syna Ivana,
dva manžely, rodiče Kúdelovy, ochranu pro * rodinu
Za rodinu Kuželovu, Vaněčkovu, duše v očistci,
požehnání a ochranu pro celou * rodinu

23. května: Úterý

17.30 DL

Za + rodiče Majerikovy, dceru Janu, rodinu
Zmeškalovu, Masařovu, Martincovu a požehnání
pro celou * rodinu

24. května: Středa
25. května: Čtvrtek

16:00 HL

Slavnost
Nanebevstoupení Páně

17.30 DL

Za + Josefa Šimoníka, jeho rodiče, za duše
v očistci, ochranu, pomoc a požehnání pro * rodiny
Za + Aloise Chupíka, požehnání, ochranu Panny
Marie a dary Ducha svatého pro * rodinu
Za rodiče Jedlovcovy, dvě dcery, manžele
Máčalíkovy, syna, za celou + rodinu a za duše
v očistci
Za + rodiče Slovákovy, jejich + děti a ochranu
a pomoc pro * rodinu
Za + Marii Jankovu, její dvě sestry, rodiče a za dar
zdraví pro celou * rodinu
Za * a + farníky
Za + Vojtěcha a Drahoslavu Urbanovy, jejich rodiče,
duše v očistci a ochranu pro celou * rodinu

26. května: Pátek
Památka sv. Filipa
Neriho, kněze
27. května: Sobota

17.30 DL

28. května: Neděle
7. neděle velikonoční

9.00 HL

29. května: Pondělí

Život farnosti číslo 5/2017
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30. května: Úterý
Památka sv. Zdislavy

31. května: Středa
Svátek Navštívení P M

OSMISMĚRKA

„Přátelství je lidský výtvor, největší ze všech. Vyžaduje jasnost a toleruje
nedostatky, před kterými láska.... (viz tajenka).“
Jean Cocteau
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ALICE, ERIKA, FILIP, HELENA, HYNEK, IGOR, JIŘÍ, JOSEF, KAREL, LENKA,
LUDMILA, MARIE, PAVEL, ROMANA, SOFIE, ŠIMON, TADEÁŠ, TOMÁŠ,
VÁCLAV, VERONIKA, VLADIMÍR
Mgr. Gabriela Pavelková

ZPRÁVY A INFORMACE
Setkání rodičů děti prvokomunikantů v květnu :
III. setkání: - pátek 28.4. v 19.30; sobota 6.5. v 18.00 hodin
IV. setkání: - pátek 12.5. v 19.30; sobota 20.5 v 19.00 hodin
V. setkání: - pátek 26.5. v 19.30; sobota 3.6. v 18.00 hodin
Život farnosti číslo 5/2017
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Příprava biřmovanců v květnu :
VIII. setkání: - pátek 5. května v 17.00; pondělí 8. května v 18.30 hodin
IX. setkání: - pátek 19. května v 17.00; pondělí 22. května v 18.30 hodin
X. setkání: - pátek 2. června v 17.00; pondělí 5. června v 18.30 hodin

Pouť do Medžugorje.
Jak jsme již informovali, o prázdninách připravujeme pouť do Medžugorje.
Podrobnosti na vývěskách našich kostelů. Jsou ještě volná místa. Kdo má zájem,
prosím, aby se přihlásil u paní Svatky Machů z Drnovic. (tel.: 725 104 080).

Letní tábor na faře v Újezdě.
Také letos bude letní tábor ve dvou turnusech, a sice první termín bude ve dnech
10. - 14. července 2017, druhý termín 17. - 21. července 2017. Přihlášky je
možné podávat stejně jako v minulém roce – buď prostřednictvím našich
webových stránek, kde se vytiskne a odešle přihláška, nebo osobně je možné
podat přihlášku duchovnímu správci nejlépe v kostele po mši svaté. Úhradu
500,-- Kč na dítě a týden (na stravu, pojištění dětí a pomůcky ke hrám), je
možné uhradit buď osobně duchovnímu správci, nebo zaslat (kdo má
elektronické bankovnictví) na účet č. 105523676/0300; VS: rodné číslo dítěte
(nutné ke sjednání pojištění); SS: první turnus: 10072017; druhý turnus:
17072017. Zase vytvoříme v každém turnusu jednu skupinku předškolních dětí
a dvě skupiny školáků od 1. do 5. třídy.

Pouť včelařů a konzumentů medu bude na Svatém Hostýně v neděli
21. května 2017. Také letos vypravíme autobus. Přihlásit se je možné u pana
Petra Hlavice ve Vysokém Poli (tel.: 776 157 521).

Letní vzpomínková pouť na Ploštině bude v neděli 25. června 2017. Mše
svatá bude v 11.00 hodin.

Práce ve farnosti: Letos mám v plánu opravit kříž před farním kostelem
v Újezdě, dále část stěny vpravo od hlavní brány, kde Obecní úřad upraví plochu
před vstupem do prostoru kolem kostela. Na Ploštině máme v plánu opravit
podlahu v kapli Panny Marie Bolestné, dveře a vstup přede dveřmi. Máme
požádáno o příspěvek z fondu MZ, avšak farnost se musí podílet částkou asi 30
%. Varhany ve farním kostele byly naposled opravovány pře dvaadvaceti léty.
Potřebují nejen vyčistit a vyladit, ale také některé části elektroniky je nutné
vyměnit. Proto konáme pravidelné sbírky „na opravy našich kostelů“. Všem
dobrodincům, kteří podporují naši farnost jak duchovně svými modlitbami, tak
i finančně při sbírkách upřímné Pán Bůh zaplať. Ujišťujeme modlitbou
a vzpomínkou při mši svaté.
Život farnosti číslo 5/2017
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POŘAD BOHOSLUŽEB V LETNÍM OBDOBÍ 2017
v újezdské farnosti:
Drnovice

Pondělí

Újezd
17.30

Úterý

17.30*

18.30

Středa

17.30

Čtvrtek

17.30*

Pátek

15.30

Sobota

6.30

NEDĚLE

7.00
9.40

Svátky
ve všední den
mimo sobotu

Slopné

Loučka

18.30
18.30
18.30
16.00

6.30
15.30

11.00

8.15

17.00

18.30

Jestliže připadne církevní svátek na sobotu, nebo na státní svátek v týdnu, jsou
bohoslužby upraveny podle aktuálních možností.
* Pouze v měsíci květnu

SKUPINY ÚKLIDU
kostelů v květnu 2017
_______________________________________________________

Dat. : Újezd :
Drnovice : Slopné :
__________________________________

6.5.:
13.5.:
20.5.:
27.5.:

9.
10.
11.
12.

2.
3.
4.
5.

9.
10.
11.
12.

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

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 Stránky: www.farnostujezd.cz; a www.farnosthornilhota.cz.
Příspěvky (v rukopise nebo e-mailem) doručte do dvacátého dne předcházejícího měsíce.
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