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Prázdniny skončily
Prázdniny skončily a nám, malým
i velkým, začíná nový režim dne.
Vypravit děti do školy a na nic
nezapomenout nebývá vždy snadné.
Je důležité začít nový den znamením
kříže a krátkou ranní modlitbou.
Na začátku nového školního roku se
můžeme modlit i za své spolužáky
a učitele a zároveň prosit o klidná
rána v našich rodinách.
Mgr. Jiřina Šenovská

Modlitba za spolužáky a učitele
Pane Ježíši, tys chtěl, abych několik roků svého života prožil se svými spolužáky v jedné
třídě.
Býváme denně spolu jako velká rodina. Proto chceš, abychom se měli rádi jako bratři
a sestry a učitelů si vážili.
Není to vždycky snadné.
Ty nás dobře znáš. Víš, že každý z nás je jiný.
Někdo je zlostný, jiný lenivý, zlomyslný – nebo úplně špatný. Takový často ošklivě mluví
a navádí nás ke zlému. Chraň nás, Pane Ježíši, před špatným příkladem nehodných
kamarádů.
Dej nám trpělivost, abychom snesli nějaký ten posměch a nebyli hned zlostní.
Dej nám statečnost, abychom se dovedli ovládnout a nemstili se.
Hlavně však nám dej hodně lásky, abychom si odpouštěli a měli se rádi.
Uč nás pravému kamarádství, abychom si vzájemně pomáhali a snažili se být dobří
a čestní.
Našim učitelům dej, Pane, sílu a pevnost, moudrost a trpělivost a všechny potřebné
schopnosti, aby nás dobře vychovali.
Odměň je za jejich práci a nám pomáhej, abychom jim svým chováním ukázali, že si jich
vážíme a jsme jim vděčni.
Převzato z Cestičky k Bohu
Život farností číslo 9/2017
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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 září 2017:

Úmysl všeobecný: Bude vyhlášen později.
Úmysl misijní: Farnosti ve službě misiím: Za naše farnosti, aby se – živeny misijním
duchem – staly místem sdílení víry a svědectví lásky.
Úmysl národní: Aby nám Pán dal pochopit zákon lásky a aby naše bratrská a usmířená
společenství byla povzbuzením pro ostatní (EG, č. 100,101).

Z FARNÍCH MATRIK :
Do společenství víry jsme v srpnu 2017 skrze svátost křtu přijali:
Tadeáš Gregor

Dolní Lhota

V měsíci srpnu 2017 odešli na věčnost a byli pohřbeni:
12. srpna
Zdeňka Žáčková
Horní Lhota 40

86 let

26. srpna
Emilie Frýželková
Újezd 265

80 let
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29. srpna
Marie Daňková
Újezd 30

88 let

31. srpna
Zdenka Janušková
Újezd 295

84 let
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Dopis z prázdnin
Milá mámo a milý táto,
začíná nový školní rok. Bude to určitě pořádná zátěž pro mě i pro Vás, a tak Vám
oběma chci napsat několik řádků. Budou trochu zvláštní, protože zachycují věci, které
si mnohdy ani nepřiznám, a někdy je dokonce vší silou odmítám. Něco mi snad dojde
později. Možná Vám za pár let řeknu něco z toho, co právě píši, lépe. Chci však, abyste
to věděli už teď.
Díky, mámo a táto, že pro mě máte rozhodně více času, než uvádějí statistiky. (Jedna
z nich dokonce hovoří o 20 minutách ze strany matky a o 2 minutách ze strany otce,
které mají průměrně denně pro přímý kontakt se svým dítětem!) Ale stejně ho potřebuji
víc. Vím, že děláte všechno kvůli mně a pro mé dobro. A taky vím, že to dnes není
vůbec jednoduché. Ale já ze všeho toho, co mi dáváte, nejvíc potřebuji Vás, přestože
někdy stojím u výkladní skříně a vztekám se nebo Vám jindy vyčítám, že spolužák ze
třídy už má svůj tablet. Chtěl bych Vás znát, nejen jak něco obstaráváte
a jste ustaraní, jak sedíte u televize nebo řídíte chod domácnosti hlasem z mobilního
telefonu. Potřebuji Vás mít u sebe, toužím po Vaší náruči, pocitu bezpečí a vědomí, že
o mně víte, že mi rozumíte, i když si v mnohém „rozumět“ nebudeme a ani „rozumět“
nebudeme moci. Hledám zastání, ruku, které se mohu zachytit a která dokáže vést,
i když tu ruku mnohokrát odmítám, abych vyzkoušel Vaši vytrvalost a vlastní svobodu.
Moc to nechápu, ale leckdy dělám naschvály a průšvihy jenom proto, aby si mě někdo
všiml, že se cítím odmítnutý nebo že se docela obyčejně nudím. Dovolte mi s Vámi
něco společně dělat, vyrábět, přestože to s mou pomocí bude trvat dvakrát déle, pohrát
si a vyrazit na pár hodin mimo domov. Jak se mám jinak naučit mít někoho rád,
naslouchat, komunikovat, odpouštět, pracovat a vyrovnávat se se světem kolem sebe i
s vlastními pocity, ve kterých se vůbec nevyznám!
Když už jsem se zdržel u tématu času, chci Vás poprosit ještě o jedno, i když se to
zdánlivě mé osoby netýká. Nenechte si prosím denně vzít jak chvíli na vlastní
odpočinek, tak na čas (alespoň 10 minut), kdy si spolu Vy dva sednete, společně
vypijete kávu, něco málo pojíte a řeknete si pár hezkých slov – třeba i bez přítomnosti
nás dětí a pokud možno dříve, než se normální člověk začne těšit pouze na věrnou
přítelkyni – postel. Díky, že si dokážete denně odpustit a nedovolíte, aby slunce zapadlo
nad Vaším hněvem. Potřebuji objevit, že život má smysl, že je krásný a že se lidé mohou
mít přes všechny kříže a těžkosti rádi a umí si to dát najevo. Jinde než
u Vás to odkoukat nemohu.
Děkuji Vám, že mi pomáháte i se školou. Nepotřebuji, abyste za mě dělali úkoly,
místo mě řešili různé problémy nebo mi odstraňovali překážky z cesty, ale potřebuji se
pro život s Vaší podporou naučit sám hledat správná řešení a s těžkostmi se naučit rvát.
Děkuji, že mě vyslechnete, když přijdu domů, případně ze mě dostanete, co se
ve škole dělo, a že Vás nezajímají jenom moje (po)známky. Jsem rád, že chápete, že se
po návratu ze školy potřebuji vybít, a že mi k tomu dáváte prostor.
To, oč Vás chci poprosit nyní, Vám budu mít ve skutečnosti dlouho za zlé.
Nedovolte mi dělat úplně všechno, co chci já sám, ať už jsou to dlouhé hodiny
u televize či počítače, přání jít večer kdykoli kamkoli (i když samozřejmě pozor na
druhý extrém). Učte mě při ponechání svobody rozhodovat se, správně volit a dostat do
Život farností číslo 9/2017
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života alespoň trochu řádu. Nevím, co ze mě bude. Velmi si vážím toho, že to i pro Vás
zůstává tajemstvím, že se mě nesnažíte namačkat do předem připravené šablony svých
neuskutečněných snů a přání.
A konečně Vám děkuji, aniž si to mohu nyní uvědomit a aniž si to možná
uvědomujete Vy sami, že mi představujete Boha. Asi dlouho ke mně nebude Ježíš
přicházet jinak než skrze Vás. Učím se ho znát a věřit mu v první řadě ne proto, že jste
mě poslali do hodiny náboženství, na nedělní mši či k večerní modlitbě. I za to díky,
protože to mnohdy vyžaduje mnoho rodičovského výchovného umění. Ježíš přichází
především skrze svědectví Vaší žité víry a modlitby. Asi nikdy nezapomenu na chvíli,
kdy jsem vtrhl do ložnice a našel Vás tam, jak se upřímně modlíte růženec, nebo když
jsem si uvědomil, že si máma u plotny zpívá mariánské písně a je jí dobře. Anebo
tenkrát, když jsem udělal tu obrovskou hloupost a Vy jste mi ji odpustili. Díky za Vaše
úsměvy, za povzbuzení místo výčitek, i když k nim dávám spoustu důvodů, protože to
všechno mi pomáhá, abych uvěřil tomu, že mě i Bůh má rád, a abych mohl být šťastný.
Díky za to, že Vás mám, a do nového školního roku Vám přeji pořádný kopec
trpělivosti.
Vaše dítě
Podle P. Františka Blahy, salesiána – zpracoval Václav Ulrich

Modlitba na začátku školního roku
Dobrý Bože, dnes začíná po prázdninách znovu škola.
Je pro nás těžké vracet se po krásných prázdninách znovu do
školní budovy.
Požehnej následujícím týdnům školní docházky,
abychom dokázali využít příležitosti naučit se něco pro
život, a položit mu tak dobrý základ do budoucna.
Otevři nás pro to, co se nám učitelé budou snažit předat.
Požehnej celé naší třídě, abychom spolu dovedli dobře
vycházet a abychom nikoho nevylučovali ze svého
společenství.
Požehnej všem spolužákům, aby se s námi cítili dobře
a aby se i oni rádi učili tomu, co potřebují pro život.
Požehnej našemu učení, abychom byli stále moudřejší
a abychom dosáhli cíle, který jsme si stanovili pro život.
Ať využijeme příležitosti učit se a stále lépe se připravovat na život.
Anselm Grün: Moje modlitební kniha

O vyučování náboženství na našich školách budou žáci
včas informováni.

Život farností číslo 9/2017
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GODZONE
(periodické okénko pro mladé)
Co se událo v srpnu?
Celostátní setkání
v Olomouci
Zúčastnila jsem se spolu s mnoha
dalšími mladými lidmi Celostátního
setkání v Olomouci (CSM). Hlavním
motem byla věta "Nebojte se", kterou
nám chtěli pořadatelé CSM předat, že
se nemáme bát svěřit svůj život Bohu a
nechat se jím vést. Během setkání jsme
mohli shlédnout mnoho zajímavých scének, divadelních inscenací, zazpívat si, vykonat
svátost smíření, vyslechnout zajímavá svědectví, vybrat si některou z mnoha
zajímavých přednášek a mnoho dalšího. V pátek pak byla pouť na Svatý kopeček, kde
se konala mše svatá, a účastníci měli možnost dostat cestovní Bibli. Další den,
v sobotu pak za námi přijely rodiny a konalo se Expo povolání, kde jsme se mohli
dozvědět mnoho informací o různých řádech a organizacích. Hodně pozornosti se také
věnovalo Panně Marii a její odvaze říci Bohu své "ano", a tak jsme se jí v neděli zasvětili
a společně obnovili svůj křestní slib. Osobně se mi setkání velmi líbilo
a jsem velmi ráda, že jsem jela.
Agáta Kubíčková
Tento týden byl snad nejlepší v mém životě. Motto setkání jak už všichni víte, bylo:
NEBOJTE SE! Mám spoustu nových zážitků, ale nejvíce se mi líbila sobotní vigilie,
byla opravdu silná. Chtěla bych doporučit všem, aby na nějaké podobné setkání jeli. Na
závěr chci poděkovat všem, kdo setkání pořádali a děkuji za tu možnost tam jet.
Nela Psotová

Akce na měsíc září
8. září
8. září
9. září
9. září
29. září

Letní kino v Dolní Lhotě (20.00)
Večer chval v Dolní Lhotě (po mši svaté)
Večer chval v Újezdě (17.30)
Ministrantská pouť v Uherském Brodě
Mládežnická mše svatá ve Valašských Kloboukách

Život farností číslo 9/2017
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Svatí z kalendáře
)

sv. Pius z Pietrelcin

23.září

postavení: kněz
úmrtí: 1968

Pocházel z Pietrelcina 13. V 15 letech vstoupil do řádu
kapucínů a r. 1910 byl vysvěcen na kněze.
Od 20. 9. 1918 měl jako jediný kněz viditelná stigmata.
Místem
jeho
pastorace
byl
klášter
v městečku San Giovanni Rotondo.
Vynikal pokorou a životem sjednoceným se
zbudováním Domu úlevy. Kristem, pro kterého obdržel
mnoho charismat k duchovnímu vedení věřících. V jeho
srdci byla starostlivá péče o trpící, která se zviditelnila ve zbudování Domu úlevy. Svou
pozemskou pouť prožil připodobněný Ukřižované Lásce.
Narodil se 25. 5. 1887 v jižní Itálii, do rodiny chudého rolníka Grazia Forgione
a Marie Josefy de Nunzio. Při křtu dostal jméno František. Od dětství vynikal tichostí,
poslušností a zbožností. Jako dítě pásl ovce, přitom si z větviček udělal kříž
a pohroužil se do modlitby. Byl ministrantem, který se nerad vzdaloval od Nejsvětější
svátosti a rád setrvával dlouho v adoraci. Ve 12 letech přijal 1. sv. přijímání i svátost
biřmování.
Již ve třinácti letech mu prý Bůh ukázal všechny duše, které k němu jednou přijdou,
a během života se pak za ně cítil odpovědný.
V 15 letech o svátku Zjevení Páně r. 1903 vstoupil do noviciátu františkánského
řádu kapucínů v Morconě. Za 16 dnů přijal s kapucínským hábitem nové jméno Pio.
Začal studium teologie a v prosinci 1908 obdržel v Beneventu subjáhenské svěcení.
Kněžské svěcení zde přijal od arcibiskupa Pavla Schinosiho. Brzy poté začal vnímat
bolesti v rukou a nohou a snad již 11. 9. 1911 přijal neviditelná stigmata. V říjnu prošel
ve Venafro různými lékařskými testy. Přiznal i prožívání dalšího Kristova utrpení a pak
došlo k určité pauze. Od prvních let života v klášteře Piovo zdraví vykazovalo jisté
nedostatky a výkyvy. Měl na paměti Ježíšova slova: "Kdo chce být můj učedník, ať na
sebe denně bere svůj kříž." Pio jím chtěl být tolik, že si dobrovolně nakládal i břemena
dalších lidí. Za čas, poté co ze svatostánku vnímal příslib utrpení, kterým prošel Ježíš,
dostal horečku a teploměr přivolaného lékaře při měření teploty praskl. Když se toto
stalo i s druhým, byl použit teploměr s vyšší stupnicí do vody, který ukázal, že pacient
má teplotu 48,5 stupně Celsia. Tyto teploty se u něj, bez možnosti přirozeného
vysvětlení, často opakovaly v souvislosti s prožívaným utrpením Ježíšových muk.
Při velkém výkyvu zdravotního stavu se ho vlastní otec Grazia F. rozhodl vzít domů.
Představení mu dali synův stav na vědomí po 36 dnech záhadného onemocnění, kdy již
očekávali jeho brzkou smrt. Při přesedání v Beneventu dostal Pio žízeň a po napití si
přál pohlednici, aby napsal otci provinciálovi, že se již uzdravil. Je uváděno, že ke
zhoršení zdravotního stavu došlo v roce 1908. Ve studiu pak pokračoval
v soukromí a mimo krátká období se k trvalému životu v klášteře vrátil v září 1916.
Začátkem roku 1918 byl poslán zpět do San Giovanni Rotondo, kde setrval
do konce života. Viditelná stigmata P. Pio obdržel 20. září 1918. Svému duchovnímu
Život farností číslo 9/2017
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vůdci Benediktovi od sv. Marka v Lamis pak (22. 10.) napsal, že při modlitbě
po slavení mše svaté byl v chóru zaskočen nepopsatelným ztišením všech smyslů,
najednou stál před "tajemnou Osobností." Po jejím odchodu měl viditelně ruce, nohy
i bok probodnuty a řinula se z nich krev. Zpráva se pro veřejnost udržela v tajnosti
do června 1919. Tehdy se také z poslušnosti nechal poprvé se stigmaty fotografovat.
V letech 1922-23 mělo jít o církevní zkoumání skutečnosti stigmat, a protože se
nepovažovalo za jisté, že jde o nadpřirozený jev, dostal P. Pio zákaz sloužit veřejně mši
sv. a odpovídat na dopisy. V r. 1931 zákaz další kněžské služby. Po dvou letech došlo
k povolení veřejně sloužených mší sv. a od dalšího roku dostal pověření
ke zpovídání. V té službě zůstal aktivní až do konce života. Časem počet penitentů
čekajících na zpověď vzrostl tak, že musel být zaveden pořadník, protože čekací doba
byla několik dní. Čekací doba se později údajně pohybovala u mužů mezi 8-15 dny
a u žen mezi 8-35 dny. P.Pio ve zpovědnici proseděl denně kolem 15 hodin
a vyzpovídal stovky lidí. Zvládal také odpovídat na neuvěřitelné množství dopisů.
K jeho mimořádným charismatům patřilo nahlížení do srdce těch, kteří přistupovali
ke zpovědi. Nahlížel do minulosti i do budoucnosti. Předpověděl mnoho událostí, které
se splnily. Stigmata otce Pia krvácela a způsobovala velké bolesti plných 50 let. Nikdy
se nezanítily, nehnisaly ani nehojily. Přivřít ruku bylo velmi obtížné a bolestivé. Rány
na nohou uprostřed nártu vycházely na chodidle a více krvácely, pokud tělesná váha P.
Pia spočívala na nohou. Rána v boku na levé straně hrudníku měla podobu kříže. Rány
nejvíce
krvácely
v
pátek.
P.
Pio
je
prý
pokládal
za vyjádření Boží spravedlnosti a říkal: „Je pro mne velmi těžké snášet tento oheň, který
Ježíš zapálil v mém maličkém srdci. Jsem stravován láskou k Bohu
a k bližnímu."
Dožil se 81 let a v den jeho smrti zmizela z jeho těla i stigmata. Na pohřeb přišlo sto
tisíc lidí. Projednávání kauzy jeho blahořečení začalo 4. 11. 1969. Papežem Janem
Pavlem II. byl blahořečen 2. 5. 1999 a kanonizován 16. 6. 2002.
Na svatořečení P. Pia v Římě se dostavilo přes 300.000 lidí. Mezi nimi byli i Consilia
de Martino a Matteo Colella, zázračně uzdravení na přímluvu otce Pia. Consilia byla
uzdravena z praskliny lymfatické cévy, která by přirozeně končila úmrtím, a desetiletý
Matteo se před dvěma roky probral z nevratného komatu, které způsobil náhlý záchvat
meningitidy. Rodina Colellova se modlila u hrobu P. Pia, a chlapec se náhle zcela
uzdravil. K potvrzení za platný zázrak došlo 28. 9. 2001.
1. července 2004 byl Otci Piovi v San Giovanni Rotondo, na místě, kde
žil, zasvěcen kostel.
Modlitba
Všemohoucí, věčný Bože, Tys vyznamenal svatého kněze Pia mimořádnou milostí:
dopřáls mu sdílet bolesti Tvého Syna na kříži a skrze jeho službu jsi rozmnožoval
podivuhodné skutky svého milosrdenství; na jeho přímluvu dopřej i nám, ať jsme po
celý život spojeni s Kristovým utrpením a smrtí a jednou šťastně dojdeme do slávy
vzkříšení. Skrze Tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s Tebou v jednotě
Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen

Duchovní injekce
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Strach zabíjí
Ježíš řekl: „Pojď!“ Petr vystoupil z lodi, kráčel po vodě a šel k Ježíšovi. Zpozoroval
však silný vítr a dostal strach. Začal tonout a vykřikl: „Pane, zachraň mě!“ Ježíš hned
vztáhl ruku a zachytil ho. (srv.Mt 14, 29-31)
Jaroslav Pavlíček, známý odborník na přežití v extrémních podmínkách, říká, že
nejrychleji člověka zabije strach. Bez jídla člověk přežije měsíc, bez vody několik dní.
Na podchlazení umře za několik hodin, na strach, který člověka ochromí, za pár minut.
V běžných podmínkách většinou nejde o přežití, ale funguje to podobně. Kolik věcí
jsme vzdali, protože jsme ztratili ze zřetele, kam a proč jdeme, a nechali se vylekat
nepříznivými okolnostmi? Do kolika jsme se ani nepustili, protože jsme znejistěli a
dostali strach předem? A kolik chyb a špatných rozhodnutí jsme udělali jen proto, že
jsme se báli (selhání, odmítnutí, samoty...)? Strach je možná nejúčinnější zbraní
pokušitele. Petrova zkušenost nám ukazuje, že s pohledem upřeným na Ježíše
a opřeni o jeho slovo můžeme jít i po rozbouřeném moři. Když se necháme ovládnout
strachem, začneme se v tom plácat a topit. I pak je řešením obrátit se na Ježíše a volat:
„Pane, zachraň mě!“ On je připraven k nám vztáhnout ruku a vytáhnout nás ven.
převzato z www.vira.cz

Citát měsíce
V knihách hledáme Boha, v modlitbě HO nalézáme.
sv. Pio z Pietrelciny

Slovníček
Homilie
- výraz pro kázání při bohoslužbě, zejména eucharistické (mši sv.).
Homilie byl zvlášť oblíbený způsob kázání otců. Byl to výklad Písma svatého, při
kterém se vysvětlovala věta za větou, ba slovo za slovem pro užití v praktickém
životě. Postupem doby se kromě této homilie, která je homilií ve vlastním slova smyslu
a kterou lze nazvat homilií analytickou, resp. jednoduchou, vyvinula homilie
tematická, při níž se vázanost na biblický text uvolňuje a kazatel ho užívá jen pro
dosažení cíle, který si před vypracováním kázání stanovil, takže někteří tematickou
homilii ani za homilii nepovažují. Má-li však evangelní nebo epištolní perikopa jen
jednu obzvlášť významnou myšlenku, kterou by kazatel svým posluchačům rád vštípil,
pak je tento druhý druh homilie velmi vhodný a užitečný.
převzato z www.revue.theofil.cz
Připravili Animátoři farností Újezd a Horní Lhota (Animix)

Vzpomínky na dovolenou na Velehradě
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Letos jsem měla možnost už popáté spolu se
svými
sestřenicemi
strávit
s jednou
nejmenovanou farností týden na Velehradě.
Tím Velehradem nemám na mysli blízké
poutní místo, ale pastorační dům Velehrad
v nádherné
přírodě
Dolomit,
kousek
od rakousko-italských hranic, ve vesnici Sv.
Martin in Gsies, ve výšce 1 300 m.n.m., který
již také navštívili i někteří farníci našich
farností.
Starou budovu celního úřadu zakoupil v roce 1969 kardinál Josef Beran pro pastorační
účely zaměřené na českou exilovou mládež. V letech totality se Velehrad v Jižním
Tyrolsku proměnil v duchovní oázu pro ty, kteří se nikdy neměli do své vlasti
vrátit. Díky pastoračnímu úsilí salesiánských kněží se během víkendových setkání
a prázdninových táborů mohli mladí exulanti z celého světa potkávat, navazovat
přátelství a seznamovat se s kulturou a jazykem své původní domoviny. Po roce 1989
centrum Velehrad začalo sloužit také mládežnickým a farním skupinám z České
republiky. V roce 2007 přešel Velehrad do správy Arcibiskupského kněžského
semináře v Olomouci. Dům tak i nadále slouží pro rekreačně-pastorační pobyty
zejména velkých skupin mladých lidí nebo členů farních společenství.
Tento dům je využíván především ke skupinové rekreaci, ale při volné kapacitě je
možné se domluvit i na individuální rekreaci, více na www.pdvelehrad.cz.
Přestože pastorační dům nabízí především 4 – 6 lůžkové pokoje s prostým vybavením,
společné sociální zařízení, o to víc na člověka dýchne až rodinné prostředí, které
na Velehradě panuje. A myslím, že i to je jedna z věcí, proč se sem lidé tak rádi vrací.
Pastorační dům již několik let vede P. Antonín
Hráček, kterému pomáhají pastorační asistentka
a správce budovy.
Podle wikipedie jsou Dolomity jedním
z horských masivů Italských Alp. Rozkládá se v
severní části Itálie, na východ od Bolzanské
kotliny. Pohoří nemá jednolitý hřeben, skládá se
z mnoha menších, často velmi rozličných
horských skupin. Oblast charakterizují typické
dolomitické prvky jako stolový povrch některých masivů, srázné stěny, věžovité vrcholy,
rozeklané skalní hřebeny a takřka bizarní tvary některých štítů. Na území Dolomit jsou
snad všechny typy horské krajiny - od horských luk plných květin po skalní masivy s
ledovci. Právě i díky této své rozmanitosti a rozlehlosti nabízí tolik turistických tras, že
během jednotlivých pobytů se snad jen 2 – 3 trasy opakovaly, a to většinou na výslovné
přání účastníků.
Při pobytech v Dolomitech jsem zažila už mnohé. Když jsme tam v dešti v červnu 2012
přijeli poprvé, O. Hráček nás moc nepovzbudil, když řekl, že tam asi 40 dní nepršelo a
sedláci se proto usilovně modlili za déšť. A toho jsme si pak po celý týden užili až dost.
V nevlídném počasí, ve kterém bych doma nevyšla ani s odpadkovým košem, jsme
Život farností číslo 9/2017
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v pláštěnkách procházeli po místních kopcích. Po delším vydatném dešti či cestě
mokrou vysokou trávou, povolily i několikrát naimpregnované pohorky
a vyloženě to v nich „čvachtalo“. Výborná pedikúra. A protože boty v sušárně
nevyschly ani do druhého dne, na další túru se vyrazilo v botách náhradních. Netušili
jsme však, že při hřebenové túře narazíme na sněhová pole a holt ho budeme muset
projít v teniskách.
Před pár lety jsem si zase nestihla koupit nové boty a vypůjčila si kvalitní leč trochu
starší maminčiny. Díky několikahodinové túře částečně za deště a mokrou trávou jsem
ucítila jakousi nepohodu a zjistila, že snad únavou materiálu na jedné botě po celé její
délce praskla podrážka a na druhé už je naprasklá. Po telefonickém hovoru s domovem,
putovaly boty přímo do popelnice, takže další dny pobytu jsem se modlila za hezké
počasí, abych zvládla túry i v náhradních botách. Jedno pozitivum to ale mělo, při
zpáteční cestě byl můj kufr podstatně lehčí. Vlastně nebyl, ale bylo
v něm víc místa na vítané pro nejbližší.
Při dalším pobytu v Dolomitech jsme zase naštěstí až poslední den po několika
hodinách chůze kotlem narazili na obrovská dlouhá sněhová pole, před kterými nikdo
nevaroval, ani tyto turistické cesty neuzavřel…a nastalo rozhodování, zda se vracet
zpátky nebo zda, když toto zvládneme a přejdeme, bude zbytek cesty lepší…Tato
sněhová pole zároveň díky slunečnímu svitu potávala, s každým dalším člověkem – šli
jsme za sebou jako husy – měkla a při chůzi ujížděla. Když jsme vystoupali na kopec
další hory, zastavili jsme se k odpočinku a svačině a sledovali skupinu našich turistů,
která šla za námi. Najednou jsme uslyšeli výkřik a viděli, jak jedna „tečka“ – bylo to
v dálce – jede po sněhu dolů... A postupně takto spadly a jely po sněhovém poli tři naše
známé. Ta poslední však nešťastnou náhodou narazila na obrovský kámen, který ze
sněhu vyčníval. Nastalo ticho a my se opravdu modlili, aby se ta „tečka“ začala hýbat.
Paní utrpěla šok a s pohmožděným kolenem mohla pokračovat dál jen díky tomu, že ji
kněz, který byl tehdy s námi, vyloženě „drapl“ za ruku a více než 2 hodiny pomalu táhl
za sebou a dovedl až do údolí, kde nás čekal autobus, protože blíž ani nemohl dojet.
Při prudkých sestupech v těsných botách zase hrozí, že si „odrovnáte“ nehty na nohou
tak, že vám buď hned zfialoví, anebo časem rovnou odpadnou a trvá opravdu hodně
dlouho, než znovu narostou. A každopádně je to zdravotní hendikep, který člověka dost
omezuje.
Při nedávné nehodě českého autobusu s tragickými následky právě v Itálii jsem si zase
vzpomněla na náš celodenní výlet k ledovci Marmolada před dvěma lety. Po cestě jsme
při sjezdech do údolí absolvovali desítky prudkých serpentýn, a po čase se začal linout
od zadních kol dým a také smrad. Asi dvakrát jsme museli zastavit a řidič šel obhlédnout
stav. Nebylo to nic příjemného, ale podařilo se nám dojet do cíle. V zájezdu se našel
jeden
obětavý
muž,
který
místo
naplánované
túry
s manželkou
a svými známými strávil spolu s řidičem několik hodin jenom tím, že postupně
sundávali jednotlivá kola, aby našli závadu na autobusu, který prý pár dní před naším
odjezdem prošel servisní prohlídkou včetně kontroly brzd.
Farní zájezdy nebo ty, které jsem zažila já, byly většinou organizované tak, že kromě
hlavního vedoucího, měli někteří na starost trasy, a ty se v závislosti na aktuální
předpovědi počasí vymýšlely v různých variantách obtížnosti, aby si mohli vybrat
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všichni. Velkou výhodou autobusového zájezdu je, že vás ráno řidič zaveze do bodu A,
můžete celý den putovat, přecházet horské masívy a večer na vás čeká v místě B.
Určená zdravotnice zase řešila nejrůznější zdravotní komplikace a dohlížela i na to, aby
na túry vyráželi všichni pořádně namazaní, (samozřejmě myslím zevně)…většinou se
pokaždé
zjistilo,
že
zdravotníků
je
v autobuse
samozřejmě
víc
a mohli různé problémy konzultovat… Téměř nejdůležitější osobou, kterou s sebou
vždy vozíme, je kuchař nebo kuchařka a tím pádem také obrovské množství potravin
na celý týden, že je pokaždé při odjezdu problém uložit do zavazadlového prostoru
autobusu kromě potravin také všechny naše kufry. Takže nehrozí, že by na tomto pobytu
člověk zhubl. Je už zažité, že s přípravou jídelny, jídla, svačin, umytím
a úklidem nádobí pomáhá kuchaři určená služba, ve které se postupně vystřídají všichni,
podle jednotlivých stolů nebo pokojů.
Pokud s námi nejel kněz z farnosti nebo z okolí, využívali jsme duchovní služby
O. Antonína.
Během let se na těchto zájezdech ustálilo několik nepsaných pravidel, např. čím rychleji
po příjezdu vystoupíte z autobusu a dostanete se do sprch, tím více lidí se stihne
zkulturnit ještě před večeří. Čím dříve si odbudete službu v kuchyni, tím lépe, protože
s přibývajícími nastoupanými výškovými metry, únavou a bolestmi nejrůznějších částí
těla, bývá služba v kuchyni náročnější. Čím více člověk podcení náročnost túr a
bezhlavě se první dny vydá na ty nejnáročnější s tím, že je přece doma zvyklý chodit,
tím častěji si přivodí nejrůznější otlaky a zranění, díky kterým pak musí další dny volit
méně náročné túry, v krajním případě rovnou zůstat celý den na penzionu. Také tu platí,
že ve dnech, kdy se střídá deštivé a slunečné počasí, vznikají nejhezčí a nejostřejší fotky.
Hodina odjezdu autobusu z túry na penzion je opravdu velice orientační. Málokdy se
totiž stalo, že všichni došli včas a na určené místo odjezdu. Nezáviděla jsem starším
nebo těm, kteří díky zdravotním obtížím zvolili nejlehčí variantu trasy, protože tím déle
pak museli na všechny ostatní v autobuse čekat.
Oddechový den, kdy autobus nesmí vyjet, aby dodržel povinnou přestávku, část lidí
stráví výletem na pohár do nedaleké jahodárny, výletem do blízkého města Welsberg
nebo jízdou na kole po místních cyklostezkách. U některých však naopak končívá
vrcholovými výstupy s úžasnými výhledy do všech světových stran, které nabízí
i okolí pastoračního domu.
Doma by člověk ze strachu za ohradník ke krávám nikdy nevlezl, při turistických
trasách v Dolomitech, které často vedou horskými pastvinami, běžně procházíte mezi
krávami s kovovými zvonci, jejichž zvuk je slyšet dolů do údolí, které občas nechtějí
ani uhnout z cesty, také mezi osly, ovcemi, kozami a letos i prasetem, které vám třeba
začne olizovat botu.
A také, díky síle horského slunce, bude po návratu z Dolomit každému jasné, jak vysoko
jste měli vyhrnuté ponožky, jak dlouhé nohavice, výstřihy a rukávy mělo vaše oblečení.
A takto opálený vyrazit po příjezdu domů na veřejnou plovárnu pak vyžaduje notnou
dávku odvahy. Z vlastní zkušenosti vím, že ani celé léto nestačí
na srovnání rozdílů v barvě kůže.
Díky opravdu rodinné atmosféře v pastoračním domě, se většinou tyto farní zájezdy
vždycky rychle naplní, protože mnoho účastníků sem jezdí opakovaně…Na zájezdy
nejezdí jen věřící, ale i lidé nevěřící nebo hledající, kteří vědí, že součástí zájezdu je
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každodenní možnost účastnit se mše svaté, ranních chval, výstavu Nejsvětější svátosti,
společná modlitba před jídlem, modlitba na cestu… Každý rok je sestava účastníků jiná,
ale většinou se sejdou lidé, kteří mají rádi hory, a kteří i když se neznají, se postupně i
při společném putování sbližují a vznikají zajímavá přátelství, bez kterých by nebylo
možné tolerovat nejrůznější vzájemné narážky a vtípky, které by si k sobě na začátku
zájezdu jednotliví aktéři vůbec nedovolili.
Pokaždé jsem seděla v zadní části autobusu, a bylo zvykem, že ať už někdo během jízdy
otevřel něco sladkého nebo ostřejšího, nabídl i ostatním kolem sebe. Když někteří chlapi
ještě ve čtvrtek při zpáteční cestě z túry otevřeli v autobuse plechovku českého piva,
myslím, že celkem oprávněně jsme je podezřívali z toho, že pivo se sebou v kufru vezli
z domova na úkor oblečení.
I letos byl pobyt v Dolomitech intenzivní po všech stránkách. Samozřejmě nás neminula
služba v kuchyni, ale nepředpokládala jsem, že ji budeme mít tak brzy. Hned po
příjezdu v sobotu večer si nás vyžádala kuchařka, která nás už znala, abychom jí šly
pomoct. Čekalo nás mimo jiné krájení zeleniny na nedělní večeři – vývar a vepřo knedlo
zelo…, takže vzhledem ke zpracovávanému množství mi minimálně další dva dny
smrděly prsty česnekem a cibulí.
První den jsme po několika hodinách chůze v teplém slunečném počasí scházely
k horské chatě a těšily se na to, jak si dáme něco studeného a doplníme tak potřebné
tekutiny. Za pár minut se před námi objevilo velké pivo a radler (ovocné pivo)
za nekřesťanské peníze. Ale člověk prostě v zahraničí nesmí ceny přepočítávat.
Odpočívaly jsme pod slunečníky na venkovní terase chaty, vychutnávaly tyto osvěžující
nápoje a asi jsme tak navnadily i další skupinku, která za námi dorazila, že si brzy
objednala to samé. Jeden pán se pak přiznal, že si až dosud při pobytech
v zahraničí nikdy nic nekoupil…
Další den nás čekal výlet do okolí Tre Cime
di Lavaredo, (skalního útvaru připomínajícího
3 zuby), nejznámějšího místa Dolomit, kde se
nachází i pozůstatky tuhých bojů mezi
Rakušany a Italy ve válce v letech 1915 –
1917, a které nabízí úžasné výhledy do okolí a
vycházkové trasy i pro nechodiče. Ovšem
mlha, která nás nahoře zaskočila, by se dala
krájet..., a až po několika hodinách se počasí
zlepšilo. Po oddechovém dni, kdy jsme v malé
skupince absolvovali nádhernou trasu k horskému jezeru po rakousko-italské hranici
s velkým převýšením, ukázala aplikace na mobilním telefonu 29 582 kroků. Tuším, že
tento počet kroků za den jen tak nepřekonám.
Ve čtvrtek nás čekal výstup na třítisícovku Piz Boe (3 152 m.n.m.), část trasy jsme si
ovšem ulehčili jízdou v lanovce. Bylo až dojemné sledovat, když jedna paní, šťastná,
že zdolala vrchol, volala manželovi, přála mu k narozeninám, které ten den slavil,
a postupně se k přání přidávali další, kteří ho znali. A pak nám všem nabídla výbornou
mandlovici. Tato paní navíc druhý den odpoledne netrpělivě očekávala zprávy
z porodnice a večer se s celým zájezdem radovala z narození vnučky.
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Za smolaře týdne bych s jistotou označila manželský pár v důchodu, pana a paní K, kteří
se podle věrohodných zdrojů velice dožadovali toho, aby mohli do Dolomit jet, protože
tam ještě nikdy nebyli. Člověk by neměl dat na první dojem, ale prostě nevypadali na
velké turisty. Po prvním dnu, kdy si zvolili nejmírnější trasu, se netajili svým
rozčarováním, že prý na této túře nebyly žádné výhledy.
Když jsem je další den viděla, že se spolu s námi vydávají na náročnou túru, měla jsem
sto chutí některým z těch, kteří je znají, říct, aby je varovali, že možná při výběru trasy
přecenili svoje síly. V průběhu dne tak došlo k tomu, že u pana K – diabetika, díky
únavě a vyčerpání při náročném sestupu zřejmě nastala hypoglykemie, a dolů
do údolí k autobusu se se značným časovým zpožděním dostal jen díky pomoci
ostatních účastníků i z řad zdravotníků, kteří museli akutně řešit nastalou situaci, a jen
díky tomu, že pro posledních 5 km navíc neplánovaně použili místní dopravu. Paní K si
vážnost této situace zřejmě vůbec neuvědomovala, protože v dalších dnech tvrdila, jak
by to její manžel v pohodě zvládl, jen si vzal neslazený čaj, nevzal si dostatek sladkého,
atd….
Další den se paní K. na prudkém slunci spálila. A zřejmě i díky klimatizaci v autobuse
se také nachladila a při cestách tak jezdila v mikině, se šátkem na krku, přikrytá dekou,
a kašlala a kýchala. Při poslední túře, kam už vyrazila jen paní K, přirovnala nádhernou
modrozelenou barvu horského plesa v blízkosti biatlonovém středisku Anterselva
k vodě z pračky. Situace gradovala při zpáteční cestě domů. Při snídani jsem viděla, jak
si chystají velké svačiny. Oběd se většinou řeší tak, že se předem nasmaží řízky pro celý
zájezd a na nějakém odpočívadle si pak každý může vzít řízek, chleba a okurek. Všichni
seděli venku a obědvali, jen pan a paní K v autobuse cpali řízky a chleba do
připravených igelitových sáčků, holt nedělní oběd byl zajištěný.
Po nějaké chvíli se paní K přiřítila na toalety nedaleké benzinky a začala vykřikovat, že
si tu zapomněla peněženku. Ptaly jsem se jí s ostatními, jestli si je opravdu jistá, že si ji
tam zapomněla, zda si ji vůbec brala…, tvrdila, že má peněženky dvě, jednu
na EUR, jednu na Kč. Její nervozita nabírala na síle, bušila jak šílená na dveře kabinky,
(kde zrovna byla nějaká cizinka a navíc delší dobu nevycházela), kde prý údajně ona
předtím byla, vykřikovala, že jí ji někdo ukradl, nutila nás, abychom oslovily osobu
v kabince a zeptaly se jí, jestli tam peněženka není, byla přesvědčená, že už jí ji právě
vybírá, začínala ztěžka dýchat a dostávala se do takového stavu, že jsem uvažovala,
kolik EUR v té peněžence mohla v poslední den zájezdu mít, když ztropila takovou
scénu. Situace se samozřejmě vyřešila po delší chvíli, kdy na toalety doběhla jedna naše
spolucestující s tím, že manžel – pan K – peněženku našel na sedadle mezi ostatními
věcmi (a zřejmě i řízky a chlebem). Tuším, že tito manželé na zájezd v Dolomitech
nebudou mít zrovna nejlepší vzpomínky.
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I přes některé nepříjemnosti pobytu, např.
noční bdění při chrápání spolu-bydlících
nebo nutnost snášet i obtížné lidi, je pro mě
pobyt na Velehradě v Dolomitech vždycky
balzámem na mou duši, kdy člověk úplně
vypne, zapomene na to, co je za den,
na každodenní problémy a jen žasne
nad krásami Božího díla. Doufám a věřím, že
budu mít ještě příležitost se tam znovu
podívat.
Ing. Jarmila Váňová

10 mýtů o křesťanství ve světle historických faktů
1. Nález Ježíšova hrobu i s jeho kostmi?
Mýty související s křesťanstvím vůbec nemusejí být staré. Vznikají stále. Stalo se již
téměř pravidlem, že se čas od času objevují senzační zprávy a „dokumenty“, jejichž
obsah se dá shrnout do věty: „Poslední objevy ukázaly, že ve skutečnosti je všechno
jinak.“ Píše se o nově objevených neznámých evangeliích, jsou prezentovány podivné
počítačové rekonstrukce Ježíšovy podoby nebo můžete žasnout nad šiframi a tajnými
poselstvími, které do svých děl ukryli známí umělci. K jednomu z mediálně
neoblíbenějších témat, o kterém natočil film i oscarový režisér James Cameron, patří
hrob „Ježíše, syna Josefova“ a jeho rodiny objevený v roce 1980 v Jeruzalémě.
Málokdo však ví, že jiný hrob s touto kombinací jmen byl nalezen v Jeruzalémě již v roce
1931…
Pojďme si nejdříve společně s historikem Michaelem Hesemannem, který se tomuto
„modernímu mýtu“ podrobně věnoval, zrekapitulovat historii celého nálezu: V březnu
1980 narazili dělníci při stavebních pracích na okraji Jeruzaléma v oblasti, která se
jmenuje Talpiot, na hrob z doby krátce před přelomem letopočtu. Hrob se nachází asi
2,5 kilometru jižně od jeruzalémské Chrámové hory. Byl, podobně jako všechny hrobky
tohoto stáří, vytesaný ve skále. Záchranný archeologický výzkum vedl dr. Josef Gath
z jeruzalémského Rockefellerova muzea. Nález nepřinesl nic zvláštního. Šlo o typický
hrob zbudovaný v době krále Heroda Velikého. Čtvercová hrobová komora byla
po straně vybavena kamennou lavicí. Leželo na ní vždy tělo posledního pohřbeného,
dokud nepodlehlo rozkladu. Tělo bývalo pomazáno olejem a zabaleno do plátna. V šesti
nízkých štolách bylo deset kamenných truhel – osuárií, které sloužily k uchovávání
kostí. Když tělo zemřelého zetlelo, položili zbylé kosti, stále ještě zabalené v plátně,
do osuária. „Deset osuárií, devět nedotčených, jedno rozpadlé,“ poznamenal dr. Gath
při prvním průzkumu hrobky. Jména zajímavá… V následujících dnech vyhotovil
Gathův asistent Shimon Gibson náčrty a fotografie nálezu. Potom, po krátkém obřadu
slouženém rabínem, byly kosti z osuárií přeneseny na hřbitov a pohřbeny. Byla
nařízena obvyklá opatření, aby hrob nebyl stavbou nad ním zničen. Potom bylo vydáno
povolení k pokračování stavebních prací. Osuária byla přenesena do depozitáře
izraelské Správy památek v Rockefellerově muzeu. Pět z devíti zachovaných osuárií
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neslo nápisy se jmény zemřelých: Mara Mariamene, Jehuda (tj. Juda), syn Ješuův (tj.
Ježíšův), Matya, Jose (zdrobnělina jména Josef), Maria – jen poslední z nich, bylo
trochu zajímavé: Ješua (Ježíš), syn Josefův. Komu by při čtení nápisu neproběhla
hlavou myšlenka na slavného nositele tohoto jména, od jehož narození počítáme náš
letopočet… … ale velmi obvyklá „Kdyby se to dostalo do rukou pár senzacechtivým
novinářům, měli bychom tu hotové peklo!“ řekl prý tehdy dr. Gath své sekretářce.
Ve skutečnosti však šlo o jména v té době velmi obvyklá. Nález nevzbudil žádnou
pozornost – do rukou senzacechtivých novinářů se tehdy nedostal. Žádnou senzací také
nebyl. V roce 1994 byly reprodukce nápisů a další fotografie z místa nálezu
publikovány v odborné literatuře – v Katalogu židovských osuárií, který sestavil L. Y.
Rahmani. Vydala ho Izraelská správa památek. Katalog dokumentuje celkem 895 do té
doby nalezených osuárií. Z nich 220 neslo jména zemřelých. Ta představují zajímavé
svědectví o tom, jak velmi málo vynalézaví byli tehdy Židé při výběru jmen. Z celkem
160 mužských jmen dochovaných na osuáriích byla nejčastější: Šimon (26x), Josef
(19x), Juda (18x), Lazar (16x), Jan (12x), Ježíš (11x). Z tohoto výčtu plyne zajímavý
poznatek: téměř jedna pětina mužů se v Ježíšově době jmenovala Josef nebo Ježíš.
Nejčastější ženská jména byla Marie (20x z 80 dochovaných ženských jmen
na osuáriích), Marta (11x) a Salome (8x). Čtvrtina žen nesla jméno Marie. Kolik bylo
Ježíšů? Počet obyvatel Jeruzaléma v tehdejší době se odhaduje asi na 80 000.
Předpokládejme, že přibližně polovina z nich byli muži. Jednoduchý výpočet ukazuje,
že asi 2700 mužů v Jeruzalémě se jmenovalo Ježíš (toto jméno znamená „Bůh je
spása“). Z nich více než 300 muselo být těch, jejichž otec se jmenoval Josef. Přibližně
každý dvěstěpadesátý obyvatel Jeruzaléma byl Ježíš, syn Josefův! Pro logicky
uvažujícího člověka zůstává pouze jediná otázka: Jak to, že se našel jen jeden hrob
s nápisem „Ježíš, syn Josefův“? Vždyť takových hrobů musely být jen v okolí
Jeruzaléma stovky! Další hrob Ve skutečnosti není nález v Talpiot s nápisem „Ježíš,
syn Josefův“ zcela jedinečný. Již v roce 1931 představil při své přednášce v Berlíně
archeolog Eleazar Sukenik nález osuária, na kterém bylo rovněž napsáno „Ježíš, syn
Josefův“. V Rahmaniho Katalogu židovských osuárií je zaneseno pod číslem 9. Víc
takových nápisů na osuáriích se zatím nenašlo jen proto, že hrobku si mohla dovolit jen
nejbohatší část obyvatel, a kromě toho tři čtvrtiny nalezených židovských osuárií nejsou
žádnými jmény označeny. Jméno „Ježíš, syn Josefův“ bylo tehdy ve skutečnosti ještě
méně originální, než je dnes například jméno Jan Svoboda. Podobně pokud se každá
čtvrtá žena jmenovala Marie, byl spíše vzácností hrob, ve kterém nebyla ani jedna Marie
pohřbena. Tyto skutečnosti jsou znalcům starověkého judaismu samozřejmé.
Průměrnému Evropanovi jsou však jména Marie, Ježíš a Josef, nalezená na osuáríích
v Talpiot, známa především z Nového zákona. Další podrobnosti už zná jen málokdo…
Na to vsadili i ti, kteří se v nedávné době pokusili z nálezu hrobu v Talpiot udělat
senzaci. Mohlo jít o hrob Svaté rodiny? O hrob rodiny Ježíše Krista, ve kterém by byl
pohřben i on sám, nemohlo jít ani teoreticky. Pomineme-li nejdůležitější skutečnost, že
totiž dle starobylé křesťanské tradice se skutečný hrob Ježíše Krista nachází zcela jinde
(od 4. století nad ním stojí Chrám Božího hrobu), můžeme uvést nejméně čtyři důvody,
které vylučují, že by mohlo jít o hrobku Ježíšovy rodiny. Kázání o zmrtvýchvstalém,
ležícím v rodinném hrobě? V osuáriu označeném „Ježíš, syn Josefův“ byly nalezeny
ostatky zemřelého. To, co mělo být největším trumfem těch, kteří se snaží senzačním
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způsobem nález zpopularizovat jako nález hrobu Ježíše Krista, se ve skutečnosti obrací
proti nim. Není možno si představit situaci, kdy apoštolové hlásají v Jeruzalémě
Ježíšovo zmrtvýchvstání, a jeho tělo přitom leží v několik málo kilometrů vzdáleném
mnoha lidem známém hrobě jeho rodiny a pak je přemístěno do osuária, na kterém je
dokonce vyryto jeho jméno. I kdyby tato situace nastala, nejpozději při dalším úmrtí
v rodině, spojeném s pohřbem, ale ve skutečnosti okamžitě po svém prvním kázání
o zmrtvýchvstání (o svátku Letnic, padesát jedna dní po Ježíšově pohřbu) by apoštolové
museli být velmi snadno usvědčeni ze lži. Bylo by zbytečné, aby velekněží šířili zprávy
o tom, že apoštolové ukradli Ježíšovo tělo z hrobu, jak o tom vypravuje Matoušovo
evangelium (Mt 28,13), a aby apoštoly opakovaně vyslýchali, jak o tom svědčí kniha
Skutků apoštolů (Sk 4,1–22; Sk 5,17–42). Při tak velkém množství stejných jmen
v Ježíšově
době
bylo
třeba
jednotlivé
osoby
nějak
blíže
určit
a vzájemně rozlišit. Používal se dvojí způsob. V rámci jedné obce se uváděl otec, někdy
i dědeček. Tak tomu bylo i u Ježíše – pouze v Nazaretě byl označován jako „syn tesaře“
(Mt 13,55). Mimo vlastní obec by ale takový přívlastek (např. syn Josefův, syn
tesařův…) příliš užitečný nebyl – ani Ježíše tak nikdo podle svědectví evangelií
nenazýval jinde než v Nazaretě. V místech mimo bydliště se proto používalo přízvisko,
které upřesňovalo, odkud dotyčný je (Jidáš Iškariotský – z Kariot, Šimon z Kyreny…).
Proto také Ježíš byl mimo Nazaret označován jako Ježíš Nazaretský nebo Galilejský.
A protože na osuáriích nalezených v hrobce v Talpiot žádná takováto místní určení
nejsou, je téměř jisté, že jde o místní obyvatele. To znamená, že všichni pohřbení jsou
z Jeruzaléma. Ale ani Ježíš, ani jeho rodina z Jeruzaléma nebyli! Financovat stavbu
hrobky si mohly dovolit jen zámožné rodiny. Na základě archeologických nálezů
odborníci odhadují, že v Jeruzalémě Ježíšovy doby mělo hrobku jen asi 50 nejbohatších
rodin. Nic však nenasvědčuje tomu, že Ježíšova rodina patřila k nejbohatším vrstvám.
Právě naopak. Přibližně v době, kdy byla hrobka vybudována, tedy na konci vlády krále
Heroda Velikého (zemřel na jaře roku 4 před Kristem – v počítání našeho letopočtu
od narození Krista je tedy pravděpodobně několik let chyba, protože Ježíš se podle
Matoušova evangelia narodil ještě za Herodova panování), přinesli podle Lukášova
evangelia Josef a Maria po narození Ježíše jako oběť dvě hrdličky nebo dvě holoubata
(Lk 2,24). To byla podle Mojžíšova zákona, zachyceného ve starozákonní biblické
knize Levitikus, oběť, kterou po narození prvorozeného syna přinášeli
v jeruzalémském chrámě chudí lidé, kteří si nemohli opatřit ročního beránka (Lv 12,8).
Ježíšova rodina tedy nepatřila k „horním padesáti“, které měly své hrobky. Je tedy
zbytečné uvažovat, kde by se rodinná hrobka Svaté rodiny nacházela, kdyby nějakou
měla. Přesto se o to pokusme. Jedno místo můžeme s jistotou vyloučit: Jeruzalém. Je
třeba si uvědomit, že pohřeb se vzhledem k značně teplému podnebí konal v den úmrtí.
Rodina neměla k městu žádný mimořádný vztah. Matoušovo evangelium naznačuje, že
blízcí Ježíšovi příbuzní žili v Nazaretě (srov. Mt 13,55). Tam také s největší
pravděpodobností zemřel a byl pohřben svatý Josef, Ježíšův pěstoun. Evangelia o něm
v době, kdy Ježíš opustil Nazaret, již vůbec nehovoří. Poslední událost, při které je
zmiňován, se odehrála, když bylo Ježíšovi dvanáct let… Předpokládá se proto, že Josef
zemřel v Nazaretě ještě před začátkem Ježíšovy veřejné činnosti.
V roce 2007 natočil James Cameron, držitel tří Oskarů, film The Lost Tomb
of Jesus (Ztracený Ježíšův hrob), který se tváří jako odborný dokument. Dokazuje
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v něm, že objev hrobky v Talpiot je svědectvím, že Ježíš byl obyčejný člověk, jehož
ostatky nakonec skončily v hrobě vedle jeho manželky a syna… Jeho manželka prý
byla Marie Magdalská. Že žádný takový nápis nebyl v hrobce nalezen? Marii
Magdalské prý patřilo osuárium s nápisem Mara Mariamene – alespoň podle tvůrců
filmu. To, že jméno Mara nemá nic společného se jménem Marie, ale jde o zkrácené
jméno Marta, běžný divák přece neví… Historik Michael Hesemann říká: „Někdy se
zdá, jako by se celé jedno průmyslové odvětví živilo tím, že předkládá alternativní
historii křesťanství, která sice nemá nic společného se skutečností, přesto však výborně
plní svůj účel.“ Tím účelem je vydělávat peníze. Bylo velmi mnoho těch, kteří se
jmenovali Ježíš, syn Josefův. Těžko říci, kdo byl muž, jehož ostatky byly nalezeny
v osuáriu označeném tímto jménem v hrobě na jeruzalémském předměstí Talpiot.
Jednoho ale může historik se základními znalostmi starověkého judaismu
s jistotou vyloučit. Je to ten, o kterém asi 20 let po jeho zmrtvýchvstání napsal Pavel
z Tarsu ve svém prvním dopise (máme dochovaný ještě Pavlův druhý dopis adresovaný
tamtéž) poslaném křesťanům do řeckého města Korintu: „Vyučil jsem vás především v
tom, co jsem sám přijal, že Kristus zemřel ve shodě s Písmem za naše hříchy; že byl
pohřben a že vstal z mrtvých třetího dne ve shodě s Písmem; že se ukázal Petrovi
a potom Dvanácti. Pak se zjevil více než pěti stům bratří najednou – většina z nich dosud
žije, někteří však už zesnuli. Potom se zjevil Jakubovi, pak všem apoštolům. A po všech
jako poslední jsem ho uviděl i já…“ (1 Kor 15,3–8).
(z knihy Dějiny, jak je možná neznáte, připravil Vojtěch Chupík)

Z pamětní knihy farnosti Horní Lhota.
Náboženské poměry dle zaznamenání P. Josefa Černého, faráře v Horní Lhotě
v letech 1942 – 1949
„Nihil novi sub sole.“ (Nic nového pod sluncem..) – Starý zákon, Kazatel 1,9 – 10
Úvodem:
Omezení poutí a procesí, aby lidé více pracovali; zavedení numeru clausu
pro kláštery, aby stát neztratil příliš mnoho pracovních sil; postavení klášterních statků
pod státní kontrolu; rušení klášterů; zákaz vzájemných styků řádů se zahraničím, a to
včetně styků s řádovými představenými; příkaz, aby se veškerý písemný styk
duchovních s římskou kurií děl výhradně prostřednictvím státní kanceláře (předchůdce
ministerstva zahraničí); zákaz uveřejňovat a vyhlašovat papežské buly bez svolení
vlády; úprava teologického studia; podrobení všech teologických spisů, modlitebních
knih a celé náboženské literatury státní cenzuře; zrušení většího počtu svátků; zákaz
procesí do zahraničí, včetně poutí do Říma; rušení náboženských bratrstev
a přebytečných kostelů a kaplí; zrušení diecézních kněžských seminářů a zřízení tzv.
generálních kněžských seminářů apod. Ne, nejedná se o výčet zásahů komunistického
státu do života katolické církve, jde o několik prvků „církevní politiky“ doby vlády
Marie Terezie a Josefa II. v druhé polovině osmnáctého století (Jaroslav Kadlec:
Přehled českých církevních dějin, Zvon Praha 1991, s.152 - 169). Komunistický režim
tak nestavěl ve své snaze o restrikci církevního života na zelené louce. Mohl se
inspirovat (a v mnoha případech skutečně šlo o vědomou inspiraci) tradicí, která byla v
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českých zemích přítomná až dvě stě let (Bal. - Han. Kat. cír. v ČSL 1945 – 89).
K zamyšlení nad příštími řádky Farní kroniky Horní Lhoty.
LP – 1947: Po skončení války byly ustaveny v obcích národní výbory, v Horní
Lhotě byl místo starosty Boh. Navrátila postaven v čelo obce jako předseda místního
národního výboru Fr. Gavenda č. 10, v Dolní Lhotě Fr. Mikulášek místo Fr. Martince,
majitele pily, a v Sehradicích místo Aloise Polácha přičiněním jeho i ostatních členů
lid. strany Josef Masař, který pracoval dříve několik let ve Zlíně u Batě. Po volbách
v r. 1946, jejichž výsledek byl ve farnosti výše zaznamenán, nastoupil na úřad předsedy
nár. výboru v Horní Lhotě opět Boh. Navrátil, dřívější starosta, v Dolní Lhotě Antonín
Masař, obchodník a velmi dobrý člověk. V Sehradicích se stalo něco mimo očekávání.
Pan Josef Masař byl přičiněním lid. strany postaven na místo předsedy nár. výboru v
domnění, že zůstane věren straně. Avšak když byla před volbami rozpoutána zuřivá
kampaň proti bývalému starostovi Al. Poláchovi a proti celé straně, Josef Masař v
obavě, že strana lidová volby prohraje, a že by nebyl nadále předsedou nár. výboru,
přidal se ke straně soc. dem. Strana lidová, jak z výsledků patrno, ve volbách v
Sehradicích zůstala nejsilnější,
ostatní se však spojily proti ní,
a tak ctižádostivost p. Masaře byla ukojena a předsedou zůstal. Na paměť budiž
zaznamenáno, kdo byli v naší farnosti propagátorem bezbožeckého komunismu:
V Horní Lhotě 3 občané, v Dolní Lhotě 3 občané a v Sehradicích 2 občané.
Zima r. 1947 - 48 byla celkem mírná a nedlouhá. Rok 1947 uzavřela naše farnost
tragickou událostí, ne bez politického pozadí. Zmíněný Josef Matulík (vulgo lyňanů)
v nadšení internacionalismu v Roštíně, rodišti své manželky, na komunistické schůzi se
dopustil urážek hlavy státu prezidenta Beneše podle věrohodného podání a soudruzi
sami jako „nejsilnější vládní strana“ předali věc soudu. V obavě z následků se Josef
Matulík, „vyloučený“ již ze strany, dne 20. prosince 1947 doma ve stodole na drátě
oběsil, právě v den, kdy mu přivezla manželka z porodnice druhé dítě. Připravil rodině
„radostné“ Vánoce! Byla to facka pro komunistickou stranu v celém kraji, která opět
potvrdila slova Pravdy věčné: Po ovoci jejich poznáte je! Ještě zasluhuje zmínky, že
okolo svátku sv. Václava byl v Horní Lhotě odevzdán službě veřejnosti místní rozhlas
a obecní buben byl dán na trvalý odpočinek (bohužel!).
Pokračování příště
Mgr. Vladimír Měřínský

Život a poslání křesťanů v církvi a ve světě
Sněm jako událost obdarování a nového porozumění
(Církev dnes)
„Proto církev nabádá své věřící, aby s rozvážností a láskou, prostřednictvím dialogu
a spolupráce se stoupenci jiných náboženství uznávali, chránili a podporovali duchovní
a mravní dobro i společensko-kulturní hodnoty, které u nich jsou, a přitom aby svědčili
o křesťanské víře a životě.“ (Nostra aetate, 2)
Misericordiae Vultus – Tvář milosrdenství
Milosrdenství má platnost, která sahá za hranice církve. Vztahuje nás k judaismu
i k islámu, které jej považuje za jeden z nejvýznačnějších atributů Boha. Izrael jako
první obdržel toto zjevení, které proniká dějinami jako začátek nezměrného bohatství
Život farností číslo 9/2017
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nabízené celému lidstvu. Jak jsme viděli, texty Starého zákona jsou proniknuty
milosrdenstvím, protože vyprávějí o dílech, která vykonal Pán pro svůj lid
v nejobtížnějších momentech jeho dějin. Islám označuje Stvořitele také přívlastkem
milosrdný a milostivý. Tato jména často pronášejí věřící muslimové, kteří pociťují, že
jsou ve své každodenní slabosti provázeni a podporovaní milosrdenstvím. Také oni věří,
že nikdo nemůže omezovat božské milosrdenství, protože jeho brány jsou otevřeny
stále. Kéž prožití tohoto Jubilejního roku milosrdenství usnadní setkání
s těmito náboženstvími a dalšími ušlechtilými náboženskými tradicemi, učiní nás
otevřenými dialogu, abychom se lépe poznali a chápali, odstraní každou formu
uzavřenosti a pohrdání a zažene každou formu násilí a diskriminace.
Nyní se obraťme k Matce Milosrdenství. Něha jejího pohledu ať nás v tomto Svatém
roce provází, abychom všichni znovu objevili radost Boží něhy. Nikdo nepoznal
hloubku tajemství Boha, který se stal člověkem, tak jako Maria. Všechno je v jejím
životě utvořeno přítomností milosrdenství učiněného tělem. Matka Ukřižovaného
Vzkříšeného vstoupila do svatyně božského milosrdenství, protože se niterně podílela
na tajemství Jeho lásky. Maria byla vybrána za Matku Božího Syna
a od věků byla Otcovou láskou připravována stát se Archou Úmluvy mezi Bohem
a lidmi. Střežila ve svém srdci božské milosrdenství v dokonalém souladu se svým
Synem Ježíšem. Její chvalozpěv na prahu Alžbětina domu byl věnován milosrdenství,
které sahá „od pokolení do pokolení“ (Lk 1,50). Také my jsme byli zahrnuti do oněch
prorockých slov Panny Marie. To nám bude útěchou a oporou, až budeme procházet
Svatou bránou, abychom zakusili plody božského milosrdenství.
Pod křížem Maria společně s Janem, učedníkem lásky, dosvědčuje slova odpuštění
na Ježíšových rtech. Vrcholné odpuštění tomu, kdo jej ukřižoval, nám ukazuje, kam
až může sahat Boží milosrdenství. Maria osvědčuje, že milosrdenství Božího syna
nezná mezí a dosahuje ke všem, aniž by někoho vylučovalo. Obraťme se
k ní starobylou a stále novou modlitbou Salve Regina, aby k nám nikdy nepřestala
obracet své milosrdné a oči a učinila nás hodnými kontemplovat tvář milosrdenství,
svého Syna Ježíše.
Naše modlitba ať se rozšíří také na mnohé svaté a blahoslavené, kteří své životní
poslání naplňovali milosrdenstvím. Zvláště myslím na velkou apoštolku milosrdenství,
svatou Faustynu Kowalskou, která byla povolána vstoupit do hlubin božského
milosrdenství. Ať se za nás přimlouvá a vyprosí nám, abychom žili
a putovali ve stálém božím odpuštění a neochvějné důvěře v Jeho lásku.
Mimořádný Svatý rok je tedy příležitostí, abychom v každodenním životě prožívali
milosrdenství, kterým nás Otec zahrnuje od věků. Nechme se v tomto Jubileu bohem
překvapit. On nikdy neustává otevírat dokořán bránu svého srdce, aby nám opakoval,
že nás má rád a chce s námi sdílet svůj život. Církev mocně pociťuje naléhavost
zvěstovat Boží milosrdenství. Její život je autentický a věrohodný, když je
milosrdenství její přesvědčivou zvěstí. Ví, že její první úkol, zejména v naší době, plné
velkých nadějí a silných protikladů, spočívá v uvedení všech do obrovského tajemství
Božího milosrdenství rozjímáním Kristovy tváře.
Církev je povolána být jako první opravdovou svědkyní milosrdenství vyznávaného
a žitého jako jádro Zjevení Ježíše Krista. Ze srdce Trojice, z nejhlubšího nitra Božího
tajemství ať plyne a proudí bez ustání obrovská řeka milosrdenství. Tento pramen
Život farností číslo 9/2017
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nebude nikdy vyčerpán těmi, kdo k němu přistupují. Každý z něho může čerpat
pokaždé, když potřebuje, protože Boží milosrdenství je nekonečné. Jeho tajemství je
neprobádatelné stejně, jako je nevyčerpatelné jeho bohatství.
Kéž je v tomto Svatém roce církev ozvěnou Božího Slova, které zní mocně
a přesvědčivě jako slova a gesta odpuštění, opory, pomoci a lásky. Ať neúnavně nabízí
milosrdenství a je vždy trpělivá v poskytování útěchy a odpuštění.
Církev ať je hlasem každého muže a každé ženy a s důvěrou a bez ustání opakuje:
„Rozpomeň se, Hospodine, na své slitování, na své milosrdenství, které trvá věčně“ (Žl
25,6).
Dáno v Římě u sv. Petra 11. dubna na vigilii svátku Božího milosrdenství léta Páně
2015 ve třetím roce pontifikátu.
dokončení příště
Mgr. Vladimír Měřínský

MYŠLENKY NA MĚSÍC ZÁŘÍ
OSVALDO POLI
MŮJ ŽIVOT BEZE MNE
- hledání vlastní identity
Vydalo Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří 2014

Kdo vidí jako hlavní cíl své realizace úspěch, bude mu chtít obětovat nejlepší část
sebe samého: stane se cynickým, všehoschopným jedincem, ochotným „jít přes
mrtvoly“, aby dosáhl svého.
2. Člověk objevuje sám sebe nikoli ve chvíli, kdy si uvědomí, že se chce stát lékařem,
ale teprve tehdy, kdy pochopí, jakým lékařem chce být.
3. Bude-li vnímání našich problémů pravdivé a moudré, máme naději, že budeme
schopni svoje těžkosti řešit.
4. První a rozhodující moc, kterou máme, je pojmenování nepřítele.
5. Budeme-li házet kameny do studny, dříve či později se zanese a vyschne. Stejné
je to i s naší duší.
6. Vyrovnaný člověk se nesnaží využívat slabostí svého protějšku. Kdo je sám zralý,
hledá rovnocenný vztah, podporuje vzájemnou svobodu, nikoli podrobenost či
závislost toho druhého.
7. „Vybarvit se“ neboli vyslovit svůj soud či názor znamená nést následky.
8. Nepřítel nás často zasahuje zbraněmi, které mu sami vkládáme do rukou: Zaslepí
nás svou nabídkou, že budeme dobře přijímáni druhými, nebo aspoň že s námi
nebudou nespokojeni. Na oplátku požaduje naši duši.
9. Máme-li druhé milovat, musíme být vnitřně svobodní. Potřebujeme svobodu,
abychom nebyli vláčeni svými strachy.
10. Nikdo neunikne odpovědnosti za svůj život, protože vnitřně pocítěnou pravdu
1.
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o sobě není možné vůbec neřešit.
11. Odmítnutí být sebou samým znamená zároveň zradu pravdy, toho, co je dobré
a správné.
12. Ďábel nás rád nechává, abychom se považovali za chytřejší, než je on. Rád vytváří
iluzi, že podepisujeme smlouvu, která je pro něho nevýhodná.
13. Kdo žil je pro to, aby „dělal dobrý dojem“, zjistí, že je vyhořelý a zklamaný. Kdo
stále jen mlčel, i když by bylo třeba zaujmout postoj, nakonec zjistí, že ho v rodině
pokládají za vzduch.
14. Nepřítel většinou nevyklízí dobrovolně pozice, z nichž po léta ovládal něčí
osobnost. Vyžaduje vysoké výkupné.
15. Je těžké přijmout, že v životě se nelze vyhnout chybám ani situacím, kdy narážíme
na vlastní limity a na své špatné stránky.
16. Kdo zůstává vězněm vlastních strachů a nedělá nic pro to, aby si je uvědomil
a překonával je, snáší zbytečnou bolest jen proto, že se snaží vyhnout dobrému
a konstruktivnímu utrpení.
17. Možná se každého z nás při posledním soudu zeptají: „Co jsi udělal se sebou
samým, abys mohl naplnit dané poslání?“
18. Každá proměna vyžaduje určitý proces, často dlouhý a namáhavý, který se
uskutečňuje ve skrytosti.
19. Milovat je možné jen svobodně, jsou- li pro oběti a odříkání opravdu dobré
důvody. A právě proto, že taková láska je svobodná, neživí v sobě vztek a skryté
výčitky.
20. Ten, kdo miluje málo, snaží se zlehčovat výpovědi druhého o bolesti, čím působí,
že vypadají jako hloupé, přehnané a hlavně nebezpečné.
21. Řešení problémů přichází často díky něčemu, co jsme mylně považovali
za méněcenné, nedůležité, nehodné povšimnutí.
22. Vlastním slabostem je třeba se postavit s rozhodností, musíme opravdu chtít
bojovat se svým vnitřním nepřítelem.
23. Má-li nastat změna, je třeba nejprve vstoupit do své bolesti, pocítit ji, nechat se jí
proniknout, umožnit jí vstoupit do vědomí, aby bylo možné ji pojmenovat.
24. Aby se housenka stala motýlem, nejprve se uzavře do kukly a mění se uvnitř
zámotku, který ji chrání před cizími zraky. To se děje i lidem, když se
z ustrašených mění v sebejisté a z vězňů v lidi svobodné.
25. Proměna přichází v okamžiku, když člověk svou bolest přestane umlčovat
a rozhodne se ji přijmout. Pojmenování bolesti vyprovokuje změnu, je to první
krok, který je třeba vykonat.
26. Láska vyžaduje obětavost, nikoli sebezničení.
27. Vnitřní rozhodnutí milovat pravdu dodává lidem pokornou odvahu a rozhodnost.
28. Vyhýbáme-li se zkouškám, často se za tím skrývá to, že se bojíme případného
odhalení, že máme své limity, že jsme nedokonalí, zkrátka že nejsme takoví, jací
bychom chtěli být nebo jak si to namlouváme.
29. Láska bez pravdy neexistuje.
30. Jsme to, čemu věříme a stáváme se tím, v co věříme.
Myšlenky byly sestaveny v Pastoračním domě Velehrad v Itálii
ve spolupráci s Arcibiskupským gymnáziem v Kroměříži.
Život farností číslo 9/2017
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OSMISMĚRKA
„Je snadné být vděčný. Ale poděkovat je velké umění.
Jako u všech umění je těžké se mu... (viz osmisměrka).“
Stefan Zweig
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BLATOUCH, CELER, DIVIZNA, CHRPA, JETEL, JITROCEL,
KALA, KOPRETINA, KOSATEC, KUKUŘICE, LEKNÍN, LEN,
LEVANDULE, LILIE, PÝR, RŮŽE, ŘEŘICHA, TULIPÁN
Mgr. Gabriela Pavelková

Pořad bohoslužeb v září - farnost Újezd
1. září : Pátek
Ferie, sv. Jiljí,
řeholníka
První pátek v září
2. září : Sobota
Život farností číslo 9/2017

15.30 Új.:
19.00 Sl.:
6.30 Új.:

Za + Dagmar Čvandovu, její sestru Stanislavu,
prarodiče Čvandovy a Benešovy
Za + Karla a Aloisii Šůstkovy, jejich rodiče, +
sourozence a ochranu Boží pro živou rodinu
Za farníky

AM
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Bl. Karla Spinoly,
kněze a mučedníka
Sobotní památka PM

16.00 Lo.:

Za Marii Fojtů, manžela, syna Zdeňka, manželku
a Boží ochranu pro živou rodinu

7.00 Új.:

Za + Marii a Josefa Machů, jejich rodiče z obou
stran, sourozence, duše v očistci a Boží ochranu
pro živou rodinu
Za + Františka Pavelku, dvoje rodiče a Boží
požehnání pro živou rodinu Pavelkovu a Váňovu
Za školní mládež
Za Františku Kořenkovu k nedožitým 90 letům,
jejího manžela, 2 syny, zetě, snachu a dar zdraví
pro živou rodinu

3. září : Neděle
23. neděle
v mezidobí
Sv. Řehoře Velikého,
papeže a učitele církve

8.15 Sl.:
9.40 Új.:
11.00 Dr.:

17.30 Új.:
4. září : Pondělí
Ferie
5. září : Úterý
Blahoslavené
Terezie z Kalkaty

18.30 Dr.:

6. září : Středa
Ferie

17.30 Új.:

Za zemřelého Jaroslava Martinku, zemřelé
rodiče Stružkovy, prarodiče a ostatní
příbuzenstvo a Boží pomoc a ochranu pro živou
rodinu.
Za zemřelou Marii Smolkovu, 2 bratry, rodiče
Obadalovy, jejich rodiče, Davida Smolka, duše
v očistci a ochranu Panny Marie pro celou živou
rodinu
Za zemřelé rodiče Kozubíkovy, 2 syny, dar
zdraví a pomoc Boží pro živé rodiny.

KA

KA
SJ
AM
MJ

SJ

MJ

18.30 Sl.:
7. září : Čtvrtek
Sv. Melichara
Grodeckého, kněze a
mučedníka

8. září : Pátek
Svátek Narození
Panny Marie

18.30 Dr.:

Za + rodiče Machů, vnuka, rodiče Kostkovy,
živou a + rodinu z obou stran

15.30 Új.:

za + Petra Kůdelu k nedožitým 50. narozeninám,
jeho rodiče, duše v očistci a Boží požehnání pro
živou rodinu
Za živou a + rodinu Šenovskou, Kozubíkovu,
Plškovu, duše v očistci a pomoc Panny Marie
pro živé rodiny
Za živou a + rodinu Semelovu, Drgovu
a Kovářovu
Za + rodiče Martincovy, jejich dceru Annu
s manželem, zetě Františka, rodinu Brchatlovu,
Kadlecovu, duše v očistci
Za + rodiče Trčkovy, + Františka Strušku, dceru
Marii a Boží požehnání pro živou rodinu.

18.30 Sl.:
6.30 Új.:

9. září : Sobota
Sv. Petra Klavera,
kněze

16.00 Lo.:

18.00 Dr.:
7.00 Új.:
10. září : Neděle
23. neděle v mezidobí
Bl. Karla Spinoly,
kněze a mučedníka

Pouť ve Vysokém
Poli
(Panny Marie
"Vysocké")
Život farností číslo 9/2017

8.15 Sl.:
9.40 Új.:

Na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní
s prosbou o dar zdraví, Boží požehnání, dary
Ducha svatého a ochranu Panny Marie pro živé
rodiny
Za + Františka a Marii Pavelkovy, jejich rodiče,
sourozence a Boží pomoc a ochranu pro živé
rodiny
Za Marii Hlavičkovou, rodiče, Boží ochranu
a pomoc pro živou rodinu

SJ

ŠF

AL
SJ
ŠF
ČR
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11. září : Pondělí
Ferie
12. září : Úterý
Jména Panny Marie

11.00 VP.:
17.30 Új.:
18.30 Dr.:
17.30 Új.:

13. září : Středa
Sv. Jana Zlatoústého,
biskupa a učitele
církve
14. září : Čtvrtek
Svátek Povýšení
svatého Kříže

18.30 Sl.:
18.30 Dr.:
15.30 Új.:

15. září : Pátek
Panny Marie
Bolestné
Patronky Ploštiny

16. září : Sobota
Sv.Ludmily,mučednice

17. 00 Pl.:
18.30 Sl.:
6.30 Új.:
7.00 Új.:
8.15 Sl.:

17. září : Neděle
25. neděle
v mezidobí

18. září : Pondělí
Ferie

9.40 Új.:
11.00 Dr.:
14.30 Lo.:

17.30 Új.:
18.30 Dr.:

19. září : Úterý
Sv. Januária, biskupa
a mučedníka
17.30 Új.:
20. září : Středa
Sv. Ondřeje, Pavla
a druhů, mučedníků

18.30 Sl.:

21. září : Čtvrtek
Sv.Matouše, apoštola 18.30 Dr.:
a evangelisty
Život farností číslo 9/2017

Za farníky a poutníky
Za zemřelé rodiče Juřicovy, syna, rodiče
Pomykalovy a Boží požehnání pro živou rodinu
Za zemřelé rodiče Kořenkovy, duše v očistci
a Boží požehnání pro živou rodinu
Za + rodiče Pavelkovy, jejich + dceru, syna,
zetě, + rodiče Králikovy, jejich + syna, zetě
a Boží požehnání pro živé rodiny
Za + manžela, rodiče z obou stran a Boží
ochranu pro živou rodinu
Na poděkování Pánu Bohu za 80 let života,
+ manželku a Boží pomoc do dalších let
Za Josefa Mozgvu, dva syny, rodiče, rodinu
Váňovu, Bělaškovu, dar zdraví a Boží požehnání
pro živé rodiny
Za + rodinu Zichovu, Raškovu, Běloňovu,
Vašičkovu a oběti Ploštiny
Za + rodiče Váňovy, syna, dva zetě, snachu,
jejich rodiče, sourozence a Boží požehnání pro
živou rodinu
Za + rodiče Sucháčkovy, Chromíkovy, jejich +
děti a Boží požehnání pro živou rodinu
VELEHRAD - Pouť za obnovu rodin
Za + Miroslava Zvončáka, bratra, švagrovou,
švagry, rodiče a dar zdraví pro živé rodiny
Za + Václava Zelenku, jeho + rodiče, živou
rodinu Zelenkovu a Kozubíkovu
Za farníky (sv. křest)
Za živé i + Marie a Ludmily z Drnovic
Za + Františka Kozubíka, jeho bratra Miloslava,
rodiče Kozubíkovy, Jurčíkovy a + rodinu
Krpenskou
Za rodiče Zichovy, syny, živou a + rodinu
Za + rodiče Pavelkovy, jejich rodiče z obou
stran, syna, dceru, dva zetě, dvě snachy, vnuka
Josefa, rodinu Fojtíkovu, Pavelkovu, Hořčicovu,
Obadalovu a Boží požehnání pro celou živou
rodinu
Za + Josefa Kořenka, dva syny, rodinu
Kořenkovu, dvě dcery, vnuka, duše v očistci
a ochranu Panny Marie pro živou rodinu
Za + rodiče Hetmerovy, dvě dcery a Františku
Tichou, za + rodiče Urbaníkovy, dva syny, dceru
a duše v očistci

OS

MJ

ŠF

OS

KA
SJ
RZ
MJ

SJ

MJ

Za + rodinu Holbovu, s prosbou o dar Ducha
svatého a ochranu Panny Marie pro živou rodinu
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15.30 Új.:
22. září : Pátek
Sv. Mořice a druhů,
muč.
18.30 Sl.:
6.30 Új.:
23. září : Sobota
Sv. Pia z Pietrelciny,
kněze

16.00 Lo.:

7.00 Új.:
8.15 Sl.:
24. září : Neděle
25. neděle
v mezidobí

9.40 Új.:

11.00 Dr.:
25. září : Pondělí
Ferie

17.30 Új.:

26. září : Úterý
18.30 Dr.:
Sv. Kosmy a Damiána
17.30 Új.:
27. září : Středa
Sv. Vincence z Paula,
kněze
28. září : Čtvrtek
Slavnost SV.
VÁCLAVA,
MUČEDNÍKA,
hlavního patrona
českého národa
29. září : Pátek
Sv. Michaela,
Gabriela
a Rafaela, archandělů

18.30 Sl.:
15.30 Új.:
17.00 Dr.:

Život farností číslo 9/2017

Za + Ivanu Pochylou, s prosbou o dar Ducha
svatého a ochranu Panny Marie pro živou rodinu
Za zemřelého Josefa Fojtíka, jeho rodiče, za dar
zdraví o Boží požehnání pro celou rodinu
Fojtíkovu, Mikulovu a Tvarůžkovu
Za občany Loučky
Za + manžela a syna Dubcovy, dvoje rodiče,
Boží požehnání a ochranu pro živé rodiny a duše
v očistci
Za + Vladimíra Kráčalíka, rodiče z obou stran,
dar zdraví, Boží požehnání a dary Ducha svatého
pro živou rodinu
Za farníky
Za + Františka Urubka, rodiče z obou stran, +
děti, neteř Marii, duše v očistci, dar zdraví
a Boží ochranu pro živou rodinu
Za + Josefa Švacha, (k nedožitým 70.
narozeninám), + rodiče, bratra Jaroslava, dar
zdraví a Boží požehnání pro živé rodiny
Za + Annu a Jiřího Šimákovy, Andělu Faldíkovu
a dar zdraví pro živou rodinu
Za + Karla Mozgvu, jeho tatínka a bratra a +
rodinu Váňovu, Bělaškovu a dar zdraví pro
živou rodinu
Za živou a zemřelou rodinu Andrysovu, Jálovu,
a duše v očistci.
Za + rodiče Častulíkovy a Šomanovy, + rodinu
Zámečníkovu a Zvonkovu a duše v očistci

SJ

ŠF

ŠF
SV
AM
OS

MJ

ŠF

KA
SV

18.30 Sl.:
15.30 Új.:

18.30 Sl.:
30. září : Sobota
Sv. Jeronýma,

Za + syna Jana Šimoníka, rodiče, sourozence,
švagry, prarodiče, Tomáše Žítka, manžely
Olejníkovy, Anastázii Olejníkovu, duše v očistci
a dar zdraví pro živé rodiny
Za Marii a Františka Machů, rodiče, zetě
a pomoc Boží pro živé rodiny

6.30 Új.:

Na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní,
s prosbou o Boží požehnání, ochranu Panny
Marie a dary Ducha svatého pro celou rodinu
Frýželkovu, Vaňkovu a Marušákovu
Za + rodiče Chmelovy, syna, dva zetě, vnučku,
vnuka, + příbuzenstvo, duše v očistci a živou
rodinu
Za + rodiče Ambrůzovy, Vaňkovy, jejich + děti
a Boží požehnání pro živou rodinu

RZ

KA
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kněze a učitele církve

16.00 Lo.:

Za + rodiče Boráňovy, Novosádovy, dceru Marii
a dar zdraví pro živou rodinu

Pořad bohoslužeb - farnost Horní Lhota
1. září: Pátek
1. pátek v září

17:30 DL Za * a + rodinu Dlabalovu a za duše v očistci

2. září: Sobota
1. sobota v září

17:30 HL Za členy živého růžence ze Sehradic

3. září: Neděle
22. neděle
v mezidobí
4. září: Pondělí

9:00 HL Za + rodiče Váňovy, Kozubíkovy, + dcery Věru
Mlýnkovu a Marii Semelovu s prosbou
o požehnání pro * rodinu
10:30 DL Za * a + farníky
18:00 SE

Za + Františka a Marii Latinákovy, + rodiče
a sourozence, duše v očistci, dar zdraví,
ochranu Panny Marie a požehnání pro * rodinu

5. září: Úterý
Blahoslavené Terezie
z Kalkaty, řeholnice
6. září: Středa
7. září: Čtvrtek

16:00 HL Za + Boženu Váňovu, rodiče a sourozence,
rodiče Hradilovy s prosbou o ochranu Panny
Marie pro celou rodinu

8. září: Pátek
Narození Panny Marie

17.30 DL Za + Bohumila Hubáčka, rodiče, bratra,
celou + rodinu a za duše v očistci

9. září: Sobota

17:30 HL Za + Ottu a Marii Pláškovy, + rodiče,
sourozence a požehnání pro * rodinu
9:00 HL

10. září: Neděle
23. neděle
v mezidobí

Za + Ludmilu a Hanu Kormanovy, manžele
Kubíčkovy, jejich syna Jiřího s prosbou
o ochranu pro * rodiny

10:30 DL Za + Josefa a Marii Kozubíkovy, + Františka
Macíka a za * a + rodinu Grygarovu a Večerkovu

11. září: Pondělí

17:00 SE

Mše svatá a mariánské večeřadlo (P. Jaroslav Stříž)

12. června: Úterý
Jména Panny Marie

16:00 HL Za + Antonína a Marii Máčalovy, Josefa
a Bohumilu Dorničákovy, Marii a Mojmíra
Maršálkovy a za duše v očistci
17.30 DL Na poděkování za dar zdraví a víry s prosbou
o požehnání a ochranu Panny Marie pro seniory

13. září: Středa
Život farností číslo 9/2017
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Sv. Jana Zlatoústého,
biskupa a učitele církve
14. září: Čtvrtek
Svátek Povýšení
svatého Kříže

16:00 HL

Za + rodiče Majzlíkovy, syna, jeho manželku, rodiče
Pláškovy, požehnání pro celou * rodinu

15. září: Pátek
Panny Marie Bolestné

17.30 DL

Za + Olgu Hovězákovu, manžela, rodiče s obou stran,
duše v očistci a požehnání pro * rodinu

16. září: Sobota
Památka sv. Ludmily,
mučednice
17. září: Neděle
24. neděle
v mezidobí

Pouť za obnovu rodin a za kněžská povolání
na Velehrad
9:00 HL Za Stanislava Navrátila, rodiče Navrátilovy,
Štreitovy, Stratilovy, Marii Mikulcovu, požehnání
a dar víry pro * rodiny
10:30 DL Na poděkování za všechna dobrodiní s prosbou
o ochranu a pomoc v dalších letech

18. září: Pondělí

18:00 SE

Za děti, jejich rodiny a kmotřence s prosbou
o dary Ducha svatého

19. září: Úterý

17.30 DL Na úmysl dárce

20. září: Středa
Sv Ondřeje a druhů
21. září: Čtvrtek
Svátek sv. Matouše,
apoštola a evangelisty

16.00 HL Za + Vladimíra Petrůva, tetu, dvoje rodiče
a ochranu pro * rodiny

22. září: Pátek
23. září: Sobota
17.30 HL
Památka
sv.
Pia
z Pietrelciny,
kněze
24. září: Neděle
9.00 HL
25. neděle v mezidobí
10.30 DL
25. září: Pondělí
18:00 SE

Na poděkování za 45 let společného života
s prosbou o dar zdraví a požehnání pro celou
rodinu Kuželovu a Plškovu
Za + Ottu Lysého, jeho rodiče, za celou * rodinu
a za duše v očistci
Za * a + farníky
Za * a + farníky

26. září: Úterý
27. září: Středa
Sv. Vincence de Paul
28. září: Čtvrtek
Slavnost sv. Václava,
mučedníka
29. září: Pátek
Sv. Michaela, Gabriela
Život farností číslo 9/2017

16.00 HL Za + Václava Kolaříka, manželku, jejich rodiče
a duše v očistci
17.30 DL Na poděkování za 65 let společného života,
za dar zdraví a ochranu pro celou * rodinu
17.30 DL Za * a + rodinu Masařovu, Fraitovu, Zelenkovu,
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a Rafaela, archandělů
30. září: Sobota
Památka sv. Jeronýma,
kněze a učitele církve

Šebákovu a Štěpánkovu
17.30 HL Za + rodiče Aloise a Helenu Šenovské, Antonína
a Františku Máčalovy, duše v očistci, pomoc a ochranu
pro celou * rodinu

Z nepředpokládaných důvodů může v tomto rozpise dojít ke změnám. Sledujte proto týdenní rozpis!

Pouť k Panně Marii Vysocké
v neděli 10. září 2017
Mše svatá v 11. hodin
za účasti otce biskupa Josefa Hrdličky
***

Děkanátní pouť za duchovní obnovu rodin
a nová kněžská povolání
v sobotu 16. září 2017 na Velehradě – začátek v 15.00 hodin
SKUPINY ÚKLIDU
kostelů újezdské farnosti v červenci 2017
__________________________________________________________________

Dat. : Újezd :
Drnovice : Slopné :
_____________________________________________

2.9.:
9.9.:
16.9.:
23.9.:
30.9.:

8.
9.
10.
11.
12.

8.
9.
10.
11.
12.

11.
12.
13.
14.
15.

-------------------------------------------------------------------------------------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:
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