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Bez Ducha svatého by to nešlo
- Bez Ducha svatého by pro nás byl
Ježíš jen zajímavou, ale
nevýznamnou historickou osobností.
Díky Duchu svatému je i dnes Ježíš
živý, ten, který může působit v
našich životech.
- Bez Ducha svatého by bylo
křesťanství jen hřbitovem.
S Duchem svatým křesťanská víra
člověka uschopňuje plnohodnotně žít
i ve všech protivenstvích.
- Bez Ducha svatého by byla Bible
jen učenou knihou.
S Duchem svatým se Bible stává
Božím slovem adresovaným do naší konkrétní situace.
- Bez Ducha svatého by bylo zvěstování Božího Slova jen jednou z mnoha informací.
S Duchem svatým se zvěstování stává posilou na cestě životem.
- Bez Ducha svatého by byly svátosti jen zajímavými zvyky, prázdnými rituály,
či magií.
S Duchem svatým svátosti zprostředkovávají Boží moc a sílu.
- Bez Ducha svatého by byla liturgie nostalgickým a zajímavým divadlem.
S Duchem svatým se liturgie stává setkáním s Bohem.
- Bez Ducha svatého by byla církev pouhou organizací a institucí.
S Duchem svatým se stává společenstvím a organismem, přinášejícím osvobození
a záchranu od zla.
- Bez Ducha svatého by byla charita jen jakousi sociální činností.
S Duchem svatým se charita stává osvobozující pomocí.
Duch svatý se nabízí každému!
Život farností číslo 6/2017
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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 červen 2017:

Úmysl všeobecný: Zastavení obchodu se zbraněmi. Za představitele národů, aby se dohodli
na rozhodnutích ukončujících obchod se zbraněmi, které jsou příčinou mnoha nevinných obětí.

Úmysl misijní: Bude zveřejněn později
Úmysl národní: Za naše biskupy, aby vždy podporovali misijní společenství a usilovali tak
o ideál prvních křesťanských společenství, ve kterých věřící měli jedno srdce a jednu duši (EG,
č. 31).

Z FARNÍCH MATRIK :
Do společenství víry jsme v květnu 2017 skrze svátost křtu přijali:
Kristýna Majorošová Slopné
Bohdana Marie Machů Vysoké Pole

Jonáš Adámek
Rozárie Barcuchová

Vysoké Pole
Vysoké Pole

V květnu 2017 začali svou společnou cestu před Božím oltářem:
Radomír Stružka
Tereza Jakůbková

Vysoké Pole
Vysoké Pole

Novomanželům blahopřejeme.

V měsíci květnu 2017 odešli na věčnost a byli pohřbeni:
5. května
Jana Trčková
Újezd 341

65 let

4. května
Josef Maňas,
Sehradice 176

79 let

6. května
Stanislav Hořák
Slopné 110

67 let

16. května
Bohumil Žáček
Sehradice 149

88 let

11. května
Anna Sedlářová
Slopné 96

77 let

19. května
Štěpánka Raková
Dolní Lhota 87

83 let
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Ježíši, náš Pokoji ...
Když je v nás pochybnost, tvá láska k nám není o nic menší.
Ježíši, světlo našich srdcí, od svého zmrtvýchvstání k nám stále přicházíš. Ať jsme
kdekoli, stále nás očekáváš. A říkáš nám: „Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte
a jste obtíženi břemeny, a naleznete odpočinutí" (Mt 11,28).
Ježíši Kriste, když si myslíme, že jsme docela sami, ty jsi zde.
Když je v nás pochybnost, tvá láska k nám není o nic menší. Chtěli bychom se odvážit
riskovat kvůli tobě, Kriste. A slyšíme tvoje slovo: „Kdo dá život z lásky ke mně, nalezne
jej."
Ty jsi, Kriste, spojen s každou lidskou bytostí bez výjimky. A ještě víc, ty, vzkříšený,
přicházíš uzdravit skryté zranění duše. A pro každého se otevírají brány nekonečné
dobroty srdce. Takovou láskou se naše životy pomaloučku mění. Bože živý, naši
minulost ukrýváš do Kristova srdce a o naši budoucnost se postaráš.
Ježíši Kriste, tak mnoho dětí a mladých lidí, poznamenaných lidským opuštěním, jsou
cizinci na zemi. Někteří se ptají: má můj život ještě nějaký smysl? A ty nás ujišťuješ:
pokaždé, když ulehčíte trýzeň nevinného, děláte to pro mne, pro Krista.
Ježíši, náš pokoji, když naše rty mlčí, naše srdce ti naslouchá a také k tobě mluví.
A ty říkáš každému: odevzdej se docela prostě životu z Ducha svatého, tvá troška víry
k tomu stačí.
Ježíši, náš pokoji, ty nás nikdy neopouštíš. A Duch svatý nám stále otevírá cestu,
abychom se vrhli k Bohu jako do propasti. A přichází úžas: ta propast není propastí
temnot, ale je to Bůh: hlubina soucítění a nevinnosti.
Ježíši, staň se naším pokojem. Ty pro nás nikdy nechceš otřesy duchovní trýzně. Když
chápeme, že to všechno se děje v důvěře ve tvou lásku, slyšíme tvé volání: působením
Ducha svatého si vytvoř srdce rozhodnuté přijímat všechno v jasu chval. Dechu Boží
lásky, Duchu svatý, do hlubiny naší duše vkládáš víru. Je jako vzmach důvěry, který se v
průběhu našeho života tisíckrát obnovuje. Tato důvěra nemůže být než docela prostá, tak
prostá, že ji může přijmout každý.
z knihy Modlitba s Rogerem,
připravila Mgr. Jiřina Šenovská
Poutní místa Evropy:

Paray-le-Monial – Francie
Toto poutní místo je spojeno s francouzskou vizionářkou sv. Markétou Marií
Alacoque, pocházející z Burgundska, kde se 22. 7. 1647 narodila ve vsi Lautecour.
Jako 8letá vstoupila ke klariskám v nedalekém městečku Charolles (severozápadně od
Lyonu). Její touha po spojení s Kristem rozhodla o tom, že ji jako 24letou přijaly sestry
kláštera řádu Navštívení Panny Marie v Paray-le-Monial. S tímto klášterem je spojen
zbytek jejího života. 27. Prosince 1673 se jí poprvé zjevil Ježíš Kristus. Z mnohých
jejich vizí byly nejznámější čtyři, při nichž ji Spasitel zasvětil do tajemství svého Srdce.
17. 10. 1690 zde v klášteře zemřela a je zde také pochována.
Život farností číslo 6/2017
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Na základě pravosti jejich vizí papež Pius IX. v r. 1856 rozšířil svátek Božského Srdce
Ježíšova na celou církev. Božskému Srdci je právě zasvěcen měsíc červen. Papež Lev
XIII. schválil litanie o Srdci Ježíšově. Benedikt XV. v r. 1920 prohlásil Markétu Marii
Alacoque za svatou.
Městečko Paray–le–Monial má asi jedenáct tisíc obyvatel. Dominantou je nádherná
románská bazilika z r. 1109, má několik apsid, je trojdílná, celá se zachovala
v původním románském slohu. Hned vedle je klášter Navštívení Panny Marie, kde
zbožné řeholnici Markétě zjevilo Božské Srdce svou lásku.
Markéta vypovídá: „Viděla jsem Božské Srdce v oslňujícím lesku, zářící jako slunce
a průhledné jako křišťál. Bylo ozdobeno trním a spatřila jsem Krista Pána, jak mi
ukazuje své Srdce a říká: „Největší lásku mi prokážeš, budeš-li moje Srdce uctívat a úctu
k mému Srdci když budeš v církvi rozšiřovat. Mé Srdce miluje lidi velikou láskou,
nekonečnou. Ale většina lidí mi tuto lásku splácí velkým nevděkem, a dokonce pohanou.
A já si přeji, aby byla ustanovena zvláštní slavnost k uctění mého Srdce jako náhrada
za urážky, které se mi dějí, když je mé Tělo vystaveno na oltářích. A slibuji, že všichni,
kdo budou takto uctívat mé Srdce, budou obdařeni hojnými nebeskými milostmi.“
Toto zjevení se událo 16. června 1675, když se Markéta modlila před svatostánkem.
Protože to bylo v oktávu svátku Božího Těla, svátek Božského Srdce se slaví v pátek
za týden po Božím Těle. Ctitelům Božského Srdce dal Pán Ježíš tato přislíbení:
„Budu je těšit ve všech útrapách a protivenstvích.
Budu žehnat všem jejich pracím a podnikům.
Dám jim všechny milosti potřebné jejich stavu.
Budu jejich bezpečným útočištěm v životě, ale zvlášť v hodině smrti.
Hříšníci naleznou v mém Srdci pramen a nekonečné moře milosrdenství.
Duše vlažné se stanou horlivými.
Horliví se brzy povznesou k velké dokonalosti.
Kněžím dám milost, že přivedou k pokání i nejzatvrzelejší hříšníky.
Rodinám, v nichž bude mé Srdce ctěno, dám pokoj a mír.
Budu žehnat domům, v nichž bude vystaven a ctěn obraz mého Srdce.
Jména těch, kteří tuto úctu rozšiřují, budou navždy zapsána v mém Srdci.
Těm, kteří po devět měsíců každý první pátek půjdou ke svatému přijímání, dám milost,
že vytrvají v kajícnosti až do konce a nezemřou ve stavu nemilosti.
Mé Srdce jim bude bezpečným útočištěm.“
Paray-le-Monial jsem navštívil minulé prázdniny, stejně tak další poutní místa
v Burgundsku jako je Ars, kde působil slavný farář světec Jan Maria Vianney a také
Nevers, kde je vystaveno neporušené tělo Bernadetty Soubirous. Vřele doporučuji
navštívit. Na závěr bych chtěl říct, že první pátky mají v naší farnosti v Dolní Lhotě
nezastupitelné místo. Máme možnost svátosti smíření, následuje tichá i společná
adorace, vše je zakončeno Večerem chval. Otci Jiřímu za to upřímně děkuji.
Mgr. Václav Ulrich
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Godzone
(periodické okénko pro mladé)
Akce na měsíc červen
2. června
10. června
17. června
24. června
30. června
2.−4. července

Večer chval v Dolní Lhotě (17:30)
Večer chval v Újezdě (18:00)
Jáhenské svěcení v Olomouci (bude svěcen jáhen z Pozlovic)
Koncert chválové kapely Tretí deň (Brumov-Bylnice)
Mládežnická mše sv. (Valašské Klobouky)
Pěší pouť na Velehrad z Val. Klobouk

Svatí z kalendáře
SV. ALOIS GONZAGA
21. června
Patron: studentů, mládeže; při volbě povolání;
proti moru, proti očním chorobám
Atributy: lebka, krucifix, lilie
Narodil se 9. března 1568 jako syn hraběte
Ferdinanda z Gonzagy na rodinném zámku
Castiglione u Mantovy v Horní Itálii. Otec chtěl mít
ze syna válečníka, matka ho vychovávala
ve zbožnosti a bázni Boží. Ve věku deseti let složil
Alois, jako páže u dvora ve Florencii, slib ustavičné
čistoty. Silně ovlivněn osobností kardinála sv.
Karla Boromejského v Miláně, od něhož Alois
přijal ve svých dvanácti letech první svaté
přijímání, zrálo v něm rozhodnutí vzdát se práv
prvorozence na majetek ve prospěch svého bratra
Rudolfa, zříci se celého dědictví a sloužit jen Bohu.
Přes odpor svého otce vstoupil ve svých 17 letech (1585) v Římě do noviciátu
Tovaryšstva Ježíšova a po dvou letech složil sliby. Všechno své další úsilí věnoval
studiím a péči o těžce nemocné. Během těžké morové epidemie v Římě se Alois
všemožně staral o nemocné, až se nakonec sám nakazil morem. V době jeho nemoci se
o něho staral sv. Robert Bellarmin, který později dosvědčil jeho svatost. Alois zemřel
21. června 1591; bylo mu teprve 23 let. Jeho ostatky se nacházejí v kostele sv. Ignáce
z Loyoly v Římě. Je patronem mládeže a studentstva.
převzato z www.jesuit.cz
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SV. CYRIL ALEXANDRIJSKÝ
27. června
Atributy: v biskupském oděvu, holubice,
brk na psaní, svitek se slovem "Theotokos"
(Bohorodička)
Patron: Alexandrie, Egypta
Narodil se asi kolem r. 370 v Alexandrii
v Egyptě. Po získaném vzdělání odešel
k mnichům na poušť, naučit se od nich
i pravému ctnostnému životu. Stal se pak
patriarchou alexandrijským v Egyptě. Vedl
věroučný spor s Církví v Cařihradě, kde
heretický patriarcha Nestorius popíral Marii
jako Bohorodičku. Jakmile se o tom Cyril
dozvěděl, napsal Nestorovi, biskupům
a mnichům mnoho listů, ve kterých tuto
nauku vyvracel a napsal proto apologetické
listy přímo císaři Teodósiovi II. Obrátil se i na papeže Celestína, který svolal r. 430
do Říma synodu. Ta uznala pravověrnost Cyrilova učení a Nestora vyzvala, aby své
bludy odvolal. Nestor však odmítl souhlasit a proto se r. 431 sešel obecný koncil
v Efezu, kterému předsedal Cyril. Biskupové na sněmu Nestoriovo učení odsoudili,
papežští vyslanci rozhodnutí schválili, ale Antiochijci si pak udělali svoje zasedání.
Na něm odsoudili Cyrila i efezského biskupa Memnona. Císařovi vojáci pak Cyrila
uvěznili. Císař se ale nakonec přiklonil k rozhodnutí koncilu, Cyrila propustil a Nestoria
sesadil. Ke smíření mezi oběma stranamidošlo až po dvou letech, kdy prý oba ustoupili
z krajních stanovisek. Cyril byl neohroženým obráncem víry v Mariino božské
mateřství. Svými spisy se stal jedním z největších teologů a exegetů Východu.
Nejvýznamnějším z pěti skupin spisů se stala věrouční díla a kázání, v nichž nauku
zmíněných tajemství prohloubil. Dalšími skupinami jsou Výklady Písma svatého, obrana
křesťanů proti pomluvám Juliána Odpadlíka, kázání a listy. V roce 1883 byl papežem
Lvem XIII. vyhlášen za církevního učitele.
převzato z www.farnostvitkov.cz

Duchovní injekce
Jsou křesťané nějaká extratřída?
Vy (křesťané) jste rod vyvolený, lid patřící Bohu, abyste rozhlašovali, jak veliké věci
vykonal ten, který vás povolal ze tmy ke svému podivuhodnému světlu.
(srov. Bible 1 Petr 2,9)

Není to pyšné?
"Vy křesťané jste rod vyvolený, lid patřící Bohu..." Není to pyšné? Nevyvyšují se
křesťané nad jiné lidi? Neměli bychom být spíš jako ostatní lidé - k nerozeznání
od nich? Nebo jsme opravdu nějaká extratřída?
Život farností číslo 6/2017
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Měsíc sám nezáří, ale odráží sluneční světlo
Zkusme se podívat večer na měsíc. Ten sám nezáří, ale věrně odráží sluneční světlo,
které na něj dopadá. Kdyby tuhle fyzikální záležitost znali apoštolové a pisatelé Bible,
jistě by jí bývali ve svých výkladech použili.
Je to čest, úkol a závazek - odrážet Boží světlo
Křesťané jsou ti, kteří - díky své víře, obsažené v životech - nedokonale (jako ten
měsíc) ale přece jen (někdy dokonce jako měsíc v úplňku) odrážejí Boží záři. Je to čest,
úkol, závazek. A je to služba druhým lidem, byť není vždy hned pochopena natož
oceněna. Je to nezastupitelná role v lidském společenství.
převzato z www.vira.cz

Ze světa
Tiskové středisko České biskupské konference zveřejnilo v pondělí 15. května 2017
stanovisko českých a moravských biskupů k současnému politickému dění v ČR s výzvou
k modlitbě za vyřešení současné vládní krize.
Bratři a sestry, milí spoluobčané,
dobře chápeme rozhořčení společnosti nad současnou závažnou politickou situací
v naší zemi. Aktuální dění v České republice doprovázíme modlitbou a žehnáme všem,
kterým leží na srdci blaho naší země. Věřící vyzýváme k modlitbě za vyřešení současné
vládní krize a chceme všechny ujistit, že podporujeme myšlenky demokracie, založené
na pravdě, spravedlnosti, vzájemné úctě a zodpovědnosti při vědomí, že vládnout
znamená sloužit.
Čeští a moravští biskupové

Je naprostá většina muslimů umírněná?
Často slýcháme, že naprostá většina muslimů je umírněná. Ale jak nám novináři,
pokud jde o jiná témata, rádi připomínají, jedná se o tvrzení „bez jakéhokoli důkazu“.
Vlastně důkazy, které máme k dispozici, napovídají, že se jedná o pochybné tvrzení.
Kde přesně žijí všichni ti umírnění muslimové?
Snad v Čečensku, kde úřady zřizují
koncentrační tábory pro homosexuály?
A kde 800 000 muslimů v roce 2015
pochodovalo na protest proti karikaturám
Mohameda v Charlie Hebdo? Jen se pokuste
najít tolik muslimů, kteří by pochodovali
na protest proti ISIS.
Nebo snad žijí v Pákistánu, kde jich 100
000 přišlo na pohřeb atentátníka? Atentátník
zavraždil státního úředníka, který vyzýval ke
zrušení zákona o rouhání. Četné islamistické skupiny varovaly lidi, aby nechodili
na pohřeb onoho státního úředníka, a dokonce aby se ani nemodlili za jeho duši.
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Nebo žijí v Saúdské Arábii, kde se běžně na náměstích usekávají končetiny, a kde
veřejné popravy nejsou ničím neobvyklým? Na Západě se něco takového naposledy dělo
za francouzské revoluce.
A nežijí třeba na Západním břehu Jordánu? Na Západním břehu jsou ulice, parky,
náměstí a školy pojmenovány po „mučednících“, kteří jsou uctíváni za to, že zabili
židovské muže, ženy a děti. Na Západním břehu se považuje za skvělý nápad obléknout
tříletým dětem sebevražedné pásy s bombami. Ve školách a ze státní televize se zatím
děti dozvídají, že zabíjet Židy je nejvyšším životním povoláním.
Nebo snad žijí v Maroku? Scházejí se v Casablance v Rick’s Café? Je mi líto.
Z celosvětového průzkumu, který provedla Anti-Defamation League, vyplývá, že 80
procent Maročanů zastává antisemitské názory. Což není zase zak špatné ve srovnání
s Alžírskem (87 procent) a Irákem (92 procent).
Mohl by snad onou zaslíbenou zemí umírněnosti být Afghánistán? Snad kdybyste
přimhouřili oči nad tradicí dětských sňatků a nad lidovou zábavou zvanou „bacha bazi“.
Bacha bazi jsou chlapci v pubertálním a předpubertálním věku přinucení obléknout se
jako děvčata a tančit před muži, kterým pak jsou poskytnuti k sexuálním účelům.
A pokud jde o vládu, pak nekompromisní Taliban, který kdysi v Afghánistánu vládl, tam
bude vládnout znovu. A ten lze stěží považovat za umírněný. Na druhou stranu se zase
snaží odstranit zvyk bacha bazi.
A co Egypt? Umírnění muslimové určitě žijí v Egyptě. Jistě, žijí. Egyptský prezident
as-Sísí vyzývá k reformě islámu a jsou tam i další téhož názoru. Na druhou stranu
Pewův průzkum veřejného mínění provedený v roce 2013 zjistil, že 70 procent
Egypťanů podporuje bičování a sekání rukou zlodějům, 81 procent podporuje
kamenování za cizoložství a 86 procent podporuje trest smrti pro odpadlíky. Prezident
as-Sísí má tedy před sebou pořádný kus práce.
převzato z www.rcmonitor.cz

Citát měsíce
... nepatří do ctnosti naděje ta naděje, kterou někdo vkládá v sebe nebo v jiného
člověka, ale jedině naděje, kterou vkládáme do Boha.
sv. Tomáš Akvinský

Slovníček
Simonie
- svatokupectví, tzn. obchodování s duchovními dobry (např. se svátostmi, ostatky
svatých apod.) za peníze či jiné hmotné výhody. Název vznikl podle Šimona Mága
z knihy Skutky apoštolů (Sk 8,9n), který za získání moci Ducha svatého nabízel
apoštolům peníze.
Skrupulant
- člověk, který trpí skrupulozitou (= úzkostlivost, přehnaná svědomitost)
převzato z www.revue.theofil.cz
Připravili Animátoři farností Újezd a Horní Lhota (Animix)
Život farností číslo 6/2017
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Modlitba za děti, které jdou k prvnímu svatému přijímání
Pane Ježíši,
už za krátký čas se s tebou naše děti poprvé setkají
ve svatém přijímání.
Pomáhej jim, aby se co nejlépe na tento okamžik
připravily.
Dej jim sílu, ať s tvou pomocí přemáhají každý hřích
a dělají co nejvíce dobrých skutků.
Žehnej také jejich rodičům a příbuzným, aby jim dávali
dobrý příklad živé víry a obětavé lásky.
Amen.

OSMISMĚRKA
„Přátelství je – po lásce – tím nejkrásnějším....(viz tajenka).“
Michel Quoist
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HROCH, HÝL, KLOKAN, KOALA, KOMÁR, KRAB, KROKODÝL, LEMUR,
LENOCHOD, MROŽ, NOSOROŽEC, OCELOT, OREL, PANDA, PÁV, ROSOMÁK,
SLON, SUP, TAPÍR, TUKAN, TYGR, VYDRA
Mgr. Gabriela Pavelková
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Rozum pro Boha
- Můžeme se dozvědět, zda existuje Bůh? - zeptal se mě spolucestující ve vlaku.
- Ano, ovšem.
- Ale v to se může jenom věřit, protože nikdo není schopen dokázat existenci Boha.
- Já Vám to jasně dokáži.
- V této věci mě už nikdo nepřesvědčí.
- Ledaže předem odmítnete jakoukoliv rozumovou úvahu.
- Vůbec ne.
- Víra musí být rozumová, zvláště v otázce, zda Bůh existuje. A teď se musím dozvědět,
v čem se oba shodujeme. Od toho musíme začít. V jiném případě bychom stavěli
na nejistém základě.
Takže začneme:
- Existujete?
- Ano, ale já jsem jenom součástí země.
- Prosím Vás, později budeme mluvit o tom, čím jsme. Teď se Vás jenom ptám, jestli
existujete?
- Ano.
- Takže naše existence je jistá.
- To bych neřekl.
- Proč?
- Protože my nemůžeme vědět vůbec nic jistě; co jedni tvrdí, to druzí popírají.
- Takže Vy si nejste jistý tím, jestli existujete?
- Já jsem jenom materiální součástí vesmíru.
- Opakuji Vám, nejde mi o to, čím jste, ale o to, jestli vůbec existujete, tj. jestli jste
‘něco’ nebo ‘nic’.
- Samozřejmě, že ‘nic’ nejsem.
- Určitě?
- Určitě.
- Takže Váš názor, že nic nemůžeme vědět s jistotou, je nepravdivý, jelikož tvrdíte, že
Vaše existence je jistá. A já existuji?
- ... ano.
- A tamta paní, ten pán a vůbec všichni zde přítomní?
- Ano, také.
- A určitě?
- ... určitě.
- Proč to tvrdíte?
- Protože... mé oči mi o tom jasně říkají.
- A tyhle záhony, louky, které utíkají za oknem vagónu, celý svět a hvězdy nad našimi
hlavami, existují?
- Také; a vůbec už přiznávám, že to, co vidíme, musí existovat; ale Pána Boha nevidíme.
- Prosím Vás, lokomotiva jede vepředu?
- No, samozřejmě.
- Jistě?
- Jistě.
Život farností číslo 6/2017
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- A vidíte ji?
- Ne, ale kdyby tam nebyla, náš vagón by se nepohyboval kupředu.
- Takže přiznáváte, že nejen můžeme poznat nějakou věc tím způsobem, že ji vidíme,
ale také na základě důsledku rozumovou úvahou přijít k poznání patřičné příčiny.
Pravda?
- Ano.
- A co byste si pomyslel o člověku, který by Vám tvrdil o svých hodinkách: „Tento kov
se sám náhodou utrhl z železné rudy, sám úplně neočekávaně se přetavil, pročistil
a vyformoval do tvaru, který zde nyní vidíte. Sklíčko se také náhodou přetavilo
a vyčistilo. Rovněž ozubená kolečka se sama udělala. I jiné součásti mých hodinek se
úplně náhodou vytvořily; následně se pospojovaly a vytvořily tenhleten systém.
A to všechno bez lidské myšlenky a bez přiložení lidské ruky. A zcela náhodou
ukazují čas.“ Kdyby tento člověk tohle tvrdil úplně vážně, co byste o něm řekl?
- Že asi nemá v hlavě všechno pohromadě.
- No, a vidíte. V přírodě nacházíme organismy mnohem důmyslněji sestavené. Vezměte
si například lidské oko. Kolik je zde různých jemných částí a jak nádherně slouží
k vidění. Celá příroda se skládá z miliónů a miliard organismů, které žijí, rozvíjejí se
a rozmnožují. Jak potom tedy můžeme tvrdit, že tyto zázraky přírody jsou pouhou
náhodou. Někdo by mohl říci: „Nic se neděje bez své příčiny, to je pravda, ale tyto
příčiny mají zase své patřičné příčiny a ty zase své příčiny...“ Copak v tomto řetězci
příčin, i kdybychom šli do nekonečna, nemusíme přijmout nějakou prvotní příčinu?
Jelikož jiné příčiny nejsou zdrojem žádné dokonalosti, ale dávají ze sebe jenom to,
co samy přijaly a my hledáme tvůrce dokonalosti. Musí existovat nějaká prvotní
příčina... a ... to je Bůh.
Sv. Maxmilian Kolbe (1923),
převzato z časopisu Immaculata (1/1997)

Desatero Božích přikázání podle Bible a katechismu
Já jsem Hospodin, tvůj Bůh; já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví.
1. Nebudeš mít jiného boha mimo mne (srov. Dt 5,7).
2. Nevezmeš jména Božího nadarmo (srov. Dt 5,7).
3. Pomni, abys den sváteční světil (srov. Dt 5,13).
4. Cti svého otce i matku svou, abys dlouho živ byl a dobře se ti vedlo na zemi
(srov. Dt 5,16).
5. Nezabiješ (srov. Dt 5,17).
6. Nesesmilníš (srov. Dt 5,18).
7. Nepokradeš (srov. Dt 5,19).
8. Nevydáš proti svému bližnímu falešné svědectví (srov. Dt 5,20).
9. Nepožádáš manželky bližního svého (srov. Dt 5,21a)
10. Aniž požádáš statku jeho (srov. Dt 5,21b)

Desatero Božích přikázání znovu přečtených
Život farností číslo 6/2017
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Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, jediný, který má moc, aby tě vyvedl z otroctví,
které tak často nazýváš svobodou.
1. Odhoď všechny své idoly a náruživosti, které ovládají tvé srdce. Pamatuj, že je
pouze jeden Bůh ve třech Osobách.
2. Měj v úctě vše, co jsi od Boha obdržel, především cti Jeho Jméno i Slova zapsaná
v Bibli.
3. Pamatuj na to, aby sis nacházel čas na obnovu svého srdce skrze odpočinek
a srdečné setkání s Bohem, jako dvě milující se osoby. Pochop, že zachováváním
nedělního a svátečního klidu chráníš sebe.
4. Cti otce i matku a také přírodu; všechno, co dává život, abys mohl žít dlouho
a šťastně. Pamatuj, že na světě nejsi sám.
5. Být člověkem je veliký poklad; nezabíjej, ani neprovokuj smrt nikoho od chvíle
početí, až do přirozené smrti. Pamatuj, že pouze Bůh je Pánem života a smrti.
6. Láska mezi mužem a ženou má být věrná; je to dar, který máš věrně opatrovat,
v opačném případě zkazíš život sobě i jiným.
7. Neber nikomu to, co mu patří; naopak se svým bližním se rozděl svým chlebem
a tím, co vlastníš.
8. Tvá slova by měla vést k budování společného štěstí; vyhýbej se lži, pomluvám
a všemu tomu, co narušuje jednotu.
9. Láska mezi dvěma osobami má být pro tebe svatá; nedopusť, aby byla zničena.
Žádostivost nenazývej nikdy láskou.
10. Odhoď od sebe každou žádostivost a pohrdání; dovol, aby celý tvůj rozum a celou
tvou bytost ovládala snaha prokazovat dobro každému. Zkus být jako chutný krajíc
voňavého chleba.
P. Josef Pochwat MS
(převzato z časopisu Immaculata 1/1997)

Z pamětní knihy farnosti Horní Lhota.
Náboženské poměry dle zaznamenání P. Josefa Černého, faráře v Horní Lhotě
v letech 1942 – 1949
Červnový zápis z hornolhotské farní kroniky komentuje poslední dny
osvobozovacích bojů 2. světové války ve zdejší farnosti. Každý, kdo tuto dobu prožil,
ať kdekoliv, a nás pamětníků je stále méně, má na toto historické období a události
s nimi spojené četné vzpomínky.
Pro většinu z nás radostné. Nastal MÍR, zatím jen v Evropě. Mně se vrátil otec
z války. Kolik se jich však z ní nevrátilo? Kolik obětí si toto šílenství lidí vyžádalo?
I v našem nedalekém okolí! Mnoho bylo o této době v nejrůznějších médiích vyřčeno
a v budoucnosti ještě i bude. Ne všechny archivy a dokumenty z této doby byly dosud
odtajněny. Kdo by chtěl získat hlubší vhled do nedávné minulosti v naší zemi
a společnosti, vřele bych doporučil např. publikaci: Ivan Klíma – Moje šílené století I,II
(Academia 2010). Na závěr mého úvodního zamyšlení, které píši právě
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5. května, v den 72. výročí Květnového povstání českého lidu (1945), bych rád citoval
slova velitele britské 21. skupiny armád polního maršála B. L. Montgomeryho, vikomta
z El Alameinu a vrchního velitele pozemních vojsk pro operaci OVERLORD (vylodění
v Normandii): „Skutečná a hlavní síla státu nespočívá v jeho ozbrojených silách. Tkví
v jeho národním charakteru, v jeho lidu, v pracovních schopnostech lidí a v jejich
statečnosti. Na podkladě sledování mezinárodní arény mám dojem, že má-li stát přežít,
neupadnout po centralizované řízení a do prostřednosti, musí mít dva nezbytné
předpoklady, a to a) náboženství a b) intelektuální elitu, která se nebojí nezávisle myslet
i konat a nebude se řídit jen „populárními hesly“. Snad bych měl blíže vysvětlit, co mám
na mysli pod pojmem náboženství. V mém životě měl mimořádně silný vliv hluboký smysl
pro náboženskou pravdu. Nejlépe to mohu vyjádřit ocitováním závěrečných vět svého
projevu při slavnostním odhalení památníku bitvy u El Alameinu dne 24. října 1954:
„Když to všechno bylo řečeno a vykonáno, připomeňme si, že hlavní a nezvratná zůstává
jedna pravda, jedna nezvratná skutečnost, a to, že na tomto světě existují věci pravdivé
a falešné, že jsou cesty správné a cesty zlé a lidé dobří a špatní. Musíme se rozhodnout
pro jednu či druhou stranu, jednomu nebo druhému musíme sloužit. Když kdysi veliký
vojevůdce propouštěl po dlouhém válečném tažení své vojáky, řekl jim: „Pakliže se vám
zdá zlé sloužiti Hospodinu, vyvolte sobě dnes, komu byste sloužili; ...jáť pak
a dům můj sloužiti budeme Hospodinu.“ (Bible svatá, Díl první, Josue, hlava 24, Praha
1862). Domnívám se, že tato slova jsou jádrem celého problému a mám za to, že by měla
být vštěpována každému člověku od nejranějšího dětství. Zabezpečit svět lepší
a odstranit války můžeme jen tehdy, budeme-li mít lepší muže a ženy. Jiná a kratší cesta
neexistuje.“ (Montg. Paměti pol. Maršála, Nakl.Svoboda).
Farní kronika – Když se začal boj o Horní Lhotu, Němci neměli ještě obsazena
kulometná hnízda, dříve připravená, německé dělostřelectvo nemělo dost munice
a teprve během boje dováželi munici a další děla od Vizovic. Rumuni je pak zahnali již
za kopec a nedopřáli jim, aby další zbraně zasadili do boje. Kdyby se podařilo Němcům
se včas připravit, byl by nastal jistě urputný boj, za kterého mohla být celá naše farnost
úplně zničena. Proto je celá farnost hornolhotská zavázána zvláštní vděčností Bohu
za tuto zvláštní jeho ochranu. Také všichni farníci to v ty dny cítili zcela jasně
a při slavnosti osvobození to zdůraznil dp. farář při svém kázání. Tuto vděčnost Bohu
slíbil jménem současných i budoucích farníků. Rušné chvíle prožívala pak Horní Lhota
po osvobození. Smutnou úlohu v těchto pohnutých dobách hrál v naší obci p. řídící
učitel Al. Hlavinka a p. Josef Jakubčák. Již na druhý den po osvobození, když rumunské
vojsko po mnoha krádežích potravin a šatstva, peněz a různých předmětů, zvláště
kapesních hodinek (z kostelní pokladny ukryté ve sklepě ukradli asi 10.000K) opustilo
vesnici, nabádali občany k sesazení obecního zastupitelstva a k ustavení tzv. národního
výboru. Panu řídícímu Hlavinkovi (byl bez vyznání) a jeho společníkovi se nelíbil návrh
p. faráře, aby si občané zvolili sami národní výbor a byl pak podle jejich intriků prostě
jmenován národní výbor a dostali se do něho lidé většinou bezvýznamní a méně
počestní. Předsedou (starostou) se stal p. Gavenda, místo starosty Bohumila Navrátila.
K tomuto „jmenování“ se propůjčil jeden člen zdejšího četnického sboru p. Křička.
Samo sebou, že v národním výboru nesměl chybět p. řídící Hlavinka, který se chopil
vedení celé obce (na její škodu). Pan Gavenda byl jen nastrčenou figurou. Byl to tedy
národní výbor samozvanců, jak se jim obecně říkalo. Ve svých starostech o „křesla“
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neměli ani kdy projeviti radost nad osvobozením nějakou občanskou slavností. Učinil
tak pisatel těchto řádků v dohodě s bývalým starostou Navrátilem. Dne 6. května 1945
byla slavná velká mše sv. na poděkování za ochranu obce Horní Lhoty a pak 13. května
na poděkování za ochranu celé farnosti, jak již výše bylo poznamenáno. Oltář
a kazatelna byly postaveny před pomníkem padlých. Ze Sehradic a z Dolní Lhoty přišel
velký průvod s hasiči a s hudbou. Po službách Božích se odebral průvod na hřbitov,
kde rumunských vojáků vzpomněl dp. farář a oběti, kterou přinesli za naše osvobození.
Státními hymnami byla krásná a důstojná slavnost zakončena. Za bojů byli někteří
rolníci z naší farnosti nuceni s povozy jet s vojskem až do Čech a vrátili se někteří
až za 14 dní.
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
„Věřícím se zdůrazňuje povinnost podle svého postavení a schopností konat
apoštolát, hlásat Kristovo evangelium všem lidem, podporovat křesťanské učení
či rozvíjet veřejný kult, uskutečňovat sociální cíle nebo konat skutky zbožnosti
a milosrdné lásky“ (Dok. II. vat. konc. )
CHD – 17. Toto reálně a silně resonovalo 13. 3. 2013, když kardinál Giovanni
Battista Re, jenž předsedal konkláve, se v Sixtinské kapli zeptal, zda souhlasí
s výsledkem volby, argentinský kardinál bez zaváhání zřetelně přitakal. „Vocabor
Franciscus in memoriam sancti Francisci de Assisi...“ (Budu se jmenovat František
na paměť svatého Františka z Assisi), deklaroval latinsky. Další svědek dodal, že
jakmile Bergoglio oznámil, jaké přijme jméno, všichni se zachvěli. „Jako by řadami
kardinálů proběhl elektrický výboj. Pochopili jsme, že jsme účastni zvratu v pojetí
duchovnosti. František znamená kříž, radost a chudobu.“ On sám pak vyprávěl
novinářům o klíčovém okamžiku konkláve: „Při hlasování seděl vedle mě kardinál
Cláudio Hummes, emeritní arcibiskup ze Sao Paola. Jakmile počet hlasů dosáhl dvou
třetin, strhl se obvyklý potlesk, protože byl zvolen nový papež. A on mě objal, políbil
a řekl mi: „Nezapomínej na chudé!“ A to slovo do mne vstoupilo: chudí, chudí... myslel
jsem na Františka z Assisi...myslel jsem na války... František je muž pokoje. A tak
do mého srdce přišlo jméno: František z Assisi.“ (24) Nově zvolený papež nesl ve svém
srdci ještě jedno další slovo, a to ...milosrdenství. Německý kardinál Walter Kasper,
autor drobného spisu s názvem Milosrdenství, mu jej daroval ve španělštině v první den
konkláve. „Tak se jmenuje náš Bůh! Bez milosrdenství jsme ztraceni!“ zvolal tehdy
Bergoglio.
Misericordiae Vultus Čl. 18 – V postní době tohoto Svatého roku mám v úmyslu
rozeslat Misionáře Milosrdenství. Budou znamením mateřské péče církve o Boží lid, aby
vstoupili do hlubin bohatství tohoto tajemství, které je pro víru tak zásadní. Budou to
kněží, kterým dám pravomoc odpouštět také hříchy, které jsou vyhrazeny Apoštolskému
stolci, aby byla zjevná jejich poslání. Budou především živým znamením toho, jak Otec
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přijímá ty, kdo touží po Jeho odpuštění. Budou misionáři milosrdenství z toho důvodu,
že u všech lidí podnítí osvobozující setkání proniknuté lidskostí, které bude zdrojem
osvobození, z něhož vyplyne zodpovědnost k překonávání překážek a k návratu
k novému životu danému křtem. Ve svém poslání se budou řídit slovy apoštola: „Bůh
totiž dopustil, že všichni upadli do neposlušnosti, aby všem prokázal milosrdenství“
(Řím 11,32). Všichni totiž, nikoho nevyjímaje, jsou povolaní chopit se výzvy
k milosrdenství. Tito misionáři budou žít své poslání s vědomím, že mohou upírat svůj
pohled k Ježíši, „milosrdnému a věrnému veleknězi“ (Žid 2,17). Prosím spolubratry
biskupy, aby posílali a přijímali tyto misionáře, kteří mají být především přesvědčivými
kazateli milosrdenství. Ať v diecézích konají „lidové misie“, aby tito misionáři byli
zvěstovateli radosti z odpuštění. Ať jsou zváni udělovat svátost smíření lidu, aby
milostivý čas Jubilejního roku umožnil mnohým vzdáleným synům vrátit se na cestu do
otcovského domu. Pastýři budou tedy zejména během postní doby vybízet věřící, aby
přistupovali „s důvěrou k trůnu milosti, abychom dosáhli milosrdenství a nalezli milost“
(Žid 4,16).
Čl. 19 – Slovo odpuštění kéž dojde ke všem a pozvání zakusit milosrdenství nenechá
nikoho lhostejným. Moje pobídka ke konverzi se obrací ještě naléhavěji k těm, kdo jsou
svým způsobem života daleko od Boží milosti. Mám na mysli zejména muže a ženy,
kteří patří ke zločinným uskupením jakéhokoli typu. Prosím vás, k vašemu dobru, abyste
změnili život. Žádám vás o to jménem Božího syna, který, ač potíral hřích, nikdy
neodmítl žádného hříšníka. Neupadněte do oné děsivé pasti přesvědčení, že život závisí
na penězích a že ve vztahu k nim všechno ostatní ztrácí hodnotu a důstojnost. To je
pouhá iluze. Peníze si neodneseme na onen svět. Peníze nedávají pravé štěstí. Násilí
používané ke hromadění peněz prosáklých krví nás nečiní mocnými ani nesmrtelnými.
(Dodatek: Marco Politi: František mezi vlky, Barr, Princ: Tajemství jedné revoluce)
Mgr. Vladimír Měřínský

Boží Tělo“ a párek v rohlíku
aneb o biblické kultuře stolování a malé procházce.
Letos na čtvrtek ... připadá v církevním kalendáři slavnost
Božího těla. Tento výraz je dnes pro většinu lidí prázdný pojem.
V lepším případě se jim vybaví představa ladného těla mírně
anorektické modelky nebo vypracovaného kulturisty, tedy
množina svalů, šlach a testosteronu vhodným způsobem
přišpendlená na kosterní skelet. Vloni jsem dokonce četl
v jednom českém deníku svéráznou úvahu na téma Boží Tělo.
Autor sice správně zjistil název této slavnosti – Těla a Krve Páně,
dále ale rozvíjel myšlenku, že tento svátek je nesmyslem, jelikož
za dva tisíce let by křesťané již svého zakladatele museli dávno
zkonzumovat. To je tak, když logicky postupujeme správně, ale
vycházíme při tom z chybných vstupních informací. Novinář se
stal sice obětí omylu a zesměšnil se, přesto ale v něčem pravdu
měl. Matně tušil, že slavnost Božího těla souvisí s jídlem a pitím.
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Není vůbec náhoda, že mnohé velké události, které se dějí mezi lidmi navzájem
a i mezi lidmi v náboženské rovině, tedy mezi nimi a Bohem, jsou v Bibli často
spojovány s jídlem. Začíná to prvotním hříchem spojeným s ochutnávkou zakázaného
ovoce, kdy šmejd had slovně masíroval Evu tak dlouho, až okusila ovoce chutné
na pohled a zaplatila za to opravdu vysokou cenu. Jídlo je totiž tajemná věc, protože
upevňuje společenství. Proto se konají různé pracovní snídaně či obědy. Při tom je velice
důležité také to, co jíme a s kým to jíme. Určitě jste si dali někdy na ulici párek
v rohlíku. Pokud chcete zjistit, co jste jedli, je dobré podívat se třeba na pořad Romana
Vaňka, zakladatele Pražského kulinářského institutu, „Peklo na talíři“. Zajímavé také je,
s kým jste takový „humus v rohlíku“ jedli? Nejspíš asi sami, a to jste ještě stihli při tom
doběhnout na tramvaj a tuto „pochoutku“ tak slupnout v „cukuletu“. To je smutný obraz
stolování v dnešní době, a to už vůbec nemyslím na to, že by snad mohl být pravdivý
názor filozofa Ludwiga Feuerbacha, který se domníval, že „člověk je to, co jí“.
Mnoho Ježíšových podobenství se týká v Bibli hostiny. Začíná to prvním zázrakem
na svatební hostině v Káně, kde podle biblických archeologů bylo vytvořeno z vody asi
600 l vína a končí, když Ježíš s učedníky uzavírá tzv. Novou smlouvu při židovské
velikonoční večeři. Tu bylo nutno slavit vždy v okruhu nejbližších, nikdo ji nesměl
slavit sám. Během této večeře každý musel vypít čtyři kalichy vína, které byly spojeny
s modlitbou, čtením a požehnáním. Právě při třetím kalichu udělal Ježíš náhle změnu –
změnu, kterou opakuje kněz při každé mši svaté. Změnu, při které ukryl největší
tajemství svého vlastního těla a své krve do chleba a vína. A tak v centru křesťanské
bohoslužby je něco tak prostého, jako je chléb a víno. To mimo jiné ukazuje, že cesta
k Bohu nevede jen přes soukromá rozjímání a modlitby, ale také skrze vzájemné sdílení
jídla.
Boží tělo a krev jsou zakladatelem křesťanství ustanoveny jako posila na cestu. Proto
v minulosti a někdy i v dnešní době je oslava Božího těla spojena s tzv. procesím, tedy
průvodem s monstrancí, doprovázeným modlitbou a dechovkou či jiným vhodnějším či
nevhodnějším hudebním doprovodem. Takováto akce nemá být projevem nějaké
katolické megalomanie či zbožného exhibicionismu, ale daleko více jí sluší děkovný
a prosebný charakter. Procesí je zajímavý jev, a to nejen nábožensky, ale i obecně
lidsky. Když komunisté v minulosti zakázali průvody Božího těla, tak zavedli
prvomájové průvody s alegorickými vozy, reagovali tak zřejmě na obecně lidskou
potřebu.
Procesí velmi pěkně vystihuje charakter křesťanů jako putujícího Božího lidu
a připomíná jim jejich postavení ve světě. Uvědomit si, že křesťan je člověkem na cestě,
je možná prospěšnější, než jen se soustředit na to, kdo má či nemá pravdu a kdo čemu
nejlépe rozumí. Posilu na tuto cestu křesťané přijímají vždy ve společenství těch, kteří
jsou spojeni vírou, nadějí a láskou. Každá mše svatá proto končí posláním předat tyto tři
ctnosti ostatním. Pokud by tak křesťané ale v praxi nečinili, pak je asi lepší, dát si
páreček v rohlíku.
Převzato z blogu Pavla Konzbula
pomocného biskupa brněnské diecéze
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Duch svatý
Když se podíváme na logo Roku biřmování (a bylo tomu tak i u loga Roku křtu),
vidíme, že autorka vychází ze symboliky holubice. Právě holubice je jeden
z nejznámějších symbolů Ducha svatého. A žádná svátost se bez něj nemůže uskutečnit.
Co všechno tento symbol znamená?
Na prvním místě nás možná napadne, že
holubice je symbolem míru a pokoje.
A platí to i o Duchu svatém. Jeho přítomnost
v duši člověka poznáme podle mírnosti, s jakou
jedná
a pokoje, který vyzařuje. Kde Duch svatý schází,
tam člověku vládne neklid a vznětlivost. Člověk
bez ducha svatého vychází jen sám ze sebe, není
schopen své vášně překonávat.
Dále slouží holubice jako posel. Když končila
biblická potopa, byla holubice poslem dobrých
zpráv. I Duch svatý je nositel Božích poselství.
V souvislosti
s jeho
působením
hovoříme
o vnuknutích. Evangelisté a svatopisci například napsali z vnuknutí Ducha svatého
knihy Písma.
A co my? Každé školou povinné dítě vám řekne, že člověka napadají dobré i špatné
myšlenky. Ty mohou vycházet z nás, ale mnohdy mohou být ovlivněny působením
Zlého ducha nebo Duchem Božím. Duch svatý nám vnuká, co nám chce sdělit Bůh.
Ke slyšení jeho hlasu je třeba se ztišit, on nekřičí, nepřesvědčuje. Tato vnuknutí Ducha
svatého přinášejí nejen Boží rady, ale vůbec poznání samotného Boha. Toto poslání
Ducha svatého prorokoval i Ježíš, který řekl: „Budu prosit Otce a dá vám Přímluvce …
ten vás uvede do celé pravdy.“ Když chce člověk opravdově Boha poznat, potřebuje
Ducha svatého.
Co dělat, aby i v nás Duch svatý působil? Vše je dílem spolupráce Boha a člověka.
Bůh čeká na naše ano, na naši touhu, na krok naší vůle, kterou plně respektuje. Bůh
už svůj krok udělal jako první, ten další je na nás. Mluvili jsme o symbolu holubice.
Je to symbol čistoty a nevinnosti, míru a pokoje. Naším krokem je tedy zřeknutí se zla.
Vzbuzení lítosti na hříchy, odpuštění. Povolit sevřené pěsti a nastavit dlaň. I když to
bude těžké, Boží Duch nám pomůže. Zastavme se a ponořme se do modlitby, v tom je
naše síla.
Když se mluví o modlitbách k Duchu svatému, hovoří se často o tzv. vzývání Ducha
svatého. Tato modlitba spočívá v tom, že upřímně a rozjímavě prosíme: „Přijď Duchu
svatý a smiluj se nade mnou.“ Taková modlitba nám přinese klid nitra, jako když se
uklidní mořská hladina, aby se v ní odráželo nebe. Takto budeme schopní zrcadlit nebe –
stávat se dokonalejším Božím obrazem. Když chceme uklidit, musíme nejdříve vpustit
do místnosti světlo a čerstvý vzduch. Takové vzývání Ducha svatého je právě takovým
vyvětráním a osvícením, abychom lépe viděli na svůj vnitřní úklid. Proto máme vzývat
Ducha svatého, kdykoli zpytujeme svědomí, začínáme nějakou práci, vstupujeme do
modlitby, kterou chceme prožít s radostí.
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Víra bez Ducha svatého je jako vztah bez lásky. Mnoha křesťanům schází tento svěží
radostný prožitek Boží přítomnosti, protože ještě nepozvali Ducha svatého do svého
života. Udělejme krok víry. Zřekněme se zla, všech překážek, které jsme si kolem sebe
nastavěli a pokorně vzývejme Ducha svatého. A Bůh nám odhalí svou laskavou, milující
tvář. Dovolme Duchu svatému, aby zklidnil bouře našeho srdce, aby vnesl světlo a svěží
vánek do temných zákoutí našeho nitra.
(převzato z internetu)

Ve všem Tě potřebujeme
(modlitba k Duchu svatému)
Bože Duchu svatý, který z Otce i Syna vycházíš, přijď a zůstávej v nás.
Ve všem Tě potřebujeme.
Bez Tebe nemůžeme konat nic dobrého.
Přijď a zůstávej v nás, abys nás osvítil, ať prohlédneme prolhanost Zlého,
klamání světa i svou vlastní faleš.
Přijď a zůstávej v nás, abys nás upevnil ve svatosti, povzbudil v trpělivosti a posílil
v odevzdávání všech našich tužeb.
Přijď a zůstávej v nás, abys nás utěšil v každém našem soužení.
Vždyť jen skrze Tvou pomoc můžeme žít svatě, vyhýbat se hříchu
a nakonec vstoupit smrtí do života věčného,
kde budeme chválit Tebe, Otce i Syna.

(sv. Jiří Preca (1880-1962), převzato z www.karmel.cz)
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MYŠLENKY NA MĚSÍC DUBEN
FRANCISCO FERNÁNDEZ CARVAJAL

ROZMLUVY S BOHEM
PAULÍNKY 2012

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Bůh nám dává dny, jeden po druhém, abychom je vyplnili svatostí.
Pánu sloužíme pokaždé, když se snažíme příkladně plnit své povinnosti.
Prosme Nejsvětější Trojici, aby nám udělila milost prožívat okamžiky každého dne
se srdcem plným lásky, jako by to byl poslední den našeho pozemského života.
Solí země budeme tehdy, pokud budeme denně živit vztah s Pánem, pokud
budeme se stále větší vírou a láskou přistupovat ke svátosti eucharistie.
Z tohoto světa si každý odnese pouze zásluhy za dobré skutky a dluhy za hříchy.
Láska k Bohu se projevuje důvtipem, činorodostí, snahou ve všem nacházet
příležitost projevit lásku Bohu a sloužit druhým.
Musíme stát nohama na zemi. Žijme uprostřed světa, jak si žádá křesťanské
povolání, ale nezapomínejme, že jsme poutníci se zrakem upřeným na Krista
a jeho království.
Abychom mohli sloužit, musíme být odborníky ve své profesi, v práci, kterou
vykonáváme.
Na Kristovu výzvu „následuj mě“ nelze odpovídat průměrností, on nechce jen
„napůl odevzdané“ učedníky kladoucí si podmínky.
Kdo je věrný Kristu, tomu je navždy přislíbeno nebe. Do věčnosti půjdeme
v doprovodu Ježíše.
Každý náš den je bílý list papíru, který můžeme popsat úžasnými věcmi nebo jej
znehodnotit chybami a skvrnami.
Nemůžeme čekat na zvláštní okolnosti, abychom se posvěcovali. Bůh k nám
přichází a hledá dobré skutky ve chvílích nemoci, při běžné práci, když máme
povinností nad hlavu i tehdy, když vše probíhá tak, jak má.
Bůh neodpírá pomoc tomu, kdo dělá, co může.
Aby mohla láska růst a vůbec přežít, musí se projevovat skutky.
Snaha ve všem hledat Boží slávu nám dává zvláštní sílu v těžkostech a souženích.
Kristův příklad nás všechny vede k pracovitosti, srdečnosti, radosti, optimismu,
ochotě při plnění povinností.
Pokud budeme věrně plnit Boží vůli v drobnostech, zvykneme si ve všem vidět
působení Boží prozřetelnosti.
Mše svatá je středem křesťanského života. A právě ve mši svaté vždy nalezneme
zdroj štěstí, nevyčerpatelné radosti a pokoje.
Radost, která naplnila Pannu Marii o velikonoční neděli, prosytí také nás, pokud
dokážeme stavět Pána doprostřed svého života.
Nejsme Kristovými učedníky jen v určitou dobu nebo v určité dny. Skutečnost,
že jsme Kristovi učedníci, v našem životě ovlivňuje naprosto všechno.
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21. Přestat milovat Boha znamená dát se cestou, kde jeden ústupek má za následek
druhý, neboť kdo se proviňuje vůči Pánu, nezůstane u jednoho hříchu, ale je
naopak nucen souhlasit s hříchy dalšími.
22. Láska k Bohu a opravdová láska k bližnímu mají svůj zdroj v modlitbě,
ve svátostech a v ustavičném boji o odstranění našich nedostatků.
23. Nestačí, aby určitá činnost byla dobrá (práce, modlitba…), ale musí být také dobře
dokončena.
24. Aby bylo něco ctností, je třeba dát si pozor na dvě věci: na to, co se dělá
a na způsob, jakým se to dělá.
25. Abychom mohli důstojně sloužit druhým, je nutné umět ovládat sami sebe.
26. Pán zvláštním způsobem uděluje své milosrdenství skrze svátost smíření, kde nás
očišťuje od hříchů, bere do náručí, uzdravuje nás, omývá nám rány, ulevuje
od bolesti, dává nám nový život.
27. Abychom mohli pomáhat lidem, se kterými se setkáváme, nestačí jen povrchní
znalost cesty. Je třeba po ní jít, znát překážky, je nutné denně se osobně setkávat
s Ježíšem.
28. Vlažnost rezignuje před sebemenší těžkostí, dělá z komára velblouda, zatímco
láska k Bohu dělá z hory zrnko písku, proměňuje duši a dodává netušené
schopnosti.
29. Všichni potřebujeme Krista jako vzor, učitele, lékaře, spasitele a dárce života.
Bez něj nezmůžeme nic, zato s ním jsme schopni všeho.
30. Člověk své srdce mnohdy začíná chránit tím, že hlídá zrak.
Myšlenky byly sestaveny v Pastoračním domě Velehrad v Itálii
ve spolupráci s Arcibiskupským gymnáziem v Kroměříži.

Pořad bohoslužeb v červnu 2017 – farnost Újezd
1. června : Čtvrtek

Za + rodiče Ladislava a Annu Olejníkovy, + rodinu
a dar zdraví
Za + manžela Josefa Drgu, Marii Slavíčkovu,
rodiče Drgovy, Josefa Ďulíka a živou rodinu
Za + Helenu Číčelovu, jejího syna Stanislava,
+ rodiče Číčelovy a Urbaníkovy, duše v očistci
a ochranu Boží pro živé rodiny

SJ

6.30 Új.:
16.00 Lo.:

Za zemřelou Lidmilu Trčkovou a živou rodinu
Za + Jitušku Ševečkovu, Bohumilu a Václava
Šedivkovy, Jiřinu a Miloslava Podešvovy

ŠF

7.00
8.15
9.40
11.00

Za + Jitku Machů (výroční mše sv.)
Za + rodiče Kučerovy, dvě sestry a švagry
Za farníky (sv. křest)
Za rodiče Pavelkovy, jejich děti, vnuky, vnučku,
tři zetě, dvoje stařečky, duše v očistci, Boží
pomoc a ochranu Panny Marie pro celou rodinu

18.30 Dr.:

Sv. Justina, mučedníka

2. června : Pátek
Sv. Marcelína a Petra,
mučedníků

15.30 Új.:
18.30 Sl.:

První pátek
v červnu
3. června : Sobota
Sv. Karla Lwangy
a druhů, mučedníků

4. června : Neděle
Slavnost
SESLÁNÍ
DUCHA
SVATÉHO

Život farností číslo 6/2017

Új.:
Sl.:
Új.:
Dr.:

KA
SJ
AM
MJ

Stránka 20 z 28

5. června : Pondělí
Sv. Bonifáce, biskupa
a mučedníka

17.30 Új.:

Za rodiče Mozgvovy, dceru, živou a + rodinu

6. června : Úterý

18.30 Dr.:

Za + rodiče Marcaníkovy, děti, celou + rodinu,
za kněze, k Duchu svatému za vyslyšení modlitby
pro živou rodinu

17.30 Új.:

Za zemřelé rodiče Stružkovy, Marii Hlavicovou,
prarodiče, ostatní příbuzné a Boží požehnání pro
živou rodinu
Za + Karla Kostku, rodiče Petrů, Františka
Kolaříka a ochranu Boží pro živou rodinu

Sv. Norberta, biskupa

7. června : Středa
Ferie
18.30 Sl.:
8. června : Čtvrtek
Svátek Ježíše
Krista, nejvyššího
a věčného kněze,

18.30 Dr.:

Za + rodinu Kořenkovu, Sucháčkovu, stařečky,
Josefa Kořenka, sestru Boženu, duše v očistci
a ochranu a pomoc Boží pro živé rodiny

15.30 Új.:

Za rodiče Šomanovy, Machů, dar a zdraví
pro živou rodinu
Za + Miloslava Fiodora, syny, rodiče z obou stran,
stařečky, rodinu Majzlíkovu, duše v očistci
a pomoc Panny Marie pro živé rodiny

OS

MJ

Sv. Medarda, biskupa

9. června : Pátek
Sv. Efréma
Syrského, jáhna
a učitele církve

18.30 Sl.:

6.30 Új.:
10. června : Sobota
Sobotní památka
Panny Marie

16.00 Lo.:
18.00 Dr.:
18.00 Új.:

11. června : Neděle
Slavnost
NEJSVĚTĚJŠÍ
TROJICE

7.00 Új.:
8.15 Sl.:

Sv. Barnabáše, apoštola

9.40 Új.:

1. sv. přijímání dětí

12. června : Pondělí
Ferie

17.30 Új.:

13. června : Úterý
Sv. Antonína z
18.30 Dr.:
Padovy, kněze a uč.
církve
17.30 Új.:
14. června : Středa
Ferie

Život farností číslo 6/2017

18.30 Sl.:

Za + rodiče Čechovy, Čevelovy, jejich sourozence
a Boží požehnání pro živou rodinu
Za + rodinu Remešovu, dar zdraví a ochranu Panny
Marie pro živé rodiny
Za + rodiče Častulíkovy, prarodiče z obou stran,
snachu Blanku a Boží požehnání pro živou rodinu
Večer chval
Za + Františka Belžíka (výroční mše sv.)
Za + rodiče Hlavičkovy, jejich rodiče, sourozence,
duše v očistci a dar zdraví pro živou rodinu
Za děti prvokomunikanty a jejich rodiče
Za Antonína Krajču, rodiče Helisovy, Rošťanské,
Kamenčákovy a jejich děti

KA

ŠF

KA
SV

SJ

Za + Antonína a Marii Běloňovy, živou a + rodinu
Běloňovu, Daňkovu, a Boží pomoc pro živé rodiny
Za + Františku a Jana Černobilovy, + rodiče
a sourozence, syna Petra, duše v očistci a Boží
ochranu pro živé rodiny
Za rodiče Kořenkovy, dcery, syny, zetě
a za nemocnou osobu, za dar zdraví pro živé rodiny

OS
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6.30 Új.:
15.30 Új.:
15. června : Čtvrtek
Slavnost TĚLA
17.00 Dr.:
A KRVE PÁNĚ
(Boží tělo)
18.30 Sl.:
Sv. Víta, mučedníka

15.30 Új.:

Za + Stanislava Greschnera, rodiče Greschnerovy,
rodiče Plškovy a duše v očistci
Za + rodiče Stružkovy, děti, tři zetě, vnuka,
vnučku a celou + rodinu Stružkovu a Ročákovu
Za + rodiče Váňovy, syna, vnuka, rodinu
Strnadovu, dar zdraví, Boží pomoc a ochranu
Panny Marie pro živou rodinu

8.15 Sl.:
9.40 Új.:

Za + Ladislava Ambrůze, bratra Miroslava,
rodiče Ambrůzovy, Janků, rodinu Černobilovu
a ochranu Boží pro živou rodinu
Za zemřelé Marii a Josefa Změlíkovy, jejich
rodiče, Jana Marka, duše v očistci, dar zdraví
a Boží požehnání pro živou rodinu
Za + Milana Štefka (výroční mše sv.)
Svatební mše sv.
Svatební mše sv.
Za + Miladu a Václava Šimákovy a Boží
požehnání pro živou rodinu
Za rodinu Barcuchovu, Smolkovu, Libenskou,
dar zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu
Za + rodiče Františku a Františka Hlavičkovy,
dceru Jindřišku, zetě Jaroslava, snachu Marii
a Boží pomoc pro živou rodinu
Za + Marii Hlavenkovu (výroční mše sv.)
Za + Boženu Sochorovu (výroční mše sv.)

19. června : Pondělí 17.30 Új.:
Sv. Jana Nepomuka
Neumanna, biskupa

Za + rodiče Machů, dceru Marii, vnuka Zdenka,
zetě, Marii Ambrůzovu, stařečky z obou stran
a dar zdraví pro živou rodinu

16. června : Pátek
Ferie

18.30 Sl.:

17. června : Sobota
Sobotní památka
PM

6.30
10.30
11.30
16.00

Új.:
Új.:
Új.:
Lo.:

18.00 Dr.:
18. června : Neděle
11. neděle
v mezidobí
Průvod
Božího Těla

20. června : Úterý
Ferie

7.00 Új.:

18.30 Dr.:

21. června : Středa 17.30 Új.:
Sv. Aloise,
18.30 Sl.:
řeholníka
22. června : Čtvrtek
Sv. Jana Fishera,
17.00 Dr.:
Tomáše Mora, sv.
Paulina Nolanského
15.30 Új.:
23. června : Pátek
Slavnost
NEJSVĚTĚJŠÍHO
SRDCE JEŽÍŠOVA

Život farností číslo 6/2017

18.30 Sl.:

KA
SJ
AM
MJ

KA

SJ

ŠF
SV
AM
OS
KA

Za + Jana Jarušku, + sourozence, rodiče z obou
stran nemocnou osobu, d. p. Dr. Jaroslava
Studeného, duše v očistci, dar zdraví a ochranu
Panny Marie pro živou rodinu
Za + Anežku a Ladislava Rodeovy a Josefa Švarce
Za + manžela, + rodinu Váňovu, Čechovu, dar
zdraví a Boží požehnání doma i v cizině

MJ

Na poděkování Pánu Bohu
Za + Aloise Buriánka, jeho rodiče, rodiče
Kořenkovy, Františka Bartoše, Stanislava
Buriánka, Boží pomoc a ochranu Panny Marie
pro živou rodinu
Za + Františka Malotu, + příbuzné a Boží
požehnání pro živé rodiny

ŠF
OS
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11.00 Új.:
15.00 Új.:
Slavnost NAROZENÍ 16.00 Lo.:
24. června : Sobota
SV. JANA
KŘTITELE

18.00 Dr.:

25. června : Neděle
12. neděle v
mezidobí
Pouť na Ploštině

7.00 Új.:
8.15 Sl.:
10.30 Pl.:
17.30 Új.:

26. června : Pondělí
Sv. Jana a Pavla,
mučedníků

27. června : Úterý

Za + Annu Belhovou (výročí nedožitých 80 let),
+ manžela Františka Belhu, rodiče z obou stran,
+ Františka Žálka, syna Fratiška a Lubomíra,
rodinu Machalovu, Žálkovu a dar zdraví
pro živou rodinu
Za + Josefa Bodláka, rodiče z obou stran, duše
v očistci, dar zdraví a Boží požehnání pro živou
rodinu

17.30 Új.:

Za Ladislava a Boženu Janošovy, syna Josefa,
živou a zemřelou rodinu Janošovu a Machů

Sv. Ireneje, biskupa
a mučedníka

18.30 Sl.:
6.30 Új.:
29. června : Čtvrtek 15.30 Új.:
Slavnost
SV. PETRA
17.00 Dr.:
A PAVLA,
APOŠTOLŮ

30. června : Pátek
Výročí posvěcení
olomoucké
katedrály

Za + Josefa Kořenka (výroční mše sv.)
Za živou a zemřelou rodinu Svobodovu, Kónovu
a Tormovu
Za umučené na Ploštině a jejich příbuzné

18.30 Dr.:

Sv. Cyrila
Alexandrijského,
biskupa

28. června : Středa

Svatební mše sv.
Farní den
Za + Svatopluka Andrýska, rodiče z obou stran
a celou rodinu
Za + rodinu Tichou, dva zetě a Boží požehnání
pro živou rodinu

18.30 Sl.:
15.30 Új.:

18.30 Sl.:

Sv. prvomučedníků
římských

Za + rodiče Frýželkovy, dva syny, + rodinu
a Boží požehnání pro živou rodinu
Za + Vojtěcha Zádrapu, jeho + rodinu, +
Miloslava Machů, otce, + rodinu Machů a duše
v očistci
Na poděkování Pánu Bohu za dar zdraví, Boží
požehnání, + manžela, ochranu Panny Marie
a duše v očistci
Za + rodiče a prarodiče Váňovy, dar zdraví
a Boží požehnání pro živou rodinu

SV
SJ
AM
KM
ŠF

SJ

KA
MJ
AM
SV

SJ

Pořad bohoslužeb - farnost Horní Lhota
1. června: Čtvrtek
Památka sv. Justina,
mučedníka

16:00 HL

2. června: Pátek
1. pátek v červnu;
Památka sv. Marcelina
a Petra, mučedníků

16:00 HL Za + rodiče Mottlovy, dar zdraví a ochranu
pro * rodinu

Život farností číslo 6/2017

Za + rodinu Šenovskou, Hlavicovu, duše v očistci,
dar zdraví a ochranu pro * rodiny

17.30 DL Za dvoje + rodiče, jejich + děti, za duše v očistci,
dar zdraví a ochranu pro * rodinu
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3. června: Sobota
1. sobota v červnu;
Památka sv. Karla Lwangy
a druhů, mučedníků

4. června: Neděle
Slavnost
Seslání Ducha Svatého

8.00 DL

Na úmysl dárce

17:30 HL Za členy živého růžence ze Sehradic
9:00 HL

Za * a + farníky

10:30 DL Za + Milana Žáčka, jeho rodiče, tchána, dar zdraví
a ochranu pro * rodinu

5. června: Pondělí
Památka sv. Bonifáce,
biskupa

17:00 SE

Mše svatá a mariánské večeřadlo (P. Jaroslav Stříž)

7. června: Středa

17.30 DL

Za těžce nemocného syna

8. června: Čtvrtek
Svátek Ježíše Krista,
nejvyššího a věčného
kněze

16:00 HL Za Josefa Martykána, bratra Miroslava, rodiče
Martykánovy a Kolduškovy, sestru Františku
Rafajovu, pomoc a ochranu pro * rodiny

9. června: Pátek

17.30 DL Za + manželku, duše v očistci a za celou * rodinu

6. června: Úterý
Památka sv. Norberta, biskupa

Památka sv. Efréma Syrského,
jáhna a učitele církve

10. června: Sobota

17:30 HL Za + Františka Mikulce, syna, rodiče z obou stran,
duše v očistci, za dar zdraví a ochranu pro celou *
rodinu
8:45 HL

11. června: Neděle
Slavnost
Nejsvětější Trojice

12. června: Pondělí

Za + Václava Žáčka, rodiče, dar zdraví a ochranu
pro celou * rodinu

10:00 DL Za+ Luboška a Michalku Barcuchovy, + rodiče
Annu a Aloise Petrů, duše v očistci a ochranu
pro rodinu Barcuchovu
18:00 SE

Za * a + farníky

13. června: Úterý
Památka sv. Antonína
z Padovy, kněze a učitele
církve

17:30 HL Za dar víry, naděje a lásky pro mladé rodiny
s prosbou o ochranu

14. června: Středa
15. června: Čtvrtek

16:00 HL

Za * a + farníky

16. června: Pátek

17.30 DL

Na poděkování za 60 let života, s prosbou o požehnání
a ochranu Panny Marie pro celou rodinu

17. června: Sobota

17:30 HL Za děti, které byly v minulém roce 1. svatého
přijímání a za jejich rodiče

Život farností číslo 6/2017
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18. června: Neděle
Slavnost Těla a krve Páně;
Průvod v Horní Lhotě

Za muže naší farnosti
Za muže naší farnosti

19. června: Pondělí

18:00 SE Za + Karla a Ludmilu Máčalovy, jejich rodiče,
syna Karla, dvě manželky, dceru a za duše v očistci

20. června: Úterý

17.30 DL Na poděkování za 10 let kněžského života P. Romana

21. června: Středa
Památka sv. Aloise, řeholníka

22. května: Čtvrtek

17.30 HL Za + Emílii Žáčkovu, dva manžely, jejich rodiče
a sourozence, dceru Helenu, syna Václava a jeho
manželku

23. června: Pátek
Slavnost Nejsvětějšího
Srdce Ježíšova

17.30 DL Na poděkování za dar života a všechny
obdržené milosti

24. června: Sobota
Slavnost Narození
sv. Jana Křtitele

8:00 DL Za * a + farníky
17.30 HL Za Josefa Máčalíka, Bohumila a Miladu Maňasovy,
dceru Miladu, dar zdraví a ochranu pro * rodinu
9.00 HL

25. června: Neděle
12. neděle v mezidobí

Za + Petra, Marii a Františka Ulrichovy
a za celou * a + rodinu

10.30 DL Za + Jaroslava a Ludmilu Máčalovy, jejich rodiče,
sourozence a za ochranu pro * rodinu
26. června: Pondělí

18:00 SE

Za * a + rodinu Manduchovu, Novosadovu,
Roubalíkovu, Váňovu a za duše v očistci

27. června: Úterý
28. června: Středa
Památka sv. Ireneje, biskupa
a mučedníka

16.00 HL Za Oldřicha Kuželu, bratra, rodiče, dar zdraví
29. června: Čtvrtek
a požehnání pro * rodinu
Slavnost sv. Petra a Pavla,
apoštolů
17.30 DL Za + rodinu Zádrapovu, Zichovu, Jaroslava
Zajíčka a dary Ducha svatého pro * rodinu
30. června: Pátek
Svátek Výročí posvěcení
katedrály

17.30 DL Na poděkování za školní rok

Volné mše svaté ve farnosti Újezd si můžete objednat nejlépe e-mailem, když na našich
webových stránkách www.farnostujezd.cz na horní rám kliknete na nápis Mše 2017
a tam vyplníte objednávkový lístek. Tam také najdete aktualizovaný kalendář farností.
Ve farnosti Horní Lhota se objednávají mše svaté podle pokynů otce Jiřího Ševčíka.
Život farností číslo 6/2017
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ZPRÁVY A INFORMACE
P. Kodet ve Zlíně. V sobotu 17. června 2017 se koná v Kongresovém centru ve Zlíně
jednodenní duchovní obnova s P. Vojtěchem Kodetem na téma Jak být solí země
a světlem světa. Program: Modlitba chval, promluvy, mše svatá a adorace. Cena 100,Kč, možnost zajištění oběda (90,- Kč). Během dne bude možnost přistoupit ke svátosti
smíření nebo k duchovnímu rozhovoru s knězem. Přihlašovat se na tuto akci je možné
prostřednictvím registračního formuláře na www.duchovniobnova.cz, (kde je také více
informací) nebo osobně v prodejně VENI na Sadové ulici ve Zlíně do 10. června 2017.
Pouť na Velehrad. Na začátku prázdnin nás ještě čekají Dny lidí dobré vůle na
Velehradě s tradiční poutí ke svatým Cyrilu a Metoději. Tentokrát bude výjimečným
hostem kardinál Marc Ouellet, prefekt kongregace pro biskupy.
Program hlavní pouti:
Úterý 4. července:
7:00 Mše sv.
16:00 Mše sv. pro vozíčkáře
19:30 Koncert lidí dobré vůle
23:00 Půlnoční mše sv. - biskup
Středa 5. července:
6:30 Mše sv. - za farníky
7:30 Mše sv. - provinciál
Tovaryšstva Ježíšova
8:30 Mše sv. - novokněží
9:40 Růženec v bazilice
10:30 Mše sv. na nádvoří
- biskupové Moravy
a Čech
15.00 Mše sv. byzantsko
-slovanského ritu

Letní pouť ke kapličce sv. Františka. V minulém roce byla obnovena kaple sv.
Františka na lesní cestě mezi Újezdem a Vizovicemi. Bylo dohodnuto, že také
v následujících letech se sejdeme v letním období k modlitbě u této kaple. Letošní rok se
tato pouť uskuteční za příznivého počasí v neděli 23. července v 15.00 hodin odpoledne.
Exercicie pro děvčata. Ve dnech 6.– 9.7.2017 se uskuteční v Kroměříži, klášteře sester
vincentek Aktivní exerciie, netradiční duchovní obnova pro dívky ve věku 11 – 16 let
s názvem Kráčet životem s Bohem. Vede SR. M. Petra Součková, kontakt:
petra@vincentky.cz, více informací na www.vincentky.cz.
Nabídka zaměstnání. Pastorační dům Velehrad v Itálii (www.pdvelehrad.cz) hledá
na volnou pracovní pozici pastoračního asistenta – správce (údržba a provoz domu).
Nástup možný ihned. Podmínky: praktikující katolík, časová flexibilita, spolehlivost,
samostatnost, schopnost spolupracovat v týmu, kultivované vystupování, dobré
komunikační schopnosti, aktivní a zodpovědný přístup k práci, technická a manuální
zručnost, zkušenost v řízení motorových vozidel sk. B, znalost německého jazyka
výhodou. Přihlášky je možné zasílat na e-mailovou adresu: info@pdvelehrad.cz
K přihlášce je nutné připojit: životopis, motivační dopis, doporučení kněze, doklad
o nejvyšším dosaženém vzdělání.
Život farností číslo 6/2017
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Hlavní valašská pouť na Ploštině
U příležitosti 72. výročí vypálení Ploštiny
a konce druhé světové války
Vás srdečně zveme na

„Valašskou pouť
na Ploštině
která se uskuteční

v neděli 25. června 2017
Mše svatá na Ploštině

v 11.00 hodin
Autobus ze Slopného v 10.00 hodin a zpět
po skončení mše svaté bude zajištěn.

@@@

SKUPINY ÚKLIDU
kostelů újezdské farnosti v červnu 2017
__________________________________________________________________

Dat. : Újezd : Drnovice : Slopné :
_____________________________________________

3.6.:
10.6.:
17.6.:
24.6.:
1.7.:

13.
rodiče.
14.
15.
16.

6.
7.
8.
9.
10.

13.
14.
15.
1.
2.

----------------------------------------------------------------------------------------ŽIVOT FARNOSTÍ Měsíčník farností. Vydává: Římskokatolická farnost v Újezdě
a Horní Lhotě pro vnitřní potřebu svých farníků. Adresa: Římskokatolická farnost 763
25 Újezd u Val. Klobouk č. 5, tel./fax: 577350293; mobil: 731619849; farář 603154041;
kaplan: 731402040;mail: rkf.ujezd @volny.cz. Webové stránky: www.farnostujezd.cz;
www.farnosthornilhota.cz. Uzávěrka vždy dvacátého dne předcházejícího měsíce.
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