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Postní modlitba
Milosrdný a dobrotivý Bože, požehnej
tuto postní dobu, aby se mi stala dobou
dobrého cvičení – cvičení ve vnitřní
svobodě.
Netěším se sice na postní dobu, ale vím, že
mi udělá dobře.
Požehnej tuto postní dobu, abych se v ní
dokázal odpoutat ode všech nezdravých
návyků.
Uč mě, jak se odříkáním osvobozovat
od svých závislostí a jak znovu pocítit, že mohu pořád ještě svobodně nakládat se sebou
samým a že nemusím být závislý na svých potřebách.
Dej, ať je letošní postní doba pro mě časem vnitřního očištění a obnovy, abych
se dokázal oprostit od starých návyků a mohl začít znovu vědomě žít, abych dokázal
vědomě jíst a vědomě prožívat přítomný okamžik, aniž bych hned všechno, co se
ve mně začíná hlásit ke slovu, potlačoval jídlem nebo nějakou činností.
Požehnej tuto postní dobu, aby mě obnovila a osvěžila, a aby očistila mou duši.
Tak ve mně o Velikonocích rozkvete nový život skrze Krista, našeho Pána.
(Anselm Grün, z knihy Moje modlitební kniha )

POBOŽNOST KŘÍŽOVÉ CESTY V POSTNÍ DOBĚ
Újezd:
Drnovice:
Slopné:
Horní Lhota:
Dolní Lhota:

pátek 15.00;
čtvrtek 17.00;
pátek 17.00;
čtvrtek 15.30;
pátek 17.00;

neděle 13.30
neděle 14.30
neděle 15.30
neděle 8.30
neděle 10.00

Mimořádné pobožnosti KC (nesení putovního kříže, KC přírodou …) budou až v měsíci
březnu.
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APOŠTOLÁT MODLITBY
Svatý otec František vyhlašuje každý měsíc jeden z úmyslů (všeobecný nebo misijní vždy
až ke konkrétnímu měsíci. Proto jej nemůžeme uvádět předem v našem věstníku, ale najdete ho
na webových stránkách újezdské farnosti hned po jeho vyhlášení.

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 únor 2018:

Úmysl všeobecný: „Ne“ korupci – aby se nenechali korupcí ovládnout ti, kdo mají
materiální, politickou nebo duchovní moc.
Úmysl misijní: Bude vyhlášen později
Úmysl národní: – abychom dobro nevnímali jen jako povinnost, ale také jako něco
velkého, co smíme konat (srv. Žl 1).

Z FARNÍCH MATRIK :
Do společenství víry byli lednu 2018 skrze svátost křtu přijati:
Újezd
Vysoké Pole
Dolní Lhota
Dolní Lhota

Robin Chlud
Luděk Doruška
Ella Heinzová
Tobiáš Heinz

@@@
V měsíci lednu 2018 odešli na věčnost a byli pohřbeni:
5. ledna
František Drga
Újezd 267

85 let

20. ledna
Zdeněk Lukáš
Vysoké Pole 54

62 let

15. ledna
Josef Váňa
Dolní Lhota 53

88 let

24. ledna
Stanislav Majerik
Sehradice 116

84 let

Odpočinutí věčné dej jim, Pane,
a světlo věčné ať jim svítí, ať odpočívají v pokoji.
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11. února: Nezávazná památka Panny Marie Lurdské
Právě letos 11. února si připomínáme 160. výročí
zjevení Panny Marie v Lurdech. Panna Maria se
zjevila čtrnáctileté dívence Bernadetě Soubirousové
v e skalní jeskyni „de Massabielle“ u řeky Gavy
poblíž Lurd ve Francii. Zjevení se opakovalo
do 16. července ještě sedmnáctkrát. V jednom
zjevení se Panna Maria představila: „Já jsem
Neposkvrněné Početí.“ Teologové nad tímto
sdělením nevycházeli z údivu. Jednak nemohli
pochopit, kde nevzdělaná Bernadeta přišla
k teologickému pojmu „Neposkvrněné Početí“,
dále pak samotný titul Neposkvrněné Početí velice
prohloubil dosavadní teologické představy o této
věci. Od prvopočátků křesťanství byla Panna Maria
uctívána jako „milostiplná“ (Lk 1,28), ale co
všechno toto jednoduché andělovo oslovení
obsahovalo, to teologové vyjasňovali postupně v průběhu dějin. Vyhlášení dogmatu
o Neposkvrněném Početí a lurdské zjevení jsou jedním takovým milníkem.
Po několika letech důkladného přešetřování a obezřetné opatrnosti ze strany církve
byla tato soukromá zjevení uznaná za pravá. Od počátku zjevení k jeskyni, v níž
vytryskl pramen vody, přicházely velké zástupy poutníků, mezi nimi velký počet
postižených nejrůznějšími tělesnými neduhy. Církevně uznaných zázračných
uzdravení za sto let (do roku l959) bylo 58, ale úlevu přinesla tato pouť mnohem
většímu počtu poutníků. Výzva Matky Boží k pokání probudila v církvi zájem
o modlitbu a službu lásky a podnítila péči o trpící a nemocné. Lurdy jsou místem, kde
dochází i k uzdravení duše a k četným konverzím zatvrzelých hříšníků a bezvěrců.
Slavení památky „Zjevení Neposkvrněné Panny Marie v Lurdech“ povolil papež
Lev XIII. r. 1891 a papež Pius X. ji rozšířil na celou církev, přičemž došlo ke změně
titulu na nezávaznou památku „Panny Marie Lurdské“. Z aktu přejmenování je patrné
i stanovisko církve k soukromým zjevením: „I když církev takové nadpřirozené
události uzná, nezaručuje se nadřízený úřad za pravdivost takové události. Pouze tím
říká, že nikomu nebrání, aby věřil v nadpřirozené věci tam, kde pro víru již nechybějí
lidské motivy.“ (encyklika Pia X. Pascendi Dominici gregis)
Taková zjevení nejsou předmětem povinné víry. Církev pouze zaručuje, že nejsou
v rozporu s učením církve. Omezuje se na výpověď, že existují vážné důvody, aby se
v ně věřilo, a je dobré v ně věřit, poněvadž přinášejí prospěšné plody. Autorita
učitelského úřadu vyžaduje bezvýhradný souhlas, jen pokud jde o dogmata víry, která
jsou zaručena vlastní autoritou Boží. To platí o všech zjeveních, i o zjevení např.
ve Fatimě, La Salettě a jinde.
Spisovatel Franz Werfel, pražský rodák, Žid, ve svém románu „Píseň o Bernadetě“
vypravuje na základě faktů o životě Bernadety Soubirousové a o událostech kolem
zjevení u Massabiellské jeskyně v r. 1958. Dílo napsal r. 1941 krátce poté, co se mu
podařilo uprchnout před hitlerovským nacismem z okupované části Francie.
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Ve chvílích velké tísně slíbil před Massabiellskou jeskyní, že vyvázne-li z nebezpečí
a bude-li mu dopřáno doplout k americkým břehům, napíše toto dílo jako poděkování
za své zázračné zachránění.
„11. únor – den, v němž si církev připomíná zjevení Panny Marie v Lurdech – byl
také zvolen k oslavě významné události: Světového dne nemocných… Světový den
nemocných je velkou připomínkou, abychom znovu objevili důležitou přítomnost
trpících v křesťanském společenství a stále více hodnotili jejich cenný přínos.
Prostému lidskému pohledu se bolest a nemoc mohou jevit jako absurdní skutečnosti:
když se ale člověk dá osvítit světlem evangelia, dokáže vyhmátnout její hluboký
spásonosný význam.“ (Jan Pavel II.)
Světový den nemocných poprvé vyhlásil papež Jan Pavel II. v roce 1992.
Podle liturgického kalendáře připravil Václav Ulrich

11. ÚNOR - SVĚTOVÝ DEN NEMOCNÝCH
Poselství Svatého otce Františka ke Světovému dni nemocných 2018
Mater Ecclesiae: „Ženo, to je tvůj syn.“ … „To je tvá matka.“ A od té chvíle si ji ten
učedník vzal k sobě. (Jan 19,26-27)
Drazí bratři a drahé sestry,
církevní služba nemocným a těm, kteří o ně pečují, musí pokračovat se stále novou
horlivostí ve věrnosti Pánovu poslání. Církev musí následovat velmi přesvědčivý
příklad svého zakladatele a Mistra.
Téma Dne nemocných je v letošním roce převzato ze slov, jimiž se Ježíš, vztyčený
na kříži, obrací na svou matku Marii a na Jana: „Ženo, to je tvůj syn.“ … „To je tvá
matka.“ A od té chvíle si ji ten učedník vzal k sobě.
1. Tato Pánova slova vnášejí světlo do hlubokého tajemství kříže. Kříž nepředstavuje
beznadějnou tragédii, ale místo, na kterém Ježíš ukazuje svou slávu a předává svou
poslední vůli lásky, která se stává základním pravidlem křesťanské komunity a života
každého učedníka.
Ježíšova slova dávají základ mateřskému poslání Panny Marie vůči celému lidstvu.
Maria se má stát především matkou učedníků svého Syna, má pečovat o ně a o jejich
cestu. Mateřská péče o syna nebo dceru obnáší, jak víme, materiální i duchovní
aspekty výchovy.
Nevýslovná bolest kříže proniká Mariinu duši, ale neochromí ji. Naopak, začíná pro ni
jako Ježíšovu matku nová cesta sebedarování. Ježíš na kříži má starost o církev
a o celé lidstvo a Maria je povolána, aby tuto jeho starost sdílela. Když Skutky
apoštolů líčí mohutné vylití Ducha Svatého o letnicích, zároveň ukazují, že Maria
začala plnit svou úlohu v prvním společenství církve. Je to úloha, která nikdy
nekončí.
2. Milovaný učedník Jan představuje církev, mesiášský lid. Má Marii přijmout za svou
matku. Je povolán ji přijmout a kontemplovat v ní vzor učedníka, kontemplovat
mateřské poslání, které jí Ježíš svěřil, poslání s jeho starostmi a plány. Jan má
přijmout matku, která dává život svým dětem, jež jsou schopny milovat podle
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Ježíšova přikázání, a miluje je. Mariino mateřské poslání pečovat o děti je svěřeno
Janovi a celé církvi a je v něm zahrnuto společenství všech učedníků.
3. Učedník Jan, který s Ježíšem sdílel vše, ví, že Mistr chce všechny lidi dovést
k setkání s Otcem. On může svědčit o tom, že Ježíš se setkal s mnoha lidmi
nemocnými jak na duchu, kteří byli plni sebestřednosti, tak i na těle. Všem daroval
milosrdenství a odpuštění, nemocným i fyzické uzdravení, znamení hojného života
v království, kde bude osušena každá slza. Tak jako Maria jsou i učedníci povoláni,
aby se starali jedni o druhé, ale nejen to; vědí, že Ježíšovo srdce je otevřené všem bez
výjimky. Všem musí být hlásáno evangelium o Božím království. Všichni, kdo to
potřebují, mají pocítit křesťanskou lásku, protože jsou to lidé, Boží děti.
4. Toto mateřské poslání církve vůči potřebným a nemocným lidem se v dvoutisícileté
historii církve konkretizovalo v bohaté řadě iniciativ na pomoc nemocným. To je třeba
mít na paměti, jelikož tato péče se uskutečňuje po celém světě i dnes. V zemích, kde
je dostatečně vybudován systém veřejného zdravotnictví, se činnost katolických
kongregací, diecézí a jejich nemocnic zaměřuje – kromě poskytování kvalitní lékařské
péče – na úsilí stavět do středu zájmu zdravotnických zařízení člověka. Vědecká
bádání provádějí v úctě k životu a ke křesťanským mravním hodnotám. V zemích, kde
zdravotnický systém není dostatečný nebo vůbec neexistuje, usiluje církev svou prací
nabídnout lidem v oblasti péče o zdraví co nejvíce. Snaží se předcházet dětské
úmrtnosti a vítězit nad některými velice rozšířenými nemocemi. Zdravotní péči se
snaží poskytovat i tam, kde není schopna léčit. Obraz církve jako „polní nemocnice“,
která přijímá všechny zraněné životem, je velmi konkrétní, protože v některých
částech světa poskytují obyvatelstvu nezbytnou péči pouze misijní či diecézní
nemocnice.
5. Připomínka dlouhé historie služby nemocným je důvodem k radosti pro křesťanské
komunity, zvláště pro ty, které tuto službu poskytují dnes. Je třeba pamatovat
na minulost a z ní získat obohacení. Máme se z ní učit velkodušnosti mnohých
zakladatelů institutů ve službě nemocným až k úplné oběti; vynalézavosti, kterou
přináší láska, nechat se inspirovat mnohými iniciativami v průběhu staletí; úsilím
ve vědeckém výzkumu za účelem nabídnout nemocným nové a věrohodné léčebné
postupy. Toto dědictví minulosti napomáhá dobrému plánování budoucnosti.
Například ochránit katolické nemocnice před rizikem ziskuchtivosti, která celosvětově
usiluje uvést péči o zdraví na trh, a tím z této péče vylučuje chudé lidi. Organizační
inteligence a láska spíše vyžadují, aby byl nemocný respektován ve své důstojnosti,
která vždy zůstane středem léčebného procesu. Toto nasměrování si musí osvojit také
křesťané, kteří pracují ve veřejných strukturách a jsou povoláni, aby svou službou
vydávali dobré svědectví evangeliu.
6. Ježíš zanechal církvi darem svou uzdravující moc: „Ty, kdo uvěří, budou provázet
tato znamení: … na nemocné budou vkládat ruce, a uzdraví je“. Skutky apoštolů
popisují uzdravení prostřednictvím Petra a Pavla. Ježíšovu daru odpovídá úloha
církve, která ví, že má přinášet nemocným stejný pohled plný něhy a soucitu jako Pán.
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Pastorace ve zdravotnictví vždy zůstane nezbytným a základním úkolem, který je
třeba žít s obnovovaným úsilím jak ve farním společenství, tak v nejprestižnějších
zdravotnických střediscích. Nemůžeme také zapomínat na citlivost a vytrvalost,
s nimiž se mnohé rodiny věnují svým dětem, rodičům nebo příbuzným, ať už jsou
chronicky nemocní nebo těžce postižení. Péče poskytovaná v rodině je mimořádným
svědectvím lásky k člověku a je třeba ji podpořit uznáním a vhodnou politikou. Lékaři
a zdravotní sestry, kněží, zasvěcené osoby, dobrovolníci, rodinní příslušníci a všichni,
kdo se věnují péči o nemocné, jsou součástí tohoto církevního poslání. Je to sdílená
zodpovědnost, která obohacuje hodnotu každodenní služby.
7. Marii, Matce něžnosti, chceme svěřit všechny nemocné na těle a na duchu, aby
v nich podpořila naději. Prosíme ji také, aby nám pomohla v přívětivosti k nehybným
nemocným bratřím a sestrám. Církev je si vědoma, že potřebuje mimořádnou milost,
aby mohla dostát své evangelní službě – péči o nemocné. Spojme se v neúnavné
prosbě k Matce Páně, aby každý člen církve žil s láskou povolání ke službě životu
a zdraví. Panna Maria ať se přimlouvá za tento XXVI. světový den nemocných;
ať pomůže nemocným prožívat jejich utrpení ve společenství s Ježíšem a provází ty,
kdo se o ně starají. Všem nemocným, zdravotníkům, dobrovolníkům uděluji z celého
srdce apoštolské požehnání.
Mše svatá za nemocné a zdravotníky v KNTB Zlín bude sloužena v úterý
13. února 2018 v 15.30 hodin v suterénu budovy LDN. Mši bude sloužit
biskupský delegát pro pastoraci nemocných P. Bohumír Vitásek.
Mgr. Jiřina Šenovská

Výsledek Tříkrálové sbírky 2018
v našich farnostech:
Všem dárcům, koledníkům i vedoucím
skupinek upřímné PÁN BŮH zaplať.
Drnovice
Loučka
Slopné
Újezd
Vysoké Pole
CELKEM

14 015,16 172,31 032,32 253,30 427,123 899,-

Dolní Lhota
Horní Lhota
Sehradice

26 560,25 116,34 216,-

CELKEM

85 892,-
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GODZONE
(periodické okénko pro mladé)
Akce na měsíc únor :
2. únor
10. únor
10. únor
17. února

Večer chval v Dolní Lhotě (po mši svaté)
Večer chval v Újezdě (18.00)
Pepův pohár
Putování kříže (protáhne se do měsíce března)

Svatí z kalendáře
Sv. Roman
postavení:
úmrtí:

28. únor
opat
463

Pocházel z Burgundska, z chudé rodiny ve Franche
Comté. Od mládí tíhl ke kontemplativnímu životu
v samotě. Po smrti otce se vydal do Lyonu, aby se
v klášteře opata Sabina seznámil s pravidly řeholního
života a pak odešel do Jurských hor. Tam v údolí Kondat
si postavil pod mohutným fíkovníkem z proutí chatrč
a denně čerpal z duchovní četby. Používal "Poučení pro
poustevníky" od opata Kassiana a "Život otců na poušti."
Rozjímal o životě a utrpení Spasitele a zpíval žalmy.
Také obdělával půdu u svého příbytku a žil asketicky
tím, že se postil a spal jen krátce.
Jeho ovdovělý bratr Lupicín jej později vyhledal a oba se společně modlili i pracovali
ve svornosti a lásce, ač měli velmi odlišné povahy. Roman byl tichý a mírný, Lupicín
zas přísný s nedostatkem vlídnosti. Oba se ale chtěli líbit Bohu.
Ďábel jim kladl úklady a vyvolával soužení, pro která se rozhodli odstěhovat. Na cestě
však byli zahanbeni výtkami jedné ženy, která jim poskytla pohostinství a přiměla je
k návratu. Pověst o nich se začala šířit a následkem toho se k nim přidalo více mužů.
Časem vystavěli klášter, tzv. Kondatské opatství, St. Claude. Roman, jenž byl na sebe
přísný a na jiné laskavý a shovívavý, se stal opatem. Na výtky týkající se mírnosti
odpovídal: "Nikdo nevidíme do lidského srdce, mnohý začal horlivě, ale stal se
vlažným a jiný lhostejný dostoupil vysokého stupně dokonalosti." R. 444 byl
vysvěcen na kněze. Klášter začal být malý pro množství zájemců a tak vystavěli ještě
jeden, v němž se stal opatem Lupicín. Půst se např. vyznačoval tím, že nejen nikdo
nikdy nesměl jíst maso, ale mléko a vejce směli dostat jen nemocní. Roman některé
přestupky řešil mírností, nikoliv vyloučením nehodných, jak někteří naléhali. Lupicín,
se kterým se radil, mu přišel pomoci utvrzovat kázeň a někteří nespokojenci odešli.
Oba bratři přispěli k založení kláštera sester v Braune, kde se stala abatyší jejich
sestra.
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Romanův život byl poznamenán i zázračnou mocí. Např. při jedné pouti ke hrobu
Mauricia přenocoval s jiným bratrem v jeskyni s malomocnými, bez obav je objímal
a malomocenství u nich zmizelo.
Oba opati se stali svatými. Památka Lupicína je 21. března.

Modlitba
Bože, Tys povolal svatého opata Romana, aby následoval Tvého Syna v jeho chudobě
a pokoře, aby svým příkladem ukázal, jak máme žít podle evangelia; pomáhej i nám,
abychom věrni Tvému volání šli cestou, kterou nám Kristus ukázal. 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
V Bibli se často mluví o pokoře. To slovo dnes zní divně, naivně a mnohdy směšně.
A i já během svého života zjišťuji, že hledání skutečné pokory je velmi náročné.
Během jejího hledání mě napadá mnoho znepokojujících myšlenek: Není pokora
něco, co mě brzdí? Není to tak, že když budu pokorná, nikdy se nedočkám
např. povýšení, protože to znamená, že se držím zpátky? Není to tak, že budu-li
pokorná ve vztahu k druhým, tak to znamená, že jsem ochotná vše snášet a budu
otloukánkem, na kterého si každý dovolí? Mohlo by se zdát, že ti, kteří jsou pokorní,
jako by nebyli dostatečně průrazní, jakoby neměli ten pověstný drive nebo tah na
branku, jak se dnes s oblibou říká.
Skutečná pokora ale neznamená, že budeme v tomto světě ztraceni. Neznamená to,
že nemáme jít za naším cílem. Otázkou totiž je, co tím cílem vlastně je. Ocenění
od našeho okolí? Honba za tituly? Dosažení nejvyššího postu v naší práci? Nebo je to
touha jít skutečně po správné cestě, kterou nám ukazuje Bůh? Možná naší cestou není
vše to, co nás v tomto světě láká. Nebudeme-li mít dostatek pokory, nikdy
nenahlédneme, co je naším pravým cílem a úkolem.
„Brýle pokory“ nám umožňují vidět pravdivou skutečnost o nás, o našich dobrých
vlohách a vlastnostech, ale i o našich úskalích. Bůh je dobrý a má s každým z nás
láskyplné úmysly!
A vybízí nás, abychom v pokoře realisticky hleděli na svůj život a na druhé.
Nechme se Bohem vést a dojdeme skutečnému štěstí. On se o nás postará za každých
okolností.
www.vira.cz

Ze světa:

Dublinský arcibiskup varuje před hádkami
a neslušností ve veřejné diskusi
Pluralismus a demokracie neopravňují k umlčování odlišných názorů - Diarmuid
Martin Dublinský katolický arcibiskup Diarmuid Martin varuje před „názorovými
spory“ a „neslušností“ ve veřejné diskusi. Řekl také, že pluralismus a demokracie
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„nikdy neopravňují k umlčování odlišných názorů“. Politika a tvorba spravedlivé
společnosti „nebyla výhradně úlohou státu. „Caesar není Bůh,“ řekl.
Hovořil v kontextu stále se vyostřující debaty o potratech, a ačkoli je výslovně
nezmínil, řekl: „Pravda nemusí vždy ve světě převládnout. Pravda však nepotřebuje
hádky ani neslušnost.“
Pravda „nepotřebuje spin doctory“ (lidi manipulující s veřejným míněním pozn.red.), dodal. Má „svou vlastní sílu, kterou nás může osvobodit. Na polemiky
a spin doctoring na jedné straně by druhá strana neměla reagovat hádkami
a neslušnostmi.“
V kázání při mši svaté v univerzitním kostele v dublinském parku St Stephen’s
Green řekl, že pluralismus „není totéž co sekularismus, ale v současném Irsku
prožíváme svou víru ve společnosti, kde pluralismus může občas zahrnovat zdvořilou,
ale ráznou konfrontaci se sekularismem. Pluralismus a samozřejmě ani demokracie
nikdy neopravňují k umlčování odlišných názorů.“
Je podle něj zajímavé, „jak často se lidé chytí do pasti svých vlastních názorů
a nic jiného je nezajímá. Děje se to v Církvi, v politice, v médiích, ve společnosti.
Zvěst evangelia musí zůstat prosta jakýchkoli ideologií,“ uvedl.
Komunita věřících musí být založena na dvou ctnostech - „musí jednat tak, aby
vedla k lásce a setrvávala v naději,“ řekl.
Skutečnost je taková, že „Bůh je postupně odsouván stranou a muži a ženy žijí,
jako by Bůh neexistoval. Nejedná se o atmosféru nenávisti k víře, ale spíše
o lhostejnost nebo postoj, který toleruje přítomnost Boha v soukromém životě
jednotlivců, ale nikoli v realitě naší společnosti.“
Došlo ke „skutečnému oddělení víry od politiky. Aby bylo možno popřít, že vede
k integralismu, fundamentalismu a falešným utopiím. To však neznamená, že
náboženská víra nemá pro budování společnosti žádný význam,“ řekl.
www.rcmonitor.cz

Citát měsíce
Mnozí slouží Bohu svými činy, ale nedokonalý či zlý úmysl, který při tom mají, ničí
všechen jejich lesk. Pokud se však úmysl dokonale napraví, i skutek se rychle posvětí.
A i kdyby skutek scházel, dobrý úmysl se započítá stejně.
sv. Brigita Švédská

Slovníček
Ciborium
1. Nádoba uzavřená víkem a tvarem podobná kalichu, která slouží k uchovávání
konsekrovaných (proměněných) hostií, uložená v tabernaculu (svatostánku).
2. Dříve se výraz ciborium používal také pro označení baldachýnu neseného
na čtyřech sloupech.
převzato z www.revue.theofil.cz
Připravili Animátoři farností Újezd a Horní Lhota
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10 mýtů o křesťanství ve světle historických faktů

6. Za co vděčí naše civilizace katolické církvi
Kniha amerického historika Thomase E. Woodse Jak katolická církev budovala
západní civilizaci je uvozena slovy: „Zeptáte-li se dnes vysokoškolských studentů,
co vědí o katolické církvi, lze jejich odpovědi shrnout do jednoho slova: ‚zkaženost‘.
Neměla by však jejich odpověď znít spíš ‚civilizace‘?“ Naše civilizace nevznikla nějak
„sama od sebe“ – něco takového předpokládat je jeden z největších omylů,
vycházející z neznalosti vlastních kořenů. Právě katolické církvi vděčíme za většinu
toho, čím naše civilizace vynikla nad ostatní – a také za celkovou humanizaci
společnosti. Vidíme to zvlášť v kontrastu s jinými kulturami.
Západní civilizace dala světu zázraky moderní vědy, blahobyt pramenící
z ekonomiky založené na volném trhu, bezpečnost zakotvenou v zákonech, rovnost
před zákonem, jedinečný smysl pro lidská práva a svobodu, dobročinnost a charitu
jako ctnost, nádherné umění, filozofii zakořeněnou v rozumu a bezpočet dalších darů,
které naše civilizace – nejvyspělejší v lidské historii – bere jako samozřejmost.
Odkud však vyvěrá toto bohatství? Mnohé z něj přebírá od naší civilizace zbytek
světa. Ale odkud se toto bohatství vzalo právě v naší západní civilizaci? Odpověď je
pro neodborníky možná velmi překvapivá: vděčíme za ně z velké části katolické
církvi. Něco nám Církev zprostředkovala od předcházejících kultur – židovské, řecké,
římské. Většinu však sama vytvořila. V pátém a šestém století zaplavili Evropu
„barbaři“ – národy bez písma, které zničily římskou civilizaci i kulturu. V očích
barbarů znamenal zákon jen udržení pořádku, ne nastolení spravedlnosti…
Christopher Dawson píše: „Církev musela zavést zákon Evangelia a etiku Ježíšova
horského kázání mezi lidi, kteří považovali vraždu za nejčestnější čin a pomstu
za spravedlnost.“ Byl to úkol, který zabral řadu staletí! Bohatství předcházející
kultury se prvních šest set let středověku předávalo téměř výhradně v klášterech.
Obrovský vliv klášterů si dnes dokážeme jen stěží představit: jen těch benediktinských
bylo v Evropě v době jejich největšího rozkvětu 37 000! Navíc kamkoliv mniši přišli,
obraceli divočinu v kultivovanou zemi; zabývali se chovem dobytka a polním
hospodářstvím, pracovali vlastníma rukama, vysoušeli bažiny, čistili lesy… Díky nim
se střední Evropa stala úrodnou krajinou. Každý benediktinský klášter byl
zemědělskou školou pro celý region.
Byla to opět katolická církev, která v druhé polovině středověku vytvořila systém
univerzit. Jejich předchůdkyněmi byly katedrální školy u významných biskupských
kostelů. A pak několik staletí – až do novověku – byla Církev hlavním, a většinou
i jediným sponzorem vzdělání – a to v míře, která nemá nikdy předtím obdobu.
Historikové žasnou, jak byla intelektuální debata na středověkých univerzitách
svobodná a neomezená. To vše – sponzorováno Církví – poskytlo rámec vědecké
revoluci na Západě. Dnes již jen málokdo ví, kolik je mezi zakladateli různých
vědních oborů katolických kněží. Často můžeme slyšet, že za právní systém vděčí
Evropa Římské říši. Za mnohé právní zásady jí opravdu vděčíme, a Církev nám je
zprostředkovala, ale římské právo neznalo rovnost lidí před zákonem! Nejvýznamnější
starověký římský právník Ulpianus († asi 228 po Kristu) uvádí, že soudce má vynést
„rozsudek s přihlédnutím k postavení stran a s ohledem na fakta případu“ – soudce
- 10 -

tedy musel zohlednit nejen postavení a bohatství obžalovaného, ale také postavení
a bohatství žalobce.
Teprve křesťanství přináší nový pohled: před Bohem jsou si všichni lidé rovni.
A to se postupně promítá i do právních norem. Dnes je pro nás samozřejmé, že bohatý
a chudý, urozený či neurozený mají před zákonem alespoň teoreticky stejné postavení.
Ale i za tuto zdánlivou samozřejmost vděčí naše civilizace katolické církvi. Také
myšlenka lidských práv (přesněji přirozených práv) a mezinárodního práva se zrodila
na španělských univerzitách 16. století a otcem mezinárodního práva je Francisco de
Vitoria, katolický kněz a profesor. Když Vitoria a další katoličtí filozofové
a teologové viděli, jak špatně Španělé zacházejí s domorodci v Americe, začali
uvažovat o lidských právech a správných vztazích mezi národy. Vytvořili myšlenku
mezinárodního práva a přirozených práv – tak jak je známe dnes. I když bohužel
zvláště v posledních desetiletích jsou pod záminkou tzv. „lidských práv“ přirozená
práva často překrucována a za lidská práva bývají často vydávány i různé zvrácenosti.
Také katolická charitativní činnost byla od samého začátku tak působivá, že to
uznávali i nepřátelé Církve. Pohanský autor Lukian (130–200 po Kristu) s údivem
poznamenal: „Pečlivost, s níž si lidé tohoto náboženství navzájem pomáhají ve svých
potřebách, je neuvěřitelná. K tomuto účelu nepominou nic. Jejich první zákonodárce
jim nasadil do hlavy, že jsou všichni bratři!“ Tím měl na mysli slova Pána Ježíše…
Voltaire, jeden z nejhorlivějších protikatolických propagandistů 18. století, napsal
s obdivem o řeholních sestrách: „Není na světě nic většího než oběť mládí a krásy,
často i urozeného postavení, kterou skládá něžné pohlaví kvůli práci ve špitálech
a ulehčování lidské mizérie, na niž jen pohledět je pro naši delikátnost zneklidňující.
Lidé mimo římské náboženství takto velkorysou charitu napodobují, ale jen
nedokonale.“ A skutečně, veškerá charitativní zařízení mají svůj vzor v charitativní
činnosti katolické církve, která ji nejen začala, ale také více než tisíc let v Evropě jako
jediná vykonávala. Pojďme alespoň na jednom konkrétním případu společně sledovat,
jak „charitas“ – křesťanská láska – postupně měnila svět. Tak možná nejlépe
pochopíme, jaký by svět byl, kdyby mu tento důležitý prvek chyběl… Nejstarší
církevní historik Eusebius Pamphili (nebo též Eusebius z Césareje, autor spisu
Církevní dějiny z počátku 4. století) zažil na vlastní kůži pronásledování křesťanů,
o kterém píše: „…výnos vydaný proti nám byl zveřejněn v každé provincii.
Z lidského hlediska vzal nám veškerou naději…“ (Eusebius: Církevní dějiny IX,7).
Bylo to poslední a nejkrutější pronásledování, jaké křesťané během prvních tří set let
existence Církve v Římské říši zažili – než dostali v roce 313 od císaře Konstantina
možnost svobodně se hlásit ke své víře. O to působivější je Eusebiovo svědectví
o chování křesťanů k pohanům, kteří je pronásledovali. Stalo se to v době, kdy během
pronásledování vypukl hlad a mor: „Mor zachvacoval celé rodiny, které nemohl zničit
hlad, poněvadž měly ještě zásoby potravin. Takto umíralo zcela náhle mnoho
bohatých – místodržící, velitelé vojsk a tisíce jiných hodnostářů –, jako by je úmyslně
hlad přenechal moru. Všude bylo plno nářku. Dokonce dvě i tři mrtvoly bylo možno
vidět současně vynášet z jednoho a téhož domu. Všestranná ochota křesťanů,
pramenící ze zbožnosti, se tehdy ukázala všem pohanům v nejkrásnějším světle.
Vždyť oni jediní v tolika a v tak velkých útrapách prokazovali skutkem svůj soucit
a lásku k lidem. Jedni každý den ošetřovali nemocné a pohřbívali mrtvé. Těch bylo
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mnoho a nikdo se o ně nestaral. Jiní shromažďovali vyhladovělé z celého města na
jedno místo a rozdělovali jim chléb. Když to vešlo všeobecně ve známost, velebili
(pohané) Boha křesťanů a doznávali, že křesťané jsou opravdu zbožní a bohabojní
lidé, poněvadž to dokázali skutkem.“ Nepřekvapuje, že i základní principy západní
morálky byly rozhodujícím způsobem utvářeny katolickou církví. Mnoho
z nejdůležitějších principů západní mravní tradice je odvozeno z jedinečnosti lidské
osoby a posvátnosti života – protože pro křesťany je život Boží dar. Dnes se také tento
základní předpoklad o posvátnosti života v západní civilizaci vytrácí. Nehrozí nám
pak ale návrat k barbarství? Nezačal již?
Dle knihy: Dějiny, jak je možná neznáte - připravil Vojtěch Chupík

Z pamětní knihy farnosti Horní Lhota.
Náboženské poměry dle zaznamenání P. Josefa Černého, faráře v Horní Lhotě
v letech 1942 – 1949
Poslední zápis ve farní kronice z roku 1949 vyvolal u mne četné myšlenky
a názory, které byly již dříve vysloveny a formulovány a které mají i dnes svoji
vypovídající hodnotu. Dovolím si některé v úvodu citovat: „Všechny dobré zásady
jsou již napsány. Nyní ještě zbývá uskutečnit je.“ (Blaise Pascal, 16. století,
francouzský matematik a filozof). Později, v 19. století, podle Arnolda Ruga říkával
Marx Heinovi: „Vykašli se na to věčné naříkání nad láskou a ukaž lyrickým poetům,
jak by se to mělo dělat „bičem“. Ale právě toho biče se Heine obával: „(Socialistická)
budoucnost smrdí knutou, krví, bezbožností a bičem a zase bitím. Když pomyslím
na dobu, kdy tito temní ničitelé všeho tradičního dosáhnou mocí, zachvacuje mě děs
a panika“. Heine zavrhl zatvrzeného Marxe, jednoho z těch, kteří „na místo Boha,
v kterého nevěří, dosadí sami sebe“. Pod vládnutím si představoval, že do čela
revoluce se postaví elitářská inteligence, která prostudovala texty a porozuměla
zákonitostem dějin. Ta vytvoří „vedení“, vládnoucí třídu. Podle Marxe bude
proletariát, „nemajetný lid“, pouhým nástrojem a bude muset poslouchat. Díval se na
něj stejně jako kdysi Ezdráš Písař (učenec v Jeruzalémě 5. stol. př. Kr.). Marx nikdy
nevkročil do továrny, a když mu Engels navrhoval, že ho do nějaké zavede, odmítl.
(Dějiny židovského národa – P. Johnson)
„Velikost národa ale závisí na jeho schopnosti poučit se z vlastních traumat.
Existují velké národy? Je příliš pozdě na to, abychom se z traumat naší státní
existence poučili jako Čechoslováci. Poučme se alespoň jako Evropané!“ (Václav
Bělohradský, K nedožitým 90tinám Československa).
„Jediná věc, která vše ospravedlňuje, je láska. Mám neodbytný pocit, že pokud
budeme pokračovat v tom, co děláme, míří naše planeta ke konci. Pokud se všichni
nesmíříme – a to i napříč náboženstvími a rasami – planetu zničíme.“ (Robert Hossein
alias Hrabě Geoffrey de Peyrac: Víra mě dostala – Kat. týd. 2017/VII).
Ad farní kronika LP 1949 – tzv. „církevní zákony“ literaturou takto označované
z r. 1949 byly pouze dva z nich (217 a 218/1948 Sb.); další byly vládními nařízeními.
Podle zákona 218/1949 Sb. v §7 se stanoví, že duchovní může svůj úřad vykonávat,
má-li k tomu státní souhlas, mohl být kdykoliv odebrán, býval poskytován jen
pro jednu obec, max. okres. V případě poutí, výpomoci při zpovídání či pohřbu v jiné
farnosti apod. musel dotyčný kněz žádat patřičného církevního tajemníka o povolení
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k náboženským úkonům mimo svoje působiště... Trestný čin byl spáchán již ve chvíli,
kdy duchovní kterékoli církve, který v danou chvíli neměl státní souhlas, kdekoli
v soukromém bytě vykonal náboženský úkon, např. sloužil mši. Vládní nařízení
č.219/1949 Sb. o hospodářském zabezpečení církve římskokatolické státem
z 18.10.1949 řešilo otázku platů, výuky náboženství atd. Platová otázka – nový plat
duchovních měl nahradit veškeré příjmy plynoucí z odebraného majetku (převážně
selského hospodářství) a z kogruy (círk.práv.) - dř. nejnižší příjem duchovního
ve veřejné duchovní správě zajištěný zákonem. Biskupové sami rozhodli plat
nepřijmout, ale kněze k podobnému úkonu nenabádali.
Státní úřad pro věci církevní zříz. zák. č. 217/1949 Sb. - do jeho působnosti
náležela řídící činnost ve všech církevních a náboženských věcech. V čele úřadu stál
přednosta – do r. 1950 jím byl ministr spravedlnosti A. Čepička, do r. 1953 Zd.
Fierlinger atd. Na Slovensku byl zřízen Slovenský úřad pro věci církevní, který řídil
pověřenec určený vládou. Nejprve jím byl Gustáv Husák do dubna 1950 a další.
(Katolická církev v ČSL 1945 – 89 S. B. - J. H.)
Tyto předchozí řádky mají určitou souvztažnost s následujícím posledním
neukončeným kronikářským záznamem starostlivého hornolhotského faráře P. Josefa
Černého z r. 1949. Píše:
Pro duchovního právce v Horní Lhotě znamenal závěr tohoto roku velkou
nepříjemnost. Přinesla je s sebou tragická smrt Al. Bartoše z Dolní Lhoty. Byl přejet,
když řídil traktor a zastavil za přítmí na kolejích, vlakem v Kvítkovicích. Jeho bratr
z Dolní Lhoty Jan Bartoš přišel vyjednávat pohřeb se svým synovcem Odehnalem.
Protože pak byl nebožtík rozloučen a znovu civilně sezdán, farář odepřel církevní
pohřeb. A to byl kámen úrazu. Šli tedy na stanici SNB a telefonicky hlásili věc
do Val. Klobouk na okres. V neděli měl být pohřeb. O udání se farář dověděl teprve
až v sobotu večer o ¾ na 9. Byl překvapen návštěvou dvou členů SNB z Val. Klobouk
za doprovodu zdejšího vrchního. Nastalo vyšetřování čili hádka, nadávky na Vatikán
a „zastaralé“ církevní zákony atd. Konečně se uvolil farář, že nebožtíka pochová
s poznámkou „pod nátlakem“. Na pohřeb se dostavili opět dva členové sboru národní
bezpečnosti. Muži z celé farnosti, jak jsem se dověděl po pohřbu, měli ten den
pohotovost, protože se dalo čekat, že k něčemu dojde. Zúčastnili se tedy pohřbu.
Pohřební obřady byly beze mše sv. a po pohřbu pak byly dozvuky na faře.
Nezapomněli ovšem na farské kuchařky atd. a nezůstala ušetřena ani památka mého
předchůdce, který jak bylo již zde zapsáno, tragicky skonal. Zdá se, že celá záležitost
však ještě není u konce. Nasvědčují tomu hlasy, že „farář musí pryč“. To ukáže příští
rok. Tohoto roku nešťastně též zahynul 31. srpna Cyril Váňa z Horní Lhoty, 20tiletý
syn cestáře. Neovládal jízdu s traktorem a sjel s ním ze silnice do příkopu naproti
„Boháčovy hájenky“. Traktorem byl zavalen a usmrcen.
Dodatečně budiž poznamenáno, že nová dlažba v kostele z roku 1948 stála 27.000
Kčs. Přitom nejsou počítány nádenické práce a cement i písek, jež věnovali a vykonali
farníci zdarma. V tomto roce dočkalo se děkanství pozlovské vlastního děkana. Stal se
jím spolužák faráře v Horní Lhotě vdp. Jan Ryšavý, farář v Luhačovicích. Nejmladší
děkan v arcidiecézi Olomoucké! Před jeho jmenováním vedl děkanský úřad děkan
z Uherského Brodu.
Vladimír Měřínský
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MYŠLENKY NA MĚSÍC ÚNOR
PAPEŽ FRANTIŠEK
PROMLUVY Z ARGENTINY
Vydalo Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří 2013
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18.

Bůh se vždy ujímá iniciativy a nechce, aby někdo zůstal vyloučen. Klepe
na dveře našeho srdce.
Jako Dobrý pastýř je Ježíš ten jediný, kdo o nás pečuje za cenu vlastního života.
Víra předpokládá rozhodnutí zůstat s Pánem, žít s ním a sdílet se o něm s bratry.
Když otevřeme dveře srdce jako učedníci v Emauzích a požádáme Ježíše, aby
s námi zůstal, sám nás povede k pochopení důvodů, proč věřit, abychom později
mohli vyjít a hlásat je ostatním.
Prosme Boha, aby nás učinil vnímavými k vnuknutím a novým podnětům
Ducha.
Ježíš tě nenutí být křesťanem. Ale jestliže říkáš, že jsi křesťan, musíš věřit, že
jen Ježíš má veškerou moc obnovit svět, obnovit tvůj život, obnovit tvou rodinu,
obnovit společnost, obnovit všechny.
Vyznávat víru ústy znamená žít ji v srdci a ukazovat ji na skutcích; jde o veřejné
svědectví a veřejný závazek.
Překročit práh víry předpokládá necítit se zahanbeně za to, že máme srdce dítěte,
které stále věří v nemožné, a proto může žít v naději.
Dobrý křesťan se pozná podle toho, když uznává, že je hříšník.
Boží moc je tak veliká, je větší než moc, kterou projevil při stvoření světa. Je to
moc, kterou nám odpouští, ale potřebuje, abychom mu otevřeli srdce, aby mohl
se svým milosrdenstvím vstoupit a odpustit nám.
Umění naslouchat je velká milost.
Dělat pokroky pro křesťana neznamená povýšit v zaměstnání, získat dobrou
pověst, těšit se vážnosti. Dělat pokroky pro křesťana znamená sloužit.
Překročit práh víry znamená oslavovat život, nechat se přetvářet, protože jsme se
stali jedno s Ježíšem v eucharistii slavené ve společenství, a odtud se vydáváme
rukou i srdcem pracovat na velkém projektu Božího království.
Máme být člověkem, který naslouchá, co lidé potřebují, ale ne proto, aby
někomu ublížil, nebo to šel říct dalším, ale aby všechny stížnosti předal Pánu.
Prosme dnes Ježíše, aby nám otevřel srdce, aby do něj vstoupilo Boží
milosrdenství.
Pokud nedůvěřujeme Ježíšově moci jako jediné spáse, jako jedinému, kdo může
udělat něco nové, jsme falešní křesťané.
Lidská bytost je volána k setkání s druhým, k soužití s rozdílným, k přijetí
druhého a zároveň k přijetí od druhého.
Ježíš nám posílá svého Ducha, aby všechno obnovoval. Jedině Ježíš je schopen
začít všechno nanovo, obnovit život.
- 14 -

19. Náš Otec naslouchá pocitům, jež zakoušíme, když si vzpomeneme na své blízké,
když vidíme víru ostatních a jejich potřeby, když si vzpomeneme na všechno
krásné a smutné, co se nám tento rok přihodilo. Bůh nám naslouchá.
20. Svatí jsou jako Boží uši, každý pro jinou potřebu. A také my můžeme v tomto
smyslu být svatí, být Božím sluchem ve své rodině, ve svém bydlišti a na
pracovišti.
21. Milosrdenství vytváří největší blízkost, blízkost tváří, a jelikož chce skutečně
pomáhat a najít opravdový lék, hledá pravdu, která nejvíc bolí – pravdu hříchu.
22. Láska daná zdarma je kvasem, který uvádí v pohyb všechno dobré a přetváří zlo
v dobro, problémy v příležitosti.
23. Ježíš má moc silou Ducha svatého obnovit srdce. Musíme tomu věřit.
24. Krev mučedníků je semenem křesťanů.
25. Bůh nám dává vždycky pocítit, že ví, že jsme zde, a slibuje nám setkání na
hlubší úrovni, v němž jsme hlavní postavou přátelství s ním. Ve vztahu přátelství
jsme vždy hlavní postavou.
26. Ježíš nám říká: „Chci přijít na návštěvu do tvého srdce, prosím tě, aby mě přijal
v eucharistii.“
27. Jestliže chybí láska, chybí prostor pro život. Bez lásky existuje jen egoismus,
člověk se uzavírá do sebe a hýčká jen sám sebe. Tím nejhorším nejsou negativní
faktory civilizace, ale nečinnost dobrých.
28. Postní doba nás učí obrácení, které tryská z vděčnosti Bohu za všechno, co nám
daroval, co pro nás koná a bude konat ve světě, v dějinách a v našem osobním
životě.
Myšlenky byly sestaveny v Pastoračním domě Velehrad v Itálii
ve spolupráci s Arcibiskupským gymnáziem v Kroměříži.

Má nemoc a utrpení nějaký smysl? Nemá, ale může mít.
(Úvaha ke světovému dni nemocných 11.2.)
Ve skautu jsem se jako malý kluk naučil (údajné) indiánské názvy pro jednotlivé
měsíce roku. Vycházely z indiánské zkušenosti s přírodou a životem. Únor byl
nazýván "měsícem smrti" (jinde "měsíc hladu"). Pamatuji si, jak mě jako malého
kluka fascinoval znak tohoto měsíce: lebka se
zkříženými kostmi. Uběhlo několik let (resp.
desetiletí), které i mně, jako každému člověku,
nadělily nějaké osobní i zprostředkované
zkušenosti se životem, nemocí, bezmocí, smrtí.
Jeví se mi jako vhodné, že za datum
světového dne nemocných byl zvolen právě
11. únor. Tedy období vrcholící zimy, kdy je
organismus po zimě vyčerpaný a více zranitelný (alespoň na severní polokouli).
Zároveň je 11. únor svátkem „Panny Marie z Lurd“, kde se setkávají nemocní z celého
světa.
„Světový den nemocných“ připomíná utrpení a nemoc jako všudypřítomnou
veličinu lidského života. Veličinu, se kterou si ani jako křesťané mnohdy nevíme
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co počít. Proto ji někdy podvědomě ze své mysli buď vytlačujeme, nebo „z nouze
děláme ctnost“ – prohlašujeme utrpení jako od Boha seslané k naší nápravě.
Utrpení a nemoc jsou ale zlem, proti kterému vystupoval i Ježíš. Není tedy Božím
záměrem, aby člověk trpěl. Trápení do světa vstoupilo až odloučením člověka
od Boha! Pravdou ale je, že až právě v utrpení, nemoci a slabosti mnohdy člověk
zahlédne důležité a podstatné věci. Zahlédne pravdu o sobě, svých blízkých
i o podstatě života. Jedině v tom může mít – a asi má utrpení svůj zprostředkovaný
význam. Asi až v utrpení lze pochopit i to, že Kristus se nám připodobnil ve všem, že
šel před námi až k bráně smrti, kterou svým vzkříšením otevřel.
Pro nás:
Máme tedy naději!
převzato z www.pastorace.cz

Trpí-li druhý člověk,
to nejlepší, co pro něj můžeme udělat, je být mu nablízku a láskyplně
naslouchat.
(Michel Salamolard)

V čem pro nás může být smysl postní doby?
Čím můžeme naplnit příštích čtyřicet dní?
V čem pro nás může být smysl postní doby?
Život křesťana obsahuje tři základní vztahy: vůči Bohu - vůči bližnímu - k sobě samému.
A tyto vztahy (stále) potřebují ozdravění. To ale
nezačne zřejmě tím, že si zarputile (pouze) něco
odřeknu a budu stále myslet na to, jak mi to
chybí. Začátek ozdravování, obnovy, může být
v tom, že se pokusím v postě svůj život
zjednodušit, oprostit od mnohých přítěží... Budu
jej oprošťovat od toho, co je přebytečné a zbytečné, i když to jinak považuji (nebo se
to považuje) za normální. Měl bych se tak stát volnějším. Ale to ovšem nestačí.
Mluvili jsme o třech základních vztazích, které je třeba ozdravovat. A kvůli tomu
je třeba nejprve vzít Boha, bližního i sebe vážně. Vypadnout z mnoha schémat
a automatismů života a lépe pochopit, kdo je Bůh, kdo je bližní, kdo jsem já - a jaké
jsou před Bohem a podle Boha oprávněné požadavky každého z těchto tří
jmenovaných. To vlastně znamená znovu odkrývat řád Boží, v němž má Bůh, bližní
i já sám své místo. Hřích totiž tento řád zatemňuje a převrací a já se tedy mám
pokoušet skrze Krista znovu "správně vidět". To "správně" se zřejmě také bude krýt se
základním Božím postojem vůči člověku a současně s největší lidskou schopností s láskou. S láskou vůči člověku i Bohu.
Můžeme tedy říci, že půst má být dobou oprošťování se od zbytečného, dále dobou
pravdy a dobou lásky. Rozhodně ne dobou agrese - ani vůči bližnímu, kterého bychom
trestali místo sebe, ani vůči sobě samotnému. Agrese roste z pocitu nesnesitelnosti,
a to buď nesnesitelnosti bližního pro nás, nebo z nesnesitelnosti sebe sama. Ale Bůh
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nás snáší - nás osobně i každého z bližních, a tak je jisté, že i my se máme pokusit
o podobné... Modlitba, půst a almužna jsou prastaré křesťanské postní praktiky.
Mohou být i pro nás vhodnými nástroji - ale ne cíli! Modlitba jako cesta k bytí
s Otcem a k přeorganizování našeho života podle Boha. Tedy modlitba, která nás
s Otcem spojuje a která skýtá možnost vše důležité v našem životě s ním probrat,
přezkoumat před jeho tváří. A v neposlední řadě modlitba jako projev lásky
k bližnímu, tedy modlitba za vlastní i cizí, za známé i neznámé lidi, kterým tato služba
může prospět.
Půst zdaleka není jen odepřením si jídla. Půst jako zřeknutí se čehokoliv, co je
v mém životě postradatelné, zbytečné nebo překážející. A půst jako zřeknutí se toho,
co je pro mne postradatelné a co může obohatit potřebného bližního. A to jsme
u třetího bodu - u almužny. Je to slovo dnes cizí. Ale i dnes je nerovnost mezi lidmi.
Je to jak nerovnost ekonomická (nemocní, důchodci, lidé s nižším vzděláním, rodiny
s dětmi), tak nerovnost co do pocitu štěstí, užitečnosti, lidských kontaktů. Dávat sebe,
svůj čas, zájem, trpělivost těm, kteří to potřebují, počínaje od vlastních dětí, manželů,
rodičů, až po lidi osamělé, nešťastné, trpící, únavné, to je také almužna.
Postní doba není dobou chmurného odříkání, ani dobou neustálého přemítání nad
utrpením Páně, i když to mnohdy křížové cesty a postní písně navozují. Přečteme-li si
v misálu liturgické texty postních nedělí, uvidíme, že jde spíš o dobu prohloubení,
obnovy, přibližování se k Otci skrze Krista, který k nám v Písmu mluví. Je to doba
vytrvalé, ale radostné práce, která by měla vyústit v našem smíření s Bohem
a v obnově křestního slibu v liturgii Velké noci.
P. Aleš Opatrný
Převzato z www.pastorace.cz

Pořad bohoslužeb v únoru - farnost Újezd
1. února : Čtvrtek
17.00 Dr.:
Ferie
2. února : Pátek
15.30 Új.:
Svátek Uvedení Páně
17.30 Sl.:
do chrámu
První pátek v únoru
7.00 Új.:
3. února : Sobota
16.00 Lo.:
Sv. Blažeje, biskupa
a mučedníka
4. února : Neděle
5. neděle v mezidobí

5. února : Pondělí
Sv. Agáty, panny
a mučednice

7.00
8.15
9.40
11.00

Új.:
Sl.:
Új.:
Dr.:

15.30 Új.:

Za děti, které půjdou k prvnímu sv. přijímání
a jejich rodiče
Za + Františka Münstera, rodiče z obou stran,
duše v očistci a dar zdraví pro živou rodinu
Mše sv. se svatoblažejským požehnáním
Za + manželku Martu, dva bratry, sestru, dar
zdraví pro celou živou rodinu Liškovu, Zichovu
a duše v očistci
Za + Vlastu Struškovu (výroční mše sv.)
Za farníky
Za + Annu Hlavičkovu (výroční mše sv.)

AM

SJ

KA
SV
ŠF
SJ

Za + Zdeňka Šafaříka, rodiče z obou stran, dar
zdraví, Boží požehnání a ochranu Panny Marie
pro celou živou rodinu
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SJ

6. února : Úterý
Sv. Pavla Mikiho

17.00 Dr.:
15.30 Új.:

7. února : Středa
Ferie
17.30 Sl.:
8. února : Čtvrtek
Ferie

15.30 Új.:

17.30 Sl.:
16.00 Lo.:

Sv. Scholastiky, panny

18.00 Új.:
7.00 Új.:
11. února : Neděle
6. neděle v mezidobí

8.15 Sl.:

Panny Marie Lurdské

9.40 Új.:
11.00 Dr.:

12. února : Pondělí
Ferie

15.30 Új.:

13. února : Úterý
Ferie

17.00 Dr.:

6.30 Új.:
14. února : Středa
15.30 Új.:
POPELEČNÍ
STŘEDA
17.00 Dr.:
Začátek postní doby
18.30 Sl.:
Den přísného postu
Sv. Valentina, biskupa
15. února : Čtvrtek
Ferie

17.00 Dr.:
15.30 Új.:

16. února : Pátek
Ferie

AM

17.00 Dr.:

9. února : Pátek
Ferie
10. února : Sobota

Za + rodiče Stružkovy, syna, dceru, tři zetě,
vnuka, vnučku a Boží požehnání pro živou rodinu
Za + Stanislava Greschnera (k nedožitým 70.
narozeninám), rodiče Greschnerovy, rodiče
Plškovy, duše v očistci a dar zdraví pro živou
rodinu
Za + P. Františka Petrů, jeho rodiče, sourozence,
příbuzné a duše v očistci

17.30 Sl.:

Za + Aloise Burianka, jeho rodiče, rodiče
Kořenkovy, Františka Bartoše, Stanislava
Burianka, Boží pomoc a ochranu Panny Marie
pro živou rodinu
Za scholu a ministranty ze Slopného
Za + Štěpánku a Františka Andrysovy a jejich
sourozence
Večer chval
Za +Františka Pavelku, dvoje rodiče, dva syny,
vnuka Rostislava, Janu Kostílkovou a Boží
pomoc pro živou rodinu
Za Františka Kozubíka, rodinu Esterkovu a dar
zdraví za živou rodinu
Za farníky (sv. křest)
Za + Františka Ovesného, syna Miroslava,
Stanislava, rodiče, stařečky, nemocné dítě, duše
v očistci a Boží pomoc a ochranu Panny Marie
pro živou rodinu
Za nedožitých 70 let manžela Josefa Ďulíka,
rodiče Drgovy, Milana Špotáka, Josefa Drgu,
nemocnou osobu a Boží požehnání živou rodinu
Za + Emílii a Jana Častulíkovy, jejich rodiče, +
rodinu Častulíkovu, Šulákovu, Frýželkovu a Boží
ochranu pro živou rodinu
Bohoslužba slova s udělováním popelce
Za živé a mrtvé členy rodiny Zvonkovy a
Kráčalíkovy
Za dvoje + rodiče Váňovy, jejich vnuka, duše
v očistci, dar zdraví a pomoc Boží pro živou
rodinu
Za + Janu Machů (výroční mše sv.)
Za + Boženu a Ludvíka Zvonkovy, její + rodiče,
duše v očistci a živou rodinu
Za + Josefa Machů, zetě Aloise, dvoje rodiče,
rodiče Váňovy, na poděkování Pánu Bohu za 60
let života s prosbou o Boží požehnání pro živou
rodinu
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KA

AL
SJ
KA
OS

ŠF

KA
SJ
RZ
MJ

KA

17. února : Sobota
Ferie
18. února : Neděle
1. neděle postní

19. února : Pondělí
Ferie
20. února : Úterý
Ferie

16.00 Lo.:
7.00 Új.:
8.15 Sl.:
9.40 Új.:
11.00 Dr.:
15.30 Új.:

15.30 Új.:

22. února : Čtvrtek
Svátek Stolce
sv. Petra

17.30 Sl.:
17.00 Dr.:
15.30 Új.:

23. února : Pátek
Sv. Polykarpa,
biskupa a mučedníka
24. února : Sobota
Ferie

17.30 Sl.:

16.00 Lo.:
7.00 Új.:

25. února : Neděle
2. neděle postní

Za + Josefa Ovesného (výroční mše sv.)
Za Antonína a Ludmilu Belžíkovy, rodiče z obou
stran a duše v očistci
Za + Františka Strušku (výroční mše sv.)
Za + Marii Žabkovu (výroční mše sv.)
Za + rodiče Novotné, Bodlákovy, dva syny
Františka a Josefa, strýce Josefa Bodláka,
sestřičku Makrinu Bodlákovu, dar zdraví pro živé
rodiny

AL
SJ
KA
OS
SJ

17.00 Dr.:

21. února : Středa
Ferie
Sv. Petra Damianiho

Za farníky

8.15 Sl.:
9.40 Új.:

Sbírka Haléř
sv. Petra
11.00 Dr.:
26. února : Pondělí
Ferie

15.30 Új.:

27. února : Úterý
Ferie

17.00 Dr.:
15.30 Új.:

28. února : Středa
Ferie
17.30 Sl.:

Za Františku a Karla Kostkovy, stařečky z obou
stran, rodiče Hověžákovy, Vojtěcha Kořenka
a dar zdraví pro živé rodiny

ŠF

Za zemřelé rodiče Manišovy, dceru Marii a Boží
požehnání pro živou rodinu
Za + Stanislava Dorničáka, jeho rodiče, bratra,
švagrovou, za rodiče Macíkovy, 2 syny a Libuši
Macíkovou, Boží požehnání pro živou rodinu
Za zemřelé rodiče Gjondlovy, Emílii Raškovu,
živou a zemřelou rodinu Gjondlovu a Hlavoňovu
a duše v očistci.
Za + dceru Danu Sláčíkovu, manžela Ludvíka,
dvoje rodiče, duše v očistci a Boží požehnání pro
živou rodinu
Za Františka Kráčalíka, rodiče Kráčalíkovy,
ochranu boží, dar zdraví pro živou rodinu a duše
v očistci
Za farníky
Za + rodiče Čechovy, Čevelovy, jejich +
sourozence, Boží pomoc a ochranu Panny Marie
pro živou rodinu
Za zemřelou Annu Vašičkovu, její zemřelé rodiče
a zemřelou Annu Šašinovu
Za rodiče Stružkovy, Antonína Fojtíka, prarodiče
a živou rodinu
Za rodiče Annu a Miroslava Opravilovy,
prarodiče, tetu Ludmilu, strýce Josefa a Boží
pomoc pro živou rodinu
Za + Josefa Mikulku, Vlastu Mikulkovu, dceru
Lenku, rodiče Mikulkovy, syna Stanislava s
manželkou a dceru Marii a Boží požehnání pro
živé rodiny
Za + rodiče Mozgvovy a za + manželku
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SJ

KA
SV
ŠF
SJ

KA

ŠF

Pořad bohoslužeb - farnost Horní Lhota
1. února: Čtvrtek

16:00 HL

2. února: Pátek
Svátek Uvedení Páně
do chrámu;
1. pátek v únoru

16:00 HL

Za děti, které půjdou k 1. svatému přijímání
a za jejich rodiče

17.30 DL

Za děti, které půjdou k 1. svatému přijímání
a za jejich rodiče

8.00 DL

Za členy živého růžence z Dolní Lhoty

3. února: Sobota
1. sobota v únoru;
Památka sv. Blažeje, bisk.
a mučedníka

17:30 HL

Za * a + farníky

9:00 HL

Za + Josefa Šimonů a za celou * rodinu

10:30 DL

Za + Františka a Ludmilu Malotovy, syna, rodiče
Masařovy s prosbou o ochranu pro celou rodinu

17:00 SE

Mše svatá a mariánské večeřadlo (P. Jaroslav Stříž)

8. února: Čtvrtek

16:00 HL

Za + Vlastimilu Zelinkovu, manžela, syna Václava
a za celou * rodinu

9. února: Pátek

17.30 DL

Na poděkování za 65 let života s prosbou
o dar zdraví, požehnání pro celou rodinu

10. února: Sobota
Adorační den farnosti;
Památka sv. Scholastiky,
panny

8.00 DL

Za * a + farníky

4. února: Neděle
5. neděle v mezidobí
5. února: Pondělí
Sv. Agáty, panny a mučednice

6. února: Úterý
7. února: Středa

11. února: Neděle
6. neděle v mezidobí;
Světový den nemocných

9:00 SE
17:30 HL

Na poděkování za 55 let společného života,
ochranu a pomoc pro celou * rodinu

9:00 HL

Za všechny nemocné, za posilu a za jejich
uzdravení

10:00 DL

Za všechny nemocné, za posilu a za jejich
uzdravení

18:00 SE

Za všechny oběti holokaustu, zvláště z naší země,
s prosbou, aby se podobné tragedie už nikdy
nemohly opakovat a za pronásledované křesťany
na celém světě

16:00 HL

Za milosti potřebné k dobrému prožití postní doby

17.30 DL

Za milosti potřebné k dobrému prožití postní doby

12. února: Pondělí

13. února: Úterý
14. února: Středa
Popeleční středa
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15. února: Čtvrtek

16:00 HL

Za všechny nemocné, hladové a trpící s prosbou
o dar odpuštění všech hříchů a dar věčné spásy
pro všechny lidi

16. února: Pátek

17.30 DL

Za + Aloise Žáčka, Jolanu Mičkovu,
duše v očistci a požehnání pro * rodiny

17. února: Sobota

17:30 HL

Za * a + rodinu Schovajsovu a Šustkovu

9:00 HL

Za + Josefa Dočkala, rodiče s prosbou o dar zdraví
a požehnání pro * rodinu

10:00 DL

Za + Františka Petráše, 2 sestry, jejich rodiče,
2 zetě, pomoc a ochranu Panny Marie pro * rodiny

22. února: Čtvrtek
Svátek Stolce sv. Petra,
apoštola

17.30 HL

Za + rodiče Záhorovské, syna Františka, celou
+ rodinu; za + rodinu Fiedorovu, duše v očistci,
za dar zdraví, víry a požehnání pro celou * rodinu

23. února: Pátek

17.30 DL

Za + Bohumila Hubáčka, rodiče, bratra
a za celou + rodinu

24. února: Sobota

17.30 HL

25. února: Neděle
2. neděle postní

9.00 HL
10.30 DL

26. února: Pondělí

18:00 SE

Za + Josefa Zábojníka, jeho rodiče a sourozence,
dar zdraví a požehnání pro celou * rodinu
Za * a + farníky
Za + Marii a Ludvíka Masařovy, + rodinu,
duše v očistci, požehnání a ochranu Panny
Marie pro * rodiny
Za + Františka a Františku Machů, jejich rodiče,
duše v očistci a pomoc pro * rodiny

18. února: Neděle
1. neděle postní

19. února: Pondělí
20. února: Úterý
21. února: Středa

27. února: Úterý
28. února: Středa
Z nepředpokládaných důvodů může v tomto rozpise dojít ke změnám. Sledujte proto týdenní rozpis!

Zprávy a informace
Manželské večery
Centrum pro rodinu Valašské Klobouky zve manželské páry na kurz Manželské
večery, který začne 12. února 2018 v Pastoračním
domě ve Valašských Kloboukách. Kurz je určen pro
všechny manžele, bez rozdílu délky manželství.
Jedná se o 8 večerů, je však možné se přihlásit jen
na první večer, a pak se rozhodnout, zda pokračovat
dál. Cena celého kurzu je 2000,- Kč za pár. Přihlásit
se je možné na adrese: cprvalasskeklobouky@ado.cz
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K církevním restitucím
Tiskové středisko České biskupské konference zveřejnilo na svém webu vyjádření
generálního sekretáře ČBK P. Stanislava Přibyla, který reaguje na rozhodnutí vlády
ze dne 10. ledna 2018 podpořit komunistický návrh na zdanění částečného
majetkového narovnání, tzv. církevních restitucí:
Ke snahám o zdanění není žádný důvod.
Tzv. církevní restituce v současné
podobě zákona a podepsaných smluv
jsou výhodné pro stát a společnost.
Opakovaně jsme prokázali, že nejsou
nadhodnocené, a každý se o tom může
přesvědčit na našem webu cirkev.cz
V neposlední řadě zdůrazňujeme, že
podepsané smlouvy se mají v právním
státě ctít. Pokus vynucovat korekci
smluvně garantovaného právního stavu
bez toho, že by se s druhou stranou
jednalo, je deformací právního prostředí; kvalita tohoto prostředí pak vypovídá
i o kvalitě demokracie.
Část tzv. restitucí v podobě náhrady za historický majetek, který nemůže být církvím
v ČR vydán, není žádný dar či něco podobného. Je to částečná náhrada za komunisty
zabavený majetek určený k obživě kněží a řeholníků v tehdejším Československu.
Komunističtí předkladatelé návrhu se tímto pokusem o zdanění údajně snaží
o spravedlivou podobu tzv. církevních restitucí. Jejich posuzování toho, co je
spravedlivé a nespravedlivé, dle nás nestojí na reálných faktech a nemá žádnou oporu
plynoucí z historie či snahy o dosažení kompromisu mezi nápravou prokazatelných
křivd a možnostmi státního rozpočtu.
ThLic. Stanislav Přibyl, Th.D.
generální sekretář ČBK

SKUPINY

ÚKLIDU

kostelů újezdské farnosti v únoru 2018
_____________________________________________________

Dat. : Újezd :
Drnovice : Slopné :
___________________________________

3.2.:
10.2.:
17.2.:
24.2.:
3.3.:

13.
14.
15.
16.
17.

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

List arcibiskupa věřícím
Drazí bratři a sestry,
v minulých dnech proběhl v naší
arcidiecézi už 19. ročník Tříkrálové
sbírky, do něhož se zapojily tisíce
koledníků. Mám radost, že přibývá
ochotných koledníků i štědrých dárců.
Proto upřímně děkuji všem, kteří se
do tohoto díla evangelizace a lásky
zapojili. Jsem opravdu vděčný za ochotu
tolika lidí roznášet mezi lidi vánoční
radost z Boha, který se kvůli nám stal
člověkem. Mám radost, že svým
koledováním vydávají svědectví lásky
a svou službou dávají mnoha lidem
příležitost podílet se na službě
potřebným. Upřímně děkuji také všem
dárcům.
Obracím se na Vás ve dnech, kdy se
mohou hlásit do kněžského semináře
kandidáti, kteří v sobě pocítili povolání
ke kněžství a rozhodli se za svým povoláním jít. Každého z Vás prosím o modlitbu
za kněžská povolání,
- aby milostivý Bůh byl ve své štědrosti velkorysý a dar povolání udělil mnoha
mladým mužům,
– aby povolaní byli odvážní a ochotní dát se do služby a vydat se na cestu,
– aby rodiny měly dost dětí, z nichž by Bůh mohl některé povolat,
– aby rodiče dětem na cestě kněžství nebránili, ale podporovali je,
– aby farní společenství kněze přijímala, a tak jim pomáhala, aby se na kněžskou
službu mladí lidé mohli těšit.
Obracím se na Vás, mladí muži. Nečekejte, že Vás Pán bude o povolání přesvědčovat.
On třeba zve jenom tím, že Vám někdy vnukl myšlenku uvažovat o kněžství. Pak
záleží na Vaší odvaze rozhodnout se a chtít se vydat na cestu služby Bohu a lidem.
Z vlastní zkušenosti Vás mohu ujistit, že těm, kteří povolání přijmou, Bůh připravil
mnoho dobrodružství i pokladů, které si ani neumějí představit, i když od nich žádá
i různá odříkání.
Bůh sám si člověka formuje a pomáhá mu vyrůst. I když je to někdy hodně náročné,
nikdy jsem svého rozhodnutí nelitoval. Naši velkorysost Bůh odměňuje
mnohonásobně. Pokud se rozhodnete a máte maturitu, nebo budete letos maturovat,
obraťte se na svého kněze, který Vám pomůže při rozhodování a podá potřebné
informace ohledně přihlášky. Přihlášky musí být odevzdány do konce března 2018.
Každému z Vás ze srdce žehná a také o modlitbu prosí
arcibiskup Jan
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OSMISMĚRKA

„Kdo prchá před utrpením, nikdy nebude spokojen,
protože vždy nalezne ještě... (viz tajenka)“
Giacomo Alberione
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ČÁP, DATEL, DLASK, DROZD, HUSA, IBIS, KACHNA, KAVKA, KÁNĚ,
KUKAČKA, LUŇÁK, LYSKA, PÁV, SKŘIVAN, SLAVÍK, SOJKA,
SOKOL, STRAKAPOUD, SÝČEK, ŠPAČEK, TETŘEV, VÝR
Mgr. Gabriela Pavelková
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