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Duchovní život o prázdninách
Jedno desatero pro žáky na prázdniny začíná slovy: „Rozluč se se školou, ale ne
s Bohem. Mnohé děti mají během školního roku „problém“ s ranní modlitbou. Ne, že by
se nechtěly modlit, ale prostě nestíhají. Večer se jim nechce jít včas spát a ráno se
pochopitelně nechce vstávat. Prázdniny jsou ideálním časem, jak zavést pravidelnou
ranní modlitbu. Nemusíš vstávat brzy a nikam nespěcháš, takže se můžeš pomodlit.
Další „problém“ v duchovním životě o prázdninách a dovolených, je v účasti na
nedělní bohoslužbě. Někteří kněží dokonce s tím počítají, že hodně jejich oveček bude
na dovolené a zruší o prázdninách jednu nedělní mši svatou. Pokud jsou ve farnosti
v neděli dopoledne tři mše svaté, tak snad by to bylo únosné. Pokud jsou ale jen dvě a
zůstane jedna, tak je to neštěstí. Všichni na dovolenou nejdou, mnozí mají doma malé
děti nebo staré lidi upoutané na lůžko, u nichž se musejí vystřídat. Tímto se jim účast na
mši svaté dva měsíce znemožní a někteří si snadno omluví svědomí a začnou s nepravidelnou účastí na nedělní mši svaté. Zvyk je železná košile.
Co ale dělat, když jedeme na dovolenou někde k moři do míst, kde křesťanský
chrám vůbec není? V takovém případě jsme od nedělní mše svaté omluveni, pokud
bychom na bohoslužbu museli jet několik desítek kilometrů. Nejsme však omluvení od
svěcení svátečního dne. Ten můžeme prožít tak, že máme sebou Písmo svaté, nebo
misálek a uspořádáme si nejlépe v tu dobu, kdy chodíváme doma na mši svatou
duchovní hodinku, přečteme si z Písma svatého, nebo se pomodlíme mši svatou té
neděle z misálku.

Prázdninová litanie
Ochraň mne před nesmyslnými dny nudy,
před dny bez modlitby a bez myšlenek na Tebe,
před tlacháním a špinavými řečmi,
před skleslostí, prostředností, neovládáním se,
před lhostejností.
Prosím tě, otevři mi oči pro všechno dobré a krásné,
ať má ústa nacházejí slova radosti,
ať jsou mé ruce ochotny dávat a pomáhat,
ať s bdělým duchem přijímám pravdu,
pomoz mi, abych svým životem zvěstoval Tebe.
(Alfonso Pereira – Myšlenky a modlitby)
Živat farnosti číslo 8/2017
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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 srpen 2017:

Úmysl všeobecný: Umělci. Za současné umělce, aby skrze dílo daru svého talentu
pomáhali i druhým poznávat krásu stvoření.
Úmysl misijní: Bude vyhlášen později.
Úmysl národní: Abychom neztratili radost z evangelizace, která je odpovědí na Boží
lásku (EG, č. 81).

Z FARNÍCH MATRIK :
Do společenství víry jsme v červenci 2017 skrze svátost křtu přijali:
Victorii Smištíkovou
Horní Lhota
Vojtěcha Machů
Slopné
Dominiku Buriánkovou Drnovice

V červenci 2017 začali svou společnou cestu před Božím oltářem:
Jaroslav Chlud
Petra Svárovská

Slopné
Val. Klobouky

Josef Chmelař
Česká Ves
Vendula Trčková Vysoké Pole

Libor Ezechýl
Francova Lhota
Marcela Častulíková Vysoké Pole

V měsíci červenci 2017 odešli na věčnost a byli pohřbeni:
8. července
František Zámečník
Vysoké Pole 153

92 let

21. července
Stanislav Hovězák
Dolní Lhota 56

86 let

10. července
Anna Strbáková
Loučka

89 let

22. července
Hynek Váňa
Vysoké Pole 153

83 let

12. července
Anna Maňasová
Horní Lhota 97

92 let

22. července
Marie Štěpáníková
Drnovice 32

92 let

14. července
Anastazie Častulíková
Drnovice 127

81 let

28. července
Josef Urubek
Újezd 307

69 let
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Poutní místo Provodov
Poutní kostel Panny Marie Sněžné stojí na kopci
na místě zvaném Malenisko asi 1 km od stejnojmenné
obce Provodov.
Počátky poutního místa pochází ze začátku 18. století,
kdy se ve snu mlynářce Anně Vlaštovicové zjevilo místo
s léčivým pramenem. Mlynářka trpěla oční chorobou
a po omývání vodou ze studánky se uzdravila.
V roce 1720 zde byla majitelem luhačovického panství
hrabětem Wolfgangem Serenyem postavena kaplička
Panny Marie Sněžné jako dík za uzdravení.
Zprvu dřevěná kaplička byla přestavěna na zděnou
s oltářem a v roce 1750 byla přestavěna v barokní poutní kostel, který zde stojí
dodnes.
V jednoduchém interiéru kostela je nad oltářem
zavěšen obraz kojící Panny Marie, nad sakristií je
umístěn obraz Panny Marie Sněžné a na boční stěně
křížová cesta z roku 1947od Emila Brendla. Další
výzdobu tvoří sochy sv. Antonína Paduánského,
sv. Františka z Assisi, sousoší sv. Anny s Pannou Marií
a sv. Terezie od Dítěte Ježíše. Nedaleko kostelíka
stojí kaplička, do níž je vyveden pramen vyvěrající pod
hlavním oltářem. V lese nad kostelem se nachází křížová
cesta, která pochází z let 1917-1918.
Po 20leté službě u oltáře Páně odchází ze zdejší
farnosti P. Lubomír Vaďura. Na jeho místo je jmenován
P. Pavel Martinka, který působil od července 2015 jako
kaplan v kostele sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně.
Letošní pouť se uskuteční v neděli 6. srpna 2017. Mše sv. budou v 9.00, 10.30
a 14.30 hodin. Mši sv. v 10.30 hod. slouží arcibiskup Jan Graubner.
Toto poutní místo je velmi hojně navštěvováno poutníky i turisty z blízkého
i vzdálenějšího okolí. Farnost Horní Lhota už několik let pořádá pěší pouť k Panně
Marii Sněžné, se zastávkami u obnovených a vyzdobených obrázků a s modlitbou
růžence na rtech. V neděli 6. srpna 2017 vycházíme v 6.45 hodin od kostela
v Horní Lhotě a duchovní náplň naší poutě bude umocněna osobní účastí otce Jiřího
Ševčíka.
Když se řekne „pouť“, možná se nám vybaví kolotoče, stánky nebo jiné atrakce.
Původně je ale význam tohoto slova odvozený od slova „putovat“, to znamená
podniknout cestu, která má určitý cíl s hlubším smyslem.
Doba prázdnin a dovolených může být pro nás dobrou příležitostí podniknout
nějakou pouť, překonat nepohodlí při putování, zasvětit cestu dobrému úmyslu,
duchovně se tak obohatit. Využijme nabízenou příležitost.
manželé Šenovští
Živat farnosti číslo 8/2017
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Noví pomocní biskupové pro olomouckou arcidiecézi
Svatý otec František o Slavnosti svatých Cyrila a Metoděje jmenoval pro
Arcibiskupství olomoucké dva pomocné biskupy: Mons. Antonína Baslera, kancléře
Arcibiskupství, který byl jmenován titulárním biskupem diecéze Vaga v dnešním
Tunisku, a Mons. Josefa Nuzíka, generálního vikáře, který se stává titulárním
biskupem diecéze Castra Galbae na území dnešního Alžírska. Jejich biskupské
svěcení bude 14. 10. 2017 v 10 hodin v katedrále sv. Václava v Olomouci.
P. Mgr. Antonín Basler
Narodil se 16. února 1956 v Šumperku jako čtvrté dítě
Antonínu a Anně Baslerovým. Má tři starší sestry – Marii, Annu
a Jiřinu. Svoje dětství a mládí prožil v Olšanech (okres Šumperk).
Po základní škole absolvoval v Šumperku Střední železniční
školu, obor elektrická trakce a kolejová vozidla v železniční
dopravě (1971–1975). U Československých státních drah
pracoval jako technik rok před dvouletou základní vojenskou
službou a také rok po jejím ukončení.
V roce 1979 nastoupil k pětiletému studiu na Cyrilometodějské bohoslovecké
fakultě v Litoměřicích. Dne 30. června 1984 byl v olomoucké katedrále sv. Václava
biskupem Josefem Vranou vysvěcen na kněze.
Od vysvěcení byl do roku 1990 farním vikářem v Luhačovicích, od roku 1990
do roku 1999 farářem ve Vizovicích a administrátorem v Horní Lhotě, od roku 1993
i děkanem vizovického děkanátu. V roce 1999 se stal farářem farnosti sv. Michala
v Olomouci a od roku 2003 i administrátorem farnosti Bystročice. V roce 1999 byl
také jmenován sídelním kanovníkem Metropolitní kapituly u sv. Václava v Olomouci
a v roce 2000 kancléřem kurie Arcibiskupství olomouckého.
K 1. červenci 2017 byl uvolněn z funkce faráře a administrátora a byl jmenován
členem liturgické komise a členem subkomise pro sakrální umění Arcidiecéze
olomoucké.
Mons. Mgr. Josef Nuzík
Narodil se 25. července 1966 ve Strání (okres Uherské
Hradiště), kde také vyrůstal v zemědělské rodině spolu se svými
deseti sourozenci – čtyřmi bratry a šesti sestrami. Po maturitě na
Středním odborném učilišti ve Slováckých strojírnách
v Uherském Brodě roku 1984 pracoval v těchto strojírnách až do
května roku 1989 jako soustružník. V tomto období také
absolvoval dvouletou základní vojenskou službu. Na podzim roku
1989 začal svou přípravu ke kněžství studiem na Římskokatolické
cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Praze se sídlem
v Litoměřicích a po roce ve studiu pokračoval na Cyrilometodějské teologické fakultě
Univerzity Palackého v Olomouci. Jáhenské svěcení přijal roku 1994 a jáhenskou
službu vykonával ve farnosti Nový Jičín, kde posléze – po přijetí kněžského svěcení
17. června 1995 z rukou olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera – působil také jako
Živat farnosti číslo 8/2017
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farní vikář. Od léta roku 1996 sloužil jako farní vikář ve farnostech Luhačovice
a Pozlovice, v roce 1997 byl jmenován administrátorem farnosti Nivnice a souběžně
spravoval také farnost Korytná, zde působil později i jako farář až do roku 2003.
V tomto roce byl jmenován farářem ve Štípě u Zlína a zároveň administroval farnost
Hvozdná, přitom byl i děkanem vizovického děkanátu. V roce 2005 byl jmenován
vicerektorem Arcibiskupského kněžského semináře v Olomouci, kde působil čtyři
roky. V roce 2009 ho arcibiskup Graubner jmenoval svým generálním vikářem,
v tomto období byl také ustanoven kanovníkem Metropolitní kapituly u sv. Václava
v Olomouci.
Mgr. Gabriela Pavelková

Den s rodinami
V sobotu 19. srpna 2017, předposlední den
celostátního setkání, se k mládeži v Olomouci
přidají i rodiny a celostátní setkání mládeže bude
rozšířeno o pouť rodin.
Motto tohoto dne bude: Nebojte se...
Budoucnosti!
Prožijte tento den s mladými lidmi, zažijte něco
krásného a svou přítomností inspirujte a povzbuďte
mladé lidi, aby také měli odvahu vstoupit do
manželství a mít děti.
Pro účastníky není zajištěno speciální parkování.
Je možné využít veřejná parkoviště v Olomouci,
která jsou ve většině případů v sobotu zdarma.
Dopolední program začne v Korunní pevnůstce
v 9:00 úvodní modlitbou a od 9:30 proběhne
katecheze Mons. Pavla Posáda a následovat bude mše svatá s kardinálem Dominikem
Dukou.
Rodiny jsou zvány na teplý oběd (kvalitní bezlepková klobása s chlebem), který
pro ně bude připraven zdarma, případně mohou přispět dobrovolnou částkou.
Odpoledne bude velmi různorodé. Některé z možností, jak ho strávit, jsou:
Velké EXPO hnutí, řeholí a prorodinných organizací v samotném srdci města
koncerty, divadelní a taneční vystoupení (nejen) v olomouckých kostelích (mimo jiné
KaPři, Schola OP, dívčí i chlapecký gregoriánský chorál z Opavy, varhanní koncert
na největších varhanách ve střední Evropě u sv. Mořice a další), umělecké výstavy
probíhající na různých místech po celou dobu CSM, návštěva klášterů a nahlédnutí do
jejich způsobu každodenního života.
Pro holky možnost zúčastnit se setkání čtenářek časopisu IN! …a to vše
s možností nechat si pohlídat a zabavit děti od 5 let skupinkou pečovatelů :), kteří pro
ně budou mít do 16:00 v Korunní pevnůstce připravený zábavný program.
Druhý vrchol setkání rodin pak nastane v 16.30 – Olomouc navštíví Ital Enrico
Petrillo, který vydá svědectví o životě své ženy a jejich společném příběhu. Chiara
Živat farnosti číslo 8/2017
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Corbello Petrillo zemřela ve svých 28 letech na rakovinu jazyka, kterou jí objevili
v pátém měsíci těhotenství poté, co už o dvě děti přišli. (Více o životě této rodiny
v knize Smrt nemá poslední slovo, kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství.)
Po večeři z vlastních zdrojů se mohou zájemci zdržet na vrcholnou večerní
modlitební vigilii v Korunní pevnůstce, která začne ve 20:00.
Případné dotazy je možné zaslat na mladez@cirkev.cz.
Na toto setkání se můžete zcela nezávazně a bez poplatku přihlásit
na https://olomouc2017.signaly.cz/registrace/family. Bude to velkou pomocí pro
pořadatele kvůli počtu obědů a dětí na hlídání.
Pro zájemce byla zajištěna možnost ubytování v okolí centra dění. Domluvené je
ubytování v internátu školy pro sluchově postižené, který se nachází nedaleko centra
města v ulici Kosmonautů 4. Konkrétní detaily je potřeba domluvit přímo
s provozovateli. Rezervaci je možné provést buď přes email info@sluch-ol.cz a nebo
telefonicky na čísle +420 774 726 362. Druhou možností je víceúčelové centrum
Norbertinum - www.premonstratky.cz/centrum, které se nachází na Svatém kopečku.
Konkrétní detaily je nutné domluvit přímo s kontaktní osobou - Ing. B. Steinerovou, +
420 608 034 944, nebo na emailu norbertinum@email.cz.
Bylo by škoda, aby rodiny nepřijely jen kvůli tomu, že o tomto setkání vůbec
nevěděly...
Ing. Jarmila Váňová

Z pamětní knihy farnosti Horní Lhota.
Náboženské poměry dle zaznamenání P. Josefa Černého, faráře v Horní Lhotě
v letech 1942 – 1949
Farář hornolhotský P. J. Černý obšírně a barvitě popisuje ve farní kronice Horní
Lhoty vývoj tamních poměrů v poválečné době. Dostali jsme se tak do období,
označované jako poválečné tříletí – 1945-48. Situaci po válce a změnu v mentalitách
popisuje také ve své přehledové knize historik prof. UK PhDr. Jan Křen, a to
ve středoevropské perspektivě: „Obrovskou vlnu nadšení a víry či iluzi o nové
budoucnosti prožívalo především obyvatelstvo zemí osvobozených z nacistické
okupace. Jejím vnějším projevem byla nebývalá aktivizace veřejného života, nesčetná
shromáždění, průvody, lidové slavnosti, schůze; všude rozkvetl kulturní a umělecký
život. Ke scenérii doby, plné idealistického nadšení a působivých výkonů pracovní
obětavosti při poválečné obnově, patřily však též povážlivé zjevy demoralizace,
zhrubnutí a devalvace lidského života; v anarchickém chaosu se dařilo nejrůznějším
zlořádům, drancování, odvetám, udavačství a spekulacím – šmelině, jak se tehdy
v Čechách říkalo obecně rozšířenému černému obchodu. Všeobecná brutalizace
každodenního života způsobená válkou a okupací s koncem války neskončila a měla
dlouhodobé následky ve společenské a politické kultuře, v jednání lidí a mezilidských
vztazích.“ Českobratrský teolog. J. L. Hromádka po válce napsal: „...Svět je skutečně
v přerodu, ale tady se nezastavuji a ptám se: Je to skutečně přerod, kterým svět
Živat farnosti číslo 8/2017
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prochází? Jsme na počátku nového života, nebo na pokraji propasti.“ Obecně se dá
říci, že existují dva základní úhly pohledu. Starší pohlíží na poválečnou dobu jako
na obnovu demokracie meziválečné, jako dobu svobody, která ovšem obsahovala
i nové prvky, které meziválečné Československo neznalo. Druhý pohled pokládá dobu
1945 – 1948 za přípravnou, pretotalitní fázi totalitního režimu, instalovaného
v Československu po únoru 1948 podle sovětského vzoru. K této charakteristice patří
skutečnost, že šlo o dobu velmi vypjatou, plnou zmatků a nedorozumění, což se
nemohlo neprojevit též v křesťanském prostředí. (Katol. cír. v ČSL 1945 – 1989,
Balík – Hanuš).
Farní kronika – LP 1946 – Úroda letošního roku byla celkem pěkná a zemáků
snad ještě více než loni. Začátkem září vystřídal zatímního správce školy v Horní
Lhotě definitivní. Stal se jím Ant. Vrba, dosud učitel v Kostelci u Štípy. Učitelskou
sílu pro 2.tř. zastává jeho manželka. Ačkoli nechodí do kostela pravidelně, je to
člověk solidní, který zaslouží označení charakter. Při této příležitosti se sluší
poznamenat, že podobná změna nastala v Dolní Lhotě již loni. Do té doby řídící učitel
Lad. Kameník odešel na Klečůvku a na jeho místo nastoupil z Provodova Lad.
Cholasta. Jeho manželka učí v Sehradicích. Pro zajímavost uvádím, že nežli odešel
na Klečůvku p. řídící Kameník, pomáhal faráři trhat jablka ve farské zahradě. A když
byl na jabloni v nejlepším, přišel posel, aby šel hned domů, že má syna! Dali mu
Pavel. Zima 1946-7 byla zpočátku suchá, stále krutá, dlouhá. Bylo kolem -30 °C. Bylo
velmi hluboko zamrzlé, takže se těžko i kopaly hroby. Hrobař Jakubčák Karel vzal
také od kopání hrobu 700 Kčs.
Rok 1947 možno označit jako velmi suchý. Obilí bylo již poškozeno mrazy a pak
suchem. Celý květen skoro nekáplo, proto také úroda je slabá jako snad již dávno
nebyla. Vedra dosahovala ve stínu až 32 °C. Na svátek Petra a Pavla byla celá farnost
nemile překvapena, když se roznesla smutná zpráva, že posel Boží zasáhl mládence
Emila Machů z Dolní Lhoty č. 25. Byl to vzorný katolický mladík, jenž byl pravým
vyznavačem své víry. Vedl zásobovací úřad na obci pro své zvláštní nadání. Jeho
překrásného pohřbu se zúčastnil i zástupce Okresního národního výboru ze Zlína
Dominik Doležel z Klečůvky - Lípy. Při pohřbu měli kromě faráře projevy i předseda
Národního výboru z Dolní Lhoty, jehož byl zemřelý spolupracovníkem, Ant. Masař,
povoláním obchodník, a též zmíněný zástupce Okresního národního výboru. Avšak
ani v této tragické chvíli nezapomněli někteří lidé na své politické nepřátelství vůči
mrtvému. Dali to najevo tím, že nesouhlasili se slavnostním jeho pohřbením, ač sami
se rádi prohlašují za lepší křesťany než ti ostatní. Z nedostatku úrody a krmiv mnozí
rolníci jsou již v létě nuceni odprodat dobytek. Kanonická vizitace 12. 5. 1948 S.
Běhal – děkan a J. Ryšavý konk. Veliké sucho mělo za následek veliká vedra. Ještě
v září tohoto roku bylo zaznamenáno 29 °C ve stínu. V r. 1947 začal na trati
Luhačovice – Vizovice jezdit krásně vybavený a veliký autobus místo „UNRY“
a jezdí několikrát denně. Politická situace jak ve státě, tak i v celé farnosti se
přiostřovala. Komunistická strana přibírala na výbojnosti.
Pokračování příště
Mgr. Vladimír Měřínský
Živat farnosti číslo 8/2017
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Život a poslání křesťanů v církvi a ve světě
Sněm jako událost obdarování a nového porozumění
(Církev dnes)
„...Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství.“ (Mt 5,1-12)
Misericordiae Vultus – Tvář milosrdenství
„Protože činy lásky a milosrdenství představují vynikající svědectví křesťanského
života, musí apoštolská výchova vést i k uskutečňování takových činů, aby se věřící
už od samého dětství učili soucítit se svými bratry a v nouzi jim velkodušně pomáhat.“
(AL/AA 31c)
Čl. 20 (pokr.) - Vzhledem k pojetí spravedlnosti jakožto pouhého dodržování
Zákona, který soudí a dělí lidi na spravedlivé a hříšníky, Ježíš ukazuje velký dar
milosrdenství, které hledá hříšníky, aby jim nabídlo odpuštění a spásu. Potom je
zřejmé, proč byl Ježíš kvůli této tak osvobozující vizi, jež je zdrojem obnovy,
odmítnut jak farizei, tak učiteli Zákona. Ti kvůli věrnosti Zákonu kladli na bedra
druhých jenom břemena, čímž anulovali Otcovo milosrdenství. Poukaz na dodržování
Zákona nemůže být na překážku pozornosti k potřebám týkajících se lidské
důstojnosti. Zmínka, kterou se Ježíš odvolává k textu proroka Ozeáše - „Chci lásku
a ne oběť“ (6,6), je zde velice příznačná. Ježíš prohlašuje, že od nynějška má být
pravidlem života Jeho učedníků primát milosrdenství, jak dosvědčuje On sám, když
stoluje s hříšníky. Milosrdenství je zjeveno jako zásadní dimenze Ježíšova poslání. Je
opravdovou výzvou těm, kteří s ním diskutovali a lpěli na formálním respektování
Zákona. Ježíš jde však za Zákon; Jeho přívětivost k těm, které Zákon považoval
za hříšníky, umožňuje chápat, kam až sahá jeho milosrdenství. Také apoštol Pavel šel
podobnou cestou. Nežli potkal cestou do Damašku Krista, byl jeho život zaměřen
na spravedlnost spočívající v zachovávání Zákona (srov Flp 3,6). Obrácení ke Kristu
vedlo k otočení jeho vize do té míry, že v listu Galaťanům prohlašuje: „Víme, že
člověk je uznán za spravedlivého jen tehdy, když uvěří v Ježíše Krista, a ne, když dělá
skutky, jak je nařizuje Zákon.“ (Gal 2,16) Jeho pojetí spravedlnosti se radikálně mění.
Pavel nyní klade na první místo víru a nikoli Zákon. Spásy se nedosahuje
dodržováním Zákona, nýbrž vírou v Ježíše Krista, který svojí smrtí a zmrtvýchvstáním
přináší spásu milosrdenstvím, které ospravedlňuje. Boží spravedlnost se nyní stává
osvobozením pro utiskované z otroctví hříchu a všech jeho důsledků. Spravedlností
Boha je jeho odpuštění (srov. Žl 51,11 – 16).
Čl. 21 – Jubileum také s sebou nese odpustek. Ve Svatém roce Milosrdenství má
zvláštní význam. Boží odpuštění našich hříchů nezná mezí. Ve smrti a vzkříšení Ježíše
Krista Bůh jasně vyjevuje tuto svoji lásku, která vede až ke zničení hříchu lidí. Nechat
se smířit s Bohem je možné přes skrze Velikonoční tajemství prostřednictvím církve.
Bůh je tedy vždycky nakloněn odpuštění a nikdy nepolevuje v jeho nabízení
způsobem stále novým a neočekávaným. My všichni nicméně máme zkušenost hříchu.
Zakoušíme moc milosti, která nás proměňuje, ale zakoušíme také sílu hříchu.
Ve svátosti smíření Bůh odpouští hříchy, které jsou skutečně smazány. Přece však
zůstává v našem chování a v našem myšlení jejich negativní otisk. Boží milosrdenství
je však ještě silnější. Stává se odpustkem Otce, který skrze Kristovu nevěstu dosahuje
ke hříšníkovi, jemuž bylo odpuštěno, osvobozuje jej ze zbývajících důsledků hříchu,
Živat farnosti číslo 8/2017
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uzpůsobuje jej k činům lásky a spíše k růstu v lásce než k opětovnému pádu do hříchu.
(Odpustky jsou prominutím časných trestů před Bohem za hříchy co do viny již
odpuštěné. Dosahuje ho křesťan vhodně připravený a za určitých stanovených
podmínek za pomoci církve, která jako služebnice vykoupení svou mocí rozděluje
a uděluje z pokladů dostiučinění Krista a svatých. (CIC 992)).
Církev žije ze společenství svatých. V eucharistii se toto společenství, jež je
Božím darem, uskutečňuje jako duchovní sjednocení, které spojuje nás věřící se
svatými a blahoslavenými, kterých je bezpočet (srov. Zj 7,4). Jejich svatost přichází
na pomoc naší křehkosti a Matka církev je tak svojí modlitbou a svým životem
schopna svatostí jedněch vyjít vstříc slabosti druhých. Žít tedy odpustek Svatého roku
znamená přistoupit k milosrdenství Otce s jistotou, že Jeho odpuštění se vztahuje
na celkový život věřícího. Odpustek je zakoušením svatosti církve, která má účast na
všech dobrodiních Kristova vykoupení, aby odpuštění bylo rozšířeno až do nejzazších
důsledků, kterých dosahuje Boží láska. Žijme intenzivně toto Jubileum, prosme Otce
o odpuštění hříchů a o rozšíření milosrdenství jeho odpustků.
Pokračování příště
Mgr. Vladimír Měřínský

MYŠLENKY NA MĚSÍC SRPEN
MARIE ANCILLA
VE ŠKOLE OTCŮ POUŠTĚ
Vydalo Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří 2014

1. Jen Bůh může naplnit nedostatek v srdci člověka, naučit ho opravdové lásce,
odpuštění a milosrdenství.
2. Kristova milost nás osvobodila. Opět nás postavila na nohy. Uzdravení, je
možné. Stačí chtít a pracovat v potu tváře. Bůh udělá ostatní.
3. Během celého našeho duchovního růstu nás Bůh vychovává ke svobodě. Dal
nám ji jako dar, dává nám ji v každém okamžiku. Ale pomalu nám chce za ni
svěřit odpovědnost.
4. Člověk je stvořen pro věčnost. Bůh nás stvořil pro život věčný. Kristus přišel,
aby nám dal na něm účast.
5. Každé zranění, každá křehkost jsou považovány za šanci, za poklad života,
poněvadž je to příležitost k setkání s Bohem.
6. Budeš-li jen trochu pracovat, Bůh ihned k tvé práci přispěje.
7. Nejzdatnější lékaři se nespokojí s tím, že ošetřují výslovně neduhy, ale snaží se
předejít hrozícím a umějí jim zamezit svými radami a léky. Stejně i praví lékaři
duší bojují svými duchovními radami proti nemocem, které by mohly pokazit
srdce.
Živat farnosti číslo 8/2017
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8. Na křtu jsme byli ponořeni do Kristova velikonočního tajemství. Zvítězili jsme
nad zlem. Zbývá, aby každý přenesl do každodenního života to, co mu bylo dáno
na křtu jako zárodek.
9. Člověk, stvořený k Božímu obrazu, je povolán, aby Boha poznal a zcela
svobodně ho miloval, aby poslušně naslouchal jeho slovu. Jeho povoláním je žít
ve velké blízkosti Bohu.
10. Křesťan se má vyznačovat neustálým pokrokem, ctnosti v něm mají růst.
11. Láska je pro nás způsob, jak můžeme žít věčný život, pro který nás Bůh stvořil.
Dává nám zakoušet věčnost v čase.
12. Začátkem spásy je vlastní náprava.
13. Duch svatý dává zazářit svému světlu v srdci. To je proměnění slíbené těm, kdo
si dali práci s hledáním Boha.
14. Byli jsme učiněni k podobnosti s Bohem. Vraťme tomuto obrazu všechnu krásu,
jaká mu přísluší.
15. Srdce má oči. Když je srdce očištěné, míří pohled tam, kde ho nese hluboká
touha, ke kontemplaci Pána.
16. Člověk touží po dobru, ale dělá zlo; už nemá plně v moci svou vůli. Člověk tedy
potřebuje Boží popud.
17. Bojuj proti myšlenkám, které ti přinášejí zmatek. Žádná myšlenka, v níž
nevládne klid a pokora, není podle Boha.
18. Bůh neodmítá nikomu svou podporu. Proto ten, kdo dělá všechno, co je v jeho
moci, zvítězí.
19. Mějme odvahu! Dosud podléháme vášním a jsme bezmocní. Ale obětujme Ježíši
Kristu s neochvějnou vírou svou slabost a duchovní bezmocnost a s hlubokou
pokorou mu je vyznejme.
20. Adam je každý z nás. Místo aby člověk řekl: „Pane, odpusť mi,“ a tak znovu
navázal rozhovor s Bohem, uzavře se v sobě.
21. Abyste si udrželi stále vzpomínku na Boha, máte formuli modlitby, kterou
musíte míst ustavičně před očima: „Bože, pospěš mi na pomoc!“
22. Jako nemůžeme zabít divoké zvíře beze zbraní, tak nemůžeme přemoci hněv bez
pokory.
23. Objevíme-li před Bohem hřích, obavy, křehkosti a všechno, co tkví na dně naší
bytosti, je to pro nás příležitost ke zkušenosti spásy, milosrdenství.
24. Snažme se, dokud žijeme, střežit si čistotu svědomí. Nestrpme, aby nám při
kterékoli příležitosti něco vyčítalo.
25. Naučí-li se člověk přijímat se takový, jak je, místo aby chtěl přizpůsobit Boží
vůli svému přání, dělá ho to pokornějším a skromnějším.
26. Chování druhého by nás nikdy nedohnalo k hříchu, kdybychom neměli v srdci
počátek všech vin.
27. Náš Pán přichází s klidem, ale všechno, co je od nepřítele, se zmatkem
a hněvem.
28. Nic netěší zlého ducha tolik, jako když vidí, že nechceme odhalit tajemství svých
myšlenek.
29. Roztržitosti jsou velmi užitečné. Upozorňují nás bez jakékoli iluze, čím se
obvykle zaměstnává naše srdce.
Živat farnosti číslo 8/2017
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30. Pramenem a původem hříchu je srdce. Podobá se půdě, kterou musíme žárlivě
opatrovat, aby nezarostla bodláčím.
31. Ať děláme cokoli, musíme si dát pozor, abychom si udrželi pokoj srdce
a zachovali pokoj s těmi, kdo s námi pracují.
Myšlenky byly sestaveny v Pastoračním domě Velehrad v Itálii
ve spolupráci s Arcibiskupským gymnáziem v Kroměříži.

OSMISMĚRKA
„Vděčnosti jsou schopni pouze ti, kdo nejsou příliš hrdí, aby něco...(viz tajenka).“
Johan de Vries
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ALBATROS, DATEL, DROZD, HOLUB, CHOCHOLOUŠ, KACHNA, KOS,
LABUŤ, OREL, PAPOUŠEK, PĚNKAVA, PŠTROS, RACEK, SKŘIVAN, SOJKA,
SOVA, SUP, SÝKORA, TUKAN, VÝR, ŽLUNA
Mgr. Gabriela Pavelková
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25. výročí úmrtí kardinála Františka Tomáška
4. srpna 2017 to bude 25 let od úmrtí
kardinála Tomáška. V tento den bude
od 18.00 v pražské katedrále sv. Víta,
Václava a Vojtěcha sloužena vzpomínková
mše svatá, kterou bude celebrovat
kardinál Dominik Duka OP.
František
Tomášek
se
narodil
30. června 1899 ve Studénce u Nového
Jičína. Vystudoval gymnázium v Olomouci
a po maturitě a vojenské službě vstoupil
v roce 1918 do arcibiskupského semináře
v Olomouci. Na kněze byl vysvěcen
arcibiskupem Antonínem Cyrilem Stojanem
5. července 1922. Až do roku 1934 působil
jako katecheta v Olomouci-Pavlovičkách a v Kelči u Hranic.
1. prosince 1934 se stal asistentem pro pedagogiku a katechetiku
na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Olomouci. Tam byl 15. prosince 1938
promován na doktora teologie. Na fakultě přednášel do 17. listopadu, kdy nacisté
zastavili činnost vysokých škol. František Tomášek pokračoval v pedagogické
činnosti jako katecheta v Olomouci-Hodolanech. V roce 1940 začal přednášet na nově
otevřeném diecézním bohosloveckém učilišti a zároveň byl jmenován inspektorem
náboženství v šesti okresech olomoucké arcidiecéze. Po válce se vrátil na fakultu a byl
jmenován mimořádným profesorem pedagogiky a katechetiky.
12. října 1949 jej jmenoval papež Pius XII. titulárním biskupem butským
s posláním světícího biskupa pro olomouckou arcidiecézi. Biskupské svěcení přijal
tajně v Olomouci z rukou tehdy internovaného olomouckého arcibiskupa
J. K. Matochy 14. října 1949. Na fakultě přednášel do 30. června 1950, kdy byla jeho
činnost státními orgány zastavena. Od ledna do července 1951 působil jako
administrátor farnosti Bohušov u Krnova. Tam byl 23. července zatčen a dopraven
do internačního pracovního tábora v Želivě. Z internace byl propuštěn 28. května 1954
a 1. července nastoupil jako administrátor v Moravské Huzové, kde strávil jedenáct
let. Když v roce 1962 papež Jan XXIII. svolal II. vatikánský koncil, dostal od
komunistického režimu povolení se jej zúčastnit.
18. února 1965 ho jmenoval papež Pavel VI. apoštolským administrátorem pražské
arcidiecéze, poté co nově jmenovanému kardinálu Josefu Beranovi nebylo dovoleno
ujmout se úřadu arcibiskupa. Biskup Tomášek převzal arcidiecézi 11. března. Na jeho
žádost jmenoval Pavel VI. svatého Vojtěcha hlavním patronem pražské arcidiecéze.
Postupně se stal biskup Tomášek poradcem Kongregace pro katolickou výchovu,
později členem Kongregace pro duchovenstvo a členem Sekretariátu pro sjednocení
křesťanů.
Živat farnosti číslo 8/2017
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Papež Pavel VI. jmenoval Františka Tomáška dne 24. dubna 1976 kardinálem
"in pectore", jmenování zveřejnil 2. června 1977. 20. prosince téhož roku ho jmenoval
pražským arcibiskupem.
Od roku 1974 zůstal po léta jediným veřejně působícím biskupem v Čechách a do
roku 1987 i na Moravě. Pastýřským listem z 29. listopadu 1987 vyhlásil "Desetiletí
duchovní obnovy národa" jako přípravu na milénium mučednické smrti sv. Vojtěcha.
Na svatořečení Anežky České vedl v listopadu 1989 pouť věřících z Československa
do Říma. Ve dnech 21. a 22. dubna 1990 mohl ještě uvítat papeže Jana Pavla II.
v Praze.
V roce 1991 požádal dvaadevadesátiletý arcibiskup, aby byl zproštěn svého úřadu
a papež Jan Pavel II. jeho přání vyhověl 27. března 1991.
Kardinál Tomášek zemřel 4. srpna 1992 ve věku 93 let a byl pohřben
v arcibiskupské hrobce v pražské katedrále 12. srpna.

Co mi vadí na katolické mši
Jeden kamarád mi řekl:
„Povím Ti, co mi vadí na katolické mši.
Kázání nestojí za nic, hudba nestojí za nic a já z toho nic nemám.“
Na to jsem mu odpověděl:
„Mně se na katolické mši líbí to, že i když hudba nebo kázání nestojí za nic, stejně
přijímám Krista.“
O věci okrajového významu nejde.
To je jen ciferník kompasu.
Kristus je střelka, která ukazuje k Bohu.
Mše je větší než lidé s ní spojení.
Jestli kněz někdy řekl něco, co vás urazilo, odpusťte mu.
Jestli hudebníci berou liturgii spíš jako představení než jako modlitbu, promluvte si
s nimi pokorně a laskavě v soukromí.
Pokud zvuky linoucí se ze sboru připomínají spíš mrouskání koček než kůry andělů,
přidejte se ke sboru nebo zpívejte hlasitěji.
Pokud vám vadí lektorův styl čtení, nabídněte se jako lektoři sami.
Příležitost se definuje jako „příznivá šance pro náš vlastní rozvoj“.
Samotné chození na mši z vás světce neudělá.
Můžu celý den sedět v garáži a mechanik ze mě nebude.
Ale ti, kdo chodí na mši každý týden nebo každý den, mají neuvěřitelnou příležitost
růst ve víře a nechat se postupně proměnit k obrazu Božímu.
Mark Hart
(z knihy Crash test, vydalo Karmelitánské nakladatelství)
Živat farnosti číslo 8/2017
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Pořad bohoslužeb v srpnu - farnost Újezd
1. srpna : Úterý
Sv. Alfonsa
z Liguori,
biskupa a uč. církve

18.30 Dr.:

Za + rodinu Lukášovu, Bělaškovu, vnuka
Dominika a Boží ochranu pro živé rodiny

17.30 Új.:

Za + Jaroslava Elšíka, rodiče, sourozence,
rodinu Smočkovu, Boží ochranu pro živé
rodiny a duše v očistci
Za + Miroslava Růžičku, jeho rodiče,
Františka Kolaříka, rodinu Miškaříkovu,
Drgovu, Láníkovu, Medřickou a ochranu
Boží pro živé rodiny
Za + rodinu Kudelovu a syna Stanislava,
rodiče Tkadlecovy a Jana Šašinku

2. srpna : Středa
Panny Marie,
Královny andělů

18.30 Sl.:

3. srpna : Čtvrtek
Ferie

18.30 Dr.:
15.30 Új.:

4. srpna : Pátek
Sv. Jana M.
Vianneye, kněze
První pátek v srpnu

18.30 Sl.:
6.30 Új.:

5. srpna : Sobota
16.00 Lo.:
Panny Marie Sněžné
7.00 Új.:
8.15 Sl.:
6. srpna : Neděle
Svátek Proměnění
Páně

9.40 Új.:
11.00 Dr.:

7. srpna : Pondělí
17.30 Új.:
Sv. Sixta II. a druhů,
mučedníků
8. srpna : Úterý
Sv. Dominika, kněze 18.30 Dr.:

Živat farnosti číslo 8/2017

Za + Vladimíra Čecha, rodiče z obou stran,
švagry, švagrovou Jindřišku, synovce Mirka
a požehnání Boží pro živou rodinu Čechovu
Za + Vlastu a Josefa Chromčákovy, za živou
a + rodinu Chromčákovu a Milkulkovu, duše
v očistci a Boží požehnání pro celou rodinu.
Za + rodiče Belžíkovy, Čalovy, živou a +
rodinu
Za + Oldřicha Ševčíka, + dceru Marii, na
poděkování Pánu Bohu u příležitosti životního
jubilea 80ti let, s prosbou o další pomoc, dar
zdraví pro celou živou rodinu
Za Františku a Josefa Raškovy, jejich rodiče,
sourozence a duše v očistci
Za + rodiče Jurkovy a bratra Miroslava a duše
v očistci
Za + Pavla Dorušku, rodinu Mozgvovu,
Doruškovu a duše v očistci
Za + rodinu Stružkovu, Machovskou,
Káčerovu, Františku Vychodilovu, Boží
pomoc a ochranu Panny Marie pro živou
rodinu
Za + Františka a Andělu Tomšů, + rodinu
Tomšů, Frýželkovu, Boží ochranu a pomoc
pro živé rodiny a duše v očistci

ŠF

SJ

AM

AL
SJ
ŠF
ČR

OS

Za Františka a Annu Častulíkovy a duše v
očistci
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9. srpna : Středa
Sv. Terezie
Benedikty
od Kříže, panny
a mučednice
10. srpna : Čtvrtek
Svátek Sv.
Vavřince,
mučedníka

17.30 Új.:

18.30 Sl.:
18.30 Dr.:

15.30 Új.:
11. srpna : Pátek
Sv. Kláry, panny
18.30 Sl.:

12. srpna : Sobota
6.30
Sv. Jany Františky
de Chantal, řeholnice 16.00
Sobotní památka PM
7.00
13. srpna : Neděle
19. neděle v
mezidobí
Sv. Ponciána,
8.15
papeže,
a Hippolyta, kněze,
mučedníků
9.40
11.00

14. srpna : Pondělí
Sv. Maxmiliána
Marie Kolbeho,
kněze a mučedníka

Új.:
Lo.:
Új.:

Sl.:
Új.:
Dr.:

17.30 Új.:

MJ

Za + Karla Váňu a dar zdraví pro živou rodinu
(výroční mše sv.)
Za + Jarmilu Urbanovu, její rodiče, dvoje
stařečky, jejich syny, vnuka Josefa a dar
zdraví pro celou živou rodinu
Za + rodinu Sporkovu, rodinu Machů,
jejich 4 syny, Antonína Sporka, zetě a Boží
ochranu pro živou rodinu
Za + rodiče Hlavenkovy, Janíkovy, jejich
rodiče, sourozence, vnuka Michala, duše
v očistci a Boží požehnání pro celou rodinu
Za + manžely Antonína a Annu Vaculovy,
syna Antonína a ostatní živou rodinu
Za + Josefa Kuželu, bratra, sestry, švagry, tetu
Annu, dvoje rodiče a duše v očistci
Za zemřelé rodiče Macíkovy, dceru Jarmilu,
za zemřelé rodiče Slovákovy, jejich děti,
vnučku Barboru a Boží ochranu pro živou
rodinu
Za zemřelou rodinu Váňovu, Zvonkovu
a Machalovu, duše v očistci, dar zdraví
a ochranu Panny Marie pro živé rodiny
Za farníky (sv. křest)
Za + Jana Machů, zetě a ochranu Boží pro
živou rodinu
Za rodiče Mozgvovy, děti, rodiče Janáčovy,
duše v očistci, dar zdraví pro celou rodinu

KA

ŠF

ŠF
SV
AM
OS

ŠF

ADORAČNÍ DEN VE SLOPNÉM
6.30 Új.:
15.30 Új.:

15. srpna : Úterý
Slavnost
NANEBEVZETÍ
PANNY MARIE

Za + Karla Hlavičku, syna, dvoje rodiče,
bratry, sestry, živou rodinu a duše v očistci

18.30 Dr.:

18.30 Sl.:
Živat farnosti číslo 8/2017

Za farníky
Za + Antonína Fojtíka, rodiče z obou stran,
dva švagry, prarodiče Kořenkovy, dar zdraví
a Boží ochranu pro celou živou rodinu
Za + rodiče Tkadlecovy, rodiče z obou stran,
Annu a Františka Hnaníčkovy, Františka
Anderse, duše v očistci a Boží ochranu
pro živou rodinu
Za + Aloise Žebráčka, dvoje rodiče, prarodiče
a Boží požehnání pro živou rodinu

KA
SV
AM
MJ
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17.30 Új.:
16. srpna : Středa
Sv. Rocha a sv.
Štěpána Uherského,
vyznavačů
17. srpna : Čtvrtek
Ferie

18.30 Sl.:

17.00 Dr.:

Za rodiče Fojtů, syny Josefa a Stanislava,
snachu, tři zetě a dar zdraví pro živou rodinu

15.30 Új.:

Za + Jaromíra a Annu Belžíkovy, syna
Františka, sourozence, rodiče z obou stran
a duše v očistci
Za + rodiče Starovy, syna Karla, dceru
Jaroslavu, duše v očistci a dar zdraví pro
živou rodinu

18. srpna : Pátek
Ferie
18.30 Sl.:

19. srpna : Sobota
Sv. Jana Eudese,
kněze

6.30 Új.:
16.00 Lo.:

7.00
20. srpna : Neděle
20. neděle
v mezidobí
8.15
Sv. Bernarda, opata a 9.40
učitele církve
Pouť ve Slopném II 11.00
21. srpna : Pondělí
Sv. Pia X., papeže
22. srpna : Úterý
Panny Marie
Královny

Za + rodiče Machů, zetě Antonína, snachu
Aničku, rodiče Machů, Polomíkovy, +
sourozence, dar zdraví a Boží ochranu pro
celou rodinu a duše v očistci
Za + Miroslava Švihla, sestru Boženu,
ochranu Panny Marie pro živou rodinu a duše
v očistci

Új.:

Dr.:
Új.:
Sl.:

17.30 Új.:

Za živou a + rodinu Fojtíčkovu

RZ

KA

Za + Františka Kořenka, rodiče, bratra, sestry,
švagry, nemocnou sestru, duše v očistci a Boží
požehnání pro živou rodinu
Za farníky
Za + Jaroslava Pavelku, rodiče, dar zdraví a
Boží požehnání pro živou rodinu
Za šedesátníky ze Slopného, živé i zemřelé
Za + rodiče Měřičkovy, jejich syna Františka,
všechny + sourozence, rodiče z obou stran
a Boží ochranu pro živou rodinu

18.30 Dr.:

Za + Lubomíra Trčku, syna a bratra

17.30 Új.:

Za + rodiče Josefa a Vlastu Polčákovy, ostatní
příbuzenstvo, duše v očistci a Boží ochranu
pro živé rodiny

23. srpna : Středa
Sv. Růženy, panny.

OS

ŠF
KA
AM
OS

MJ

OS

18.30 Sl.:
24. srpna : Čtvrtek
Sv. Bartoloměje,
apoštola

18.30 Dr.:

Živat farnosti číslo 8/2017

Na poděkování Pánu Bohu u příležitosti
životního jubilea, s prosbou o další pomoc,
dar zdraví a ochranu Panny Marie pro živé
rodiny a + manžela
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25. srpna : Pátek
15.30 Új.:
Sv. Kristýna a druhů,
Ludvíka; sv. Josefa
Kalasanského, kněze
18.30 Sl.:

26.srpna : Sobota
Sobotní památka
Panny Marie

6.30 Új.:
16.00 Lo.:

7.00 Új.:

8.15 Sl.:
27. srpna : Neděle
21. neděle
v mezidobí
Sv. Moniky

9.40 Új.:

11.00 Dr.:

28. srpna : Pondělí
Sv. Augustina,
biskupa a učitele
církve
29. srpna : Úterý
Umučení sv. Jana
Křtitele

17.30 Új.:

18.30 Dr.:
17.30 Új.:

30. srpna : Středa
Ferie

31. srpna : Čtvrtek
Ferie

Za + rodiče Drábkovy, jejich + rodiče z obou
stran, + Vladimíra Zichu, dceru Leničku,
rodiče Zichovy, nemocnou osobu a dar zdraví
pro živou rodinu
Za + rodiče Marii a Vladimíra Kozubíkovy, +
syny Vladimíra, Aloise a živé rodinyˇ

KA

Za + Miloslava Hlavičku
(k nedožitým 79. narozeninám)

ŠF

Za + Svatopluka Andrýska, rodiče z obou
stran a ochranu Boží, sílu Ducha svatého pro
celou živou rodinu.
Za + rodiče Františka a Otílii Roubalíkovy
a Ladislava Řeháka, s prosbou o požehnání
a dary Ducha svatého pro živé rodiny
Za Jindřicha Janků, dvoje rodiče, sourozence,
synovce Františka, za dary Ducha Svatého
a Boží požehnání pro živou rodinu.
Za + Jana Jarůška, rodiče, sourozence z obou
stran, duše v očistci, k Panně Marii Ustavičné
pomoci za živou rodinu a nemocnou osobu

SV
SJ

Za Oldřicha a Marii Martinkovy, Boží
požehnání pro živou rodinu a za duše
v očistci.
Za + rodiče Běloňovy, syna Františka, zetě
Antonína, vnuka Vlastimila a celou živou
rodinu
Za zemřelého Josefa Martinku, rodiče,
sourozence Marii a Jana, zemřelé dítka, Boží
ochranu a požehnání pro živé rodiny
a za duše v očistci

OS

AM
KM

MJ

18.30 Sl.:
18.30 Dr.:

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
farnosti.
Ve farnosti Horní Lhota se objednávají mše svaté podle pokynů otce Jiřího Ševčíka.
Živat farnosti číslo 8/2017
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Pořad bohoslužeb - farnost Horní Lhota
1. srpna: Úterý
Památka sv. Alfonsa z
Liguori, biskupa a učitele
církve
2. srpna: Středa
3. srpna: Čtvrtek

16.00 HL

Za + Františku a Aloise Pláškovy, rodiče z
obou stran, dar víry a ochranu Panny Marie
pro celou rodinu

4. srpna: Pátek
1. pátek v srpnu;
Památka sv. Jana Marie
Vianneye, kněze

16.00 HL

Za + rodinu Kovářovu, Žáčkovu, Hubáčkovu,
dary Ducha svatého a přímluvu Panny Marie

17.30 DL

Za členy živého růžence z Dolní Lhoty

8.00 DL

Na úmysl dárce

5. srpna: Sobota
1. sobota v srpnu

17:30 HL

Za + Ludmilu a Františka Březinovy
a za celou * a + rodinu

6. srpna: Neděle
Svátek Proměnění Páně;
Farní pouť na Provodov

17:30 DL

Za * a + farníky

18:30 SE

Za + Aloise a Helenu Šenovské, + sourozence,
jejich rodiče, duše v očistci, dar zdraví,
pomoc a ochranu pro * rodiny

10. srpna: Čtvrtek
Svátek sv. Vavřince,
mučedníka

16:00 HL

Za + rodiče Idesovy, syna Aloise,
vnuka Zdeňka a vnučku Marcelu

11. srpna: Pátek
Památka sv. Kláry, panny

17.30 DL

Za + Annu a Karla Kuželovy, jejich syna Karla
v cizině, s prosbou o ochranu pro * rodinu

7. srpna: Pondělí
8. srpna: Úterý
Památka sv. Dominika,
kněze
9. srpna: Středa
Svátek sv. Terezie
Benedikty od Kříže,
panny a mučednice,
patronky Evropy

12. srpna: Sobota
17:30 HL
Památka sv. Jany Františky
de Chantal, řeholnice
Živat farnosti číslo 8/2017

Za + Anastázii a Karla Kozlovy, za Josefa
Zámečníka, sestry, bratra, rodiče
a za * a + rodinu
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9.00 DL
13. srpna: Neděle
19. neděle v mezidobí

Za + rodiče Malotovy, Kolaříkovy,
blízké + a ochranu pro * rodinu

10.30 DL

Za + Františka Kováře, rodiče Strnadovy,
Kovářovy, duše v očistci a požehnání pro * rodiny

14. srpna: Pondělí
Památka sv. Maxmiliána
Kolbeho, kněze a mučedn.

17:00 SE

Mše svatá a mariánské večeřadlo
(P. Jaroslav Stříž)

15. srpna: Úterý
Slavnost Nanebevzetí P.
Marie

17.30 DL

Na poděkování za 70 let života s prosbou
o požehnání pro celou rodinu

19. srpna: Sobota
Památka sv. Jana Eudese,
kněze

17.30 HL

Za + Františka a Antonína Chalupovy,
sourozence a jejich rodiče

20. srpna: Neděle
20. neděle v mezidobí

9.00 HL
10.30 DL

21. srpna: Pondělí
Památka sv. Pia X., papeže
22. srpna: Úterý
Památka Panny Marie
Královny
23. srpna: Středa
Památka sv. Růženy z Limy,
panny
24. srpna: Čtvrtek
Svátek sv. Bartoloměje,
apoštola
25. srpna: Pátek

18:00 SE

Za * a + farníky
Za + rodinu Kolaříkovu, Mikuláškovu, duše
v očistci, dar zdraví a ochranu pro * rodinu
Za + Jaroslava Majerika, + rodiče z obou stran
s prosbou o dar zdraví a ochranu pro * rodinu
Za * a + účastníky májových pobožností
z Dolní Lhoty

26. srpna: Sobota

17.30 HL

16. srpna: Středa
17. srpna: Čtvrtek
18. srpna: Pátek

17.30 DL

16.00 HL

Za + rodinu Janíkovu a Kolářovu

17.30 DL

Za + Marii Majzlíkovu, jejího manžela
a za * a + rodinu
Za + manžela, rodiče z obou stran, dar zdraví
a požehnání pro celou * rodinu
Za + rodiče Šimoníkovy, syna Josefa, dary
Ducha svatého a ochranu a pomoc pro * rodinu
Za + Aloise Divoku, dvoje rodiče, duše
v očistci s prosbou o požehnání pro * rodinu

9.00 HL
27. srpna: Neděle
21. neděle v mezidobí
28. srpna: Pondělí
Památka sv. Augustina,
biskupa a učitele církve
29. srpna: Úterý
Památka
Umučení sv. Jana Křtitele
Živat farnosti číslo 8/2017

10.30 DL

17:00 SE

Mše svatá a mariánské večeřadlo
(P. Jaroslav Stříž)
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30. srpna: Středa
31. srpna: Čtvrtek

Za + Václava Zelenku a za duše v očistci

16.00 HL

ZPRÁVY A INFORMACE
Poutní sezona na Sv. Hostýně v srpnu 2017
Neděle 6. srpna – 5. pouť dechových hudeb,
hlavní mše sv. v 10:15 na venkovním oltáři
Neděle 13. srpna – Hlavní pouť, pontifikální
mše sv. v 10:15
Úterý 15. srpna – Nanebevzetí Panny Marie,
titulární slavnost, hlavní mše sv. 10:15
Sobota 19. srpna – 9. pouť pedagogů, hlavní
mše sv. v 10:15
Neděle 20. srpna – Tradiční orelská pouť,
hlavní mše sv. v 10:00 na venkovním oltáři
Sobota 26. srpna – Arcidiecézní pouť rodin na konci prázdnin, hlavní mše sv. v 10:15
na venkovním oltáři, následuje program pro děti.
Přihlášky do vyučování náboženství pro rok 2017/18 podávají jako v minulých
letech rodiče žáků, kteří nastoupí 1. září do první třídy ZŠ. Tiskopis přihlášky je
možné si stáhnout na webových stránkách naší farnosti (viz adresa dole), nebo si jej
vyžádat od duchovního správce. Přihlášku odevzdají rodiče dítěte osobně duchovnímu
správci do 15. srpna 2017.
@@@

SKUPINY

ÚKLIDU

kostelů újezdské farnosti v červenci 2017
__________________________________________________________________

Dat. : Újezd :
Drnovice : Slopné :
_____________________________________________

5.8.:
12.8.:
19.8.:
26.8.:
2.9.:

4.
5.
6.
7.
8.

4.
5.
6.
7.
8.

7.
8.
9.
10.
11.

-------------------------------------------------------------------------------------ŽIVOT FARNOSTÍ. Měsíčník farností. Vydává: Římskokatolická farnost v Újezdě pro
vnitřní potřebu farníků z Újezda a Horní Lhoty. Členové redakční rady: Ing. Jarmila Váňová a
Mgr. Gabriela Pavelková. Adresa: Římskokatolická farnost 763 25 Újezd u Val Klobouk č. 5,
telefon: farnost Újezd: 731619849; farář Újezd 603154041; farnost Horní Lhota: 605206320;
farář Horní Lhota: 604442038; mail: rkf.ujezd@volny.cz; fahornilhota@ado.cz Stránky:
www.farnostujezd.cz; a www.farnosthornilhota.cz. Příspěvky (v rukopise nebo e-mailem)
doručte do dvacátého dne předcházejícího měsíce.
Živat farnosti číslo 8/2017
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