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Prázdniny se přiblížily
Konec školního roku je zde a všichni, malí i velcí, školáci, studenti
i učitelé, se těší na zasloužené dny volna a odpočinku.
Nastane „prázdninový režim dne“, mnozí si rádi pospí, více času stráví nad
zajímavou knihou, jiní budou poznávat krásy naší přírody v blízkém i dalekém
okolí, někteří se chystají k moři, …
I v těchto dnech je potřeba nezapomínat na modlitbu - a k tomu můžeme
využít následující text.
MODLITBA NA PRÁZDNINY

Jsem šťastný, mám volno. Čas pro sebe, čas pro Tebe.
Očekávám mnoho – slunce, oblaka, vítr, vodu, dálky, přátele.
Otevři mi oči pro krásu svého světa, dej mi
pozorný sluch pro hlas stvoření.
Děkuji ti za dny volnosti. Dej, ať nasbírám sílu,
abych byl laskavější.
Setkám se s lidmi, blízkými i cizími,
děkuji Ti a prosím tě, abych jim dovedl naslouchat,
abych se přiblížil jim i jejich světu, abych jim
porozuměl, neboť mám čas.
Dej mi slova a činy, které dávají radost.
Na všech cestách ať je se mnou Tvá láska.
Dej, ať se vrátím domů bohatý zkušenostmi a novou silou.

Alfonso Pereira: Myšlenky a modlitby
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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 červenec 2017:

Úmysl všeobecný: Bude vyhlášen později
Úmysl misijní: Odloučení od víry. Za naše bratry, kteří se víře odcizili, aby i skrze naši
modlitbu a evangelní svědectví mohli znovu objevit blízkost milosrdného Pána a krásu
křesťanského života.
Úmysl národní: O sílu k hlásání evangelia, protože mnoho našich bratří žije bez síly,
světla a útěchy plynoucích z přátelství s Ježíšem Kristem, bez společenství víry, které
je přijímá, bez horizontů a smyslu života (EG, č. 49).

Z FARNÍCH MATRIK :
Do společenství víry jsme v červnu 2017 skrze svátost křtu přijali:
Eliška Kuželová
Anna Kamenická
Jonáš Adámek
Rozárie Barcuchová
Jan Kamenický

Horní Lhota
Dolní Lhota
Vysoké Pole
Vysoké Pole
Dolní Lhota

V červnu 2017 začali svou společnou cestu před Božím oltářem:
Jan Slíva
Simona Bajáková

Sehradice
Turzovka

Jaroslav Naňák
Michaela Martinková

Návojná
Vys. Pole

Petr Kamenický
Markéta Kamenická

Dolní Lhota
Dolní Lhota

Milan Bodlák
Veronika Machů

Drnovice
Vys. Pole

Květoslav Gronych
Barbora Václavíková

Slavičín
Vys. Pole

V měsíci červnu 2017 odešli na věčnost a byli pohřbeni:
16. června
Jana Tichá
Drnovice 105
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59 let

28. června
Marie Jakůbková
Vysoké Pole 235

88 let
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Den slovanských věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje
5. července si připomínáme působení svatého
Cyrila a Metoděje na Velké Moravě. V rámci své
křesťanské misie v druhé polovině 9. století se
u nás zasadili o užívání staroslověnštiny
jako bohoslužebného jazyka. Cyril také vytvořil
nejstarší slovanské písmo - hlaholici. Cyril
a Metoděj svým působením na Velké Moravě
položili základy českého státu. Dnes jsou oslavováni
jako hlavní patroni Moravy. V roce 1980 je
papež Jan
Pavel
II. prohlásil
také
za spolupatrony Evropy. Jako světce je uznává
katolická i pravoslavná církev.
Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje
je státním svátkem. Svátek se slaví nejenom
v Česku, ale také na Slovensku.
Až do roku 1863 se jako Den slovanských
věrozvěstů Cyrila a Metoděje označoval 9. březen
(tradice svátku sahá až do 14. století). V roce 1863
však papež Piem IX. stanovil pro oslavy tisíciletého výročí příchodu bratří na Moravu
5. červenec. Tento termín nemá z historického hlediska zřejmě s životem a působností
Cyrila a Metoděje žádnou souvislost.
Cyril a Metoděj Bratři ze Soluně, jak se také slovanským věrozvěstům Cyrilovi
a Metodějovi říká, dorazili na Velkou Moravu na jaře roku 863. Byli sem vysláni
byzantským císařem Michaelem, který tak vyhověl žádosti knížete Rostislava. V té době
na Velké Moravě působili misionáři z východofranské říše, kteří však bohoslužby
vykonávali v latině. Rostislav chtěl na Moravu přivést duchovní, kteří by mohli šířit
křesťanství ve slovanském jazyce. Již v přípravách na svoji misii vytvořil Cyril pro
slovanský jazyk vlastní písmo. Do hlaholice pak spolu s bratrem přeložili řadu
liturgických textů. Jejich bohoslužby ve staroslověnštině zaznamenaly velký úspěch.
Jejich působení však provází boje o moc a ostré střety latinské a staroslověnské
koncepce.
Mladší Konstantin původně působil jako profesor filozofie. Řeholní jméno Cyril, pod
kterým je dnes známější, přijal až před svojí smrtí. Zemřel v roce 869 v Římě.
Metoděj, křestním jménem Michal, byl v mládí státním úředníkem, aby se posléze
stal mnichem, diakonem a nakonec i prvním moravsko-panonským arcibiskupem.
Po smrti svého bratra pokračoval v misii na Velké Moravě sám. Zemřel v roce 885.

Národní pouť Velehrad 2017 - středa 5. července
10.30 hod. – Slavnostní poutní mše svatá
Hlavní celebrant a kazatel: J.Em. Marc kardinál Ouellet, prefekt Kongregace pro
biskupy, koncelebrují čeští i zahraniční biskupové. Slavnostní mše svatá je přenášena
Českou televizí a Českým rozhlasem Praha.
Mgr. Jiřina Šenovská
Život farností číslo 7
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Poutní místa Evropy:

Ars – Francie
Ars leží ve Francii nedaleko Lyonu. Když pojedeme autem nebo autobusem z Lyonu
směrem na sever po břehu řeky Saony, asi po hodině jízdy se dostaneme do vesničky
Ars. Zde působil slavný farář, světec Jan Maria Vianney. V našem křesťanském
kalendáři má svátek 4. srpna na přesný den jeho úmrtí roku 1859. Je patronem všech
kněží. Jan Maria Vianney se narodil v roce 1786 jako syn zbožných sedláků. V roce
1925 jej Pius XI. prohlásil za svatého. Pocházel tedy z venkovské rodiny a vyrostl
za Velké francouzské revoluce. Chtěl se stát knězem a také tohoto svého cíle dosáhl,
ačkoliv ho to stálo mnoho námahy a ustavičného ponižování. Studoval velmi špatně, ale
upřímnou zbožností a přímluvou generálního vikáře se dočkal roku 1815 vysvěcení
na kněze. Faru v Arsu mu svěřili teprve v roce 1818, když se stále citelněji projevoval
nedostatek kněží. Tehdy mu bylo už 32 let.
Když přišel do Arsu, vládla v obci náboženská lhostejnost. Neběhal po ulicích, nic
nikomu nevyčítal a na nic si nestěžoval. Celé hodiny klečel v kostele před svatostánkem
a modlil se. To dělal celé dny. Pojedl jen to nejnutnější a ulehl vždy jen v noci na tři
hodiny. Ostatně jídával jen vařené brambory. Jan Maria Vianney nedbal na tělesné
vyčerpání a duševní vypětí. Jeho kněžský a osobní boj byl tvrdý, ale nakonec se všechny
námahy vyplatily. Neminula dvě léta a Ars se stal nejzbožnější obcí v celém lyonském
kraji. Neminulo 10 let a kostel v Arsu se stal cílem poutníků ze všech koutů Francie. Jan
Maria Vianney zpovídal i 16 hodin denně, aby uspokojil věřící. Mnozí čekali celé
hodiny, než na ně došla řada. Často zcela vyčerpaného a hladového ho museli
ze zpovědnice vynést. Po roce 1830 zde putovalo až 100 000 lidí ročně.
Nevyčerpatelnou trpělivostí, stálou dobrotou a v neposlední řadě svými nadpřirozenými
dary milosti – měl dar uzdravování a prorokování – se mu podařil zázrak. Jistě by se
radoval a v nebi se raduje z toho, že jeho bývalý malý kostelík je teď součástí krásné
velké kruhové baziliky. V bazilice po pravé straně u bočního oltáře odpočívá
ve skleněné schráně neporušené Vianneyovo tělo. Je patrné, že byl poměrně malé
postavy. Bazilika v dnešní podobě byla
vystavěna již za šest let po jeho smrti.
Zašel jsem si také do polí blízko Arsu,
kde najdete v životní velikosti sousoší Jana
Marie Vianneye a venkovského chlapce,
který mu ukazuje cestu do Arsu. Když
tehdy poprvé přišel do Arsu pěšky, bylo
velmi nevlídné mlhavé počasí. A svatý
kněz mu tehdy řekl: „Ty jsi mi ukázal
cestu do Arsu, a já ti zase ukážu cestu do
nebe.“
Také my prosme za všechny kněze, aby
byli také svatí a ukazovali nám cestu do
nebe.
Mgr. Václav Ulrich
Život farností číslo 7
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Godzone
(periodické okénko pro mladé)
Akce na měsíc červenec a srpen
30. 07. – 05. 08. RAFTcamp (Rajnochovice)
15.–20. srpna Celostátní setkání mládeže (Olomouc)

Celostátní setkání mládeže
Celostátní setkání mládeže probíhá v duchu světových dní mládeže a koná se v České
republice přibližně jednou za 5 let.
Pro koho
Setkání je určeno pro mladé lidi od 14 do 30 let, kteří chtějí prožít několik dní
ve společenství mladých lidí. (Horní věková hranice neplatí pro kněze, řeholníky,
řeholnice, spolupracovníky a výjimky na základě domluvy s Arci/Diecézním centrem
pro mládež).
Kdy a kde
V Olomouci od 15. do 20. srpna 2017. Hlavní pódium: Korunní pevnůstka.
Za kolik :
950 Kč - zvýhodněná cena při přihlášení do 31. 5. a přijetí platby na účet do 12. 6.
1 200 Kč - přihlášení do 30. 6. a přijetí platby do 14. 7.
1 400 Kč - přihlášení později
od 1 600 Kč - příspěvková cena na podporu setkání
2 900 Kč - reálná cena
Přihlášení
Přihlašovat se můžeš přes elektronickou přihlášku. Přihláška je závazná.
Na zadanou emailovou adresu Ti přijde potvrzovací email s ID kódem, který slouží jako
variabilní nebo specifický symbol a k ověření stavu Tvé přihlášky.
Stav své přihlášky si můžeš ověřit v záložce "Kontrola přihlášky".
V případě změn vyplněných údajů po odeslání přihlášky kontaktuj A/DCM ve své
diecézi.
Program
Program bude velmi pestrý a bohatý, takže si v něm může najít každý něco zajímavého:
např. setkání s přáteli a poznávání nových lidí, zajímavá témata přednášek, kvalitní
přednášející, nevšední slavení eucharistie, poutavé katecheze, osobní setkání s biskupy,
skvělá hudba, sport, kreativní dílny,…
Dokonce se chystá program i pro rodiny v sobotu 19. srpna 2017.
Motto
„Nebojte se!“
Život farností číslo 7
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Novinky:
Chystáme pouť na Svatý Kopeček a pak EXPO povolání a návštěvy olomouckých
klášterů.
Pouť rodin
V rámci Celostátního setkání mládeže zveme rodiče a rodiny s dětmi na Den s rodinami,
který se koná v sobotu 19. srpna 2017. Dopoledne bude katecheze a mše sv. Odpoledne
bude speciální program plný zamyšlení, kultury, umění, výstav.

Svatí z kalendáře
sv. Gorazd
27. července
Svatý Gorazd (asi 840–900) patří spolu
s Cyrilem, Metodějem, Klimentem, Angelárem,
Naumem a Sávou k tzv. sv. Sedmipočetníkům.
Pocházel z významné rodiny žijící
pravděpodobně poblíž Nitry (snad v místě
dnešní vesnice Močenok). Stal se žákem
Soluňských bratří a v roce 868 byl v Římě
spolu s dalšími jejich učedníky vysvěcen na
kněze. Pro své mimořádné vzdělání,
diplomatické schopnosti a také moravský původ
si jej před svou smrtí arcibiskup Metoděj
vyvolil za svého nástupce v čele moravské
církve. To však bylo v rozporu s kanonickým
právem, neboť nového arcibiskupa mohl
jmenovat pouze papež, a Metoděj zemřel dřív,
než mohl svůj postup obhájit. Nitranský biskup
Wiching volbu neuznal a u nového papeže
Štěpána V. navíc dosáhl zákazu slovanské
liturgie. Žáci Cyrila a Metoděje byli
pronásledováni, mučeni, vězněni a roku 886 vyhnáni z Velké Moravy.
Další Gorazdovy osudy nejsou spolehlivě doloženy, je ale možné, že ze země vyhnán
nebyl a po propuštění z vězení se pravděpodobně stáhl ke dvoru některého velmože.
Existují domněnky, že po smrti knížete Svatopluka při obnovení moravské církevní
organizace kolem roku 900 byl právě sv. Gorazd vysvěcen na biskupa a povýšen
na moravského arcibiskupa.
Po vpádu Maďarů do Karpatské kotliny počátkem 10. století byl pravděpodobně
nucen utéct do zahraničí. Historické prameny se však rozcházejí v určení místa jeho
dalšího působení. Je možné, že působil v Krakově na území dnešního Polska, Čechách
(existuje např. místní tradice, že byl zakladatelem Horažďovic, což může být ale pouze
lidová etymologie) nebo v Bulharsku (kam možná odešel s vyhnanci už v roce 886).
Právě v Bulharsku, kde je zařazen do seznamu svatých Sedmipočetníků, je jeho památka
Život farností číslo 7
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zvláště živá. Jedna bulharská legenda vypráví o jeho sesazení z biskupského stolce
a věznění.
Protože velmi dobře znal svého učitele sv. Metoděje, dá se předpokládat, že je
autorem jeho životopisu Život Metodějův. V křesťanském církevním kalendáři je
od roku 1967 svátek sv. Gorazda slaven 27. 7. (dříve 17. 7.) V roce 1939 mu byl
zasvěcen Kostel svatého Gorazda v Olomouci. Atributy sv. Gorazda jsou mitra, berla
a dvojitý kříž. Dalšími variantami jména tohoto světce jsou Horymír či Montanus. Slovo
gorazd dříve znamenalo člověk z hor (goral), zkušený či zdatný a je možné, že se
v tomto případě jednalo spíše o přezdívku, než o vlastní jméno.
převzato z www.wikipedie.cz

Duchovní injekce
Bůh chce setřít slzy z každé tváře
Ježíš neříká: „Už neplač, přestaň s tím nářkem". Ale naopak...
První slova Vzkříšeného Ježíše ve velikonoční zahradě jsou naplněna mimořádnou
něhou. Ježíš neříká: „Už neplač, přestaň s tím nářkem". Ale naopak – „Řekni mi o svých
slzách, jsou pro mě důležitější než všechno ostatní, záleží mi na tvém srdci, které se
chvěje".
Ježíšův první pohled nepatří hříchu, ale utrpení a nouzi
Bůh života se zajímá o slzy. To je Ježíšův nezaměnitelný styl: jeho první pohled
nikdy nepatří hříchu člověka, ale vždycky utrpení a nouzi. V poslední páteční hodině se
na kříži zabýval bolestí a úzkostí jednoho zločince; v první hodině Velikonoc se zabývá
bolestí a láskou Marie. Chvěje se spolu s chvějícím se srdcem a přitom zapomíná
na sebe.
Boží paměť je plná slz lidí
Boží archivy, jeho paměť, nejsou plné hříchů člověka, ale slz lidí. Když bylo jednou
odpuštěno, pak už hřích neexistuje, je zrušen, vymazán, neuchovává se někde vedle.
Jinak bychom nevěřili v odpuštění, pokud by to bylo jen podmínečné řešení.
Svět sice nezměním, ale…
Je třeba učit se Ježíšovu stylu. Jestliže nejsem pozorný, neumím se zastavit dotknut
se, pak jsou lidé kolem mně deklasováni jan na problém. Jestliže umím vidět, zastavit
a dotknout se, jestliže umím osušit slzy, pak sice nezměním celý svět, nezměním
nespravedlivé struktury, ale narouboval jsem myšlenku, že hlad není nepřekonatelný, že
slzy druhých mají na mě své právo, že neobejdu toho, kdo je v nouzi. Opakem lásky
totiž není nenávist, ale lhostejnost.
Nemá smysl projít Svatou branou a přitom neprojít dveřmi domu nějakého chudého,
nemocného, nepřekročit práh mého domu k někomu, kdo je v nouzi nebo bez naděje.
Nemá smysl prosit o milosrdenství Boha a nedojít k tomu, že ho i já nabídnu svému
bližnímu.
Biblický Bůh stírá slzu z každé tváře. Ještě v poslední den bude hotov osušit každou
slzu na tváři svých dětí.
Marie stála venku před hrobem a plakala. Přitom se naklonila do hrobu a spatřila dva
anděly v bílém rouchu, sedící na místě, kde předtím leželo Ježíšovo tělo, jednoho
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u hlavy a druhého u nohou. Otázali se Marie: „Proč pláčeš? “ Odpověděla jim: „Odnesli
mého Pána a nevím, kam ho položili.“ Po těch slovech se obrátila a spatřila za sebou
Ježíše; ale nepoznala, že je to on. Ježíš jí řekl: „Proč pláčeš? Koho hledáš?“ V domnění,
že je to zahradník, mu odpověděla: „Jestliže tys jej, pane, odnesl, řekni mi, kam jsi ho
položil, a já pro něj půjdu.“ Ježíš jí řekl: „Marie!“ Obrátila se a zvolala hebrejsky
„Rabbuni“, to znamená ‚Mistře‘. (srov. J 20,11-16)
převzato z www.vira.cz (z knihy Klíčové otázky evangelia)

Ze světa
Islámský kazatel chce zakázat křesťanský jásot
Muslimský duchovní, kterého na Twitteru sleduje 17 milionů uživatelů, chce, aby
FIFA zakázala křesťanský jásot po vstřelené brance.
Mohammed Alarefe, profesor náboženství na Univerzitě krále Saúda
v saúdskoarabském hlavním městě Rijádu, vyzval FIFA, aby křesťanským hráčům
zabránila v náboženském jásotu po vstřelení branky. Oznámil to list Bild.
Alarefe, kterého na Twitteru sleduje více než 17 milionů uživatelů, doslova napsal:
„Viděl jsem videa atletů, fotbalistů, kteří nejprve běží, pak vystřelí a když uspějí,
pokřižují se. Moje otázka zní, zda to předpisy FIFA nezakazují.“ Ve světě fotbalu stále
znovu dochází k náboženským diskusím. Nedávno byl kritizován Real Madrid za to, že
kvůli ohledům na svého obchodního partnera odstranil při jistých obchodních
záležitostech kříž ze svého klubového znaku.
Ve východní Evropě se znovu projevuje náboženská identita
Čtvrt století po pádu komunistických režimů, které podporovaly ateismus, se většina
lidí v převážné části východoevropských národů označuje za křesťany.
Ve čtyřech státech tohoto regionu – v Polsku (87 %), Chorvatsku (84 %), Litvě (75
%) a Maďarsku (56 %) – se většina obyvatel nyní označuje za katolíky, v deseti státech
se většina označuje za pravoslavné, zjistil Pew Research Center.
V Bosně tvoří 52 % obyvatel muslimové a v České republice (72 %) a Estonsku
(45%) se velká část populace neztotožňuje s žádným náboženstvím.
převzato z www.rcmonitor.cz

Citát měsíce
Jestli chceš být velkým, začínej od malých věcí. Polož hluboký základ pokory, brzy pak
budeš budovat do výšky.
sv. Augustin

Slovníček
Sobota (z hebr. [ שבתšabat] - „klid", „odpočinek")
Sobota, hebr. šabbát, značí etymologicky „klid", „odpočinek", věcně pak dobu
od pátečního večera do sobotního večera.
Původ je zahalen tajemstvím a je velmi málo známý. Světit sobotu bylo nařízeno
až na Sinaji podle Ex 20,8. Odtud postupně pocházejí rozličná nařízení o jejím svěcení.
Život farností číslo 7
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Znali Izraelité sobotu již za pobytu v Egyptě? Dost tomu nasvědčuje zákaz sbírání many
v sobotu ještě před příchodem k Sinaji. Byla sobota již tehdy posvátným dnem, nebo
pouze přípravou? Pro nedostatek jiných zpráv je těžké věc rozhodnout.
V životě patriarchů se vůbec nenalézá žádná zmínka o zachovávání sedmého dne
jako svátečního. Hledání původu soboty u Babylóňanů a Asyřanů nevede zatím
k žádným jistějším výsledkům. V Ex 20,11 je nařízení o svěcení soboty zdůvodněno tím,
že Bůh toho dne odpočinul od stvořitelského díla (srov. Gen 2,2). Příkaz svěcení soboty
se vztahoval na celou rodinu, tedy i na služebnictvo a cizince i otroky. Toho dne byla též
předepsána zvláštní oběť. Konala se náboženská shromáždění, spojená s modlitbou
a vyučováním. V době synagóg se tato shromáždění již konala i v Palestině i v diaspoře.
převzato z www.revue.theofil.cz

Pro zasmání

Připravili Animátoři farností Újezd
a Horní Lhota (Animix)

Z pamětní knihy farnosti Horní Lhota.
Náboženské poměry dle zaznamenání P. Josefa Černého, faráře v Horní Lhotě
v letech 1942 – 1949
Domnívám se, že nejen pro mne, ale pro mnoho spoluobčanů farností Horní Lhota
a Újezd, je zajímavé a objevné pročítání záznamů z hornolhotské farní kroniky. Skončili
jsme událostmi v polovině roku 1945 v době, kdy v Evropě skončila druhá světová
válka. Zápis na příští měsíc začínám v úterý 6. června, kdy před 73 roky v časných
ranních hodinách se invazní armády západních spojenců protihitlerovské koalice dávají
do pohybu a zakrátko světové agentury přinášejí první zprávy o zahájení největší
výsadkové operace v historii, a to na normandském pobřeží Francie. Představovala jeden
z vrcholných okamžiků 2. světové války. Nacistické Německo se od té chvíle ocitlo
v sevření dvou front a jeho neodvratný konec se ještě více přiblížil. Za této situace
nemělo Německo na západě tolik vojska, aby dlouho pobřežní linii dokázalo zabezpečit
a invazním vojskům klást rozhodný odpor. Tři roky zuřivých bojů na sovětsko-německé
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frontě podryly sílu wehrmachtu, porážky u Moskvy, Stalingradu a Kurska podlomily
bojového ducha armády a její bojeschopnost. Operace OVERLORD představovala jeden
z vrcholných okamžiků 2. světové války a to, čeho se Hitler obával – války na 2 frontách
– se stalo skutkem. Churchill mohl Montgomerymu do knihy autogramů napsat: „Nechť
to tak, jak začalo, pokračuje až do konce.“ Celková situace pro spojence byla v té době
příznivá. Navíc věděli, že invazní operace budou probíhat současně s novými
mohutnými údery sovětských vojsk na východní frontě. Současná mladá generace by
neměla na tyto dějinné události zapomínat.
Farní kronika: Vydatný květnový déšť roku 1945, jak zaznamenal P. Černý,
částečně zahladil škody na poli a úroda byla průměrná. Veliká úroda byla zemáků.
Ovoce toho roku bylo velmi málo, ale hodně hřibů. K celkové charakteristice poměrů
v obci a k dokreslení bezcharakternosti p. řídícího Hlavinky bude na místě zde
zaznamenati, že p. řídící sám osobně bez úředního pověření zatýkal pí. Matulíkovou
a dal ji odvézti do Zlína do vězení, protože prý nazvala naše četníky „českými psy“.
Zabral také jednu světnici pí. Matulíkové, která bydlela ve stejném domě, jako je
četnická stanice, pro obecní kancelář, kde pak sám jako tajemník národního výboru
úřadoval.
Že však sám s německými četníky, kteří (3) bydleli na stanici..., s gestapáky si tykal,
s nimi hrál karty, jak bylo zaznamenáno výše, že zesměšňoval před nimi našeho
prezidenta a jiné členy zahraniční vlády, že za války okrádal české děti o příděly
potravin, které pro ně dostával od okresní péče o mládež, na to nikdo nevzpomněl! Zima
1945-46 byla naštěstí mírná velice a sněhu málo, neboť uhlí nebylo k dostání a dřeva
málo a drahé, ač býváme v lese! Během prvního roku po válce odešlo více rodin z naší
farnosti do pohraničí. Pokud je pisateli známo, jsou to tyto rodiny: Z Horní Lhoty: Pan
řídící Hlavinka, Josef Jakubčák, Řezníček, Josef Váňa, Červenkova a Majzlíkova.
Po odchodu zvláště těch prvních v Horní Lhotě je trochu více klidu. Hned po ukončení
války se podařilo místnímu p. faráři nahradit prohnilou podlahu v sakristii podlahou
kameninovou a zamezit tak vlhkosti a zkáze paramentů. Oprava byla provedena
nákladem 3000 K. Jaro r. 1946 bylo rané a teplé. Obilí celkem dobře přezimovalo.
Květen byl nádherný. Stromy bohatě kvetly, ale veliké sucho, které uhodilo v dubnu
a v květnu způsobilo asi, že ovoce mnoho nebude. Poměrně již klidná hladina
občanského života se opět rozvlnila, když byly na den 26. května ohlášeny volby
do „ústavodárného národního shromáždění“. V předvolebním boji se ukázalo, jak málo
poučení si vzali lidé z prožité války a jak rychle zapomněli na své sliby za války
a na vděčnost Bohu za jeho ochranu. Nejostřejší kampaň rozvinula strana komunistická,
která těsně před volbami rozdávala (po způsobu bývalé strany agrární) šatstvo, obuv
i peníze voličům, kteří byli nejistí. Pro stranu lidovou dopadly volby v naší farnosti
dobře, ale přece očekávání zklamaly, až na Dolní Lhotu, kde strana lidová dostala
plných 60 % hlasů. Celkové výsledky v obcích farnosti byly tyto:
Horní Lhota: strana lidová
124,
strana komunistická 104, nár. soc. 39
Dolní Lhota: strana lidová
125,
strana komunistická 64, nár. soc. 10
Sehradice:
strana lidová
190,
strana komunistická 90, nár. soc. 26
Protože válka přerušila spojení našeho kraje se světem tím, že přestal jezdit autobus,
uvítalo občanstvo s velikou radostí, když toto spojení bylo v květnu letošního roku opět
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Stránka 10 z 24

obnoveno. Mimo autobus, který jezdí jen ráno ze Sehradic do Zlína s dělníky, jezdí 2x
denně nákladní auto z dodávky UNRA na trati Luhačovice – Vizovice.
Pokračování příště
Mgr. Vladimír Měřínský

Život a poslání křesťanů v církvi a ve světě
Sněm jako událost obdarování a nového porozumění
(Církev dnes)
V pokračování papežské buly Tvář milosrdenství čl. 19 hned zpočátku nás zaujme
slovo, v naší společnosti často citované, tudíž známé – korupce. Měli bychom toto míti
na paměti zejména v současnosti, kdy budeme zanedlouho ve volbách rozhodovat o naší,
přejeme si zajisté všichni, co nejlepší budoucnosti. Korupce – získávání neoprávněných
výhod za úplatek, úplatkářství – tolik se o ní píše a mluví v médiích. Jistě ke kvalitě
našich společenských vztahů nepřispívá. Bohužel – nihil novum sub sole – nic nového
pod sluncem. Již např. francouzský politik kolem r. 1800 Talleyrand – Périgord při
svých jednáních s knížetem Metternichem mluví o „úsluhách“ ve svůj prospěch, jak píše
historik Tarle. Papež František se mnohokrát vyslovil proti rozkrádání
a úplatkům, proti těm, kteří neplatí daně a pak z toho chtějí vyváznout tak, že se
vydávají za církevní dobrodince. Jednoho zářijového rána, bylo to v Domě sv. Marty,
bylo jeho kázání proti uctívání peněz mimořádně procítěné. Řekl, že lpění na penězích
odvádí od Boha. „Peníze otravují myšlení, otravují víru...“ Dodal, že je tomu tak
i v církvi. Láska k penězům vede kněží i biskupy k páchání hříchů. A jestliže převládne
ziskuchtivost, pak se lidé stanou „zkorumpovanými ve svých myslích... (hrozí jim, že
budou považovat náboženství za zdroj výdělku).“ František uzavřel: „Pomáhej nám
všem, Pane, abychom nepadli do léčky zbožňování peněz.“ Velmi tvrdě zaznělo
v tomto případě také varování před korupčníky „vzdálenými lidu“, jež papež vyřkl při
mši celebrované pro italské poslance. Je to namáhavá bitva. V Itálii a zejména v Římě
prosperovalo církevně-podnikatelské podhoubí od doby, kdy 11. února 1929 vznikl
Vatikánský stát. Vymýtit toto podhoubí – to je výzva, která přesahuje síly jednoho
jediného člověka (s.164 – M.Politi – František mezi vlky, Barrister & Principal, o. p. s.
2015).
Čl. 19 MV – dok. Všichni dříve či později předstoupíme před Boží soud a nikdo
nebude moci uniknout. Tatáž výzva ať dojde i k lidem, kteří podporují korupci anebo
jsou jejími spoluviníky. Tato páchnoucí rána společnosti je těžkým hříchem, který volá
k nebi, protože podkopává základy osobního i společenského života. Korupce brání
hledět do budoucna s nadějí, protože svojí zpupností a chtivostí maří plány slabých
a utiskuje ty nejchudší. Je to zlo, které hnízdí v každodenních gestech, aby se pak
projevilo veřejnými skandály. Korupce je zatvrzelost ve hříchu, snaží se nahrazovat
Boha iluzí peněz jakožto formou moci. Je to dílo temnot, nesené nedůvěrou
a pletichařením. Corruptio optimi pessima (podplácení pravým zlem), říkal oprávněně
sv. Řehoř Veliký, aby vyjádřil, že se nikdo nemůže cítit imunním před tímto pokušením.
K jeho zdolání v osobním i sociálním životě je nezbytná rozvážnost, bdělost, oddanost
a průzračnost spolu s odvahou denuncovat. Pokud totiž není otevřeně potíráno, dříve či
později zkompromituje a zničí život. Toto je příhodná doba ke změně života! Toto je
chvíle dotyku srdce. Tváří v tvář spáchanému zlu, i těch nejhorších zločinů. Je čas
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uslyšet pláč nevinných, připravených o majetek, o důstojnost, o to, co mají rádi, i o život
samotný. Zůstat na cestě zla je pouze zdrojem klamu a sklíčenosti. Pravý život je zcela
jiný. Bůh neúnavně podává ruku. Vždycky je ochoten vyslyšet, já také, stejně jako moji
bratři biskupové a kněží. Důležité je pouze přijmout pozvání k obrácení a podrobit se
spravedlnosti, zatímco církev nabízí milosrdenství.
Čl. 20 – Nebude neužitečné poukazovat v tomto kontextu na vztah mezi
spravedlností a milosrdenstvím. Nejsou to dva odporující si aspekty, ale dvě dimenze
jediné skutečnosti, která se postupně rozvíjí až k dosažení svého vrcholu k plnosti lásky.
Spravedlnost je zásadní pojem pro občanskou společnost, kde obvykle odkazuje
na právní řád, kterým se aplikuje zákon. Spravedlností se také rozumí, že každému má
být dáno, co mu náleží. V Bibli se častokrát zmiňuje božská spravedlnost a Bůh jako
soudce. Obvykle je tam chápána jako celistvé dodržování Zákona a jednání každého
dobrého Izraelity odpovídající přikázáním daných Bohem. Tato vize nicméně nejednou
vedla k upadnutí do legalismu (dodržování právních norem), mystifikovala původní
význam a zatemňovala hluboký smysl spravedlnosti. K překonání legalistické mentality
je třeba zmínit, že v Písmu svatém je spravedlnost chápána bytostně jako důvěřivé
svěření se Boží vůli. Ježíš mluví častěji o důležitosti víry než o dodržování Zákona.
V tomto smyslu je třeba chápat Jeho slova, když u stolu s Matoušem a dalšími
celníky a hříšníky říká farizeům, kteří mu odporovali: „Jděte a naučte se, co znamená:
„Milosrdenství chci a ne oběť“. Nepřišel jsem totiž povolat spravedlivé, ale hříšníky (Mt
9,13).“
Pokračování příště
Mgr. Vladimír Měřínský

MYŠLENKY NA MĚSÍC ČERVENEC

JERZY ZIELINSKI
DUCHOVNÍ BOJ
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Vydalo Karmelitánské nakladatelství
Kostelní Vydří 2011
Každý člověk je Boží chrám, který má své pilíře, o které se celá stavba opírá.
Tyto pilíře symbolizují snahu o pokoru, trpělivost, čisté srdce, tedy postoje, které
jsou důležité pro kvalitu a intenzitu duchovního života.
Bojištěm zápasu se satanem není nějaké konkrétní místo ve hmotném světě okolo
nás, nýbrž prostor lidského ducha. Právě ten leží v centru zájmu našeho protivníka.
Snaha trpělivě milovat sebe samého je jedním z nejdůležitějších životních úkolů,
protože Pán Ježíš nám dal přikázání, abychom milovali bližního jako sebe samého.
Padlý anděl usiluje o to, aby se člověku nedostalo za dědictví věčného štěstí,
o které se on sám připravil. Proto svádí zuřivý zápas o každou lidskou duši
a o každé lidské tělo.
Bez trpělivosti se nedokážeme pohybovat ani ve světě lidského ducha. Konání
dobra je totiž vždycky provázeno překážkami a obtížemi.
Satanův úděl je pevně určený – je to bytost navěky poražená, přesto má k dispozici
krátký čas existence tohoto časného světa, aby bojoval proti lidstvu. My ovšem
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8.

9.

10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

máme jen tento jeden život, a proto musíme vést svůj boj vážně, abychom jej
neprohráli.
Většina prohraných bitev patří mezi ty, které jsme sváděli sami se sebou, protože
jsme neprokázali dost trpělivosti s vlastní slabostí či s vlastním opakovaným
pokleskem, o němž jsme se domnívali, že už dávno patří minulosti.
Církev nás učí, že to, co brání Bohu odpustit satanovi jeho hřích, není nedostatek
nekonečného Božího milosrdenství, nýbrž satanovo svobodné rozhodnutí, které
učinil jednou pro vždycky.
Nedokážeme-li být trpěliví sami se sebou, nebudeme mít trpělivost ani s bližními.
Dbejme na řád ve svém životě. Všechno co máme: lásku, schopnosti, hmotné
statky, milující blízké, to všechno vždycky vztahujme k Bohu, protože on je
skutečným dárcem všech těchto darů.
Naučíme-li se moudře snášet vlastní slabost, nepohorší nás ani hřích našich
bližních.
Každý, kdo bere na lehkou váhu nedocenitelnou Ježíšovu pomoc, kterou Pán
nabízí ve svátosti pokání a eucharistie, dříve nebo později nutně padne.
Každá lež, jakou člověk vypustí z úst, koření tajemným způsobem v satanově
prolhanosti.
Satan obžalovává i jednoho člověka před druhým a ničí tak jednotu lidských
společenství. Postačí, aby zasel zrníčko nedůvěry. Zbytek už dokoná člověk sám.
Nikdy se do boje se zlem nepouštějme na vlastní pěst. Vždycky do něj člověk musí
vstupovat s Ježíšem Kristem, s jeho Matkou a ve společenství církve.
Pokora znamená svatost. Objevuje se ve chvíli, kdy v srdci uznáme a životem
potvrdíme, že Bůh je vším, že od něho dostáváme veškeré dobro.
Víte, kdy nám zlí duchové nahánějí strach? Když se trápíme starostmi o pocty,
o rozkoše a o bohatství světa… tehdy jim dáváme do rukou zbraně, kterými
bychom se mohli proti nim bránit.
Satan může smrtelně zranit pouze toho, kdo na sobě nepracuje a kdo mu sám
vkládá do rukou zbraň tím, že podléhá vlastní žádostivosti.
Nezapomínejme na to, že máme anděla strážce. Je to náš ochránce. Často se mu
svěřujme, protože on bojuje proti satanovi po našem boku.
Satan se nemůže vkrást do naší duše a pokoušet nás odtud. Musí vždycky využít
nějakých vnějších nástrojů. Těmi jsou naše smysly, představivost a paměť.
Schopnost přiznat si, že vyslechnutá kritika nebo i výčitka je skutečně
opodstatněná, nám zajišťuje velikou vnitřní svobodu.
Zralé ovoce se nesklízí na jaře, protože všechno má svůj čas.
Bůh nás nenechává v zápasu se satanem samotné. Osobně nám stojí po boku a činí
tak nesmírně výmluvně prostřednictvím té, která drtí hlavu hada mocí své pokory.
Jenom kdo dokáže opravdu milovat, je trpělivý. Trpělivost člověka má svůj zdroj
v trpělivosti Boha samého.
Ježíš nás vede ke zkušenosti, že nás i přes naši bídu nesmírně miluje.
Naše postoje nikdy nesmí určovat lehkomyslnost, nedostatek úsilí, lhostejnost
a lenost. Mana nám nespadne z nebe sama. Musíme po ní vztáhnout ruku.
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28. Satanova pokušení mohou člověku dokonce posloužit, protože když člověk
moudře prožívá svůj duchovní boj, vychází z něj rozvážnější a horlivější
v modlitbě i v jednání.
29. Sám bez sebe nemohu nic, a mám-li co dobrého, mám to od Boha. Skutečně můj je
jenom hřích.
30. Žijeme-li den co den s Ježíšem, on nám dává svou moc, abychom dokázali být
laskaví a abychom dokázali odpouštět všem, kteří nás někdy i po dlouhou dobu
vystavovali zkouškám.
31. Tam, kde je Bůh, je i poznání a moudrost.
Myšlenky byly sestaveny v Pastoračním domě Velehrad v Itálii
ve spolupráci s Arcibiskupským gymnáziem v Kroměříži.

Jak být solí země a světlem světa
Když mi mailem došla pozvánka
z nadačního fondu CREDO na jednodenní
duchovní obnovu s karmelitánem P. Vojtěchem
Kodetem, bylo to lehké rozhodování. Ovlivnily
mě také velice pozitivní reakce mých blízkých,
kteří se zúčastnili letošní postní duchovní
obnovy s ním ve Valašských Kloboukách.
Tato akce se konala v sobotu 17.6.2017
v Kongresovém centru ve Zlíně. Celým dnem
nás provázela skvělá chválová schola
ze slavičínské farnosti.
V úvodu obnovy s podtitulem Jak být solí země a světlem světa tento známý kazatel
podotkl, že mnoho z toho, co bude říkat, jsme už asi slyšeli mnohokrát, a řekli si, že se
nás to netýká… Myslím, že i pro mě bylo dobré a potřebné tyto myšlenky slyšet, aby si
člověk mnohé věci i v kontextu dnešní doby připomněl, uvědomil nebo se nad nimi
alespoň zamyslel...
V 1. přednášce se P. Kodet věnoval Horskému kázání (5. kapitole Matoušova
evangelia), kdy procházel jednotlivá blahoslavenství a svým osobitým způsobem
i s humorem vysvětloval jejich význam i pro dnešní dobu. Tady je alespoň pár jeho
myšlenek:
Každý si vláčí břemena těžkosti, ale Ježíš se na nás dívá s láskou.
Je naším posláním být solí země. Zásady, které nám Bůh dává, by pro náš život
neměly být omezením.
Je Boží vůle, že žiji.
Ježíšova cesta je pro nás často hodně nepochopitelná…, jak žil (byl chudý, všechno,
co měl, rozdal), co po nás chce…protože se dnes obecně bere, že šťastný je ten, kdo má
peníze, majetek…
Bůh chce, abychom se nechali obdarovat vztahy, láskou.
Tiší a pokorní = charakteristika lásky.
Mnoho lidí žije své křesťanství jako nedělní školu. Ale křesťanství bychom měli mít
na život a na smrt, 24 h denně, závislí na jeho vůli. Měli bychom mít jasno, že patříme
Život farností číslo 7
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Kristu - i když se na nás budou dívat jako na podivíny kvůli našim názorům, hodnotám,
jak vychováváme děti...
Jsme netrpěliví, chceme všechno hned, ale Bůh dává všechno v pravý čas, nemáme
v sobě pokoj, ale Ježíš chce, abychom ho v sobě měli a rozdávali ho dál. Pokoru má jen
ten, kdo má Boha na prvním místě.
Ve světě je stále mnoho zla..., je nevymýtitelné, zlo je i v lidech..., i člověk má v sobě
místa, která nepatří Pánu, často jedná jinak než Pánovi učedníci. Proto je důležité,
abychom se otvírali Božímu milosrdenství a zároveň ho dávali dál - odpouštěli...
Důležité je mít čisté srdce. P. Maria řekla fatimským dětem: „Nakonec mé
Neposkvrněné Srdce zvítězí.“ Zvítězí postupně, po všech těch trápeních..., ale plné Boha.
Mariino srdce miluje Boha, je podřízeno jeho vůli. Mariino srdce je pro nás důležité.
Bude naším útočištěm, naší cestou, náš cíl.
Náš život je povolání a poslání. Jsem tu, protože mě tu Bůh chce. Má se mnou svůj
záměr, kterému nemusím rozumět. Má to význam pro všechny kolem mě..., proto mám
být solí a světlem světa..., aby se lidé s Bohem (láskou, pokorou, světlem...) setkali skrze
MĚ.
Ježíšův učedník je ten, kdo pochopil, že nežije jen pro sebe.
I když je na světě mnoho zla, Bůh zlo nechce. Chce, abychom měli domov u Boha,
měli Boha v sobě, ve svém srdci, abychom nalezli dobro...a skrze nás se s Bohem setkali
i ti, kteří Boha neznají, nevědí o něm...
Sůl dochucuje, chrání před zkažením...ale sůl může taky ztratit svou chuť...nehodí se
k ničemu... Je velice snadné ztratit chuť - mnoho lidí dnes žije jinak..., všechno si omluví,
všechno si vysvětlí.
Bůh dává milost k tomu, co po nás chce. Když mu budeme důvěřovat, můžeme být
klidní, Bůh bude konat skrze nás.
Jsme pozváni být svítilnou pro druhé – skrze Krista a milost Ducha svatého.
Ale podstavcem svítilny je Ježíšův kříž.
Ježíš chce, abychom se spojili s ním, s ním prožili život. Abychom zakoušeli radost,
že jsme jeho učedníci.
V dalších částech P. Kodet rozebíral Knihu Jonáš (Prorok Jonáš utíká před Bohem,
snaží se dostat, co nejdál od Něho. Až na nejvzdálenějším místě (v břiše ryby) se začne
modlit k Bohu a ten ho vysvobodí. Jonáš je na souši, uposlechne Boží slovo a jde do
Ninive. Nehlásá však možnost pokání a obrácení, ale jistou záhubu. Přesto se lid obrátí
a tím odvrátí Boží hněv a trest. Jonáš je rozhořčený, že Bůh změnil své slovo, slitoval se
lidem z Ninive a ušetřil je trestu.) a mimo jiné uvedl:
Každý máme svého otce, matku, svůj životní příběh, vyrůstali jsme v nějakém
prostředí, které nás ovlivnilo. Měli bychom se nad tím zamyslet.
Z Boží vůle jsem na tomto světě, v těchto vztazích..., souvisí to s mým příběhem, jestli
mi dal Bůh prožít různé těžkosti, má to svůj význam. Bůh to ví, proč nás nechal projít
určitými okolnostmi... a v určité chvíli nás zavolal. Ježíš oslovil každého učedníka zvlášť.
Je potřeba vzít vážně svůj životní příběh. K čemu mě Bůh vede, co po mě chce.
Celý život se učíme naslouchat Jeho hlasu. Proč ho neposloucháme? Nemůžeme říct,
že nevíme, co dělat, co je správné, ale často chceme sami rozhodovat, co je dobré a co
zlé.
Život farností číslo 7
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Když nás rodiče v dětství zavolali, pro většinu to znamenalo, že je potřeba něco
udělat nebo že nám chtějí něco vytknout. Proto si i mnoho lidí myslí, že když je Bůh volá,
něco po nich chce. Ale on nás volá proto, aby byl s námi. Jsme stvořeni pro sebe.
Můžeme spolupracovat s Bohem, podílet se na Božím díle. Bůh nás volá k životu
= nezasloužený dar. Je to volání k odpovědi lásky. Tolik lidí dnes nezakusí lásku.
Bůh k nám mluví různými způsoby. Bůh po mně chce to, co mi pomáhá být sám
sebou. A některé věci jsou těžké. Když někdo nechce Boha slyšet, Bůh mluví událostmi
(a nemusí to být vždy jen tragédie).
Nepřáli jsme si prožít těžké situace, ale s odstupem času je dobře, že jsme je prožili.
Začneme se ptát, co po nás Bůh chce. Ptáme se PROČ? Málokdy dostaneme odpověď,
ale důležité je se přimknout k Bohu.
Neposlušnost je útěkem od něčeho někam... Ale člověk je stvořen, aby žil...
Život s těžkostmi má pečeť Boží. On všechny naše neposlušnosti, útěky dovede
proměnit k našemu dobru, když se k němu obrátíme. A často chvíle, kdy se k němu
obracíme nebo vracíme, jsou ty nejtěžší. Proto je dobré mít dobrou zkušenost s Bohem,
abychom se k němu vraceli. Aby skrze nás Bůh mohl vykonat, co chce.
Často odsuzujeme, když si někdo v nouzi největší vzpomene na Boha... Bůh se raduje
z návratu každého ztraceného syna.
Všechno se dá proměnit modlitbou i utrpení i beznaděj. Abychom ho mohli vnímat,
musíme ho pustit do svého srdce. Vždycky, když přizveme Boha k tomu, co prožíváme,
vždycky je cesta ven...
I radostné prožitky nás mění, ale nedostatečně.
Život je dar, zkouška, ve které máme uspět.
Bůh nás mění všechny s láskou, i když je ta láska náročná.
Jaká to je milost, když nám Bůh dává opakující se příležitost – čas k pokání, nápravě.
Boží autorita není od toho, aby nás ustrkovala, ale aby vedla a chránila.
Jako bychom rezignovali na to, že muž je hlavou rodiny – aby miloval a chránil.
V našich kostelích jsou většinou ženy, a je přirozené, že se ženy modlí... Ale když budou
Boha poslouchat muži, když se k němu obrátí, budou se k němu modlit, budou ho
poslouchat a obracet se k němu také jejich ženy a děti, tj. celé rodiny.
(Vzpomněla jsem si na Pouť mužů, která má po letech v naší farnosti takovou dobrou
tradici a odezvu, že přes loňské celodenní deštivé počasí, se jí zúčastnilo nejvíc mužů
v její historii.)
Měli bychom se modlit i za ty, kdo se nemodlí. U Boha není nikdy pozdě pro jeho
milosrdenství. U Boha máme vždycky šanci. On čeká na to, až se k němu obrátíme.
Naše negativní emoce musí ven, ale neměli by to odnést naši nejbližší.
Nesouhlasíme s Bohem – často, když se děje něco zlého – ale Bůh nesliboval, že mu
budeme ve všem rozumět. Ale abychom se mu učili rozumět, to je záležitost srdce.
Kniha Jonáš má otevřený konec. Bůh dává Jonášovi otázky, které dává každému
z nás, abychom se zamysleli a změnili pohled na věc. Pokud pro nás nebude důležitý
každý člověk na zemi (zraněný, nemocný, chudý...), jak chceme mít srdce svého Boha
a být solí a světlem země?
Otevřený závěr knihy vede k osobnímu rozhodnutí následovat lásku a Boha. Starat se
o druhé. Každý je povolán nejen přijímat, ale také dávat.
Život farností číslo 7
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Jsme tu proto, abychom v sobě měli srdce Boží, abychom se od Boha naučili, jak se
chovat k lidem nemocným, chudým, vzdorovitým, nevěřícím... a zajímat se i o Něho
samého.
O. Kodet zmínil, že se v začátcích svého působení modlil k Bohu ve smyslu: Můj
život = Tvůj život. Můj čas = Tvůj čas. Moje zdraví = Tvoje zdraví...
Postupem doby si ale uvědomil, že důležité je mít zájem a poznat, co chce ON....
a svoji modlitbu pozměnil: Tvůj čas = Můj čas. Tvoje síly = Moje síly. Tvoje láska =
Moje láska. Tvoje plány = Moje plány...
Bůh potřebuje každého z nás, kdo je ochoten budovat jeho dílo. Bůh počítá
s každým z nás. Chce, abychom se stali lidmi, kteří jsou blízko něho, blízko jeho
srdci. On mění lidská srdce.
Život je povolání a poslání být stále podobným Božímu synu a spolu s ním žít
pro druhé. Kdo žije v lásce, přijímá a dává..., žije pro svou věčnost.
Ing. Jarmila Váňová

OSMISMĚRKA
„Přátelé jsou jako (viz tajenka): musíme jich ochutnat padesát, než najdeme jeden
dobrý.“
Claude Mermet
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HLAVA, HRAD, KOKOS, KOSTKA, KOTVA, LAMPA, LANO, LÝKO, MLOK,
MOST, MOTORKA, NOVINY, POČÍTADLO, POHLED, POSTAVA, POSTEL,
PRAVÍTKO, RŮŽE, SKÁLA, SKLAD, STŮL, TALÍŘ, TERASA
Mgr. Gabriela Pavelková
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Pořad bohoslužeb v červenci – farnost Újezd
1. července : Sobota
Sobotní památka PM

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

2. července : Neděle
13. neděle v mezidobí
Pouť v Újezdě

9.40 Új.:
11.00 Dr.:

Za farníky
Za + rodiče Slámovy, živou a + rodinu Slámovu,
Poláchovu a duše v očistci
Za + Františku Machů (výroční mše sv.)
Za + Jana Janoše, manželku, příbuzné,
nemocnou osobu a dary Ducha svatého pro živé
rodiny
Za mládež
Za zemřelé rodiče Štěpáníkovy, rodiče Trčkovy,
syna Karla a Boží ochranu pro celou živou
rodinu
Za + Josefa a Františku Ambrůsovi, syna Jozefa ,
dar zdraví a Boží požehnání pro celou rodinu.

3. července : Pondělí
Sv. Tomáše, apoštola

17.30 Új.:

4. července : Úterý

18.30 Dr.:

Za Františka a Annu Machů, dvoje rodiče, syna,
vnuka a zetě

8.30 Új.:

Za živou a zemřelou rodinu Bokovu, Fojtů,
Maňasovu a duše v očistci.
Za farníky
Za + Josefa Kořenka, rodiče z obou stran,
stařečky, dar zdraví a Boží požehnání pro živou
rodinu
Za + rodiče Josefa a Emílii Machů, duše
v očistci, dar zdraví a Boží požehnání pro živé
rodiny
Za + manžela, syna Františka, vnučku Janu,
dvoje rodiče, duše v očistci a Dary Ducha
svatého pro živé rodiny
Za + rodiče Mikulkovy, dva syny, snachu, zetě,
vnučku Irenu, + příbuzenstvo, duše v očistci
a živou rodinu
Za + manžela Viktora Koprivňanského, syna,
snachu, ochranu a pomoc Boží pro živou i +
rodinu
Za + rodiče Machů, dva syny, jejich rodiče,
sourozence, ochranu Panny Marie a duše
v očistci
Na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní
u příležitosti životního jubilea, s prosbou o další
Boží pomoc, dar zdraví a ochranu Panny Marie
pro živé rodiny
Za + Jana Machů, rodiče z obou stran, duše
v očistci, dar zdraví a Boží požehnání pro živé
rodiny
Za farníky a poutníky

Sv. Prokopa, opata,
Sv. Alžběty Portugalské

5. července : Středa
Slavnost svatých
Cyrila a Metoděje

10.00 Dr.:
18.30 Sl.:

6. července : Čtvrtek

18.30 Dr.:

Sv. Marie Gorettiové,
panny a mučednice

15.30 Új.:
7. července : Pátek
První pátek v červenci 18.30 Sl.:
8. července : Sobota
Sobotní památka PM

16.00 Lo.:
7.00 Új.:

8.15 Dr.:
9. července : Neděle
14. neděle v mezidobí
Pouť ve Slopném
9.40 Új.:

11.00 Sl.:
Život farností číslo 7
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10. července : Pondělí
Ferie
11. července : Úterý
Sv. Benedikta, opata
patrona Evropy

17.30 Új.:
18.30 Dr.:

17.30 Új.:
12. července : Středa
Ferie
18.30 Sl.:

13. července : Čtvrtek
Sv. Jindřicha
b. zelená, 592,-,817
14. července : Pátek

Za zemřelé rodiče Ovesné, dva syny, zetě, duše
v očistci a Boží požehnání pro živou rodinu

15.30 Új.:

Za + rodiče Karla a Jiřinu Janošovu, ostatní
příbuzenstvo, duše v očistci a Boží ochranu pro
živé rodiny
Za + rodiče Lekešovy, dceru Helenu a Boží
požehnání pro živou rodinu
Za + Marii Šuráňovu (k nedožitým devadesátým
narozeninám), + manžela, s prosbou o dary
Ducha svatého pro živé rodiny.

Slopné: Výročí
posvěcení kostela

18.30 Sl.:

15. července : Sobota

16.00 Lo.:

Sv. Bonaventury,
biskupa a učitele církve

7.00 Új.:

Panny Marie Karmelské

8.15 Sl.:
Pouť k PM Karmelské 9.40 Új.:
v Dolní Lhotě
11.00 Dr.:
17. července : Pondělí

17.30 Új.:

Bl. Česlava a sv.
Hyacinta, kněží

18. července : Úterý
Ferie

18.30 Dr.:

19. července : Středa
Ferie

17.30 Új.:

20. července : Čtvrtek
Ferie

Za Františka Hovězáka, rodiče, dva bratry a dvě
švagrové, duše v očistci a ochranu Panny Marie
pro živou rodinu
Za + Miloslava Fiodora, syny, rodiče z obou
stran, stařečky, rodinu Majzlíkovu, duše v očistci
a pomoc Panny Marie pro živé rodiny

18.30 Dr.:

Bl. Hroznaty, mučedníka

16. července : Neděle
16. neděle v mezidobí

Za živé a zemřelé členy rodiny Machů, Váňovy,
Svatoňovy, Hlubinovy a syna Ladislava
Za + Otakara a Annu Hříbkovy, jejich rodiče,
sourozence, jejich děti Otakara a Vladimíra,
Boží požehnání pro živé rodiny a duše v očistci

18.30 Sl.:
18.30 Dr.:

Za + Marii a Jana Jordánovy, sestru Belarmínu,
s prosbou o ochranu a pomoc Boží pro živé
rodiny
Za + rodinu Kovářovu a Markovu
Za farníky (sv. křest)
Za + manžela, rodiče, duše v očistci a živou
rodinu
Za + Františku a Karla Kostkovy, stařečky
z obou stran, rodiče Hověžákovy, Vojtěcha
Kořenka a dar zdraví pro živé rodiny
Za + Miroslava Machuču, jeho rodiče a rodiče
Raškovy a duše v očistci.
Za + rodiče Polomíkovy, dvě dcery, Boží
ochranu a dar zdraví pro živou rodinu

SJ

OS

KA

KA
SJ
RZ
MJ

OS

MJ

Za + Stanislava Strušku, Aloisii a Josefa
Tarabusovy, dar zdraví a Boží požehnání pro
živou rodinu.

21. července : Pátek
Sv. Vavřince z Brindisi,
kněze a učitele církve

Drnovice: Posvěcení
kostela - výročí
22. července : Sobota
Život farností číslo 7

15.30 Új.:
18.30 Sl.:
16.00 Lo.:

Za + manžela, rodiče Hlavicovy, Fojtů, Milana
Kirchnera, jeho rodinu a duše v očistci
Za farníky

KA

Za + manžela, rodiče, vnuka a celou živou
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Sv. Marie Magdaleny
7.00 Új.:
23. července : Neděle
16. neděle v mezidobí
Drnovice: Posvěcení
kostela – oslava výročí
Sv. Brigity, řeholnice,
patronky Evropy

24. července : Pondělí
Ferie
25. července : Úterý
Svátek Sv. Jakuba,
apoštola,

8.15 Sl.:
9.40 Új.:
11.00 Dr.:
15.00 Új.:
17.30 Új.:

18.30 Dr.:

rodinu
za + rodiče Šůstkovy, vnuka, švagra, švagrovou,
duše v očistci a dary Ducha sv. pro živou rodinu
Za zemřelého Jana Janoše, za rodiče z obou
stran, duše v očistci a Boží požehnání pro živou
rodinu
Za + rodiče Polčákovy, rodiče Vaculínovy, jejich
+ děti, vnuky a Boží požehnání pro živou rodinu
Za farníky a poutníky
Mše sv. u sv. Františka
Za + rodiče Maňasovy, Jandíkovy, duše
v očistci, dar zdraví a Boží požehnání pro živou
rodinu
Za rodiče Novákovy, Šeré, rodiče z obou stran,
za rodinu Kovaříkovu, dar zdraví a Boží
požehnání pro celou rodinu

AL
SJ
ŠF
ČR

OS

Sv. Krištofa, vyznavače

17.30 Új.:
26. července : Středa
Sv. Jáchyma a Anny,
rodičů Panny Marie

18.30 Sl.:

27. července : Čtvrtek
Sv. Gorazda a druhů

18.30 Dr.:
15.30 Új.:

28. července : Pátek
Ferie
29. července : Sobota
Sv. Marty

18.30 Sl.:

16.00 Lo.:
7.00 Új.:

30. července : Neděle
17. neděle v mezidobí

8.15 Sl.:

Sv. Petra Chryzologa,
biskupa a učitele církve

9.40 Új.:
11.00 Dr.:

31. července : Pondělí
Sv. Ignáce z Loyoly,
kněze

Život farností číslo 7

17.30 Új.:

Za + rodiče Častulíkovy, dvě dcery, syna Josefa,
manželku, snachu Blanku, a živou rodinu
Na poděkování Pánu Bohu za 70 let života a 50
let manželství, s prosbou o další ochranu
a pomoc pro celou rodinu.
Za + Stanislava Martiniska, za dar zdraví,
ochranu Matky Boží a andělů strážných pro
živou rodinu
Za + Jaroslavu Janošovu, rodiče z obou stran
a živou rodinu Janošovu
Za + manžela Vladimíra, rodinu Hlavicovu,
rodinu Kolářovou, Jaroslava Chluda a Boží
požehnání pro živou rodinu
Za + Jiřího Mikuláška, rodiče Mikuláškovy,
sourozence, duše v očistci, ochranu Boží a Panny
Marie pro celou živou rodinu
Za + Josefa a Annu Barcuchovy, jejich rodiče
a Boží požehnání pro živou rodinu
Za + Vladimíra Dubce, jeho otce, duše v očistci
s prosbou o Boží požehnání pro živé rodiny
Za Ludmilu Struškovou, manžela, syna a živou
rodinu
Na poděkování Pánu Bohu za 50 let společného
života, s prosbou o dar zdraví, Boží požehnání
a ochranu Panny Marie do dalších let
Za + rodiče Čurečkovy, + Ludmilu a Františku
Častulíkovy, + Otílii Vargovou, + Otílii
Stojaspalovou, duše v očistci a požehnání pro
celou rodinu

SJ

KA

KA
SJ
AM
MJ

KA
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Pořad bohoslužeb - farnost Horní Lhota
1. července: Sobota
1. sobota v červenci

8.00 DL
17:30 HL
9:00 HL

2. července: Neděle
13. neděle v mezidobí

3. července: Pondělí

Ke cti Panny Marie a za obrácení hříšníků
Za členy živého růžence z Horní Lhoty
Za + rodiče Žáčkovy a Maňasovy, jejich děti,
duše v očistci a ochranu pro * rodiny

10:30 DL

Za + Františka Maňase, manželku, duše v očistci
a za celou * a + rodinu

18:00 SE

Za * a + farníky

Svátek sv. Tomáše, apoštola

4. července: Úterý
Památka sv. Prokopa, opata

5. července: Středa
Slavnost sv. Cyrila,
mnicha a Metoděje,
biskupa

9:00 HL

Za + rodinu Zádrapovu s prosbou o požehnání
pro celou * rodinu

10.30 DL

Za dar zdraví, pomoc a ochranu pro celou * rodinu

6. července: Čtvrtek
Sv. Marie Goretti,
panny a mučednice

16:00 HL

Za + rodiče Dočkalovy, syna, 2 snachy, s prosbou
o požehnání pro * rodinu

7. července: Pátek
1. pátek v červenci

16:00 HL

Za + Aloisii Hložánkovu, manžela a za * rodinu

17.30 DL

Za * a + rodinu Mikuláškovu, Petrášovu,
Pavlíčkovu a Kozubíkovu

8. července: Sobota

17:30 HL

Za + Oldřicha a Marii Oškerovy, sourozence,
dvoje rodiče, duše v očistci a za celou * rodinu

9:00 HL

Za * a + farníky

9. července: Neděle
14. neděle v mezidobí

10:30 DL

Za + rodiče, sourozence, jejich rodiny, požehnání
a ochranu Panny Marie pro celou * rodinu

10. července: Pondělí

18:00 SE

Za + rodiče Zmeškalovy, + tetu Františku, pomoc
pro * rodinu

16:00 HL

Za + Jiřinu a Stanislava Pastyříkovy, * a + rodinu
Pastyříkovu, Černochovu a Jostovu

17.30 DL

Na poděkování Panně Marii za její pomoc
a ochranu a neustálou přímluvu

11. července: Úterý
Svátek sv. Benedikta, opata,
patrona Evropy

12. července: Středa
13. července: Čtvrtek
Památka sv. Jindřicha

Život farností číslo 7
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14. července: Pátek

17.30 DL

Za + Klementa a Marii Večeřovy s prosbou
o požehnání pro * rodinu

17:30 HL

Za + Zdenku Kolaříkovu, manžela Václava,
Josefa Vaněčku a za celou * rodinu

Památka bl. Hroznaty,
mučedníka

15. července: Sobota
Památka sv. Bonaventury,
biskupa a učitele církve

16. července: Neděle
Oslava patronky kostela
v DL Panny Marie
Karmelské

10.30 DL

Za všechny dobrodince a poutníky

17. července: Pondělí

17:00 SE

Mše svatá a mariánské večeřadlo (P. Jaroslav Stříž)

20. července: Čtvrtek

16.00 HL

Za + rodiče Šenovské, zetě, vnučku, rodiče
Majerikovy, duše v očistci, dar zdraví a ochranu
pro * rodiny

21. července: Pátek
Památka sv. Vavřince z
Brindisi, kněze a uč.
církve

17.30 DL

Za dvoje + rodiče, + sestry Jarmilu a Ludmilu
a požehnání pro celou * rodinu

22. července: Sobota
Svátek sv. Marie
Magdalény

17.30 HL

Za * a + rodinu Kovářovu, dar zdraví a ochranu
pro * rodiny

9.00 DL

Za * a + farníky

Památka bl. Česlava
a sv. Hyacinta, kněží

18. července: Úterý
19. července: Středa

9.00 HL

Za + Aloise Idese, vnuka, rodiče Idesovy,
Vaněčkovy, Žáčkovy, syna Rudolfa s prosbou
o pomoc pro celou * rodinu
Za + Elišku Hapalovu, Vlastu Marťákovu
a za jejich * příbuzné

23. července: Neděle
16. neděle v mezidobí

10.30 DL

24. července: Pondělí

18:00 SE

Za * a + farníky

16.00 HL

Za + rodiče Krejčířovy, dceru Marii, manžela, syna
Jaroslava, + rodinu Matulovu, rodiče z obou stran
a požehnání pro celou * rodinu
Na úmysl dárce
Za * a + farníky

25. července: Úterý
Svátek sv. Jakuba,
apoštola
26. července: Středa
Památka sv. Jáchyma
a Anny,rodičů PM

27. července: Čtvrtek
Památka sv. Gorazda
a druhů
28. července: Pátek
29. července: Sobota
Památka sv. Marty
Život farností číslo 7
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9.00 HL
30. července: Neděle
17. neděle v mezidobí
31. července: Pondělí
Památka sv. Ignáce
z Loyoly, kněze

10.30 DL
18:00 SE

Za + rodiče Bližňákovy, 2 syny, 3 dcery, duše
v očistci a požehnání pro * rodinu
Za + Annu Váňovu, její + rodiče a sourozence
a za celou * a + rodinu Váňovu a Babáčkovu
Za + Ottu Hofschneidera, + Marii Čepičákovu,
+ Cecílii Frýdlovu, za duše v očistci, dar zdraví
a požehnání pro * rodinu

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.

ZPRÁVY A INFORMACE
Zahájení letních poutí

Mší svatou, kterou dne 25. června
2017 na Ploštině v rámci valašské
pouti sloužil ThMgr. P. Marek
Martiška MIC, farář farnosti
Nedašov, jsme zahájili poutní
sezonu v našich farnostech.
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.

Farní den v sobotu 24.06.2017
jsme zahájili mší svatou, kterou sloužil O. Jiří z hornolhotské
farnosti. Byly připraveny atrakce pro malé i velké, např. kování,
(kdo chtěl, mohl se aktivně zapojit do kování společného díla
Putování ke svaté rodině) kvízy, lovení rybiček, kop na branku,
skákání v pytli, házení frisbee (létací talíř), ukázky práskání bičem,
střílení ze vzduchovky, shazování plechovek, šplhání po laně do
koruny stromu, střílení z luku,... atd. Děti, které plnily připravené
úkoly, získaly sladkou odměnu.
Život farností číslo 7
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Proběhla také soutěž v pojídání tyčinek
a rohlíků na čas. Odpoledne jsme zakončili
táborákem. Děkujeme všem ženám, které svými
výrobky přispěly do společné ochutnávky
moučníků - byly výborné. Výtěžek z prodeje
bubble tea a perníčků od paní Kubíčkové
ve výši 2 326,- Kč bude zaslán na konto
občanského
sdružení
Cesta
121
(www.cesta121.cz), které se stará o nemocné a stárnoucí kněze.
Ing. Jarmila Váňová
@@@

SKUPINY

ÚKLIDU

kostelů újezdské farnosti v červenci 2017
__________________________________________________________________

Dat. : Újezd :
Drnovice : Slopné :
_____________________________________________

8.7.:
15.7.:
22.7.:
29.7.:
5.8.:

17.
18.
1.
3.
4.

11.
1.
2.
3.
4.

3.
4.
5.
6.
7.

----------------------------------------------------------------------------------------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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