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Podzimní modlitba
Milosrdný a dobrý Bože, podzim
se hlásí o slovo.
Listí hraje všemi barvami a začíná
opadávat.
Když slunce zasvítí do korun
stromů, zlatě se rozzáří.
Vnímám tě, můj Bože, jako
mimořádného umělce, jenž divukrásným způsobem míchá jemné
odstíny barev podzimu.
Je to skvostný obraz, který se
přede mnou postírá, když pozoruji
sluncem zalitý podzimní les nebo když se jím mohu procházet.
Ale přes všechnu tu nádheru pozoruji, jak se jeden list za druhým snáší k zemi. Tato
krása nebude mít dlouhého trvání. Podzim mi zároveň připomíná sklonek mého života,
ve kterém budu nucen mnohé opustit.
Mnohé listy ze stromu mého života opadají. Stane se z nich živná půda pro rostliny
příštího roku. A tak mnohé z toho, co ze mě opadá, nestačí přinést plody za času mého
života. Stane se z toho humus pro příští generace.
Bože, prosím tě o mírnost podzimu, když se dívám na lidi kolem sebe.
Prosím o pokoj ducha, abych byl ochoten opustit mnohé, co už nedokáže růst.
Chci padnout do půdy tvé lásky tak, aby se z ní mohlo narodit pro lidi něco nového.
Anselm Grün: Moje modlitební kniha
ŘÍJEN – MĚSÍC PANNY MARIE KRÁLOVNY POSVÁTNÉHO RŮŽENCE
Letošní růžencový měsíc prožíváme s celou újezdskou farností
v modlitbě za naše biřmovance. Kdo by se chtěl připojit, může denně
obětovat jeden desátek svatého růžence za naše letošní biřmovance.
Aby si byli vědomi poslání, které mají od Boha jako mladí křesťané
a dobře využili času mládí, které není jejich zásluhou, ale příležitostí
od Pána.
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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 říjen 2017:
Úmysl všeobecný: Práva dělníků a nezaměstnaných. Za svět práce, aby všem byla
zajištěna úcta a ochrana práv a nezaměstnaným aby se dala možnost přispět k budování
společného dobra.
Úmysl misijní: Bude vyhlášen později.
Úmysl národní: Za křesťany, aby na přímluvu Panny Marie opět věřili v převratnou sílu
něhy a lásky a nepochybovali o tom, že pokora a mírnost jsou ctnostmi silných (EG č.
288).

Z FARNÍCH MATRIK :
Do společenství víry jsme v září 2017 skrze svátost křtu přijali:
Anna Raková
Radek Polách
Michaela Václavíková

Sehradice
Vysoké Pole
Vysoké Pole

Svou společnou cestu před Božím oltářem začali v září 2017:
Josef Polčák
Újezd
Jana Láníková
Lukoveček
Jakub Katauer
Daniela Jahodová

Mladcová
Újezd

Jan Rozenkranc
Martina Hlavičková

Třinec
Loučka

V měsíci září 2017 odešli na věčnost a byli pohřbeni:
7. září
Stanislav Zvončák
Újezd 242

19. září
Jan Frýželka
Újezd

72 let
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59 let

VÝZVA ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE
K NADCHÁZEJÍCÍM VOLBÁM DO POSLANECKÉ
SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR
Lidé dobré vůle, sestry a bratři v Kristu našem Pánu,
obracíme se na Vás v době blížících se
parlamentních voleb, kdy se nás různé politické strany
a hnutí snaží přesvědčit, že právě oni a jen oni jsou
zárukou prosperity naší země. Neodbytnost kampaní
i zklamání z minulosti, kdy jsme zažili rozpor mezi
sliby a následnou skutečností, v nás může budit pocit
marnosti a vést k rozhodování, zda se voleb vůbec zúčastnit. Jako Vaši pastýři
bychom chtěli zdůraznit, že nejít k volbám není správným křesťanským postojem.
Děkujme Bohu, že můžeme beze strachu volit podle svého nejlepšího vědomí
a svědomí. Vyzýváme vás proto, abyste se voleb účastnili!
A chceme Vám pro Vaše rozhodování nabídnout několik podnětů:
Nebuďme ukvapení a nepodléhejme laciným slibům rychlých změn. Někdy se zdá,
že je naší přirozeností doufat v nebe na zemi a být věčně nespokojení. Často voláme
po změně a hlasujeme spíš PROTI něčemu než PRO něco. Novinka na trhu a změna
za každou cenu není ale vždy výhrou a loď, která mění příliš často kurz, nikam
nedopluje a veškerou energii vynakládá na neustálé otáčení ze strany na stranu.
Je proto dobré podpořit dlouhodobé snahy lidí, kteří v politice často nezištně
a vytrvale něco smysluplného budují.
Hledejme pozitivně formulované cíle. Odmítejme nesnášenlivost. Vypořádání,
zúčtování či skoncování s něčím, co je označeno za špatné, není dostatečný politický
cíl. Vymýtit les je vždy rychlejší a jednodušší než les vysázet a roky o něj pečovat než
vyroste. Hledejme mezi politiky ty, kteří neslibují jen změnu a „kácení“, ale snaží se
o kontinuitu a budování tam, kde je to jen trochu možné.
Volme kultivovanost. Slušnost a úcta k druhým je nejen na politické scéně stále
častěji nahrazována arogancí a vulgaritou. Braňme se tomu! Při svém rozhodování
hledejme ty, kteří jsou slušní, drží se morálních zásad a mají snahu pečovat o naši
zemi dlouhodobě.
Podpořme ty, kteří vytvářejí životní prostor pro rodiny a berou vážně utrpení
a potřeby druhých lidí u nás doma, v Evropě i v jiných částech světa. Vzájemně si
pomáhat je v zájmu nás všech.
A jako lidé víry, kteří volají k Bohu, v jehož rukou jsou osudy jednotlivců, ale
i národů a celého světa, nezůstaňme jen u přemýšlení koho volit, ale za průběh
a výsledek parlamentních voleb se i modleme.
Vyzýváme Vás, sestry a bratři, nejen k osobní modlitbě, ale vybízíme i jednotlivé
farnosti a řeholní komunity k uspořádání adorace a společné modlitby na tento úmysl.
Osvědčme angažovanost své víry!
Kéž dobrý Bůh požehná naší zemi i všem, kteří za ni po nastávajících volbách
převezmou zodpovědnost.
Vaši biskupové
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GODZONE
(periodické okénko pro mladé)
6. října
14. října
27. října

Večer chval v Dolní Lhotě (po mši svaté)
Večer chval v Újezdě (18.00)
Mládežnická mše svatá ve Valašských Kloboukách (20.00)

Svatí z kalendáře

sv. Hedvika Slezská
svátek
postavení:
úmrtí:

16. října
kněžna a světice
15. září 1243

Narodila se v Bavorsku na hradě Andechs. Byla
dcerou bádenského markraběte a meranského
knížete Bertolda IV., který pocházel z jihoněmeckého
rodu Andechsů a Anežky z Rochlitz. Jako malé dítě ji
předali na výchovu k benediktinkám v Kitzingenském
klášteře. Dvanáctiletou ji otec z mocensko-politických
důvodů provdal za knížete Jindřicha I. Bradatého,
manželství však bylo velmi šťastné. Již ve 13 letech porodila Hedvika první dítě;
po porodu sedmého dostala od muže souhlas, aby s ním dále směla žít
ve zdrženlivosti. Společně s českou kněžnou Annou Přemyslovnou založila
benediktinský klášter Wahlstatt na Lehnickém poli. V roce 1203 založila
cisterciácký klášter v Třebnici, první ženský klášter na území Slezska.
Brzy začala být pronásledována osudem. O ruku její dcery Gertrudy se ucházel
falckrabě Ota VIII. z Wittelsbachu. Římskoněmecký král Filip Švábský varoval
Jindřicha a Hedviku před Otovou násilnickou povahou. Když se o tom temperamentní
Ota dozvěděl, krále na sněmu v Bamberku chladnokrevně zavraždil. Za tento čin byla
na něj i na jeho stoupence uvalena říšská klatba. Mezi jeho stoupenci byli Hedvičini
bratři Ekbert a Jindřich. Rodový hrad Andechs byl úplně rozbořen a oba bratři odešli
raději do exilu.
Sestra svaté Hedviky Gertruda Meranská se provdala za uherského krále Ondřeje
II. a byla v roce 1213 zavražděna. Synové Jindřich a Konrád se zapletli
do bratrovražedné války, v níž byl Konrád poražen a později zemřel po pádu s koně.
Hedvičin manžel Jindřich I. Bradatý padl v roce 1238 ve vnitropolských válkách
a nejmilovanější syn Jindřich II. Pobožný v boji proti Tatarům.
Po synově smrti se uchýlila do třebnického kláštera. Po zbytek života se věnovala
službě pro blaho svého lidu a prohloubení křesťanské víry. Zakládala nemocnice,
ošetřovací ústavy a kláštery.
Svatořečil ji papež Klement IV. již 26. března 1267. Svatá Hedvika je
patronkou Polska, Slezska, Berlína, diecéze a města Zhořelec, Vratislavi, Třebnice
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a Krakowa, ostravsko-opavské diecéze, a kromě toho také exulantů a snoubenců. Též
bývá pro svůj původ považována za ochránkyni němectví ve Slezsku. Katedrála sv.
Hedviky je arcidiecézním chrámem Berlína.
Modlitba
Všemohoucí Bože, vyslyš naše prosby a veď nás, ať následujeme příklad pokory
a milosrdné lásky, který nám dala svatá Hedvika, a na její mocnou přímluvu nám
pomáhej, abychom ve svém každodenním životě poznávali a plnili Tvou vůli. Prosíme
o to 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
„ZA CO MĚ TRESTÁŠ, BOŽE?“
Bůh s námi nejedná podle našich hříchů ani podle našich vin nám neodplácí.
(Žl 103,10)
Nedávno jsem prožívala těžké chvíle. Vše se pokazilo, nedokázala jsem najít
správný směr, cítila jsem se skutečně ztracená. V hlavě se mi objevila zdánlivě
pravděpodobná odpověď na mou otázku, proč se tohle všechno děje: „To mám určitě
všechno za to.“ Za co?! Každý z nás sem může dosadit své slabosti. Jsou to skutky,
o kterých víme, že jsou špatné, a přesto je stále opakujeme, pokažené vztahy,
neodpuštění…
Asi se nám stává, že když nás někdo druhý rozzlobí nebo urazí, zatoužíme
po odplatě. Nebo když naši blízcí opakují stejnou chybu stále dokola, začneme mít
chuť je ignorovat, protože je pro nás příliš náročné jim stále znovu odpouštět. Možná
jsme už také někdy zatoužili vzít spravedlnost do svých rukou poté, co jsme byli
obráni o něco, co je nám drahé. Jsme lidé, takové myšlenky se možná občas v našich
hlavách objeví nebo je dokonce i zrealizujeme. Bůh ale naštěstí není jako my. On nám
naše údery nevrací. Neoplácí nám to, co jsme udělali špatně, neignoruje nás, ani
neobírá o to, co milujeme. Bůh není viníkem našich nezdarů. A i když na nás někdy
dopadají následky našeho jednání (či jednání druhých), On je nám nablízku, i když
upadneme do beznaděje a jsme zcela ztraceni.
Ptáme se, „co máme tedy za to“? Jaká je odplata za naše provinění? Je to nabídka
Boží lásky, pochopení, odpuštění, proměnění a možnost opět vykročit na cestu s Ním.

Ze světa
Bosna a Hercegovina: Počet katolíků klesá a mají méně práv
V Bosně a Hercegovině žije asi 400 000 katolíků, zatímco před válkou na Balkáně
jich v této zemi žilo 740 726. Každý rok ubyde přibližně 15 000 věřících. Toto je údaj,
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který biskupové této země poskytli na závěr svého 70. plenárního zasedání.
„Tento úpadek je způsoben především tím, že mladí lidé emigrují do druhých zemí,
aby našli lepší pracovní příležitosti,“ sdělil tiskové agentuře SIR Mons. Tomo Vuksic
z vojenského ordinariátu Bosny a Hercegoviny. „Ale existuje také problém s uprchlíky
a s těmi, kdo byli vyhnáni ze svých domovů, což představuje asi 67 % katolíků.“
Podle Mons. Vuksice „státní orgány všech úrovní nevykazují žádnou ochotu
usnadnit těmto lidem návrat“.
A navíc je tu složitá ekonomická situace. „Průměrný plat činí 800 marek, což je
přibližně 450 EUR, a chudoba je nejvíce viditelná ve velkých městech,“ vysvětlil.
„Mnozí potřební se obracejí o pomoc na Charitu, která žel nemůže pomáhat všem.“
Mons. Vuksic také poukázal na další problém. Po uzavření Daytonské dohody
a vzniku Federace Bosny a Hercegoviny a Republiky srbské chorvatští katolíci, kteří
tvoří asi 15 procent obyvatelstva a žijí v obou částech země, ve skutečnosti podle
katolické církve nemají stejná práva jako další dvě velké etnické skupiny –
pravoslavní Srbové a bosenští muslimové. Katolíci například dostávají jen 3–4%
z celkové pomoci od mezinárodního společenství.
„Jistě, toto je pro některé lidi nepříjemná pravda, a ti se snaží církev umlčet,“
vysvětlil. „Výchozím bodem by z politického a sociálního hlediska měl být ústavní
princip rovných práv a ten musí být uplatňován na všech úrovních organizace státu,
aby se předešlo nespravedlivým nerovnostem,“ poznamenal Mons. Vuksic.

Citát měsíce
Svatí nezačali všichni dobře, ale všichni dobře skončili.
sv. Jan Maria Vianney

Slovníček
Dědičný hřích
je hřích našich prarodičů (Adama a Evy), který přechází jako stav spolu s lidskou
přirozeností rozením na všechny lidi. Jeho podstata podle katolické nauky spočívá
v nedostatku posvěcující milosti. K tomu přistupují následky hříchu: oslabení
přirozených darů člověka (rozumu a vůle), zlá žádostivost a tělesná smrt.
Kromě Kristova svatého lidství byla dědičného hříchu - v okamžiku svého početí uchráněna pouze blahoslavená Panna Maria, protože byla Bohem vyvolena za Matku
Boží (svátek Neposkvrněného početí Panny Marie se slaví 8. prosince). Dalším
důsledkem dědičného hříchu je vyloučení člověka z nadpřirozeného patření (visio
beatifica) na Boha v nebi. Dědičného hříchu je člověk zbaven svátostí
křtu, mimořádně úkonem dokonalé lásky k Bohu.
převzato z www.revue.theofil.cz
Připravili Animátoři farností Újezd a Horní Lhota
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Děkanátní pouť za obnovu rodin a kněžská povolání
na Velehradě
V sobotu 16. září 2017 nás
otec arcibiskup Jan Graubner
pozval na pouť za obnovu
rodin a za nová řeholní
povolání.
Pouť začala modlitbou
růžence, kdy o jednotlivých
tajemstvích rozjímaly dvojice
seniorů. Pak jsme se společně
pomodlili litanie k Panně
Marii. Následovala adorace,
které už se účastnil otec
arcibiskup. Při adoraci jsme
chválili Boha a děkovali za
všechno, co nám v našich
životech
dal
a
prosili
za další milosti a zvláště za posvěcení kněží a za nová kněžská a řeholní povolání.
Po svátostném požehnání pak začala mše sv. - vrchol naší pouti, kterou celebroval
otec arcibiskup s kněžími celého valašskoklobuckého děkanátu. V promluvě nejdříve
připomněl spojitost světice toho dne – sv. Ludmily - s Velehradem. Sv. Ludmila byla
spolu se svým manželem Bořivojem na Velehradě pokřtěna samotným Metodějem.
A nebyla to jen formální událost, ale ona pak žila své křesťanství naplno, což silně
pociťovali všichni kolem ní. Otec arcibiskup nás vybízel, abychom i my dokázali žít
křesťanství naplno, vyšli ze svého sobectví a věnovali se druhým lidem.
Další myšlenkou bylo, abychom se modlili za náš národ a vyprošovali mu
požehnání. Povzbuzoval mladé, aby měli odvahu mít děti a ty, kteří už děti mít
nemohou, ať se za ně modlí, protože národ bez dětí je národ bez budoucnosti.
Zavzpomínal také na nedávnou vlakovou pouť do Lurd, které se zúčastnil. Byl
přítomen večerních světelných průvodů, kde bylo vždy několik stovek nemocných na
vozíku a o každého se staral jeden až dva dobrovolníci. Ptal se, kde se bere tolik
dobrovolníků a co to je za lidi. Dostal odpověď, že to jsou převážně studenti, kteří se
každý rok aspoň na týden stávají dobrovolníky. V létě, kdy mají prázdniny, jdou
na brigádu, vydělají si peníze a pak odjedou do Lurd, kde si zaplatí ze svého týdenní
pobyt a týden nezištně pomáhají nemocným. Najdou se mezi nimi i ti, kteří už pracují
a službu dobrovolníka vykonávají v rámci své dovolené. Konstatoval, že francouzská
církev postupně ožívá. A opět nás všechny vyzýval, ať i my svůj čas nevěnujeme jen
sami sobě, ale i druhým potřebným lidem.
Na závěr naší pouti pak otec arcibiskup předal osvědčení těm, kteří úspěšně prošli
kurzem laických pomocníků nebo lektorů.
Mgr. Gabriela Pavelková
-7-

Z pamětní knihy farnosti Horní Lhota.
Náboženské poměry dle zaznamenání P. Josefa Černého, faráře v Horní Lhotě
v letech 1942 – 1949
Zápis v kronice farnosti Horní Lhota nás přivádí k roku 1948, kdy u nás dochází
k únorovému mocenskému převratu, kterým bez jediného výstřelu převzala tak
absolutní moc ve státě Komunistická strana Československa, v jejímž čele stál muž,
který „již v roce 1932 vmetl v tvář celému československému parlamentu hrozbu, že
se jezdí do Moskvy učit, jak T. G. Masarykovi, Edvardu Benešovi, Antonínu
Švehlovi, Antonínu Hamplovi, Karlu Kramářovi, J. V. Klofáčovi, Janu Šrámkovi
a jim podobným „zakroutit krkem“!“ (Drt.) Profesor pensylvánské university,
emigrant ze srpna 1968, Rio Preisner, zodpovídá otázku, proč v únoru 1948 selhal
občanský tábor, v němž převládali křesťané a vyznavači masarykovského humanismu:
„Část národa vyznávala křesťanství velmi povrchně a masarykovské ideály se při
silnějším otřesu sesypaly.“ Ve Frankenu (1978) řekla mladá účastnice sympozia, že
i když se o událostech roku 1948 hodně dozvěděla a historická fakta ji zajímají, trochu
jí vadí, „že tady co chvíli poletují hodnoty mravní a jiné. Jsem patrně hodně amorální,
a tak mně o morální hodnoty tak moc nejde. Dobře, dělali jste chyby, prohráli jste
jedni i druzí. Ale co budete dělat – co bychom my měli dělat – až zase dojde k nějaké
krizi, jako byla ta v roce 1948? My doma? Co dělat? A jak?“. „Následky Února,“
odpověděl jí Vilém Prečan, „trvají dodnes, dodnes se za ně platí. A tak otázka není, co
dělat v nové situaci, v příští krizi, nýbrž, jak se definitivně vypořádat s důsledky
událostí, k nimž došlo před třiceti lety.“ (V. V. Neuml. I)
Ruský básník Vjačeslav Ivanov, následovník Vlad. Solovjova, charakterizoval
totalitu ruské provenience takto: Bolševismus popíraje náboženství hřeší proti Otci,
popíraje lidskou osobnost hřeší proti Synu a popíraje svobodu hřeší proti Duchu
svatému. (Aver. S. P. 2001)
Farní kronika - LP 1948 - Již loňského roku začal se stavět v Sehradicích tzv.
kulturní dům, správně hospoda, přičiněním předsedy Masaře a komunistické strany.
Stalo se tak navzdory jednotě Orla, která tam byla po válce založena a která
za přispění br. Josefa Kužely vulgo Juřeny, jenž věnoval pozemek vedle svého obydlí
za Sehradicemi směrem k pasekám, dala se do stavby Orlovny. Svěcení základního
kamene bylo spojeno se mší sv. na cvičišti vedle orlovny a odpoledne s veřejným
cvičením. Kámen ulomil p. Martinec, bývalý starosta v Dolní Lhotě a věnoval Orlům.
Svěcení vykonal dp. František Maňák, župní vzdělavatel, farář ze Slavičína. Mši sv.
a kázání měl místní farář. Slavnost se konala za velké účasti orelstva i občanstva dne ?
1947. Hrubý zisk ze slavnosti činil pro orelskou pokladnu okolo 30.000 Kčs.
Z výtěžku této slavnosti a z dobrovolných darů byla orlovna postavena natolik, že byla
budova pokryta. Pracovalo se většinou zdarma, což potvrdilo opět bezpříkladnou
obětavost katolického lidu.
Orlovna dodala chuti ke stavbě „kulturního domu“ v Sehradicích. Poněvadž tam
nelze však spoléhat na nějakou obětavost a ani by na tak nesmyslně velkou stavbu
nestačila, staví se na státní subvence. Mluví se již o 5 milionech. Jsou pokryty prázdné
budovy a vlastní hospoda trčí metr nad zemí. V důsledku však politických poměrů byl
Orel rozpuštěn a orlovna nebyla dostavěna a uvnitř zařízena. Protože pak komunisté
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chtěli z ní vybudovat továrnu, přešlo členstvo dobrovolně do Sokola a v Sehradicích
tak byl založen Sokol. Tak se dostal do Sokola jako Pilát do creda i místní farář.
Jaro bylo letos dosti slibné. Jak se však ukázalo něco zeleného, byli rolníci
v důsledku loňského sucha nuceni hned pást. V květnu však bylo sucho a teprve od
konce května do polovice června vydatněji pršelo. Byly již obavy, že bude opět tak
suchý rok jako loni. Poměry zásobovací jsou velmi neutěšené. Ač je již tři roky po
válce, jsme na tom v každém ohledu hůř jako v roce 1946, kdy nám dodávala
organizace UNRA. Tehdy dostal koupit bez lístků a kvalitní, dnes vše na lístky
a zboží podřadné.
Pokračování příště
Mgr. Vladimír Měřínský

Život a poslání křesťanů v církvi a ve světě
Sněm jako událost obdarování a nového porozumění
(Církev dnes)
„Přijímat, chránit, podporovat a začleňovat.“
Slova poselství Svatého otce ke Světovému dni migrantů a uprchlíků.
V současnosti tak aktuální a diskutované téma, dotýkající se každého z nás.
Misericordia et Misera
Papež František na závěr bohoslužby k ukončení Roku Milosrdenství v neděli
20. listopadu 2016 před zraky přítomných slavnostně podepsal apoštolský list, který
vychází u přítomnosti zakončení Svatého roku. Nese titul Misericordia et Misera.
Papež jej symbolicky předal zástupcům Božího lidu. Přinášíme vám dva podnětné
úryvky z pracovního překladu tohoto dopisu.
Misericordia et misera – tato dvě slova užívá svatý Augustin, když komentuje
setkání Ježíše a cizoložné ženy (srov. Jan 8,1 – 11). Nemohl najít krásnější
a přiléhavější výraz, který by umožnil chápat tajemství Boží lásky, jež vychází
hříšníkovi vstříc: „Zůstali pouze ti dva: ubožačka (misera) a milosrdenství
(misericordia)“. Kolik božské slitovnosti i spravedlnosti obsahuje tento příběh!
Z něho plynoucí ponaučení osvěcuje závěr mimořádného Svatého roku milosrdenství
a ukazuje cestu, po které jsme povoláni se ubírat v budoucnosti.
1. Tato evangelní pasáž může být právem pojata jako obraz toho, co jsme
ve Svatém roce slavili: čas milosrdenství požadujícího, aby v našich komunitách bylo
slaveno a prožíváno neustále. Milosrdenství totiž nemůže být jakousi vsuvkou v životě
církve, nýbrž samotnou její existencí působící zjevnost a hmatatelnost hluboké pravdy
evangelia. V milosrdenství se zjevuje všechno; všechno se vyřeší v milosrdné Otcově
lásce.
21. Zkušenost Svatého roku ať do nás vtiskne slova apoštola Petra: „Kdysi jste žili
bez milosrdenství, teď však se jeho milosrdenství na Vás projevilo.“ (1 Petr 2, 10).
Nenechávejme si to, co jsme dostali, žárlivě pouze pro sebe; podělme se s trpícími
bratry, aby se jim dostalo opory silou Otcova milosrdenství. Ať se naše komunity
otevírají a dosahují k těm, kdo žijí na jejich území, aby se všem dostalo Božího
pohlazení skrze svědectví věřících.
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Toto je čas milosrdenství. Každý den naší cesty je poznamenán Boží přítomností,
která řídí naše kroky silou milosti, kterou Duch vlévá do srdce, aby jej ztvárnil
a uschopnil k lásce.
Je čas milosrdenství, aby ti, kdo jsou slabí a bezbranní, vzdálení a osamocení
mohli vnímat přítomnost bratří a sester, kteří jsou jim oporou v těžkostech.
Je čas milosrdenství pro všechny a pro každého, aby si nikdo nemohl myslet, že
k němu nedosahuje blízkost Boha a moc Jeho jemnocitu.
Je čas milosrdenství, aby na sobě chudí pocítili uctivý, ale pozorný pohled těch,
kdo překonají lhostejnost a objeví to, co je v životě podstatné.
Je čas milosrdenství, aby žádný hříšník neustal prosit o odpuštění a pocítil ruku
Otce, který vždy přijímá a objímá.
Ve světle „Jubilejního dne sociálně marginalizovaných“, kdy se ve všech
katedrálách a svatyních světa uzavíraly Brány milosrdenství, mne napadlo, že jako
konkrétní další znamení tohoto mimořádného Svatého roku by se v celé církvi mohl
stanovit na 33. neděli liturgického mezidobí Světový den chudých. Bude to
nejvhodnější příprava ke slavnosti Ježíše Krista Krále, který se ztotožnil s maličkými
a chudými, a bude nás soudit podle skutků milosrdenství (srov. Mt 25, 31 – 46). Bude
to den, který pomůže komunitám i každému pokřtěnému uvažovat nad chudobou
jakožto jádrem evangelia a nad tím, že dokud Lazar leží přede dveřmi našeho domu
(srov. Lk 16, 19 – 21), nebude moci nastat spravedlnost ani sociální smír. Tento Den
bude zároveň ryzí formou nové evangelizace (srov. Mt 11,5), která bude obnovovat
tvář církve v jejím ustavičném působení pastorální konverze, aby dosvědčovala
milosrdenství.
Mgr. Vladimír Měřínský

10 mýtů o křesťanství ve světle historických faktů
2. Žil skutečně Ježíš Kristus?
Je život Ježíše Krista jen mýtus a ve skutečnosti nikdo takový vůbec nežil? Jsou
lidé, kteří si to dodnes myslí. Mnozí jen opakují, co slyšeli nebo
co se před několika desetiletími učili ve škole… Anebo je naopak
pouhým nepodloženým mýtem přesvědčení, že Ježíš Kristus
nikdy nežil? Zajímavé je, že poprvé se tvrzení, že Ježíš vůbec
nežil, vyskytuje teprve před necelými dvěma sty lety! Přišel s ním
Bruno Bauer ve své třísvazkové knize „Kritika evangelijních
dějin synoptiků“, kterou vydal v letech 1841 až 1842 v Lipsku.
Už od prvního století po Kristu vytýkali nepřátelé křesťanům
mnoho věcí: údajné neřesti, nenávist k lidskému pokolení, dokonce i to, že zapálili
město Řím (v roce 64 to na ně svedl císař Nero), že jedí na svých shromážděních
lidské maso (to tvrdili ti, kteří slyšeli o Eucharistii – „o jedení Kristova těla a pití jeho
krve“), že křesťané jsou ateisté (protože nevěří v římské bohy), že se Ježíš nenarodil z
panny a že byl čarodějník (to tvrdili v Talmudu židé)… – ale nikdy jim nikdo nevytkl,
že jejich zakladatel Ježíš Kristus je vymyšlená postava! O tom nikdy nepochybovali
ani jejich nepřátelé.
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Smrt a zmrtvýchvstání Ježíše Krista se datuje kolem roku 30. Z prvního a druhého
křesťanského století existuje mnoho historických pramenů, které svědčí o jeho životě.
Nejde jen o prameny pocházející z křesťanského prostředí – těch je samozřejmě
nejvíce –, ale dokonce i o několik pramenů sepsaných pohany! A také o svědectví
zaznamenaná židovským historikem Josephem Flaviem. Máme štěstí, že
nejvýznamnější starověký židovský historik Josephus Flavius se narodil v roce 37 –
tedy jen několik let po smrti a zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Ve svém rozsáhlém
historickém díle Židovské starožitnosti sice popisuje celé dějiny Židů, ale doba,
ve které žil Ježíš a apoštolové, mu byla velmi blízká. Díky Josephu Flaviovi víme
velmi přesně, jak vypadal v Ježíšově době Jeruzalém a jak se tehdy žilo v Judsku
a v Galileji. Mimořádně podrobně píše o králi Herodovi, za jehož panování se Ježíš
podle Matoušova evangelia narodil, píše i o Janu Křtiteli, o židovských velekněžích –
také o těch, o kterých píší i evangelia, o Pilátovi… A co je pro nás nejdůležitější:
na dvou místech píše o Ježíši Kristu. Jednou Ježíše pouze letmo zmíní, když hovoří
o zabití Jakuba, „bratra Ježíše, který byl nazýván Kristus“ (kompletní znění textu viz
str. 23). Je to jen stručná zmínka. Ale sama o sobě by stačila, abychom nemuseli
pochybovat o historické existenci Ježíše Krista. Na vysvětlenou je třeba ještě dodat, že
slovo „bratr“ Židé používali i pro bratrance, a dokonce i pro ještě vzdálenější
příbuzné, a podobně tomu bylo i s označením „sestra“. Jde tu o Jakuba – Ježíšova
příbuzného, který byl představeným první křesťanské církevní obce v Jeruzalémě. Je
to postava dobře známá nejen ze spisů Josepha Flavia, ale i z Bible. S tímto „Jakubem,
bratrem Páně“ se setkáváme v textech Nového zákona – například v Listu apoštola
Pavla Galaťanům (Gal 1,19). Ve spisu Josepha Flavia je však ještě jedno místo, kde
píše o Ježíšovi. Historikové mu dali latinské jméno Testimonium Flavianum, tj.
Flaviovo svědectví:
V té době žil Ježíš, moudrý člověk, můžeme-li ho vůbec nazývat člověkem; konal
totiž neuvěřitelné věci a učil lidi, kteří s potěšením přijímají pravdu. Získal si mnohé
z Židů a také mnohé z pohanů. On byl ten Kristus („kristus“ v řečtině znamená totéž
co v hebrejštině „mesiáš“ – pozn. redakce). A když ho Pilát na radu našich předních
mužů odsoudil na kříž, ti, kteří ho prvně milovali, ho neopustili. Znovu se jim totiž
zjevil třetího dne živý, tak jak o něm tuto a tisíc dalších úžasných věcí předpověděli
Boží proroci. Kmen křesťanů, tak po něm nazvaných, dodnes nevyhynul.“ (Židovské
starožitnosti XVIII 3,3)
Ten text je velmi zvláštní. Vypadá to totiž, jako by Josephus Flavius byl
křesťanem – jako by snad sám věřil v Božství Ježíše Krista i v jeho zmrtvýchvstání.
Jenže on křesťanem nebyl… To dosvědčuje i Origenes (185–256 po Kr.), jeden
z významných starokřesťanských autorů. Anebo je to místo později nějak upravené?
Někteří historikové se domnívali, že stačilo při opisování nepatrně změnit několik slov
a text „pokřesťanštit“. Nemusel by v tom být špatný úmysl. Prostě opisovač upravil
text tak, jak mu z jeho křesťanského pohledu dával lépe smysl. Jenže nikdo nezmění
všechny opisy, které kolují. Zůstane nějaká stopa. A dřív nebo později se většinou
najde… A pak přišla senzace. Na zkoumání spisů Josepha Flavia mají totiž velký
zájem i izraelští badatelé – jeho texty jsou jedním ze základních pramenů k historii
jejich národa. A tak v roce 1971 publikoval Shlomo Pines, profesor Hebrejské
univerzity v Jeruzalémě, arabský text, který do té doby unikl pozornosti vědců. Je to
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s největší pravděpodobností původní verze tohoto „Flaviova svědectví“. Nachází se
v arabsky psané knize Kitab al-`unvan (Universální dějiny). Sepsal je Agapios
z Hierapole (arabským jménem Mahbub ibn Qustantin), křesťansko-arabský učenec,
který žil v 10. století. V knize se píše:
„V té době byl moudrý člověk, který byl nazýván Ježíš. Žil dobrým živo tem a byl
známý svými ctnostmi a měl mnohé z Židů a také mnohé z jiných národů za své
učedníky. Pilát ho odsoudil na kříž a k smrti. Ale ti, kteří se stali jeho učedníky, se
svého učednictví nevzdali a vyprávěli, že se jim zjevil třetího dne po své smrti a že žije.
A podle toho že snad je mesiášem, o kterém proroci vyprávěli úžasné věci.“
Můžeme si být téměř jisti, že nyní známe původní text tzv. Flaviova svědectví.
Fakta jsou v něm stejná, ale jsou vyjádřena s určitým odstupem – přesně takovým,
jaký můžeme u židovského historika, který nikdy v Ježíše Krista neuvěřil,
předpokládat. Svědectví o Ježíši Kristu nám zanechalo i několik římských historiků.
Jedním z nich je Cornelius Tacitus. Narodil se někdy kolem roku 55 po Kristu.
Ve svém latinsky psaném díle Anales (Letopisy) velmi barvitě píše o požáru Říma
v roce 64 po Kristu a o tom, jak císař Nero, aby odvrátil pozornost od sebe, nastrčil
jako žháře křesťany:
„Skrze lidskou pomoc, skrze dárky císaře, skrze oběti na uspokojení bohů se
nedala vyvrátit špatná zvěst o tom, že požár byl založen z rozkazu. Proto Nero, aby
všemu udělal konec a utišil řeči, obžaloval jiné z tohoto zločinu, a trestal je
nejkrutějšími mukami – ty, kteří byli kvůli svým zločinům lidem nenáviděni a byli
nazýváni křesťané. Původce toho jména, Kristus, byl za vlády Tiberiovy popraven
prokurátorem Pilátem z Pontia. Ač na okamžik potlačena, pověra ta vybuchla
s novou silou, nejen v Judsku, odkud pochází, ale i v Římě, kde se sbírá z celého světa
zlo a ohavnost.“ (Tacitus: Letopisy XV,44)
Tacitus potom popisuje způsoby mučení, jakému byli křesťané podrobeni – mimo
jiné i noční zahradní slavnost, při které křesťané sloužili jako živé pochodně! Císař
Nero pro tuto slavnost dal k dispozici své zahrady. Jiný římský historik Suetonius
říká, že utrpení křesťanů začalo nakonec budit u lidu soucit. Tyto události se staly
i námětem pro světoznámý, několikrát zfilmovaný historický román Quo vadis, který
napsal nositel Nobelovy ceny za literaturu Henryk Sienkiewicz. Pro nás je však v tuto
chvíli Tacitova zpráva důležitá jako jedno z nejstarších mimokřesťanských svědectví
o Kristu, popraveném v Judsku prokurátorem Pontiem Pilátem za vlády římského
císaře Tiberia (vládl 14–37 po Kristu). O pronásledování křesťanů v době Nerona píše
i římský historik Gaius Suetonius Tranquillus. Narodil se kolem roku 70 po Kristu
a zemřel někdy po roce 122. Jeho dílo De vita Caesarum (do češtiny překládané jako
Životopisy dvanácti císařů) bylo velmi populární u císařského dvora. Když píše
o pronásledování křesťanů v Neronově době, Ježíše Krista výslovně nezmiňuje:
„Potrestáni byli křesťané (latinsky christiani), rod lidí oddaných nové a škodlivé
pověře.“ (Suetonius: Životopisy dvanácti císařů; Nero 16) Důležité je však jeho
svědectví o události, která se v Římě odehrála o patnáct let dříve, v roce 49 po Kr.
za vlády císaře Claudia. Při té příležitosti Krista zmiňuje: „Židy, kteří na popud
jakéhosi Chresta neustále působili nepokoje, vyhnal z Říma.“ (Suetonius: Životopisy
dvanácti císařů; Claudius 25,4) O vyhnání Židů z Říma se zmiňuje i Bible – konkrétně
kniha Skutky apoštolů: „Potom Pavel odešel z Athén do Korinta. Tam se sešel
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s jedním Židem, jmenoval se Akvila a pocházel z Pontu. Se svou manželkou Priscillou
přišel před krátkým časem z Itálie, protože Claudius dal rozkaz, aby všichni Židé
opustili Řím.“ (Sk 18,1n). Údaje z textů římských historiků a údaje z Nového zákona
do sebe zapadají jako dílky jednoho velkého puzzle. Možná vás také překvapilo, že
Suetonius píše Chrestos, a ne Christos. Je to v důsledku takzvaného itacismu: řecká
písmena e (epsilon) a i (ióta) se v té době vyslovovala stejně. Je vidět, že Suetonius
o Kristu mnoho nevěděl. Dokonce se zřejmě domníval, že ten Chrestos, kvůli kterému
se Židé hádají, je v Římě… „Císaři, máme problém!“ – Tak by se dal shrnout obsah
dopisu, který roku 111 po Kristu napsal římský místodržitel v Bithýnii (v části
dnešního Turecka) nazývaný Plinius Mladší do Říma císaři Trajánovi. Píše, jak se
v jeho provincii velké množství lidí obrátilo na křesťanství, a žádá o rady, jak
postupovat. Některé křesťany vyslýchal a nyní je charakterizuje slovy:
„Tvrdili však, že celá jejich vina nebo pomýlení bylo pouze v tom, že se scházeli v
určitý den před úsvitem (jde o neděli – pozn. redakce), zpívali střídavě píseň k poctě
Krista jako boha a zavazovali se přísahou ne k nějakému zločinu, ale že se nedopustí
krádeží, loupeží ani cizoložství, že dodrží dané slovo a že nezapřou majetek jim
svěřený, až budou požádáni o jeho vrácení. Potom se prý rozcházeli a opět se
shromažďovali k požívání pokrmu, zcela obyčejného a nevinného.“ (Plinius Mladší:
Dopisy X,96)
Ve svém dopise nejenže zmiňuje Krista, ale potvrzuje, že ho křesťané nectili jen
jako nějakého významného člověka, ale jako Boha. Stručné zmínky, které mohou
potvrzovat historičnost osoby Ježíše Krista, nacházíme i v dalších textech, které
sepsali nekřesťanští autoři prvního a druhého století: Thallus (kolem 55 po Kr.), Mara
Bar Serapion (snad 1. nebo 2. stol.), Lukian ze Samosaty (kolem 170 po Kr.). Ale pak
je zde velké množství křesťanských pramenů: 27 knih Nového zákona (nejstarší
sepsána v roce 50 po Kristu, nejmladší nejpozději na počátku 2. století), dochovaný
dopis v pořadí čtvrtého papeže sv. Klementa, napsaný křesťanům do Korintu (90. léta
1. stol.), sedm dochovaných dopisů sv. Ignáce z Antiochie (rok 107 po Kristu),
některá tzv. apokryfní evangelia, pocházející již z přelomu 1. a 2. století,
starokřesťanský spis Didaché z konce 1. století a pak
velké množství starokřesťanských spisů z druhého
století… (některé z nich v českém překladu viz
patrologie. fatym.com). I mezi spisy z konce 2. století
je řada velmi zajímavých textů: například pět knih
Adversus haereses (Proti bludům) od sv. Ireneje,
biskupa v Lyonu, který v mládí naslouchal vyprávění
sv. Polykarpa a ten znal osobně sv. Jana, nejmladšího
z Ježíšových apoštolů… Jen k málo událostem
starověku máme tolik pramenů jako ke křesťanství
a k osobě jeho zakladatele Ježíše Krista. Pro někoho to
může znít velmi překvapivě, ale je to tak.
Z knihy „Dějiny, jak je možná neznáte“ připravil Vojtěch Chupík
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MYŠLENKY NA MĚSÍC ŘÍJEN
ALESSANDRO PRONZATO
365 PROVOKUJÍCÍCH INSPIRACÍ
Vydalo Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří 2014
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18.
19.

Každé ráno dostáváme z Božích rukou celý den. Bůh nám dává den, který pro
nás sám připravil.
Právě proto, že žijeme jen jednou, že jak jednou uzavřeme toto pozemské
dobrodružství, nebude už čas napravovat chyby a všechno předělat v novém,
správném a vylepšeném vydání, musíme věnovat maximální pozornost tomu,
zda plníme dobře svůj úkol.
Ticho si musíme vydobýt sami s odvahou a svobodou i v pekelném rachotu
města. A žárlivě je střežit a nést je v sobě, kamkoli půjdeme.
Kde není Bůh, propuká peklo, a peklo spočívá jednoduše v nepřítomnosti Boha.
Studené srdce rozhodně nemůže rozumět řeči ohně.
Někdo si možná dokáže dát předsevzetí: dnes nechci ztrácet čas. Bylo by ale
zapotřebí dodat: …a budu se snažit, aby ho kvůli mně neztráceli ani ostatní.
Jestliže nechceme, aby naše slova byla prázdná, staly se z nich dunivé, otravné
a prázdné bubny, musíme do nich vrátit mlčení.
Žijme přítomný okamžik. Každý den má dost svých starostí.
Vždy se najde nějaká radost, která dokáže vyvážit nějakou starost a nastolit
rovnováhu. Stačí si jí všimnout.
Kdybychom mohli prohledat svět a vidět, jak se tvoří den a vzniká v hlubinách
staletí, pochopili bychom, jakou má každý jednotlivý lidský den hodnotu.
Čím víc kdo dělá rámusu, tím větší má v sobě prázdno.
Proto, že chci dojít k cíli, musím se umět zastavit, musím si udělat pravidelné
zastávky. Právě proto, že mám spoustu práce, spoustu povinností, musím
„ztrácet čas“ rozjímáním.
V každé době je nutné, aby křesťané odložili starou kůži, starou slupku, a znovu
nalezli hluboký smysl svého přilnutí k Bohu.
Bůh je jedině a pouze tam, kam ho necháš vejít.
Na starém dubu seděla stará sova. Čím víc věděla, tím víc mlčela, čím víc
mlčela, tím víc věděla.
Bůh má ve světě jen sílu naší lásky, a ta může dělat zázraky.
Chceme-li jít rychleji, než co noha nohu mine, potřebujeme jiskru, otřes, který
by změnil rytmus tlukotu našeho srdce.
Mlčení je neomylnou známkou moudrosti. Mlčením tedy narůstá náš kapitál
moudrosti.
Boží ruce jsou ruce, které hladí. Jeho ruce podpírají, tisknou, dávají sílu, útěchu
a uklidňují.
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20. Kolikrát se nám stalo, že by nás četba evangelia radikálně proměnila? Máme-li
dojem, že na těch stránkách je pořád to stejné, musíme si přiznat, že ve
skutečnosti je to tím, že jsme pořád stejní my.
21. Nelze se vydat na cestu za Bohem, pokud nezačneme u Boha. Chceme-li Boha
skutečně poznat, musíme ho uznat.
22. Slovo dosahuje svého cíle, když nejprve zapálí svého nositele, a pak skrze něj
rozžehne jiskru v nějakém dalším srdci.
23. Když mluví nula, potřebuje mnoho slov, aby nic neřekla.
24. Ten, kdo miluje, se otevírá stále novým obzorům, jaké dosud neviděl.
25. Země je opravdu zřejmě slzavým údolím. Ale Bůh nám dal smích proto,
abychom ji alespoň trochu osušili.
26. Dovolte tělu, ať se stane modlitbou, nechejte tvář, ať se naplní smíchem před
Pánem.
27. K nápravě chyb a pádů je někdy účinnější žert než rozumování.
28. K moudrosti nelze dojít zkratkou, nelze se vyhnout bolestnému hledání
a námaze. Neslučuje se s triky a chytračením.
29. Chceme-li držet krok s dobou, musíme udržovat vztahy nikoli s pomíjivým
světem, ale hlavně s věčností.
30. Pravda se dá zradit nejen lží, nýbrž i zakrýváním pravdivých, ale nepříjemných
věcí.
31. Jestli chcete skutečně žít, musíte přestat žít ve spěchu.
Myšlenky byly sestaveny v Pastoračním domě Velehrad v Itálii
ve spolupráci s Arcibiskupským gymnáziem v Kroměříži.

Kostel v Gutech
Asi všichni v médiích slyšeli
nebo viděli zprávy o žhářském
útoku na dřevěný kostel v Gutech
u Třince.
Kamarádka, která přímo
z této oblasti pochází, se v tomto
kostelíku před lety vdávala
a ještě loni v něm slavila výročí
svatby. Proto, když jsme se spolu
s ní při toulkách těšínskými
Beskydami vracely z túry a ocitly
se nedaleko, nedalo nám to
a k místu, kde dřív dřevěný
kostelík Božího Těla v Gutech stával, jsme musely zajet.
Ostatně měly jsme možnost poznat, že v oblasti Beskyd se nachází takové
množství nejrůznějších dřevěných kostelů a kaplí jako nikde v České republice.
Můžeme je najít např. ve Velkých Karlovicích, v Bílé, v Rožnově pod Radhoštěm,
na hoře Radhošť, v Čeladné, v Nýdku, na hoře Prašivá, v Hrčavě, atd... Snad to bylo
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dáno i tím, že v tomto „chudém kraji“ bylo dřevo spolu s kamenem nejdostupnějším
a jediným možným stavebním materiálem. Dnes se tyto církevní stavby řadí mezi
nejcennější kulturní bohatství regionu. Kromě historie dokládají také neuvěřitelnou
řemeslnou zručnost zdejších lidí v době, kdy jedinou technikou byly sekery, kladiva
a pily a jediným pomocníkem byl tažný kůň.
Na samotném místě jsou dnes již
odklizeny zbylé ohořelé trámy, kolem
základů je zábradlí a celý prostor je
obehnaný páskou. Kolem kostela
nebo prostoru, kde dřív stával kostel,
je hřbitov. Jediné, co jako zázrakem
při žhářském útoku ve středu 2. srpna
2017 odolalo, je velký misijní kříž
s částečně ožehnutou tváří Krista před
kostelem.
Věřící, kteří vinou žhářů přišli
o místo k bohoslužbám, se u trosek
kostela schází každou neděli v 11
hodin. Do zimy musí najít jiné vhodné náhradní prostory.
Tento kostel z 16. století, který přečkal cca 450 let a mimo jiné i dvě světové
války, nepřečkal počínání tří „nešťastníků“. Místní kněz P. Kazimierz Plachta přesto
vyzval věřící k odpuštění a smíření s těmi, kteří kostel úmyslně zapálili. Dvěma
obviněným, kteří jsou nyní ve vazbě, napsal dopis, v němž jim jejich čin odpouští.
„Říkal jsem lidem, aby nikoho neodsuzovali, protože tito bídní mladí lidé nevědí, co
činí,“ dodal krátce po vyhoření kostela kněz. „Je mi těch kluků líto,“ dodal na adresu
pachatelů biskup Lobkowicz, který v jejich nepochopitelném činu vidí odraz
společnosti, která se rozhodla žít bez Boha. Tuto událost vzpomněl také v rámci
Celostátního setkání mládeže v Olomouci ve své homilii při mši na Sv. Kopečku,
(kterou v přímém přenosu přenášela TV NOE), kde uvedl, že tak jako literární postavy
z díla Paličova dcera, i tito pachatelé nebo jejich rodiny si s sebou ponesou punc žhářů
po celý život.
Velmi brzy po požáru bylo rozhodnuto, že tento kostel bude znovu obnoven.
Výstavba nebo spíše rekonstrukci původního kostela včetně pořízení nového
mobiliáře bude hrazena částečně z pojištění, částečně z veřejné sbírky. Bude opět
postaven ze dřeva, které věnuje Biskupství ostravsko-opavské diecéze ze svých lesů.
To zároveň odhaduje, že by kostel v Gutech mohl stát již za 2 roky. Po požáru kostela
se zvedla vlna solidarity a lidé chtějí přispět na jeho obnovu, proto Biskupství
ostravsko-opavské diecéze spolu s městem Třinec vyhlásilo veřejnou sbírku a zřídilo
účet 7657654/0300, na který mohou dárci přispívat na obnovu kostelíka. Obnovu
kostela mají podpořit také nejrůznější benefiční akce.
Původní podoba kostelíka je do detailů nasnímaná moderními technologiemi
a každý jej může navštívit ve virtuální prohlídce. Na internetu můžeme kostelem
procházet, prohlížet si obrazy, sochy a číst nápisy staré stovky let. Virtuální prohlídku
je možné najít na stránce farnosti Střítež http://www.farnost-stritez.cz/, a také
na http://prohlidky-virtualni.cz/guty/.
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Přestože nemám k tomuto kostelu žádný osobní vztah a do letošního srpna jsem
o něm ani nevěděla, když se člověk na místě, kde dřív kostel stával, ocitne, má pocit
zmaru. A jen těžko chápe, co se muselo odehrávat v hlavách mladých pachatelů, že je
vůbec napadlo kostel zapálit, a tento čin opravdu vykonat, bez ohledu na to, jaké
důsledky (trestní, finanční, atd.) to nejen pro ně samotné, ale i pro jejich rodiny, bude
mít.
Ing. Jarmila Váňová

OSMISMĚRKA
„Kdo je bez přátel, žije…(viz osmisměrka).“
francouzské přísloví
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AUTO, DÝKA, GOLF, HOKEJKA, HOUPAČKA, HRY, KARTY, KOČÁREK,
KOLOTOČ, KŘÍDY, LAVIČKA, LEGO, LUK, MEČ, MÍČ, NŮŽ, PRAK,
RAKETA, ŠVIHADLO, TRAMPOLÍNA, ŽIDLE
Mgr. Gabriela Pavelková
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Modlitba pro každý prst ruky
Modlitba je dech duše. Často se
nemodlíme, protože si myslíme, že to
těžké vzpomenout si na všechny, za
které je třeba se modlit. Tato pomůcka
nám jednoduše připomíná, za co se
modlit. Podívejme se na svou ruku každý náš prst může nést určitý záměr….
Je to velmi jednoduchý a snadno
zapamatovatelný návod k modlitbě,
který dával papež František lidem
v době, když ještě nebyl ani papežem,
ani kardinálem.
1. Palec: CHVÁLA - modli se za své blízké
Palec je prst nejbližší. Začni se tedy modlit za ty, kteří jsou ti nejblíže. Jsou to lidé,
na které si vzpomeneme nejsnadněji. Modlitba za naše drahé je „milá povinnost.“
2. Ukazováček: DÍKŮVZDÁNÍ – modli se za ty, kteří učí
Dalším prstem je ukazováček. Modli se za ty, kdo učí, vzdělávají a pečují o druhé.
Sem patří učitelé, profesoři, lékaři a kněží. Potřebují podporu a moudrost, aby
ostatním ukazovali správný směr. Vždy na ně pamatuj ve svých modlitbách.
3. Prostředníček: PŘÍMLUVA – modli se za ty, kdo vládnou
Další prst je největší. Připomíná nám naše vůdce. Modli se za prezidenta,
poslance, podnikatele a další zodpovědné. Jsou to lidé, kteří řídí osud naší vlasti
a ovlivňují veřejné mínění. Oni potřebují Boží vedení.
4. Prsteníček: SMUTEK – modli se za slabé a trpící
Čtvrtým prstem je prsteníček. Mnozí se budou divit, ale je to náš nejslabší prst, což
může potvrdit každý učitel hry na klavír. Tento prst nám má připomínat modlitbu za
slabé, zkoušené a nemocné. Oni potřebují tvé modlitby ve dne i v noci. Modliteb za ně
nebude nikdy dost. Prsteníček nás zve i k modlitbě za manželské páry.
5. Malíček: ODPUŠTĚNÍ - modli se za své potřeby
Nakonec přichází malíček, nejmenší ze všech. Podobně malými se máme cítit před
Bohem a před bližním. Bible říká, že „poslední budou prvními.“ Malíček ti připomíná,
aby ses modlil za sebe. Poté, co se pomodlíš za všechny ostatní, lépe pochopíš, jaké
jsou tvé potřeby, a uvidíš je správným úhlem pohledu.
Mgr. Jiřina Šenovská
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Poutní místa Evropy
Fátima – Portugalsko

Fátima leží ve středním Portugalsku, asi sto kilometrů severně od Lisabonu. 13. května
2017 uplynulo přesně 100 let od začátku zjevení, která byla vždy třináctého v měsíci až do 13.
října 1917. Tři děti tehdy pásly malé stádo ovcí v údolí, v „Cova da Iria,“ v obci Fatima. Byla to
desetiletá Lucie dos Santos, devítiletý František Marto a jeho sedmiletá sestra Hyacinta.
František a Hyacinta byli bratranec a sestřenice Lucie. Děti byly už dva roky předtím na toto
zjevení připravovány. Byly velmi malé, neuměly číst a psát, byly důvěřivé, měly čistou krásnou
duši. Byl to sám anděl strážný, který se jim představil jako anděl strážný Portugalska, který je
také naučil modlitbu:

„Můj Bože, věřím v Tebe,
klaním se Ti,
doufám v Tebe,
miluji Tě.
Prosím Tě za odpuštění
pro ty,
kteří v Tebe nevěří,
Tobě se neklanějí,
v Tebe nedoufají
a Tebe nemilují.
Děti se tuto modlitbu od anděla naučily a pak se ji denně na pastvě modlívaly. Také je
vyzval, aby se hodně modlily za obrácení hříšníků.
13. května 1917 šly děti pást ovečky do údolí Iria. Kolem poledne, kdy se jako obvykle
modlily růženec, se náhle zablesklo a na malém dubu uviděly krásnou paní. Byla bíle oblečena,
měla bílý závoj, šaty zdobené zlatem, v rukou měla bílý růženec se stříbrným křížkem. Panna
Marie děti vyzvala, aby se denně modlily růženec a aby přinášely oběti za hříšníky. Zjevení,
která pokračovala, přitáhla mnoho poutníků – uvádí se, že již 13. září bylo přítomno 20 tisíc
poutníků a při posledním zjevení 13. října to bylo již 70 tisíc poutníků. Jsem Panna Maria,
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Královna svatého růžence, slyšely děti. Zaznamenaly i prosbu, aby na místě byla vystavěna
kaple. Všichni zúčastnění pak na závěr viděli, jak se roztrhly mraky, a kolem slunce vířila
barevná světla, točila se a oslňovala. Tyto jevy byly patrné ze vzdálenosti mnoha kilometrů
a zpětně je potvrdily tisíce lidí.
Panna Maria také připomněla, že světová válka
se chýlí ke konci, ale jestli se lidstvo neobrátí,
přijde druhá válka, mnohem horší. Také varovala
před hříchy lidstva a před špatným způsobem
života. A právě po dětech chtěla, aby přinesly lidem
poselství
o
úctě
k Božskému
Srdci
a
k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Slíbila, že
její Neposkvrněné Srdce může zachránit svět od
válek, od hrůz, které lidstvo svými hříchy samo na
sebe uvaluje. Lucie sdělila přání, aby byl celý svět
zasvěcen jejímu Neposkvrněnému Srdci. Až za
druhé světové války vykonal toto zasvěcení Svatý
otec Pius XII.
Je také dobré připomenout, že Svatý otec Jan
Pavel
II.
Měl
velkou
úctu
k jejímu
Neposkvrněnému Srdci. Pro svůj pontifikát si vybral heslo „Totus Tuus“ –„Celý Tvůj“. A tehdy
ještě nevěděl, jak ho Panna Maria skutečně zachrání. Při audienci na náměstí Svatého Petra
v Římě byl 13. května 1981 postřelen a smrtelně zraněn. Z tohoto těžké zranění se uzdravil
a Svatý otec byl přesvědčen, že to byla právě Panna Maria, která mu zachránila život, protože
vykonává mnoho věcí přirozeným způsobem, tak záchrana Svatého otce souvisela s tím, že se
postil. Panna Maria má totiž přání, aby ten, kdo na to má sílu, se ve středu a v pátek postil
o chlebě a vodě za záchranu světového míru a za obrácení hříšníků. Atentát na Svatého otce byl
spáchán 13. května a Svatý otec ten den ještě nejedl. Museli ho okamžitě operovat a jemu
zachránilo život to, že byl lačný. Svatý otec jel po svém vyléčení do Fatimy Panně Marii osobně
poděkovat za záchranu života.
Zjevení ustala, jak bylo předpovězeno, ale o pozornost si brzy řekla tři fatimská zjevení, jak
je formulovala sestra Lucie, jedna z vidoucích, která se mezitím stala řeholnicí. Dvě z tajemství
byla zveřejněna ve vypjaté atmosféře druhé světové války. Vidění pekla, kterým vizionáři
krátce prošli, mělo podle teologů děti přimět k hlubší modlitbě a vytrvalému svědectví o víře.
Obsahem druhého tajemství je požadavek úcty k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie.
Podstatnou roli sehrálo i varování před tím, aby Rusko neodpadlo od víry. A pak tu bylo třetí
fatimské tajemství. To zapsala sestra Lucie na sklonku druhé světové války a dvacet let ho
nikdo neviděl. Až Svatý otec Pavel VI. si ho přečetl - a opět uložil do archivu. Po atentátu na
svou osobu si zapečetěnou obálku vyžádal Jan Pavel II. Teprve v roce 2 000, kdy bylo třetí
fatimské tajemství zveřejněno, mohl svět posoudit, jestli tu byl opravdu avizován atentát na
papeže a co znamená vize o bíle oblečeném biskupovi.
Vrátíme-li se do Fatimy, bude nás jistě zajímat další osud pasáčků. Dvě z těchto dětí
zemřely velmi brzy. Jako první umírá František v roce 1919. Jeho sestra Hyacinta zemřela
v roce 1920. Lucie vstoupila do kláštera v portugalské Coimbře. U karmelitánek také zemřela
v roce 2005 ve věku 98 let (ve stejném roce jako Svatý otec Jan Pavel II.).
A právě letos přesně 100 let po začátku fatimských zjevení Svatý otec František svatořečil
při mši svaté ve Fatimě malé vizionáře Františka a Hyacintu Martovy. V letech 1928 – 1951 byl
na místě zjevení Panny Marie vybudován mohutný komplex obepínající velkolepé náměstí, přes
které vede vydlážděná mramorová cesta, po níž poutníci přistupují na znamení pokání po
kolenou k mariánské svatyni. Odkaz Fatimy je stále živý. Je možné si položit otázku, zda se
lidstvo dostatečně poučilo ze svých chyb, pádů a omylů a zda nebude situace roku 2017 až příliš
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podobná té z roku 1917. Jaké události budou asi zmítat Evropou a celým světem? Kdo nás
zachrání? Historická zkušenost nám říká, že to určitě nebude „obratnost“ politiků, výmluvnost
filozofů a řečníků ani nejmodernější výdobytky technologií ani peníze. Zachránit nás může jen
Bůh.
Jsem velmi vděčný, že jsem i toto světové mariánské místo mohl navštívit. Nikdy v životě
jsem neviděl takové množství mariánských poutníků jako ve Fatimě a v Lurdech. Všechno je
velmi důstojné a neokázalé. Někdy slyším, že nemusíme jezdit tak daleko na mariánská poutní
místa. Máme přece blízko Svatý Hostýn, Velehrad, Štípu, Uherský Brod, Provodov či Vysoké
Pole. Souhlasím, přesto si myslím, že i my křesťané potřebujeme zažít toto velké mariánské
společenství, které je pro nás velkým povzbuzením do života. A pokud navštívíte Fatimu,
doporučil bych také blízké krásné kláštery Alcobaca a Batalha a samozřejmě také koupání
s krátkodobým pobytem u Atlantského oceánu.

Mgr. Václav Ulrich

První soboty
Sté výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě si někteří připomenou poutí do Fatimy, jiní při
putování Fatimské sochy diecézí. Obojí vyvrcholí zasvěcením Neposkvrněnému Srdci Panny
Marie. Už řada papežů zasvětila svět i různé národy včetně Ruska Panně Marii, jak si to přála.
I my jsme jí zasvětili náš národ na Velehradě při cyrilometodějské pouti v roce 1993, kdy
vznikla současná Česká republika. Při 25. výročí bychom rádi po řádné přípravě zasvěcení
národa obnovili. Čas příštích devíti měsíců nabízí pozvání k osobní přípravě slavením novény
prvních sobot v měsíci. Zvažte, jestli právě vy nebo vaši farníci nepotřebujete dary, které
Spasitel slíbil těm, kteří slaví devět prvních sobot v měsíci. Ctihodná služebnice Boží sestra
Konsoláta Betrone říká:
– „Všechno, co od mého Srdce vyprošují skrze Srdce mé Matky, jim udělím ještě během novény,
když o to prosí s důvěrou.
– Ve všech životních okolnostech pocítí podporu a požehnání mé Matky.
– Mír, porozumění a láska zavládne v duších a rodinách.
– V rodinách nebude svárů, zklamání a nespravedlnosti.
– Manželé se nebudou rozvádět a rozvedení se zase vrátí k sobě.
– Rodiny si budou rozumět a až do konce vytrvají v pravé víře.
– Matky v požehnaném stavu zakusí zvláštní ochranu mé Matky a dosáhnou všeho, co pro sebe
a své dítě vyprošují.
– Chudým se dostane příbytku a chleba.
– Duše získají zálibu v modlitbě a utrpení a naučí se milovat Boha, bližního i nepřítele.
– Hříšníci se obrátí bez zvláštních překážek, i když je pro ně novéna konána jinou osobou.
– Hříšníci neupadnou znovu do svých dřívějších hříchů a dosáhnou nejen odpuštění hříchů, ale
dokonalou lítostí a láskou získají znovu křestní nevinnost.
– Kdo tuto novénu vykoná v křestní nevinnosti, ani potom nebude mé Srdce urážet žádným
těžkým hříchem až do smrti.
– Duše, která se upřímně obrátí k Bohu, ujde nejenom věčné záhubě, ale i očistci.
– Vlažné duše zanechají své vlažnosti, vytrvají v horlivosti a v krátké době dosáhnou nejvyšší
dokonalosti a svatosti.
– Když rodiče nebo některý člen rodiny vykoná tuto novénu, nebude žádné dítě ani nikdo jiný
z rodiny zavržen.
– Z mládeže obdrží mnozí povolání k duchovnímu stavu.
– Nevěřící obdrží milost víry a bloudící se zase vrátí k pravé církvi.
– Duchovní a řeholníci zůstanou věrni svému povolání. Ti, kteří se zpronevěřili svému povolání,
obdrží milost pokání a návratu.
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– Rodiče a představení obdrží pomoc nejen v duchovních, ale i v hmotných starostech.
– Duše se lehce vyprostí z pokušení těla, světa a ďábla.
– Pyšní se v krátké době stanou pokornými, nenávistní se naplní láskou.
– Horlivé duše zakusí lahodu modlitby a oběti, neklid, strach nebo zoufalství je nebude trápit.
– Umírající budou z tohoto světa odcházet bez smrtelného zápasu a bez útoků ďábla. Náhlá
a nenadálá smrt je nepřekvapí.
– Umírající dostanou tak velkou touhu po věčném životě, že se odevzdají do mé vůle a klidně
zesnou v náručí mé Matky.
– Při soudu zakusí zvláštní ochranu mé Matky.
– Duše obdrží milost, aby nad mým utrpením a bolestmi mé Matky pocítily vnitřní soucit
a lásku.
– Ti, kteří touží po dokonalosti, obdrží jako vyznamenání hlavní ctnosti mé Matky: pokoru,
čistotu, lásku.
– Bude je provázet uklidnění, vnitřní a vnější radost ve zdraví a v nemoci.
– Duchovní osoby obdrží milost, aby neustále prožívaly přítomnost mé Matky, jakož i moji
přítomnost bez zvláštních obtíží.
– Duše, které pokročily ve sjednocení se mnou, obdrží milost, že pocítí, že nežijí ony, ale já
v nich – to znamená: miluji jejich srdcem, modlím se jejich duší, mluvím jejich jazykem,
sloužím celou jejich bytostí. Ony poznají, že vše dobré, krásné, svaté, pokorné, mírné,
poslušné, štěstí a divotvornost v jejich nitru jsem Já sám. Já Všemohoucí, Nekonečný,
Samovládce, jediný Bůh, jediná Láska.
– Duše, které vykonají tuto novénu, budou po celou věčnost zářit jako lilie kolem
Neposkvrněného Srdce mé Matky.
– Já, Boží Beránek, s Otcem i Duchem Svatým se budu věčně radovat z těchto duší, které září
na Neposkvrněném Srdci mé Matky jako lilie a skrze mé Nejsvětější Srdce dojdou věčné slávy.
– Duchovní osoby budou v úkonech víry a ctnostném životě snadno postupovat.
Jestli duše chtějí, aby se má zaslíbení naplnila, ať milují a uctívají Neposkvrněné Srdce mé
Matky. To budou dokazovat tím, že budou po devět po sobě jdoucích prvních sobot měsíce po
kající přípravě přijímat mé Tělo s úmyslem, aby usmiřovali mé Božské Srdce spojené s
Neposkvrněným Srdcem mé Matky.”
Co k tomu dodat? Žádá se sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba růžence a čtvrthodinka smírného
rozjímání o tajemstvích sv. růžence. Svatou zpověď se smírným úmyslem stačí vykonat v týdnu
před první sobotou. Rozjímání může nahradit čtvrthodinka duchovní četby o jednom nebo
o více tajemstvích. Jde o první soboty v měsíci, a ne vždy o soboty po prvním pátku.
Děkuji všem, kteří přijmou pozvání k tomuto kroku duchovní obnovy, a všem ze srdce žehnám
arcibiskup Jan

Pořad bohoslužeb v říjnu - farnost Újezd
1. října : Neděle
26. neděle
v mezidobí
Sv. Terezie od dítěte
Ježíše, panny a
učitelky církve

7.00 Új.:
8.15 Sl.:
9.40 Új.:
11.00 Dr.:

Za členy živého růžence z Vysokého Pole
Na poděkování našemu Pánu za životní jubileum
60 let, 35 let manželství, dar zdraví a Boží
požehnání pro rodinu Řehákovu a Roubalíkovu
Za členy živého růžence z Újezda
Za farníky
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KA
ŠF
AM
SJ

17.30 Új.:

Na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní
za 50 let společného života, + Renatku
Maliňákovu, rodiče Maliňákovy, Hasoňovy,
duše v očistci a pomoc Ducha svatého pro živou
rodinu

18.30 Dr.:

Za + Zdenku Staňkovou, její sestru Marii
Boženu Machů, jejího manžela, vnuka a Boží
požehnání pro celou rodinu,

2. října : Pondělí
Svatých andělů
strážných
3. října : Úterý
Ferie

17.30 Új.:
4. října : Středa
Sv. Františka z Assisi, 18.30 Sl.:
řeholníka

Za + Miroslava Kováře, živou a + rodinu
Kovářovu a Kozubíkovu
Na poděkování Pánu Bohu za 75 let života, dar
zdraví Boží pomoc a ochranu Panny Marie pro
živou rodinu

5. října : Čtvrtek
Ferie

18.30 Dr.:

Za živou rodinu Machů na poděkování za přijatá
dobrodiní a Boží požehnání.

15.30 Új.:

Za + manžela Josefa Drgu, Marii Slavíčkovu,
rodiče Drgovy, Josefa Ďulíka a živou rodinu
Za zemřelou rodinu Váňovu a Janků, za dary
Ducha Svatého a Boží požehnání pro živou
rodinu

6. října : Pátek
Sv. Bruna, kněze
První pátek v říjnu

18.30 Sl.:

6.30 Új.:
7. října : Sobota
Panny Marie
Růžencové

16.00 Lo.:

8. října : Neděle
27. neděle
v mezidobí

7.00
8.15
9.40
11.00

Új.:
Sl.:
Új.:
Dr.:

Za + Jaroslava Častulu, rodiče z obou stran,
zemřelé sourozence, švagry, ochranu a pomoc
Boží pro živé rodiny
Za + rodiče Hlavičkovy, živou a + rodinu
Hlavičkovu, Šůstkovu a duše v očistci

OS

SJ

SJ

ŠF

Za členy živého růžence z Loučky
Za členy živého růžence ze Slopného
Za farníky (sv. křest)
Za členy živého růžence z Drnovic

AL
SJ
AM
ČR
OS

9. října : Pondělí
Sv. Dionýsia a druhů,
mučedníků

17.30 Új.:

Za Františka Polčáka, manželku, snachu Janu,
zetě Pavla, rodiče Polčákovy a Boží ochranu
pro živé rodiny

10. října : Úterý
Ferie

18.30 Dr.:

11. října : Středa
Sv. Jana XXIII.,
papeže

17.30 Új.:
18.30 Sl.:

Za + rodiče Častulíkovy, dceru Annu, jejího
manžela, syna Jana a jeho manželku a duše
v očistci
Uj. 20
Za + Pavla Heinze, jeho rodiče a bratry
a Boží požehnání pro celou živou rodinu
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ŠF

18.30 Dr.:

Za rodiče Annu a Miroslava Opravilovy,
prarodiče, tetu Ludmilu a Boží pomoc pro živou
rodinu

15.30 Új.:

Za + Josefa a Amálii Buriánkovy, syny
Stanislava a Josefa, Františka Buriánka, rodiče
Buriánkovy, Bližňákovy, Boží pomoc a ochranu
Panny Marie pro živou rodinu
Za + rodiče Bartošovy, syna, zetě, + prarodiče,
rodiče Talašovy, Martinů a + syna

12. října : Čtvrtek
Sv. Radima, biskupa
13. října : Pátek
Ferie
18.30 Sl.:
6.30 Új.:
14. října : Sobota
Sv. Kalista I., papeže
a mučedníka

15. října : Neděle
28. neděle
v mezidobí
Sv. Terezie od Ježíše,
panny a učitelky
církve

16.00 Lo.:
18.00 Új.:
7.00 Új.:

8.15 Sl.:
9.40 Új.:
11.00 Dr.:

16. října : Pondělí
Svaté Hedviky a svaté 17.30 Új.:
Markéty Marie
Alacoque, řeholnic
17. října : Úterý
18.30 Dr.:
Sv. Ignáce
Antiochijského,
biskupa a mučedníka
18. října : Středa
Sv. Lukáše,
evangelisty

17.30 Új.:
18.30 Sl.:

19. října : Čtvrtek
Sv. Jana, Izáka a
18.30 Dr.:
druhů, muč. Sv. Pavla
od Kříže, kněze
15.30 Új.:
20. října : Pátek
Ferie
18.30 Sl.:

Za + rodinu Kozubíkovu, Kováříkovu,
Lauterbachovu, Novákovu a Rostislava Janotu
Za + Boženu Demlovu a jejího manžela
VEČER CHVAL
Za + Františku Kořenkovu u příležitosti
nedožitých 90ti let, za + manžela Jana, jejich
rodiče, syna Stanislava a za dar zdraví a Boží
požehnání pro živou rodinu
Za + Miroslava Fiodora, jeho dva syny, rodinu
Šůstkovu, duše v očistci a Boží ochranu pro živé
rodiny
Myslivci z Újezda, Loučky a Vysokého Pole
Za + rodiče Raškovy, dvě dcery, dva zetě, dvoje
prarodiče, Boží požehnání a ochranu Panny
Marie pro živou rodinu
Za zemřelou rodinu Kořenkovu a Zichovu, duše
v očistci, Boží požehnání a ochranu Panny Marie
pro živou rodinu
Za + Františka Marcaníka, rodiče z obou stran,
snachy Marii a Věru, sourozence, švagrové, +
rodinu, dar zdraví a Boží požehnání pro živou
rodinu.
Za Pavla Barcucha, rodiče z obou stran živou
a zemřelou rodinu
Za Jindřicha Váňu, švagry, rodiče s obou stran,
a Boží požehnání pro živou rodinu

OS

KA

KA
SV
--

SJ

RZ

Za Josefa Štěpáníka, Josefa Janoše, rodiče
z obou stran a dar zdraví pro živou rodinu
Za + Vojtěcha Kořenka, živou a + rodinu
Kořenkovu, Kostkovu, Chromčákovu,
Balouškovu, Justina Kojdu, Josefa Ovesného
a dar zdraví pro živou rodinu
Za + Josefa Šimonů, dceru, snachu, rodiče
z obou stran, živou a + rodinu a duše v očistci
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OS

21. října : Sobota
Sobotní památka PM

22. října : Neděle
29. neděle v mezidobí
Sv. Jana Pavla II.,
papeže

6.30 Új.:
16.00 Lo.:

7.00 Új.:
8.15 Sl.:
9.40 Új.:
11.00 Dr.:

23. října : Pondělí
Sv. Jana
17.30 Új.:
Kapistránského, kněze
24. října : Úterý
Sv. Antonína Marie
Klareta, biskupa
25. října : Středa
Ferie
26. října : Čtvrtek
Ferie

za + Aleše Pavelku, rodiče Pavelkovy, Vincence
Peška, dar zdraví a ochranu Panny Marie pro
celou živou rodinu

17.30 Új.:

Za manžele Františka a Františku Červinkovy
a živou rodinu
Za + rodiče Pláškovy, syna Karla, rodiče Petrů,
duše v očistci a dar zdraví pro živé rodiny
ADORAČNÍ DEN V ÚJEZDĚ

18.30 Sl.:

SJ

KA
SJ
RZ
MJ

Za + rodinu Tichou, Kysučanovu, Manišovu
a Boží požehnání pro živou rodinu

Za farníky

ŠF

RZ

18.30 Dr.:

27. října : Pátek
Ferie
18.30 Sl.:

29. října : Neděle
30. neděle
v mezidobí
Hody v Újezdě

Za Anežku Zvonkovou, za Františka Zvonka,
rodinu Zadinovu a Vavřičkovu
Za + Martina Michalčíka, manželku, syna,
rodiče Janošovy a dar zdraví pro živé rodiny
Za + Josefa Machů (výroční mše sv.)

18.30 Dr.:

15.30 Új.:

28. října : Sobota
Sv. Šimona a Judy,
apoštolů

Za farníky
Za zemřelé rodiče Mikulovy, jejich snachu
Alenu, za dar zdraví o Boží požehnání pro celou
rodinu Mikulovu, Kvasničkovu, Staníkovu
a Horňákovu

6.30 Új.:
16.00 Lo.:

Za + rodiče Ovesné, Okaté, Josefa Holíka, dceru,
zetě, Jana Václavíka, manžele Pastyříkovy, dar
zdraví, Boží požehnání pro živou rodinu a duše
v očistci
Za + manžela, Otýlii a Věru Fiodorovy, rodinu
Váňovu, dar zdraví a Boží požehnání pro živou
rodinu

KA

Za farníky

ŠF

7.00 Új.:
8.15 Sl.:

Za + Martina Holého (výroční mše sv.)
Za + Jaroslavu Daďovu (10. Výročí úmrtí)

ŠF
SV

9.40 Új.:

Za + SM Emanuelu Machů, Jana, Josefa,
Františka a Annu Machů, ochranu a pomoc Boží
pro živou rodinu
Za zemřelého Aloise Petrů, jeho manželku
Annu, vnuka Luboška, za zemřelého Františka
Bodláka, jeho manželku Marii, syna Františka
a Boží požehnání pro živou rodinu

AM
OS

Začíná středoevropský 11.00 Dr.:
zimní čas
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30. října : Pondělí
Ferie
31. října : Úterý
Sv. Wolfganga,
biskupa

15.30 Új.:

Za + S.M. Rosinu Kořenkovu, S.M. Lukrecii
Tkadlečkovu, duše v očistci a dar zdraví pro
papeže Františka

17.00 Dr.:

Za + Evu Zvonkovu, duše v očistci, dar zdraví
a Boží požehnání pro živou rodinu

Pořad bohoslužeb - farnost Horní Lhota
9:00 HL
1. října: Neděle
26. neděle v mezidobí

Za + Václava a Annu Maňasovy, jejich rodiče
a za ochranu a pro * rodiny

10:30 DL

Za + Marii a Bohuslava Maňasovy, jejich
rodiče, duše v očistci, dar zdraví, ochranu
Panny Marie a požehnání pro * rodiny

17:00 SE

Mše svatá a mariánské večeřadlo
(P. Jaroslav Stříž)

5. října: Čtvrtek

16:00 HL

Za + Olgu Navrátilovu, + vnuka Jiřího,
za * a + rodinu

6. října: Pátek
Památka sv. Bruna, kněze;
1. pátek v měsíci

16:00 HL

Za + rodiče Malyškovy, Žáčkovy s prosbou
o ochranu Panny Marie pro * rodinu

17.30 DL

Za + Marii Tarabusovu a dar zdraví
pro celou * rodinu

7. října: Sobota
Panny Marie Růžencové;
1. sobota v říjnu

8:00 DL

2. října: Pondělí
Památka svatých
andělů strážných
3. října: Úterý
4. října: Středa
Sv. Františka z Assisi

8. října: Neděle
27. neděle v mezidobí
Oslava patrona kostela
v Horní Lhotě sv. Dionýsia
a druhů, mučedníků

17:30 HL
9:00 HL

Na úmysl dárce
Za členy živého růžence z Horní Lhoty
Za * a + farníky

10:30 HL

Za všechny dobrodince a poutníky

18:00 SE

Za + Františka Žáčka, + rodiče z obou stran
a pomoc pro * rodinu

9. října: Pondělí
10. října: Úterý
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KA

11. října: Středa
Památka sv. Jana XXIII.,
papeže
12. října: Čtvrtek
Památka sv. Radima,
biskupa

16:00 HL

Za + Aloise Váňu, dvoje rodiče, sestry Miladu
a Marii, dar zdraví a požehnání pro * rodiny

16:00 HL

Aby Neposkvrněného Srdce Panny Marie
zvítězilo na celém světě

17.30 DL

Aby Neposkvrněného Srdce Panny Marie
zvítězilo na celém světě

17:30 HL

Za + rodiče Kuželovy, syna Miroslava, dceru
Vlastu, Marii Ambrůzovou, dceru Marii, jejího
manžela a za dar víry a ochranu pro celou * rodinu

9:00 HL

Na poděkování za 40 let společného života
s prosbou o požehnání do dalších let i pro celou r.

10:30 DL

Za + rodiče Januškovy, Pláškovy a za celou *
a + rodinu

18:00 SE

Za * a + farníky

16.00 HL

Za + Aloise Majzlíka, jeho rodiče, dar zdraví
a požehnání pro celou * rodinu

17.30 DL

Za + Antonii Bruníkovou, + Františku a Josefa
Maňase, rodinu Bruníkovu, Maňasovu, Žáčkovu,
duše v očistci a požehnání * rodině

21. října: Sobota
Památka bl. Karla
Rakouského

17.30 HL

Za + Josefa Masaře, rodiče a ochranu pro celou
* rodinu

22. října: Neděle
29. neděle v mezidobí

9.00 HL
10.30 DL

23. října: Pondělí
Památka sv. Jana
Kapistránského, kněze

17:00 SE

Za * a + farníky
Za ochranu pro rodinu Hlavičkovu, Kozubíkovu,
Mikulkovu, Svačinovu a za všechny
Na poděkování za přijatá dobrodiní při životním
jubileu s prosbou o dar zdraví a pomoc do dalších
let

13. října: Pátek

14. října: Sobota
Památka sv. Kalista I.,
papeže a mučedníka
15. října: Neděle
28. neděle v mezidobí

16. října: Pondělí
Sv. Hedviky, řeholnice;
sv. Markéty Marie
Alacoque, panny
17. října: Úterý
Sv. Ignáce Antiochijského,
biskupa a mučedníka
18. října: Středa
Svátek sv. Lukáše,
evangelisty
19. října: Čtvrtek
Sv. Pavla od Kříže, kněze
20. října: Pátek
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24. října: Úterý
Památka sv. Antonína
Marie Klareta, biskupa
25. října: Středa
16.00 HL

Za + Bohumila Juračku, + Miloslavu
Michalíčkovu, + kamarádku, za duše v očistci
a požehnání pro * rodinu

17.30 DL

Za Boženu a Františka Valáškovy a dar zdraví
pro celou rodinu

17.30 HL

Za + Bohumilu a Františka Heinzovy a za * a +
rodinu

26. října: Čtvrtek

27. října: Pátek
28. října: Sobota
Svátek sv. Šimona a Judy,
apoštolů
29. října: Neděle
30. neděle v mezidobí;
Výročí posvěcení kostela
v Horní Lhotě

9.00 HL

Na poděkování za 40 let společného života
s prosbou o ochranu Panny Marie pro členy
rodiny Holíkovy a Žáčkovy

10.30 DL

Za * a + farníky

30. října: Pondělí
Památka sv. Wolfganga,
biskupa

17:00 SE

Mše svatá a mariánské večeřadlo
(P. Jaroslav Stříž)

31. října: Úterý

17:00 SE

Na úmysl dárce

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

SKUPINY

ÚKLIDU

kostelů újezdské farnosti v říjnu 2017
__________________________________________________________________

Dat. : Újezd :
Drnovice : Slopné :
_____________________________________________

7.10.:
14.10.:
21.10.:
28.10.:
04.11.:

13.
14.
15.
16.
17.

2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.
3.
4.
5.

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