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

Ročník XI.

PROSINEC 2017

č. 12

---------------------------------------------------------------------------------------------------------Společný zpravodaj farností Újezd a Horní Lhota. Vydává farní úřad pro potřebu svých farníků

Adventní zamyšlení
Děláme přípravy, kupujeme dárky a zapomínáme, že
my sami jsme dárek. Přijdeš také ke mně? Zůstane
všechno jako dosud? Je má víra dostatečná, abych tě
mohl přijmout? Už jsi zde...
Obklopuješ mne v teple mého pokoje. Usmíváš se
na mne v člověku, kterého mám rád. Setkáváš se se
mnou ve shonu mé práce. Trýzníš mne v osamělých
myšlenkách v noci před usnutím.
Voláš na mne v bídě lidí, na které nechci dbát. Ty jsi
zde v proudu slavnostních hodin. Přiměj mne, abych otevřel dveře. Přede dveřmi stojíš ty.
Přicházíš ke mně...

Očekávání
Očekávání je základním postojem člověka na zemi, nestabilita a utrpení jeho domovem,
eschatologie jeho nadějí. Každá generace, která se kdy objeví na zemi, se pokouší
vytvořit pozemské štěstí, pozemskou rovnováhu, avšak toto úsilí je nesporně překaženo
hned po prvním ovoci, zanechá v člověku větší nedůvěru a pesimismus s ještě trpčí
příchutí než zanechává sama smrt. To, co zůstává platné, je dobrá vůle lidí.
Láska vložená do tohoto stvoření, stále zřejmější směřování k božskému vzoru
Království, v němž každý člověk je člověkem a všichni lidé jsou si rovni, ale… je vůbec
možné uspokojit člověka pozemskými dimenzemi, když do jeho života Bůh zasadil
zárodky božského a ustanovil obzory nekonečně větší a dokonalejší, v rozměrech Božího
království? Je-li toto království již v nás, jak nám řekl Ježíš, jak je možné, že se člověk
v království utěšuje humanismem, přestože je tak krásné a zajímavé? Dříve nebo později
rozbije tuto bariéru. Až se pak zvnitřku dotkne své skutečné přirozenosti Syna Božího, jak
se bude moci spojit se skutečností, že je pouze synem člověka? V tom spočívá pravý
původ neklidu, podvědomý podnět k hledání něčeho nového, touha překročit vše hmotné
a probourat zeď neviditelnosti. Vskutku, největší pravda, nejradostnější zpráva,
nejpřevratnější jistota je právě tato: nejsem pouhým „ubožákem Hospodina“, jsem
„synem Hospodina“. A toto synovství není dané ze zákona, je skutečné. Byl jsem zrozen
jako syn člověka, v milosti jsem byl znovuzrozen jako Syn Boží.
Toto všechno není vtip, tvoří to kořen naší velikosti a důvod každé naší naděje.
Carlo Caretto
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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 prosinec 2017:

Úmysl všeobecný: Senioři. Za seniory, aby našli v rodinách a v křesťanských
společenstvích oporu a mohli se moudrostí a zkušeností podílet na předávání víry
a výchově nových generací.
Úmysl misijní: Bude vyhlášen později
Úmysl národní: Za vytrvalost v modlitbě (EG, č. 281,282).

Z FARNÍCH MATRIK :
Do společenství víry jsme v listopadu 2017 skrze svátost křtu přijali:
Emílie Petra Tonkovičová
František Brostík
Veronika Bartošová
David Honek

Horní Lhota
Dolní Lhota
Loučka
Drnovice

Svou společnou cestu před Božím oltářem začali v měsíci listopadu 2017:
Petr Šlížek
Jitka Čerešniková

Vysoké Pole
Vizovice

V měsíci listopadu 2017 odešli na věčnost a byli pohřbeni:
František Maňas
Horní Lhota 97

92 let

Odpočinutí věčné dej mu, Pane,
a světlo věčné ať mu svítí, ať odpočívá v pokoji.
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„MINUTĚNKA má být aspoň chvilenka, kterou je
nutné a velmi spasitelné věnovat průběhem dní Bohu
a svému nitru. Má to být chvilenka usebranosti,
koncentrace, požehnaná zastávka života a práce, kdy
se dáváš druhým. Snaha, aby tvá duše byla po celý den
v něčem posvátném!“ – tato slova napsal úvodem své
knihy krátkých meditací na každý den biskup Josef
Hlouch.
Tuto útlou knihu mám na stolku u postele a každé ráno
po ní sahám, čtu a chvilenku přemýšlím.
Na úvod letošního adventu Vám předkládám slova
určená na den 3. prosince s názvem K tobě pozvedám
svou duši!
Překrásný obraz na začátku adventu. K tobě pozvedám
duši svou! Gesto, které touží být celoživotním usměrněním. Umět to – je štěstí, velká
milost! K tobě, Bože, jenž jsi všemohoucí, jenž mne miluješ – jsi můj Otec! K tobě,
Tvůrci, utíkám od tvorů, od nicot pozemských, od pokušení a bolestí i radostí, neboť
jen v tobě je stálost a pravá radost! Je to vždy vítězství i v nejsvízelnější situaci, když
toto dovedeme nejen říci, ale celou bytostí učinit. Ta slova jsou z mešního vstupu,
který nám dodává důvěry: „Vždyť žádný, kdo v tebe doufá, nepozná zahanbení …!“
Tomuto úkolu nutno se učit – hlavně ochotou splnit vůli Boží. Proto je zde hned
připojena prosba: „Cesty své mi ukaž, Hospodine, a po svých stezkách nauč mne
chodit...“ Nejen cesty velké, všeobecné, vedoucí k životu chceme znát, ale i malé,
skoro skryté cestičky – stezky, tj. i maličkosti, v nichž chceme osvědčit svou dobrou
vůli a věrnost Bohu.
Pak smíme doufat, že Bůh nás povede a k sobě mocně potáhne, takže ve všem a ode
všeho a ze všeho se budeme zvedat, tj. zalétat vůlí, láskou k Bohu. A život takto
usměrněný – to je blažený život!
Mgr. Jiřina Šenovská

GODZONE
(periodické okénko pro mladé)
Akce na měsíc prosinec
1. prosinec
9. prosinec
9. prosinec
10. prosinec
29. prosinec

Večer chval v Dolní Lhotě (po mši svaté)
Večer chval v Újezdě (18.00)
Adventní vigilie
Adventní pouť na Svatý Hostýn
Študlov párty
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Svaté biřmování
V neděli 19.11.2017 nám arcibiskup Jan Graubner udělil svátost biřmování. Chtěli
bychom touto cestou ještě jednou poděkovat všem, kdo se podíleli na přípravě
a průběhu celé slavnosti. Za úklid a krásnou výzdobu kostela. Varhaníkovi, schóle
i Drnovjance za hudební doprovod. Otci Můčkovi za duchovní vedení, i Vám všem,
kteří jste na nás mysleli ve svých modlitbách. Všichni biřmovanci upřímně děkují.

Svatí z kalendáře
sv. Ambrož
postavení:
úmrtí:

7. prosinec
biskup a učitel církve
397

Narodil se pravděpodobně kolem roku 340 v Trevíru.
Jeho otec patřil k římské šlechtě a byl prefektem
reprezentujícím císaře v polovině západní Evropy jako
guvernér. V Římě Ambrož studoval zřejmě řečtinu,
gramatiku, rétoriku, práva a věnoval se i literatuře.
Jeho sestra se údajně zasvětila Kristu jako řeholnice.
První Ambrožovo působiště bylo v Sirmiu. V roce 364 se
prý Ambrož na doporučení císařského náměstka Anicea Proba dostal k soudnímu
dvoru v Miláně a asi o 6 let později z něj Valentinián I. udělal místodržitele Ligurie
a Emílie (severoitalských provincií).
V Miláně v té době působil ariánský biskup Auxentius, který prý neuměl ani
latinsky, ale byl podporován císařským dvorem. Následkem toho byli věřící rozděleni
a po biskupově smrti chtěli ariáni i katolíci dostat na biskupský stolec svého
stoupence. Podle životopisce Paolina šel Ambrož do chrámu, kde obě strany jednaly
o nástupci, a aby mezi nimi sjednal smír, ujal se slova. Po jeho vystoupení se ozval
hlas dítěte, jež zvolalo: „Ať je Ambrož biskupem!“ Následně se k nápadu přidaly obě
předtím proti sobě stojící strany, přestože Ambrož neměl teologické předpoklady,
dokonce nebyl ani pokřtěn. Hned se snažil lid přesvědčit, že není správnou volbou
a snažil se všelijakými řečmi sám sebe pošpinit, ale neuspěl. Lid ho prý pak střežil,
než se vrátilo poselstvo od císaře s potvrzením jeho zvolení. Císař mu byl nakloněn,
znaje jeho přímost a moudrost.
Ambrož pak byl jen krátce katechumenem a s velkou zodpovědností se pilně
věnoval teologii. Žádal, aby jeho vysvěcení bylo oddáleno, stěžoval si, že mu bylo
„učiněno násilí a zvítězilo.“ Snad všichni kromě Ambrože byli nedočkaví vidět ho
na mimořádně důležitém biskupském stolci. Po přijetí požadovaných předchozích
svátostí mu již 7.12.374 bylo uděleno biskupské svěcení. Významnou roli v jeho
životě měl v Římě známý kněz Simpliciánus. Podle některých životopisů již v dětství,
po přistěhování se s matkou do Říma, byl jeho učitelem a po Ambrožově volbě
za biskupa byl povolán jako jeho důvěrník.
Ambrož měl spíše menší postavu a slabší zdraví, byl ale velmi rozhodný, rázný
a zároveň plný lásky a slitovnosti. Ve svých kázáních se zaměřoval na texty Bible,
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v nichž dovedl vyzdvihnout jak literární tak morální a alegoricko-mystický.
Řečnickými obraty upoutával své posluchače.
Kazatelské dovednosti učil Ambrož i své spolubratry. Ambrožovo působení bylo
širší, protože Miláno bylo tehdy sídelním městem císaře. Ambrož proto zasahoval
do života a organizace biskupství i v severní Itálii a částečně též na území dnešního
Švýcarska. Jeho vliv sahal i do vzdálenějších provincií. Podle potřeby Ambrož konal
mnohé cesty.
Pokud Ambrož nemohl s někým souhlasit, rázně mu oponoval, i když se jednalo
o císaře nebo císařovu matku. Na druhou stranu pomohl, když tito potřebovali
ve svém právu zastání. Udržoval přátelský vztah se západním císařem Graciánem.
Větší problémy měl Ambrož s císařovou matkou Justinou, která se ujala ariánského
biskupa Merkurína a od Ambrože pro něj požadovala vydání jedné ze dvou
milánských bazilik. Tehdy po tři dny a noci setrvával s věřícími v chrámě obklíčeném
vojskem. Střídavě zpíval žalmy, až nakonec císařská strana ustoupila.
V roce 388 na císařské prosby znovu jednal s Maximem v zájmu císaře i církve,
neměl však požadovaný úspěch, protože Maximus žádal příliš mnoho a byl rozhodnut
dosáhnout toho válkou. U Aquileji, na obranu Valentiniánových zájmů, zasáhl
do války východní císař Teodosius I., který Maxima porazil a pak přesídlil do Milána
a Valentinián do Trevíru.
Ambrož respektoval císaře Teodosia, ale v zásadních věcech církve zůstával
neoblomný. S rozhodností se mu postavil do cesty, když v roce 390 nařídil pobít na
7000 Soluňanů. Nevpustil ho do chrámu, dokud za tento čin neudělal několikaměsíční
veřejné pokání. Císař ho zprvu nechtěl poslechnout, ale pak se podřídil a o Ambrožovi
řekl: „Pravdu mi ještě nikdo neřekl do očí, jen tento milánský biskup.“ A vážil si ho
pro jeho zásadovost a odvahu.
Ambrožova výmluvnost byla zase podle legendy předobrazena rojem včel, který se
na něm prý usadil, když byl malým chlapcem. Včely měl i na ústech, aniž mu
uškodily. Později si prý vysloužil titul doktora s medovým jazykem. Skutečnost je ta,
že ke slabým a kajícníkům byl velmi laskavý, vynikal srdečností i soucítěním. Snažil
se o oživení církve a co nejlepší prožívání liturgie. Ovlivnil liturgickou podobu
církevního ritu, nazvanou ambroziánskou. Napsal spisy o svátostech, katecheze pro
novokřtěnce a vysvětlení k vyznání víry.
V psaní morálně-asketických spisů se především zaměřoval na Bohu zasvěcené
panny a kladl jim za vzor panenskou Matku Pána Ježíše. O zasvěceném životě nejen
psal, ale i hovořil. Při kázáních o panenství prý milánské matky měly opodstatněné
obavy, aby jejich dcery neskončily v klášterech, neboť mnoho se jich nechalo oslovit.
Když psal o Panně Marii, představoval ji ve vztahu k Ježíši jako panenskou
Bohorodičku, ve vztahu k církvi jako její předobraz a druhou Evu a z morálního
hlediska vyzdvihoval plnost jejích ctností.
Ambrož se velmi snažil o prohloubení znalosti Písma svatého, napsal 19
exegetických spisů ke Starému zákonu a na podkladě svých kázání sestavil komentář
k Lukášovu evangeliu. Jeho posledním, nedokončeným dílem, byl komentář k Žalmu
43. Ke konci života se mu zhoršily problémy působené artrózou a měl potíže
s mluvením. Na Velký pátek 3.4.397 přijal svátosti pro cestu na věčnost a upadl
do agonie. Následujícího dne zemřel, jak někdy v začátku roku předpověděl.
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V roce 1295 jej papež Bonifác VIII. prohlásil za církevního učitele společně
s Augustinem, Jeronýmem a Řehořem Velikým. Ambrožova památka byla stanovena
na datum jeho posvěcení na biskupa.
Modlitba
Bože, Tys dal své církvi svatého biskupa Ambrože, učitele pravé víry a příklad
apoštolské statečnosti; nepřestávej nám ani dnes dávat představené ochotné plnit
Tvou vůli a schopné statečně a moudře vést tvůj lid. 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
Od Boha nikdy neodejdeme s prázdnou
„Bez ustání děkujeme Bohu za to, že když jste nás uslyšeli kázat Boží slovo, vzali
jste ho ne jako slovo lidské, ale jako slovo Boží – vždyť jím skutečně je. A protože
věříte, ukazují se na vás i jeho účinky.“ (1Sol 2,13)
Slova mají moc. Pronikají do našeho nitra, mohou ublížit i povzbudit, mají vliv
na naše vztahy – mohou je budovat i ničit. Působí nejen ve chvíli, kdy zazní, ale ještě
dlouho potom. Účinek slov je navíc umocněn tím, jak blízká osoba je říká a jakou
důvěru k ní máme.
Nad úvodním textem apoštola Pavla jsem si uvědomil, kolik důležitých věcí
v mém životě začalo tím, že jsem uvěřil slovům, které mi někdo řekl. V 17 letech jsem
na začátku jedné duchovní obnovy vzal vážně slova toho, kdo obnovu vedl, že sice
neví, co má pro nás Bůh připravené, ale že rozhodně neodejdeme s prázdnou. Rozhodl
jsem se, že chci načerpat co nejvíc, a obnova se pro mě stala velmi hlubokou
zkušeností s Boží láskou a s jeho působením v mém životě. O pár let později jsem se
spolehl na Boží ujištění, že jeho plány se mnou jsou k dobru pro mě i pro druhé,
a odvážil jsem se přijmout jeho pozvání ke kněžství. Ve čtyřiceti jsem uvěřil
kamarádovi, že i já můžu natrénovat na dlouhý triatlon. Do té doby mě to sice lákalo,
ale přišlo mi, že nemám nejmenší šanci. O rok později jsem si nejen splnil dětský sen,
ale navíc načerpal mnoho důležitých zkušeností i do jiných oblastí života. A tak bych
mohl pokračovat ještě dlouho.
Jak beru slova Bible? Vezmu je vážně jako slovo Boží určené i pro mě osobně?
Pak zakusím i jeho moc a projeví se na mě jeho účinky. Bůh mě chce svým slovem
povzbudit, potěšit, ujistit o tom, že je se mnou a nemusím se bát. Chce mi ukázat, že
s ním jdou i věci, které mně připadaly nemožné, chce odstartovat spoustu důležitých
změn v mém životě. A hlavně chce svými slovy budovat vztah se mnou.
www.vira.cz

Ze světa:
Interpelace pro obnovu Mariánského sloupu
V polovině září letošního roku rozhodlo pražské zastupitelstvo na svém zasedání
o tom, že nedojde k obnovení Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze.
Petiční výbor pro obnovu Mariánského sloupu žádá o zrušení usnesení Zastupitelstva
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HMP z 14. září a znovuprojednání celé kauzy. Petice pro znovuotevření debaty
na půdě pražského zastupitelstva probíhala do 20. listopadu. Podpořit tuto iniciativu
bylo možné prostřednictvím petičního archu.
Pražští zastupitelé projednávali v polovině září dvě petice - jedna žádala nepovolit
stavbu, druhá požadovala realizaci obnovy. Barokní sochu strhl v roce 1918 dav jako
první ze všech sakrálních památek zničených po první světové válce, což je jasným
vyjádřením odporu ani ne tak vůči Habsburkům, jak se často vykládá, ale hlavně
vyjádřením nenávisti a odporu vůči Bohu a všemu nadpřirozenému.
Téměř tříhodinová rozprava zahrnula množství argumentů, které ale podle
předkladatelů interpelace pro obnovení jednání ve prospěch stavby Mariánského
sloupu paradoxně nebylo možné zastupitelům řádně představit. Mnoho vět
sklouzávalo v klišé a zastánci i odpůrci obnovení Mariánského sloupu na sebe
vzájemně reagovali často zkratkou. Petiční výbor argumentuje historickými důvody,
které považuje za nezvratné: „Mariánský sloup byl postaven v roce 1650 na místě
vroucích modliteb Pražanů k Panně Marii, z vděčnosti za její pomoc v bitvě o Staré
a Nové Město pražské proti Švédům.“
www.rcmonitor.cz

Slovníček

Paškál - velikonoční svíce
Paškál je veliká vosková svíce, která se světí o velikonoční vigilii a stojí pak na
evangelní straně oltáře až do evangelia svátku Nanebevstoupení Páně. Světí ji kněz u
vchodu do kostela bezprostředně po svěcení ohně, od něhož ji také
zapálí. Velikonoční svíce je symbolem zmrtvýchvstalého Pána Ježíše Krista jako
Světla světa. To připomíná také kříž, který kněz při svěcení do svíce vyryje, jakož i
řecká písmena Alfa a Omega. Při svěcení kněz také do svíce vsadí 5 kadidlových zrn
do tvaru kříže, která připomínají pět ran Ježíše Krista.
převzato z www.revue.theofil.cz

Připravili Animátoři farností Újezd a Horní Lhota

10 mýtů o křesťanství ve světle historických faktů
4. Papežka Jana?
Za skutečnou historickou postavu vydává ve svém románu americká feministka
Donna Woolfolk Crossová tzv. papežku Janu. Ta se prý pod jménem Jan stala
papežem v polovině 9. století. Byla prozrazena, když o dva a půl roku později při
procesí porodila dítě. Církev údajně zničila všechny zmínky o jejím pontifikátu…
Zajímají vás však skutečná fakta? Shromáždil je historik Michael Hesemann.
O papežce vypráví dokonce několik značně odlišných legend. Všechny jsou však
až z mnohem pozdější doby a v tom, kdy údajně žila, se vzájemně liší o 250 let! Jednu
verzi zachytil ve své kronice Martin z Troppau († 1278). Podle ní po papeži Lvu IV.
(jeho pontifikát spadá do let 847–855) následoval papež Jan, který byl papežem dva
roky a sedm měsíců. V kronice se o něm uvádí: „Tvrdilo se, že byl ženou.“ V mládí ji
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prý její milenec přivedl v mužském převleku do Atén, kde nabyla mimořádné
učenosti. Byla povolána vyučovat do Říma a získala si takovou vážnost, že byla
po smrti Lva IV. zvolena jeho nástupcem. Otěhotněla a po cestě od baziliky sv. Petra
do Lateránu, kde bylo tehdejší sídlo papežů, porodila a při porodu na místě zemřela.
Kronikář podotýká: „Nebyla zařazena do seznamu svatých papežů kvůli svému
ženskému pohlaví a pro podlost svého jednání.“
V jiném opisu téže kroniky, uchovávaném v Berlíně, se nachází odlišný závěr:
Porod přežila, byla sesazena a do konce svého života konala pokání. Její syn se stal
biskupem v Ostii. Zcela odlišná verze příběhu pochází rovněž ze 13. století
od dominikána Jeana de Mailly. Je citována ve spise Sedm darů Ducha Svatého, který
sepsal další dominikán Etienne de Bourbon († 1261). Vypráví o ženě, která se kolem
roku 1100 převlékla za muže, získala si přístup do římské kurie, stala se kardinálem
a potom papežem. Při jedné veřejné akci porodila syna a byla rozhořčeným římským
lidem přivázána ke koňskému ocasu, vláčena městem a pak ukamenována. Na místě,
kde zemřela, byl vybudován pomník s nápisem: Petre, Pater Patrum, Papisse Prodito
Partum (Petře, otče otců, prozraď porod papežky). Vyprávění se od sebe vzájemně
značně liší a vznikla až ve 13. století. Předtím o nich nenacházíme jakoukoliv zmínku.
Naopak od 13. století se příběhu o papežce Janě všeobecně věřilo, jak dokládá
německý historik Michael Hesemann: byl zobrazen v katedrále v Sieně, je o něm řeč
v řadě spisů, a když se na událost v roce 1413 odvolával před kostnickým koncilem
z kacířství obžalovaný Jan Hus, nikdo z přítomných mu v této věci neodporoval.
Dokonce byl text z kroniky Martina z Troppau vepsán jako poznámka do jednoho
rukopisného seznamu papežů, pocházejícího ze 14. století. Tento manuskript se
nachází ve Vatikánské knihovně. Donna Woolfolk Crossová, autorka bestselleru
Papežka Jana, se nijak nezabývá rozpory v popisu příběhu, ani tím, že se objevuje
teprve ve 13. století. Místo toho, tak jak je v podobných případech obvyklé (srov.
např. Šifru mistra Leonarda), tvrdí, že Církev měla dostatek času zničit každý důkaz
svědčící o papežce Janě. Jde o zcela absurdní tvrzení. Crossová zamlčuje, že jsou to
právě církevní prameny, kterým vděčíme za zachycení nejstarších podob tohoto
příběhu. Historik Spanheim napočítal 500 literárních dokladů se zmínkami o papežce.
Žádné „čištění vatikánských archivů“ se tedy nekonalo. Žádný z těchto dokladů však
nesahá před 13. století. Příběhu o papežce Janě se věřilo až do 15. století, kdy se
začala rozvíjet historicko-kritická bádání. Historie se stala tím, čím je dnes – vědou,
která se snaží svá tvrzení opírat o kritické zkoumání a vyhodnocování pramenů
z hlediska jejich stáří a věrohodnosti… Údaje jednotlivých pramenů začaly být
vzájemně porovnávány. Tento postup, který je pro nás dnes samozřejmý, byl do té
doby prakticky neznámý. Jakmile však byl jednou uplatněn na příběh o papežce,
znamenalo to konec věrohodnosti této pověsti. Již v 15. století rozeznali tehdejší
církevní historikové Aeneas Silvius a Platina celý příběh o papežce Janě jako
historicky neudržitelný. Konec tématu „papežka Jana“ to však nebyl. V 16. století se
ho chopil Martin Luther a od té doby se stal součástí mnoha dalších výpadů proti
papežství, vedených ze strany protestantů a později i ateistů. Již to, že žádné soudobé
doklady o tom, že po papeži Lvu IV. v polovině 9. století následoval papež jménem
Jan, neexistují, je samo o sobě dost výmluvným faktem. Jak jsme si ukázali, první
texty o papežce se objevují teprve ve 13. století. Je však pro papeže Jana – vlastně
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papežku Janu – v padesátých letech 9. století vůbec místo? Doložitelný je pontifikát
papeže Jana VII. (705–707) a Jana VIII. (872–882) – možná si vzpomenete, že tento
papež znovu potvrdil slovanskou liturgii na Velké Moravě. Papežka měla pod jménem
Jan nastoupit na papežský trůn po smrti Lva IV. Ten zemřel v roce 855. Podle
dochovaných seznamů papežů ale po Lvu IV. nenásledoval papež se jménem Jan,
nýbrž Benedikt III. (855–858). Délka jeho pontifikátu se přibližně shoduje s dobou, po
kterou měla pod jménem Jan sedět na papežském trůně papežka. Není to podezřelé?
Historik Michael Hesemann si klade otázku: Není snad papež Benedikt III. jen
výmyslem vatikánských kronikářů? Nesnažili se s jeho pomocí zaretušovat existenci
papežky, která v této době pod jménem Jan vedla Církev? A odpovídá jasným:
Rozhodně ne! Pro existenci papeže Benedikta III. je řada nezvratných soudobých
dokladů. Existují mince z prvního roku jeho pontifikátu. Je na nich společně s císařem
Lotharem, který zemřel 28. září 855. Zachovala se listina, kterou vydal pro opatství
Corvey 7. října 855. Máme k dispozici jeho korespondenci s arcibiskupem v Remeši,
jeho okružní list biskupům… O papeži Janovi z této doby není nikde ani zmínky –
až do 13. století! Benedikt III. je nepochybně doložitelná historická postava. Zato Jan
je jen smyšlená postava z vyprávění, které se začalo šířit teprve o čtyři století později.
Je to postava, pro kterou v řadě papežů nezbývá žádný časový prostor!
Možná znáte přísloví: Není šprochu, aby na něm nebylo pravdy trochu. Odráží
příběh o papežce Janě alespoň vzdáleně nějakou historickou skutečnost? Existuje snad
nějaké vysvětlení, jak mýtus o papežce Janě vznikl? Ano, nabízí se jich dokonce
několik. Historikové v průběhu času přišli s několika možnými vysvětleními. Snad se
dokonce vzájemně doplňují. Nebylo by to nic divného, protože jak jsme již viděli,
příběh měl na začátku víc velmi odlišných podob. Význačný církevní historik Cesare
Baronius se domníval, že jde o satiru na papeže Jana VIII. (872–882), kterému bývala
předhazována změkčilost a přílišná mírnost až zženštilost v jednání
s exkomunikovaným konstantinopolským patriarchou Fotiem. Podle jiného vysvětlení
může jít o satiru na mocnou římskou šlechtičnu Marozii, která v letech 911 až 931,
v době velkého úpadku papežství, dosadila a opět odstranila celkem sedm papežů –
mimo jiné také Jana X. a Jana XI. S nejzajímavějším a nejpravděpodobnějším
vysvětlením přišel v devatenáctém století historik Ignaz von Döllinger. Nedaleko
Kolosea byla nalezena antická socha ženy s nápisem označujícím, kdo uhradil náklady
na její vybudování: „P.P.P.“ (zkratka z proprie pecunia possuit – věnoval vlastní
peníze) a se jménem dárce: „Pap. (snad Papirius) pater patrum“. Pater patrum (otec
otců) byl titul velekněze pohanského Mithrova kultu. Archeologové skutečně pod
základy nedalekého kostela sv. Klementa odkryli zbytky svatyně boha Mithry. Tak
jako řadu dalších antických zkratek si lidová fantazie i tento nápis vyložila po svém:
Petre, Pater Patrum, Papisse Prodito Partum (Petře, otče otců, prozraď porod
papežky). Zvlášť když jedna z nedalekých uliček se ve středověku jmenovala vicus
Papissa. Název sice neměl s žádnou papežkou nic společného – ulička měla jméno
podle domu bohaté římské rodiny Pape – ale lidová fantazie měla v blízkosti
i „papežčinu uličku“… Nic z toho, co zde bylo uvedeno, není žádnou novinkou.
Naopak mnohé z těchto skutečností jsou známy řadu staletí. Proč je tedy tento příběh
o papežce neustále opakován a oživován, když je již od 15. století jasné, že není
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pravdivý? Nepochybným důvodem je lidská touha po senzaci a přitažlivost
negativních zpráv. „Klepy“ prostě lidi baví. Ale je tu zcela zřejmě i další důvod.
Ti, kteří chtějí škodit Církvi, dobře chápou, jakou důležitost má pro ni postava
papeže, Kristova náměstka (zástupce), který je jako nástupce svatého Petra trvalým
a viditelným zdrojem jednoty celé Církve. Proto bývají útoky proti Církvi téměř vždy
spojeny s výpady proti papežům – proti současnému, proti těm minulým, a dokonce
i proti neexistujícím. Útoky, které se snaží ukazovat nejen smyšlené, ale i skutečné
nedostatky papežů (byť často značně zveličené nebo z historického kontextu
vytržené), v sobě zároveň nesou zajímavý paradox: čím víc se ukazuje slabost těch,
kteří jsou Ježíšem Kristem ustanoveni jako jeho viditelní zástupci na zemi, tím víc se
současně ukazuje i síla toho, který si je vybral, který sám zůstává neviditelnou hlavou
své Církve a působí skrze ně. Na samém začátku církevních dějin si Pán Ježíš jako
viditelnou hlavu a základ jednoty své Církve vybral apoštola Petra, muže, který ho
třikrát zapřel! Staví svou Církev na slabém člověku, aby bylo patrné, že to velké, co se
skrze tohoto člověka a jeho další nástupce děje, nepochází z nich samotných. Právě
tam, kde je v dějinách nejvíc patrná slabost těch, kterým je svěřeno vedení Kristovy
Církve, se stává zřejmou síla toho, který je její neviditelnou hlavou – samotného
Ježíše Krista, který svou mocí dokáže působit i skrze lidskou slabost.
Dle knihy Dějiny, jak je možná neznáte připravil Vojtěch Chupík

Vánoce znamenají setkání s láskou
Ježíš se narodil také pro tebe.
Vánoce znamenají setkání s láskou.
S láskou Boží, která v dítěti Ježíši přišla na svět.
S láskou, která je nabízena celému lidstvu, která se ale
ani jedinému člověku nevnucuje.
S láskou, která otevírá dveře víry, ale nemá žádné
donucovací prostředky, kterými by zlé lidi donutila
jednat dobře.
Ježíš se narodil také pro tebe - ať jsi kdokoliv.
Starý či mladý, šťastný nebo nešťastný, úspěšný nebo
neúspěšný.
Narodil se pro tebe a k tobě chce také přijít.
Chce přijít, aby ti ukázal naději, která nezávisí na tvých
schopnostech, výhrách či prohrách.
Chce přijít, aby ti otevřel cestu k bohatství, které není závislé na tvých úspěších,
ani na míře inflace.
Chce přijít, aby ti ukázal, že ti může být odpuštěno a že i ty můžeš dojít naplněného
života...
Boží Syn se stal jedním z nás. Takto k nám Bůh přichází, aby o sobě promlouval
a ukazoval nám cestu, po níž k němu můžeme dojít.
(podle sv. Jana Pavla II.)
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Z pamětní knihy farnosti Horní Lhota.
Náboženské poměry dle zaznamenání P. Josefa Černého, faráře v Horní Lhotě
v letech 1942 – 1949
V r. 1948, o němž vypovídá následující výpis z farní kroniky, Československá
biskupská konference odmítla ve svém pastýřském listě z 4.3.1948 splnit požadavek
vlády, aby církev uznala legalitu poúnorového režimu. Vedoucím církevní delegace
jednající se státem se stal litoměřický biskup Štěpán Trochta. Kromě uznání legality
poúnorového režimu stát od církve žádal zrušení suspenze, tj. zbavení úřadu kněží,
kteří jako např. ministr zdravotnictví Josef Plojhar, přijali politické funkce proti
výslovnému zákazu biskupů. Církev naproti tomu žádala od státu, aby respektoval její
vnitřní autonomii a nerušil církevní školy. Jednání byla ve svém výsledku neúspěšná.
Dne 14.6.1948 zvolili poslanci Národního shromáždění prezidentem Klementa
Gottwalda. Ve všech farnostech vyzváněly zvony k oslavě nové hlavy státu. Gottwald
vzápětí po volbě vešel spolu se členy vlády a poslanci do Chrámu sv. Víta, kde
arcibiskup Beran odsloužil slavnostní Te Deum. Představitelé komunistického režimu
vykládali Beranovu účast na volbě prezidenta jako slavností akt, jímž církev
specifickým způsobem uznala ligitimitu poúnorového režimu. Beran tento zkreslující
výklad vzápětí dementoval, když prohlásil: „V okamžiku, kdy tento stát dostal novou
hlavu, cítím ve svědomí povinnost vyslovit jasně tyto zásady: církev není institucí,
která má organizovat politický souhlas nebo politický odpor. Církev nemůže nikomu
bránit, chce-li si vyžádat pro své činy Boží pomoc. Se vší vážností však připomínám,
že liturgickým úkonem tím církev nepřijímá světový názor směru a hnutí, který
odporuje jejímu názoru.“ Definitivní konec neúspěšných církevně – politických
jednání nastal poté, co biskupové odhalili na své poradě 22. - 23. 3. 1949 ve Starém
Smokovci na Slovensku odposlouchávací zařízení (Katol. cír. v ČSL 1945 – 49).
Uvědomoval si tehdy Gottwald a jiní, že marxistické režimy se buď zevnitř rozloží,
nebo svůj kolaps po desetiletí zadržují silou, s pomocí vojska, tajné policie, udavačů,
cenzury a tanků!? (I. L. LN 8/17).
Farní kronika – LP 1948 – pokračování – Při této příležitosti byly v kostele
provedeny podle návrhu mistra Ondráčka některé pronikavé změny. Odstraněna
mřížka ke sv. přijímání, kazatelna, věčné světlo umístěno nad vchodem do sakristie,
odstraněn lustr a žárovky z rámu kol obrazu sv. Diviše. Také elektrické osvětlení
u soch P. Marie Lurdské a sv. Josefa. Byl také odstraněn obraz Nanebevzetí
od zdejšího malíře Váně nad vchodem do sakristie. Při dláždění kostela jsme zjistili,
že dlažba v předsíni chrámové někde duní. Podle věrohodného podání kostel byl
původně bez hlavní věže. Farníci ji však chtěli postavit a neměli peněz. Dva zdejší
hospodáři, jeden z čp. ?, kde dnes bydlí hrobař a revírník p. Karel Jakubčák, vydali se
„na ptaní.“ Nasbírali tolik peněz, že věž mohla být postavena. Z vděčnosti byli
pochováni v žebračce a hroby byly zakryty silnými pískovcovými plotnami.
(Vyprávěl dědeček Kattauer, hrobníkův tchán.) Tyto kameny byly ze žebračky
odstraněny a položeny před hlavní vchod do kostela a žebračka rovněž vydlážděna.
Také elektrické osvětlení bylo třeba nově upravit a rozšířit. Bylo nově zavedeno na
boční stěny na kůru a nad schodiště kůru. Místo osvětlení kolem soch P. Marie
a sv. Josefa bylo zavedeno na protější stěny. Osvětlení el. svíček z oltáře bylo
- 11 -

zapraveno do stěny po boku oltáře a na římsy v presbytáři byly umístěny dva
reflektory.
Budiž poznamenáno na věčné časy, že všechny práce při této generální opravě
kostela, práce tesařské, zednické a nádenické vykonávali farníci zdarma. Také
materiál, jako dřevo, cement, vápno a písek byl od farníků věnován nebo zapůjčen.
Dřevo zapůjčil (na lešení) p. Filip Januška z Dolní Lhota, který je i ke kostelu dovezl
a po upotřebení si zase odvezl. Na oklepávání presbytáře i na zednických pracích se
pracovalo většinou večer, když přišli dělníci z práce. Oklepával, kdo měl ruce
a dobrou vůli. Některý den se sešlo 12 – 15 lidí. Zvláštní chvály si zaslouží zedníci
ze Sehradic, kteří pracovali, když přijeli autobusem z práce ve Zlíně i jinde, některý
den až do 9 hodin večer. Sehradice nezklamaly ani tentokrát a bohdá nezklamou!
Budiž však také poznamenáno „sine ira et studio“ (bez hněvu a stranictví), že
ačkoliv, jako již bylo poznamenáno, byla oprava s kost. konkurenčním výborem
dojednána, nikdo (kromě sehradských zedníků, kteří vypomáhali) z konk. výboru se
o nic nepostaral a nezařídil. Pan předseda Fr. Bobák, s kterým byl do té doby farář
ve velmi dobré shodě a přátelství, se za celou dobu práce nepřišel ani podívat, jak
práce pokračuje! A p. patronátní zástupce B. Topínka, velmi horlivý pro kostel ústy,
přišel nabízet cement, když již byla dlažba hotova. V kostele byl za mé duchovní
správy šesti let v Horní Lhotě jednou nebo dvakrát. Jak si vysvětlit toto počínání? To
bude objasněno níže. Vidi in visitatione die 9.6.1949 – P. F. Ryšavý, správce
děkanství, P. Des. Máčel, konk.
Při této opravě kostela byl také pořízen příklop na větrací otvor na kůru a vsazeny
do oken okapové žlaby a odtokové trubky. Téhož roku 1948 byly vyčištěny
a naladěny varhany a zařízeny na elektrický pohon nákladem 21.000 Kčs. Elektrický
motor dodala a práce provedla firma Rieger z Krnova. Proč se tak zcela pasivně
postavil konk. výbor k opravě kostela, vysvětluje i pisatel těchto záznamů takto: Panu
patronátnímu zástupci B. Topinkovi, který navenek projevuje velikou starostlivost
o kostel, na tom, jak vypadá kostel uvnitř, nezáleží, jemu stačí „fasáda“ zvenku,
protože dovnitř nechodí. Jako zástupce největšího poplatníka ve farnosti (velkostatku),
snaží se v tomto výboru prosadit svou vůli. Předseda konk. výboru Fr. Bobák pak je
poslušnou loutkou v jeho rukou. Zato má dostatek dřeva, ač sám les nemá. Domnívám
se pak, že oběma záleží na tom, aby farář nebyl účasten schůzí konk. výboru! Během
doby seznal farář tyto okolnosti, které pak rozhodly o opravě samé, jakož i o způsobu
opravy. Peníze vybrané při měsíčních sbírkách farář ukládal a ponechával tak ve
svých rukou, protože „kdo platí, ten také poroučí.“ Kdyby však byl farář odevzdal
peníze zmíněným představitelům konk. výboru, byli by doufám opravu provedli podle
svého, ale peníze by jim byly sotva stačily, a kdy by se jí byl kostel dočkal, to se neví.
Opatrné počínání farářovo mělo jistě vliv na pasivní postoj konk. výboru k celému
podnikání jeho. Snad se zmínění pánové z konk. výboru také domnívali, že když se
„nezkušený“ farář již dal do práce a s hospodyní již vyházel shnilé staré lavice, že
nebude vědět, jak dál a že je přijde prosit o pomoc. To by byl ovšem jejich triumf! To
se nestalo díky opravdové touze farníků po opravě a jejich obětavosti při práci. Tak se
dočkal v krátké době Král Králů a jeho služebník sv. Diviš důstojného stánku.
Vladimír Měřínský
(Pokračování příště)
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MYŠLENKY NA MĚSÍC PROSINEC
JOSEF ŠUPA
VYZNAT SE SÁM V SOBĚ
- Rozlišování duchů
Vydalo Kartuziánské nakladatelství 2013

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.

Pamatujme na to, že zlý duch v nás nedokáže nic vykonat bez našeho souhlasu.
Každé porovnávání se s druhými nás bude vést buď k pýše, nebo k nervozitě,
a ne k tomu, abychom správným způsobem přijali sebe samé.
I když stále zklamáváme sami sebe ve svých předsevzetích nebo upadáme
do svých hříchů, rozhodující je, abychom nikdy nepropadli nedůvěře.
Čím si máme formovat svoje vlastní svědomí? K tomu potřebujeme Boží slovo.
Poslouchat Boha, poslouchat jeho slovo, jeho přikázání.
Častokrát po určité době zjistíme, že to, co se nám možná někdy zdálo těžké,
nepříjemné, skličující, mělo pro nás klíčový význam. Pán Bůh si nás tímto vším
připravoval na chvíle, ve kterých jsme dokázali obstát, a poznali jsme, že právě
toto bylo pro nás dobré.
Člověk je stvořený, aby Pána Boha poznal, miloval, chválil, a tak dosáhl plnosti
života.
Proč potřebujeme modlitbu? Modlitba nám dává Ducha Svatého, v němž jsme
schopni rozlišit, jaké jsou v nás myšlenky nebo hnutí.
Ve svém životě se buď k Bohu blížíme, anebo se od Boha vzdalujeme. Nikdy
nemůžeme zaujímat postoj, že já nejsem ani pro, ani proti.
Cílem působení zlého ducha je člověka falešně uspokojovat nebo mu předkládat
falešnou radost a smyslové radosti, takže se člověk stane natolik omámený jako
narkoman, který se nechá tak zlákat, že si myslí, že v životě neexistuje nic
krásnějšího.
Výčitky svědomí, pravého svědomí, jsou darem a přirozeným projevem toho
dobra, které Bůh vložil do člověka.
Uměním života není se pro něco nadšeně rozhodnout. Uměním života je zůstat
věrný svému dobrému rozhodnutí i v těžkých, a temných životních chvílích.
Pán Bůh nás nestvořil proto, abychom se porovnávali s druhými. Stvořil nás
proto, abychom se navzájem milovali, jako on miloval nás.
Je úplně normální a přirozenou součástí každého z nás, když jednoduše přijdou
chvíle, že se nám nic nechce, že se nám náhle zdá všechno těžké, nepříjemné
atd.
Bůh chce, abychom dospěli k opravdové zralosti a moudrosti života, aby nás ani
úspěchy nepokazily, ani těžkosti života nám nevzaly klid, radost a důvěru.
Po dobu duchovní neútěchy nedělejme žádnou změnu. Naopak, snažme se zůstat
při uskutečňování rozhodnutí, jaké jsme udělali předtím v klidu.
Boží slovo nás stále ujišťuje, že to, co je nemožné člověku, je možné u Boha.
Nikdy nepřestaňme věřit a důvěřovat. Nenechme si od zlého ducha namluvit, že
není možné zvítězit.
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18. Tam, kde člověk končí, Bůh obyčejně začíná.
19. Bůh nechce, abychom propadli marné pýše. Bůh nechce, abychom se chlubili
cizím peřím. Proto nám dává chvíle, ve kterých cítíme a poznáváme, že každý
pokoj nebo radost, či schopnost modlit se, není samozřejmostí.
20. Ježíš na pokušení odpovídá, ale s pokušením nediskutuje. Mohli bychom se řídit
zásadou: S pokušením, ani se zlým duchem, se nediskutuje, pokušení, zlému
duchu, se odporuje.
21. Namísto toho, abychom se zbytečně ptali proč, je mnohem důležitější postoj,
jaký ve svém životě ke všemu, co se děje, zaujmeme. Je to důležitá moudrost pro
náš život.
22. Nejedna krize, i v manželství i v rodině, i v kněžském životě je vlastně krizí
duchovního života. Zapříčiňuje ji nedostatek upřímné, opravdové modlitby
a spojení s Bohem.
23. Člověk, který se modlí, bude vždy člověkem, který objeví smysl svého života
a objeví ve svém životě to, co je nejdůležitější.
24. Bůh, který se stal člověkem v Ježíši Kristu, nám byl podobný ve všem, kromě
hříchu, vzal na sebe i zkušenost pokušení.
25. Modlitba nám pomáhá přijímat Boží lásku; vnímat, že jsme milováni a čerpat
sílu, abychom touto láskou žili.
26. Všichni máme slabá místa. Zlý duch často využívá náš nevyřešený problém. Je
třeba si svoje slabosti uvědomit, vyznat je ve svátosti smíření před Pánem, a tak
je dát pod Boží moc.
27. Častokrát těžkosti, problémy a stavy, ve kterých zkusíme duchovní neútěchu,
nás nejednou činí lidmi, kteří umí lépe chápat druhé, jsou milosrdní, umí
odpouštět, jsou rozvážní, trpěliví a mají nadhled.
28. Je třeba rozpoznat svá slabá místa. Nutností je tato slabá místa posilovat – silou
modlitby a moudrou rozvážností plynoucí z bdělosti.
29. Pokud si člověk chce uspořádat svůj život, musí poznat smysl a cíl svého života.
30. Naděje na věčný život je v křesťanské víře nejkrásnější.
31. Žijte podle svého svědomí.
Myšlenky byly sestaveny v Pastoračním domě Velehrad v Itálii
ve spolupráci s Arcibiskupským gymnáziem v Kroměříži.

Pořad bohoslužeb v prosinci - farnost Újezd
1. prosince : Pátek
Sv. Edmunda
Kampiána,
kněze a mučedníka
1.pátek v prosinci
2. prosince : Sobota
Sobotní památka PM

15.30 Új.:
17.30 Sl.:

16.00 Lo.:

Za + Josefa Machů, rodiče, bratra Ladislava,
jejich sourozence a duše v očistci
Za rodiče Koutné, dceru Alenu Šenovskou, Boží
pomoc a ochranu Panny Marie pro živé rodiny
Za farníky

- 14 -

SJ

3. prosince : Neděle
1. neděle adventní
(začátek církevního
roku)

7.00 Új.:
8.15 Sl.:
9.40 Új.:

11.00 Dr.:

Za + Jaroslava Zvonka (výroční mše sv.)
Za + Vlastu Elšíkovou (výroční mše sv.)
Za + Boženu Sochorovu k nedožitým 85.
narozeninám, syna Josefa, Bohumila Vaňka,
rodinu Sochorovu a Vaňkovu, duše v očistci, dar
zdraví a Boží požehnání pro celou živou rodinu
Za + Josefa Švachu (výroční mše sv.)

AL
SV

Za + Františka Frýželku, dceru Janičku a duše
v očistci.

RZ

Za zemřelou paní Boženu Frýželkovou a Boží
požehnání za živou rodinu

AM
OS

ŠF
ČR

4. prosince : Pondělí
Sv. Jana Damašského,
kněze a učitele církve,
sv. Barbory, mučednice

15.30 Új.:

5. prosince : Úterý
17.00 Dr.:
Ferie,
6. prosince : Středa
15.30 Új.:
Sv. Mikuláše, biskupa
17.30 Sl.:
7. prosince : Čtvrtek
17.00 Dr.:
Sv. Ambrože,
biskupa a učitele církve

6.30 Új.:
15.30 Új.:
8. prosince : Pátek
Slavnost
NEPOSKVRNĚNÉHO
POČETÍ PANNY
MARIE

17.00 Dr.:

18.30 Sl.:

9. prosince : Sobota
Ferie

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

10. prosince : Neděle
2. neděle adventní
9.40 Új.:
11.00 Dr.:
11. prosince : Pondělí
Ferie

15.30 Új.:

12. prosince : Úterý
P M Guadalupské

17.00 Dr.:

Za + Jana Machů, zetě, + rodiče Machů,
Kupčíkovy, manžele Svobodovy a duše v očistci
Za farníky
Za živé a + členy SFŘ, kněze, řeholníky,
řeholnice, pro všechny Boží požehnání, dary
Ducha svatého, ochranu Panny Marie, přímluvy
svatých a hojnost Božího milosrdenství
Za zemřelého syna Davida Smolka k jeho
nedožitým 25. narozeninám a dar zdraví pro
živou rodinu
Za + Antonína Váňu, dvoje rodiče, jejich děti,
duše v očistci a Boží požehnání pro živé rodiny
Za + rodiče Fojtů, rodiče Váňovy a ochranu
Panny Marie pro živou rodinu
Večer chval
Ke cti sv. Ambrože za včelaře z Loučky, Újezda,
Vysokého Pole a Drnovic
Za rodiče Kuželovy, dceru Irenu, zetě Karla,
rodiče Váňovy, Josefa Kováře a Boží požehnání
pro živé rodiny
Za členy hasičského sboru z Újezda
Za zemřelého Josefa Štěpáníka a Boží ochranu
Panny Marie pro celou živou rodinu
Za + Ladislava Černobilu, rodiče Černobilovy,
Kolaříkovy, Vohnické, Rudolfa Tkadlece a dar
zdraví pro živou rodinu.
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AL
SJ
KA
OS

KA
SJ
RZ
KM

ŠF

13. prosince : Středa
Sv. Lucie, panny
a mučednice

15.30 Új.:

Za + Marii a Aloise Barcůchovy, + rodiče
Drábkovy, jejich + rodiče a ochranu Boží pro
živou rodinu

SJ

17.30 Sl.:

14. prosince : Čtvrtek
Sv. Jana od Kříže,
kněze a učitele církve

17.00 Dr.:
15.30 Új.:

15. prosince : Pátek
Ferie

18.30 Sl.:

Za + rodiče Marcaníkovy, sourozence,
nemocnou osobu, + kněze a dar zdraví pro živou
rodinu

7.00 Új.:

Za Josefa Obadala (20. výročí úmrtí), jeho
manželku Ludmilu, syna Josefa, vnuka Pavla
a Boží požehnání pro živou rodinu
Za + Jana Machů, sourozence, rodinu Machů
a Šimonů a duše v očistci
Za + Jana Machů, dítko, duše v očistci a + kněze
Za farníky

ŠF
SV

OS

8.15 Sl.:
9.40 Új.:
11.00 Dr.:

18. prosince : Pondělí
Ferie

18.00 Új.:

Za + Zdenku Januškovu, živou a zemřelou
rodinu

19. prosince : Úterý
Ferie

17.00 Dr.:

Za + rodiče Františka a Andělu Raškovy, jejich
rodiče a zetě Miroslava

20. prosince : Středa
Ferie

15.30 Új.:

Za + Annu a Rudolfa Macíkovy, jejich rodiče
a živou rodinu
Za + Annu a Františka Machalovy, jejich syna
Vladimíra a duše v očistci

17.30 Sl.:
21. prosince : Čtvrtek
Sv. Petra Kanisia,
kněze a učitele církve

23. prosince : Sobota
Sv. Jana Kentského,
kněze

AM
SJ

ŠF

17.00 Dr.:
15.30 Új.:

22. prosince : Pátek
Ferie

RZ

16.00 Lo.:
16. prosince : Sobota
Ferie

17. prosince : Neděle
3. neděle adventní

Za + Josefa Machů, Ludmilu a Josefa Váňovy,
rodiče z obou stran, dar zdraví, Boží požehnání
a ochranu Panny Marie pro živou rodinu
Za + Anežku a Josefa Kovářovy, tři zetě, dar
zdraví a pomoc Boží pro živou rodinu
Kovářovu a Bartošovu

18.30 Sl.:

Za + rodinu Černobilovu, Plškovu a duše
v očistci.
Za zemřelou Annu Hořákovou, poděkování za
ochranu Panny Marie a pomoc Boží pro živou
rodinu

16.00 Lo.:
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AL

24. prosince : Neděle
4. neděle adventní

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

Svatvečer narození
Páně
ŠTĚDRÝ DEN

25. prosince : Pondělí
Slavnost
NAROZENÍ PÁNĚ
(Hod Boží Vánoční)

22.00 Új.:

7.00 Új.:
8.15 Sl.:

11.00 Dr.:

7.00 Új.:
8.15 Sl.:
9.40 Új.:

11.00 Dr.:
27. prosince : Středa
Sv. Jana, apoštola
a evangelisty
28. prosince : Čtvrtek
Sv. Mláďátek
betlémských, muč.

15.30 Új.:

30. prosince : Sobota
Oktáv Narození Páně
31. prosince : Neděle
Svátek Svaté Rodiny,
Ježíše, Marie
a Josefa
Sv. Silvestra I., papeže

Za + rodiče Stružkovy, sestru, bratra, + rodiče
Velískovy, duše v očistci, ochranu Panny Marie
a Boží požehnání pro živou rodinu
Za všechny + z domova, pomoc Boží a přímluvu
Panny Marie pro všechny obyvatele i
zaměstnance domova a duše v očistci
Za + Romana Váňu, dvoje prarodiče, duše
v očistci, ochranu a pomoc Boží pro živou
rodinu
Za + Ludvíka Ambrůze, rodiče z obou stran,
sourozence, švagry, duše v očistci a ochranu
Panny Marie pro živé rodiny
Za + Františka Strušku, dvoje rodiče, dar zdraví
a ochranu Panny Marie pro živou rodinu
Za + rodiče Šunkovy, dceru Jitku a Boží ochranu
pro živou rodinu

KA
SJ
RZ
MJ
ŠF
ČR

KA
SJ
RZ
KM

ŠF
SV
AM
OS

SJ

17.30 Sl.:
17.00 Dr.:
15.30 Új.:

29. prosince : Pátek
Sv. Tomáše Becketa,
biskupa a mučedníka

Za farníky
Na dobrý úmysl a Boží požehnání pro živé
rodiny

9.40 Új.:

14.30 Lo.:

26. prosince : Úterý
Sv. Štěpána,
prvomučedníka

Za farníky
Za + Ludmilu a Františka Vítkovy, ochranu
a pomoc Boží pro živou rodinu
Za zemřelé rodiče Smolkovy, jejich rodiče,
manželku Marii, vnuka Davida, duše v očistci
a Boží ochranu a pomoc pro živou rodinu
Za + rodiče Slovákovy a Šůstkovy, duše
v očistci a Boží požehnání s přímluvou
Panny Marie pro živé rodiny

17.30 Sl.:

Za + Antonína Fojtíka, rodiče z obou stran, dva
švagry, prarodiče Kořenkovy, dar zdraví a
ochranu Boží pro živou rodinu
Za zemřelé rodiče Šůstkovy a živou rodinu.

AM

Za farníky
Za + Františka Bartoše, rodiče z obou stran, dva
švagry, dar zdraví a Boží požehnání pro živou
rodinu

AL
SV
AM
KM

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

11.00 Dr.:
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Pořad bohoslužeb - farnost Horní Lhota
1. prosince: Pátek
1. pátek v prosinci

16.00 HL

Za + Annu a Karla Pláškovy, dceru Martu,
rodiče z obou stran a požehnání pro celou * rod.

17.30 DL

Za celou * rodinu s prosbou o požehnání, ochranu
a pomoc

8.00 DL

Na úmysl dárce

17.30 HL

Za členy živého růžence ze Sehradic

9.00 HL

Za * a + včelaře z HL, DL, Sehradic a Slopného
s prosbou o požehnání pro * rodiny

10.30 DL

Za * a + farníky

4. prosince: Pondělí

17.00 SE

Za + Františka Mikulce, + syna, rodiče z obou stran
s prosbou o dar zdraví a ochranu pro celou * rodinu

5. prosince: Úterý

17.15 HL

Za děti, mládež i všechny dospělé, aby podle vzoru
sv. Mikuláše rádi dělali dobré skutky

6.45 DL

Za nenarozené děti a ochranu počatého života

2. prosince: Sobota
1. sobota v prosinci
3. prosince: Neděle
1. neděle adventní

6. prosince: Středa
Památka sv. Mikuláše,
biskupa

7. prosince: Čtvrtek
Památka sv. Ambrože,
Biskupa

16.00 HL Za + Josefa Čechmánka, + rodiče a za duše v očistci

8. prosince: Pátek
Slavnost Panny
Marie, počaté bez
dědičného hříchu

16.00 HL

9. prosince: Sobota

17.30 HL

Za + Marii a Zdenka Navrátilovy, snachu Yvetu,
ochranu Panny Marie za děti, vnuky a pravnuky

10. prosince: Neděle
2. neděle adventní

9.00 HL

Za + Miriam Šenovskou a za celou * a + rodinu

11. prosince: Pondělí

Za * a + farníky

17.30 DL Na úmysl dárce

10.30 DL
17.00 SE

Za + Vítězslavu a Miloslava Latinákovy, + sestru
Ludmilu, dar zdraví a požehnání pro celou * rodinu

P M Guadalupské

6.30 HL

Za + tetu Emílii a za duše v očistci

13. prosince: Středa
Památka sv. Lucie,
panny a mučednice

6.45 DL

Za * a + farníky

16.00 HL

Za + Marii a Františka Poláchovy, jejich syna
Františka, dar zdraví a ochranu pro * rodinu

12. prosince: Úterý

14. prosince: Čtvrtek
Památka sv. Jana od
Kříže, kněze
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15. prosince: Pátek

17.30 DL

Na poděkování za obdržené milosti s prosbou
o požehnání

16. prosince: Sobota

17.30 HL

Za + Otílii a Břetislava Navrátilovy, jejich syna
Pavla, duše v očistci a požehnání pro * rodinu

17. prosince:Neděle
3. neděle adventní

9.00 HL

Na poděkování za 50 let života s prosbou o dar
zdraví, dary Ducha svatého a požehnání pro * rod.

10.30 DL

Za + rodinu Kadlečkovu a Zádrapovu, dar zdraví
a požehnání pro celou * rodinu

18. prosince: Pondělí

17.00 SE

Za * a + farníky

19. prosince: Úterý

6.30 HL

Za Kateřinu Tribulovu a za celou rodinu

17.00 SE

Mše svatá a mariánské večeřadlo (P. Jaroslav Stříž)

20. prosince: Středa

6.45 DL

Za + tetu Emílii a za duše v očistci

21. prosince: Čtvrtek

16.00 HL

Za + Jiřinu a Adolfa Václavíkovy, jejich rodiče,
sourozence a za dar zdraví a požehnání pro * rod.

22. prosince: Pátek

17.30 DL

Za + Štefana, Marii a Antona a za duše v očistci

23. prosince: Sobota

17.30 HL

Za + Josefa Fojtíka, dvoje rodiče, dar zdraví
a požehnání pro * rodinu
Na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o dar
zdraví a požehnání
Za + Anežku Vaněčkovu, jejího manžela, rodiče
z obou stran, bratra, zetě a za celou * rodinu
Za všechny občany obcí patřících do farnosti
Za mír a pokoj na celém světě a příchod Božího
království

9.00 HL
24. prosince: Neděle
4. neděle adventní

10.30 DL

Štědrý den

20.00 DL
22.00 HL

25. prosince: Pondělí
Slavnost Narození
Páně

9.00 HL

10.30 DL Aby se Spasitel narodil v srdcích všech lidí
9.00 HL

26. prosince: Úterý
Svátek sv. Štěpána,
prvomučedníka

Za * a + farníky

10.00 DL

Za rodiče Marii a Františka Majzlíkovy, jejich syna
a snachu, za rodiče Vlastu a Ladislava Latinákovy,
pomoc a ochranu pro celou * rodinu
Za kněze a za nová kněžská povolání

27. prosince: Středa
Svátek sv. Jana,
apoštola a evangelisty

28. prosince: Čtvrtek
Svátek sv. mláďátek
Betlémských, muč.

29. prosince: Pátek
30. prosince: Sobota

17.30 HL

Za + Marii a Františka Juránkovy, rodiče z obou
stran, + příbuzné a požehnání pro * rodiny
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31. prosince: Neděle
Svátek Svaté Rdiny
Ježíše, Marie a Josefa

9.00 HL
10.30 DL

Za rodinu Schovajsovu a Honzovu
Za * a + farníky

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

PASTORAČNÍ PLÁN 2018
Farnost Újezd
1. CÍRKEVNÍ SLAVNOSTI A POHYBLIVÉ SVÁTKY V ROCE :
Slavnost Bohorodičky Panny Marie – Nový rok – pondělí 1. ledna
Slavnost Zjevení Páně – Sv. Tří Králů – sobota 6. ledna
Svátek křtu Páně - konec vánočního období - neděle 7. ledna
Popeleční středa - začátek postní doby – 14. února
Květná neděle - začátek Svatého týdne – 25. března
HOD BOŽÍ VELIKONOČNÍ - . 1. dubna
Slavnost Nanebevstoupení Páně - čtvrtek 10. května
Slavnost Seslání Ducha svatého - neděle 20. května
Svátek Ježíše Krista Nejvyššího a věčného kněze – čtvrtek 24. května
Slavnost Nejsvětější Trojice - neděle 27. května
Slavnost Těla a Krve Páně - čtvrtek 31. května
Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova - pátek 8. června
Slavnost Ježíše Krista Krále - neděle 25. listopadu
První neděle adventní - začátek nového církevního roku - 2. prosince
HOD BOŽÍ VÁNOČNÍ - úterý 25. prosince
Svátek Svaté Rodiny Nazaretské – neděle 30. prosince

2. POUTĚ BĚHEM ROKU :
Pouť hasičů na Svatém Hostýně - sobota 28. dubna
Pouť včelařů na Svatém Hostýně - neděle 20. května
Hlavní pouť na Svatém Hostýně - neděle - 12. srpna
Děkanátní pouť za obnovu rodin a kněžská povolání na Velehradě
- sobota 22. září
Dušičková pouť na Svatém Hostýně - sobota 13. října
Svatohubertská pouť myslivců – sobota 20. října
Pěší pouť chlapů na Svatý Hostýn - sobota 24. listopadu
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3. FARNÍ SLAVNOSTI A VÝZNAMNÉ DNY PRO FARNOST :
Adorační den v Drnovicích - pátek 2. března
Křížová cesta přírodou ve Vysokém Poli – neděle 25. března
Mše sv. na Ploštině – neděle 22. dubna
První svaté přijímání dětí – neděle 27. května
Průvod Božího Těla – neděle 3. června
"Valašská" pouť na Ploštině – neděle 17. června
Pouť v Újezdě - neděle 1. července
Výročí posvěcení kostela ve Slopném - velká pouť - neděle 8. července
Výročí posvěcení kostela v Drnovicích - neděle 22. července
Letní pouť u kaple sv. Františka (Újezd) - neděle 29.7. v 15.00 hodin
Adorační den ve Slopném - úterý 14. srpna
Patrocinium sv. Rocha ve Slopném - malá pouť - neděle 19. srpna
Pouť Panny Marie - ve Vysokém Poli - neděle 9. září
Panny Marie Bolestné na Ploštině - sobota 15. září v 18.00 hodin
Adorační den v Újezdě – čtvrtek 25. října
Újezdské hody - neděle 28. října
Patrocinium sv. Anežky v Drnovicích - neděle 11. listopadu
Patrocinium sv. Mikuláše v Újezdě - neděle 9. prosince
(oslava ve čtvrtek 6.12.)
Vánoční putování k Panně Marii Vysocké – čtvrtek 27. prosince

4. SVATÝ KŘEST SE BUDE V ROCE 2018 UDĚLOVAT :
7. ledna
11. února
11. března
8. dubna

13. května
10. června
15. července
12. srpna

16. září
7. října
11. listopadu
16. prosince

5. SPOLEČNÉ MŠE SVATÉ VE FARNOSTI ÚJEZD :
Za děti, které půjdou k 1. sv. přijímání - pátek 2. února
Za děti, které byly vloni u 1. sv. přijímání – 29. března
Za školní mládež (konec školního roku) – neděle 1. července
Za školní mládež (začátek nového školního roku) - neděle 2. září
Za občany Loučky ke cti sv. Václava - neděle 30. září
Za členy živého růžence: z Újezda, Slopného, Vysokého Pole a Drnovic
- neděle 1. října
Za členy živého růžence: z Loučky - neděle 14. října
Za členy mysliveckého sdružení ke cti sv. Huberta - neděle 14. října 9.40
Za včelaře ke cti sv. Ambrože - neděle 9. prosince 7.00
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6. MŠE SV. V DRNOVICÍCH PŘESUNUTÉ NA JINÝ TERMÍN :
Jen z velmi vážných důvodů je nutné přesunout nedělní mši svatou v 11.00
v Drnovicích na jiný čas, nebo na sobotu večer. Děkujeme všem za pochopení. Je to
z těchto důvodů:
Mše sv. na Ploštině. Z neděle 22.4. na sobotu 21.4. v 18.00 hodin.
První sv. přijímání dětí. Z neděle 27.5. na sobotu 26.5. v 18.00 hodin.
Slavnost Božího Těla. Z neděle 3.6. na sobotu 2.6. v 18.00 hodin.
„Valašská“ pouť na Ploštině. Z neděle 17.6. na sobotu 16.6. v 18.00 hodin.
Velká pouť ve Slopném (posvícení). V neděli 8.7. z 11.00 na 8.15 hodin.
Patrocinium ve Slopném. V neděli 19.8. z 11.00 na 8.15 hodin.
Vysocká pouť k Panně Marii. Z neděle 9.9. na sobotu 8.9. v 18.00 hodin.

7. VEČER CHVAL – SOBOTA 18.00 HODIN :
13. ledna
10. února

3. března
7. dubna

5. května
9. června

1. září
6. října

3. listopadu
1. prosince

8. SBÍRKY NAŘÍZENÉ ARCIBISKUPSTVÍM :
Haléř sv. Petra: 25. února
Na Svatou zemi: 30. a 31. března
Na Kněžský seminář v Olomouci: 1. dubna
Na křesťanská media (Proglas a TV Noe): 6. května
Na církevní školy v arcidiecézi: 20. května
Na misie: 21. října
Na Charitu: 4. listopadu

9. SBÍRKY NA OPRAVY NAŠICH KOSTELŮ :
14. ledna
11. února
11. března

15. dubna
13. května
10. června

22. července
19. srpna
23. září

14. října
18. listopadu
24. – 26. prosince
(na vytápění kostelů)

10. NA MŠE SVATÉ PRO ROK 2019 SE BUDE ZAPISOVAT :
V Újezdě :
Ve Slopném :
V Drnovicích :
V Loučce :

Pondělí 26. listopadu po mši svaté
Středa 28. listopadu po mši svaté
Čtvrtek 29. listopadu po mši svaté
Sobota 1. prosince po mši svaté

Po těchto dnech bude možné objednávat mše svaté prostřednictvím internetu, jako v minulých
létech.
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Z LITURGICKÉHO KALENDÁŘE
Církevní, neboli liturgický rok začíná první nedělí adventní
V církevním roce 2017 – 2018 se čte z nedělního lekcionáře
cyklus B
Feriální lekcionář v liturgickém mezidobí:
první čtení a responsoriální žalm
z 2. ročního cyklu

Patero církevních přikázání
1.
2.
3.
4.
5.

O nedělích a zasvěcených svátcích se účastnit mše svaté a zachovat pracovní klid.
Vyzpovídat se ze svých hříchů alespoň jednou za rok.
Přijmout Svátost oltářní alespoň ve velikonoční době.
Zdržovat se od požívání masa a zachovávat půst újmy ve stanovené dny.
Podle svých možností přispívat církvi na její potřeby.

Zasvěcené svátky
Slavnost Narození Páně - 25.12. a Slavnost Matky Boží Panny Marie - 1.1.
svátky s povinnou účastí na mši svaté a dny pracovního klidu (jako v neděli).
Jako zasvěcené svátky je třeba slavit, pokud je to trochu možné podle rozhodnutí naší
Biskupské konference: Zjevení Páně, Nanebevstoupení Páně, Těla a Krve Páně,
Neposkvrněného početí Panny Marie, Nanebevzetí Panny Marie, svatého Josefa,
svatých apoštolů Petra a Pavla, svatých Cyrila a Metoděje, svatého Václava a Všech
svatých.

Posty
Popeleční středa a Velký pátek jsou dny přísného postu: zdrženlivost od masa
i újmy v jídle (zdrženlivost od masa zavazuje od 14. let, újma od 18. do 60. let).
Každý pátek, pokud na něj nepřipadne liturgická slavnost, nebo významná oslava, je
dnem pokání. Formou pokání je půst od masa nebo jiný kající skutek. Kající skutek
může být případně nahrazen modlitbou.
Celá postní doba je časem, v němž se církev zvláště věnuje kajícnosti.
Před každým svatým přijímáním je eucharistický půst alespoň jednu hodinu.

Plnomocné odpustky
Ve farních kostelích je možno v den jejich titulární slavnosti (a se souhlasem ordináře
v předcházející, nebo následující neděli) získat plnomocné odpustky. Ostatní
možnosti, jak získat plnomocné odpustky (např. Rok milosrdenství), jsou vyhlašovány
v kostele.
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Podmínky k získání plnomocných odpustků – obvyklé podmínky – musí být splněny
při každém získávání odpustků: Stav milosti posvěcující (sv. zpověď může být
vykonána 8 dnů před nebo 8 dnů po dnu, kdy získáváme odpustky), ten den přistoupit
k sv. přijímání a pomodlit se na úmysl Svatého otce.
Plnomocné odpustky pro duše v očistci: Splnění tří obvyklých podmínek, od 25.10 do
8.11. navštívíme-li hřbitov a tam se pomodlíme jakoukoliv modlitbu za zemřelé.
Kromě toho, při splnění těch tří podmínek dne 1.11. odpoledne a 2.11. po celý den,
navštívíme-li kterýkoliv kostel nebo kapli a tam se pomodlíme Otče náš. a Věřím
v Boha.

Národní poutě
5. července - Velehrad – sv. Cyrila a Metoděje
28. září - Stará Boleslav – sv. Václava, mučedníka a hlavního patrona českého národa

Diecézní poutě
5. května – Diecézní pouť k sv. Janu Sarkandrovi v katedrále v Olomouci
5. června – Svatý Hostýn: Pouť kněží za vlastní posvěcení

Ostatní slavnosti v diecézi
17. února - Přijetí katechumenů mezi čekatele křtu v katedrále
23. června – Svěcení jáhnů v katedrále
30. června – Svěcení kněží v katedrále

Změna pořadu bohoslužeb v Újezdě
Od Nového roku 2018 dojde k úpravě bohoslužeb ve farním kostele v Újezdě.
Doposud byla téměř pravidelně mše svatá v sobotu ráno v 6.30 hodin. S otcem
kaplanem jsme se střídali, takže pokud v sobotu nebyl pohřeb nebo svatba, tak jeden
měl ráno mši sv. v 6.30 a měl pak v sobotu volno, mohl navštívit příbuzné, nebo
vypomoci sousedům. Po odchodu kaplana otce Antonína, jsem se snažil pořad
bohoslužeb zachovat i za cenu, že jsem měl v sobotu tři i čtyři mše svaté, což by být
nemělo. Každý kněz má právo z moci svěcení slavit jednu mši svatou.
Z pastoračních důvodů pro dobro věřících může mít ve všední dny druhou a otec
biskup může povolit třetí. V neděli ze stejných důvodů může mít tři mše svaté a otec
biskup může povolit čtyři. Jelikož je již jisté, že otec Antonín se nevrátí a farnost
Horní Lhota má svého duchovního správce, rozhodl jsem se, že v sobotu ráno mše
svatá nebude, pouze jednou za měsíc, a to o sobotě po prvním pátku bude večerní mše
sv. v rámci večeru chval, které jsme posunuli na první sobotu v měsíci, pokud na ten
den nepřipadne slavnost nebo zasvěcený svátek. Proto je v pastoračním plánu nově
uvedeno také datum, kdy bude bývat večer chval.
Dík všem za pochopení P. Jan Můčka
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Jezulátko zmizelo…
Misionářská stanice Kifungilo leží
v pohoří Usambara v Africe. Žila jsem
tam šest let, vyučovala jsem sirotky
a starala jsem se o ně jako matka
dětské vesničky.
Prosinec patří v této oblasti
k měsícům, kdy je největší horko. Byly
Vánoce a naše děti nemohly odjet
domů. Neměly už žádné rodiče nebo je
jejich rodiče prostě nechtěli vidět.
Jako každoročně jsme dětem
připravili pěknou slavnost – a k tomu patří stavění našich jesliček. Nejhezčí místo
v kapli byl výklenek nedaleko bočních dveří. Tam stáli pod opravdovými palmami
Maria a Josef, pastýři s ovcemi a uprostřed leželo Jezulátko. Děti: Willi, Peter Ndogo,
Josef Babu a Lela pozorovaly jesličky užaslýma očima. Zpívaly své písně. Například:
„Lalla kitoto cha mbingu.“ To znamená: Spi dítě z nebe.
Všichni jsme chtěli, aby se Božské dítě u nás cítilo příjemně a vítané. Naše děti
přece dobře věděly, jak tvrdý osud má člověk, kterého nikdo nechce. Po obědě
Štědrého dne, když jsme jesličky postavili, pražilo na malou vesničku tropické slunce.
Mnozí z nás šli ještě z kaple domů. V pět hodin jsme šli na pobožnost do kostela
a navštívili jsme samozřejmě v kapli naše jesličky. Ale jaké nás čekalo zděšení!
Jezulátko tam neleželo! Zmizelo.
Co teď? Chtěli nás pozlobit kolemjdoucí nekřesťané nebo děti islámského učitele?
Ani naše děti neměly tušení, co se s Jezulátkem mohlo stát. V tom jsme ale zjistili, že
mezi námi chybí Lela, citlivé sedmileté děvčátko s otevřeným srdcem. Hledali jsme ji
po celé vesnici. Nakonec jsme ji našli v nedalekém cedrovém lesíku. Táhla za sebou
velkou krabici. Když jsme se jí ustrašeně ptali, proč není s ostatními v kostele a co má
v té krabici, bezelstně odpověděla: „Šla jsem s Jezulátkem na procházku. Vždyť přece
potřeboval také trochu čerstvého vzduchu a společnost i jistotu, že v Kifungilo ho mají
rádi!“
(Sr.Josefi Patreiderová)
Převzato z www.pastorace.cz

KDY JSOU VÁNOCE...?
Když se ráno probudíš s přáním milovat Pána
a v něm bratry – lidi – ten den jsou Vánoce....
Když zpozoruješ na sobě touhu podat ruku
tomu, kdo tě urazil – tehdy jsou Vánoce....
Když umíš pokorně přijmout úsměv, laskavé
slovo, porozumění – v tu chvíli začínají
Vánoce....
Když umíš úsměv, laskavé slovo, porozumění
druhému dát – začínají Vánoce...
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Kdykoliv v sobě zpozoruješ snahu druhého omluvit – tehdy jsou na pochodu
Vánoce...
Kdykoliv na sebe zapomeneš a myslíš na druhé – slavíš Vánoce...
Kdykoliv si uděláš čas na druhého, abys jej vyslechl – slavíš v duši Vánoce...
Kdykoliv ušetříš námahu druhému, věnuješ mu pozornost – jásej, máš v duši
Vánoce...
Kdykoliv zaslechneš Pána, který potřebuje tvou pomoc v trpících, nemocných
a opuštěných – pak jásej radostí, protože už žiješ Vánoce...
Když se včas vzpamatuješ, abys zadržel nevlídné slovo, nepříznivou poznámku –
děkuj za Vánoce ve svém nitru...
Když svou vůli zapřeš, svůj názor ztratíš, a pak „nalezneš Dítě zavinuté v plenkách
a jeho Matku“ - prožíváš s nimi Vánoce...
Když řekneš Pánu celou svou bytostí „FIAT“ („ANO“), tehdy strhuješ nebe na zem
a pracuješ nejúčinněji, aby nastaly v celém světě Vánoce...
Když zpíváš svým životem a svými skutky „Sláva na výsostech Bohu“, uvědom si
dobře, že tehdy trvají ve tvém srdci Vánoce...
Jestliže ale zjistíš, že tě celý tento svět dobra nechává lhostejným, že nejsi schopen
myslet na nic jiného než na své zájmy, plány, bolesti a bolístky – pak se už neusmívej,
protože Vánoce od tebe odešly, Ježíš se nezrodí v tvém srdci – není tam pro něho
místo.
Maria a Josef musí hledat jinde, ale kde...?
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Vánoce 2017
Příležitost k vánoční svaté zpovědi
KDY

ČAS

KDE

09.12.
sobota
10.12.
neděle
14.12.
čtvrtek
15.12.
pátek
16.12.
sobota
17.12.
neděle
20.12.
středa

1500 - 1700

Slavičín

1400 - 1600

Pozlovice

1400 - 1700

Horní
Lhota

900 - 1100
1330 - 1630
900 - 1200
1330 - 1700

Valašské
Klobouky

1400 - 1730

Luhačovice

1400 - 1700

Vlachovice

Újezd

DD Loučka: pátek 8.12.2017 od 8.30 hodin
Ve vesnicích návštěva nemocných v sobotu 9.12.2017 od 9.00 hodin
Prosím, abyste je přihlásili.

SKUPINY

ÚKLIDU

kostelů újezdské farnosti v říjnu 2017
_____________________________________________________

Dat. : Újezd :
Drnovice : Slopné :
___________________________________

02. 12.:
09. 12.:
16. 12.:
23. 12.:
30. 12.:
06. 01.:

4.
5.
6.
7.
8.
9.
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10.
11.
1.
2.
3.
4.

9.
10.
11.
12.
13.
14.

OSMISMĚRKA
„Je dobře, můžeme-li se spolehnout na druhé. Nikdo nemůže snášet...(viz tajenka)“
Friedrich Hölderlin
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BAŽANT, JELEN, JEZEVEC, KÁNĚ, KUKAČKA, KUNA, LASICE, LIŠKA, MLOK,
MRAVENEC, MUFLON, MYŠ, OREL, PRASE, RAK, SOJKA, SRNEC, ŠNEK,
VEVERKA, ZAJÍC
Mgr. Gabriela Pavelková

-------------------------------------------------------------------------------------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.

Vánoční číslo našeho farního měsíčníku
vyjde k neděli 17. prosince 2017
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