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Pán v pravdě vstal
(hymnus z benediktinského antifonálu)

Jitřenka zářící vstává,
nebesy slávy zpěv letí,
též zemí zaznívá chvála,
žalem lká temné podsvětí.
Mocný Král, hrdina slavný,
zpřetínal okovy smrti
a rozrazil pekel brány,
z otroctví vyvedl děti.
Ač kámen hrob uzavírá,
zbitého hlídají stráže,
on vzhůru vítězně stoupá,
kolem něj vítězná záře.
Tu utichá všech nářků sten,
bolestí žár se utišil,
neb Pán dnes z hrobu vyšel ven,
jak anděl Páně oznámil.
Pánu ať chorál slavný zní,
neboť on právě z hrobu vstal,
Otci i Duchu vítězství
navěky ať zní píseň chval.

RADOST V SRDCI
V BLÍZKOSTI VZKŘÍŠENÉHO JEŽÍŠE
V NÁRUČI JEHO MILOSRDENSTVÍ
všem svým farníkům vyprošují v modlitbě
otec Jan a otec Jiří
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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 duben 2018:

Úmysl všeobecný: Za ty, kdo nesou odpovědnost za hospodářství a ekonomii
Aby ti, kdo nesou odpovědnost za teorii a řízení hospodářství, měli odvahu odmítat
ekonomii vyřazování a nerovnosti a uměli otevírat nové cesty.
Úmysl misijní: Bude vyhlášen později
Úmysl národní: Za rodinná a farní společenství, aby napomáhala kladným odpovědím
na Boží volání.

Z FARNÍCH MATRIK :
Do společenství víry byli skrze svátost křtu v měsíci březnu 2018 přijati:
Mariana Jakůbková
Vendula Večeřová

Vysoké Pole
Sehradice

V měsíci březnu 2018 odešli na věčnost a byli pohřbeni:
2. března
Ladislav Tkáč
79 let
Drnovice – Val. Klobouky

21. března
Božena Koláříková
Sehradice 15

72 let

3. března
Františka Strušková
Drnovice 1

81 let

22. března
Josef Maček
Loučka 46

81 let

7. března
Bohumila Váňová
Slopné 70

87 let

27. března
Anděla Maňasová
Slopné 93

91 let

28. března
Anna Zichová
Loučka 56

80 let

8. března
Miloslava Gjondlová
Slopné 68

49 let

Odpočinutí věčné dej jim, Pane,
a světlo věčné ať jim svítí, ať odpočívají v pokoji.
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Druhá neděle velikonoční - svátek Božího milosrdenství
Jako první slavila svátek Boží milosrdenství na 2. neděli
velikonoční s povolením svého zpovědníka polská
řeholnice Maria Faustyna Kowalska, členka Kongregace
sester Matky Božího milosrdenství v roce 1931 na základě
zjevení, kterého se jí dostalo v únoru téhož roku.
Prostřednictvím sv. Faustyny která se narodila 1905
a zemřela 1938, a která byla horlivou hlasatelkou
Milosrdného Ježíše, chtěl Pán Ježíš celému světu předat
poselství Božího milosrdenství. Svá zjevení zaznamenala
Faustyna v deníku (D), který začala psát během posledních
čtyř let svého života. Z jejího deníku: „Dnes posílám tebe
k celému lidstvu se svým milosrdenstvím. Nechci trestat
bolavé lidstvo, ale toužím ho uzdravit a přivinout ke svému
milosrdnému srdci ..." (D 1588). „Řekni, dcero, že jsem
Láska a Milosrdenství samo" (D 1074). Toto poselství k nám mluví o milosrdné
a nesmírné lásce Boha k člověku a zve i nás snažit se žít v duchu důvěry v Boha
a milosrdenství vůči bližním.
Pán Ježíš učil sv. Faustynu nejen rozjímat a mluvit světu o Božím milosrdenství, ale
i svým životem následovat jeho příklad prostřednictvím skutků milosrdenství vůči
svým bližním: „Milosrdenství svým bližním můžeš projevovat trojím způsobem:
zaprvé - skutkem, zadruhé - slovem, zatřetí - modlitbou. V těchto třech stupních je
obsažena plnost milosrdenství a je nepochybným důkazem lásky ke mně." (D 742).
Posláním této mystičky bylo hlásat pravdy víry o milosrdné lásce Boha ke každému
člověku, i k tomu největšímu hříšníku, probuzení hnutí Božího milosrdenství s cílem
vyprošovat světu Boží milosrdenství a usilovat o křesťanskou dokonalost, vyprošovat
Boží milosrdenství praktikováním nových způsobů boží úcty.
Obraz k Božímu milosrdenství
Namaloval ho roku 1934 Evžen Kazimirowski ve Vilně
podle pokynů sestry Faustyny. Obraz znázorňuje
zmrtvýchvstalého Krista, jehož ruce i nohy nesou stopy
po ukřižování. Z jeho probodeného Srdce tryskají dva
paprsky. Jejich význam vysvětlil sám Ježíš: „Světlý
paprsek znamená vodu, která ospravedlňuje duše,
červený paprsek znamená krev, která je životem duší.
Tyto dva paprsky vytryskly z nitra mého milosrdenství
tehdy, když mé umírající srdce bylo na kříži otevřeno
kopím. Šťasten, kdo v nich bude žít, protože toho
nezasáhne ruka spravedlivého Boha“ (D 299).
U Ježíšových nohou je nápis: Ježíši, důvěřuji Ti! Výjev
obrazu spojuje dvě evangelní události: ukřižování
Krista a vytrysknutí krve a vody z jeho probodeného
srdce a zjevení zmrtvýchvstalého Ježíše ve večeřadle
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při ustanovení svátosti smíření. Tím obraz znázorňuje Ježíše, jak přináší lidem pokoj
skrze odpuštění hříchů za cenu svého utrpení a smrti na kříži. Neobvyklá jsou
zaslíbení, která sdělil Boží Syn sestře pro ty, kdo budou správně uctívat tento obraz:
„Slibuji, že duše, která uctívá tento obraz, nezahyne.“ (D 48).
Korunka k Božímu milosrdenství
Modlitba Korunky k Božímu milosrdenství je založena na viděních sv. Faustyny
a byla formálně schválena papežem Janem Pavlem II. v roce 2001. Je součástí Novény
k Božímu milosrdenství, která začíná na Velký pátek, ale modlívá se i odděleně od ní.
Podle toho, jak sv. Faustyna zaznamenala ve svém deníku, obdrží při smrti všichni,
kteří se tuto korunku modlí, velkou milost. V jejím vidění jí Pán Ježíš řekl, že před
tím, kdo se modlí tuto korunku, nebude stát ve chvíli jeho smrti jako soudce, ale jako
milosrdný Spasitel. Je to modlitba k vyprošení obrácení hříšníků a osvobození z moci
zla.
Korunka se modlí na růženci: Začíná znamením kříže „Ve jménu Otce i Syna i Ducha
svatého“ a pokračuje modlitbami Otče náš, Zdrávas, Věřím v Boha. Dále se pětkrát
opakuje desátek, složený z modlitby „Věčný Otče, obětuji Ti Tělo a Krev, Duši
a Božství Tvého nejmilejšího Syna a našeho Pána Ježíše Krista, na smír za hříchy
naše i celého světa“ na zrnkách pro Otče náš a desetkrát opakované věty „Pro jeho
bolestné utrpení smiluj se nad námi a nad celým světem“ na zrnkách pro Zdrávas.
Korunka je pak zakončena modlitbou, která se skládá z třikrát opakovaného: „Svatý
Bože, Svatý Silný, Svatý nesmrtelný, smiluj se nad námi a nad celým světem.“
Svátek Božího milosrdenství
Od roku 1944 bylo na poutním místě v Krakově - Lagiewnikách každou první neděli
po Velikonocích ctěno Boží milosrdenství.
(Bílá neděle (latinsky „Dominica in albis“), následující neděle po Božím hodu
velikonočním, je posledním dnem velikonočního oktávu. Tento den ti, kteří byli
pokřtěni na velikonoční vigilii, odložili svůj bílý šat - symbol světla. Bílý oděv měli
odložit, ale novou zář, která jim byla udělena, měli uvádět do své každodennosti.
Plamen pravdy a dobra, který v nich Bůh zažehnul, měli pečlivě střežit, aby tak do
našeho světa vnášeli něco ze zářivosti a dobroty Boží.)
O svatořečení sestry Faustyny a šíření úcty k Božímu milosrdenství se zasloužil Jan
Pavel II. Už během 2. světové války na cestě do práce navštěvoval Karol Wojtyła
klášter sester Božího milosrdenství v Krakově - Lagiewnikách, kde Faustyna žila
a krátce před válkou zemřela. Potom tam také putoval jako kněz a biskup krakovský.
V roce 1995 papež Jan Pavel II. na prosbu polských biskupů souhlasil, aby ve všech
polských diecézích byla po názvu „2. neděle velikonoční“ doplněna slova „čili Božího
milosrdenství“. Dne 7. června 1997 přijel do Lagiewnik už jako papež, aby odevzdal
u hrobu sestry Faustyny Božímu milosrdenství celé lidstvo, církev a sám sebe. Tam
připomněl, že potřebujeme laskavého Boha, který vyzývá: Neboj se, jsem vždycky
s tebou! A jestliže odpovíme „Ježíši, důvěřuji ti“, najdeme pokoj a útěchu.
Na tento svátek o pět let později (30. dubna 2000) svatořečil Jan Pavel II. v Římě
sestru Faustynu, kdy mimo jiné řekl: „Bůh si vyvolil tuto prostou, nevzdělanou, ale
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statečnou a bezmezně jemu důvěřující řeholnici, aby jí svěřil velké poslání: Nést světu
poselství Milosrdenství.“ Pro celou katolickou církev tak stanovil tento den jako
Neděli Božího milosrdenství. Dekretem z 29. června 2002 udělil plnomocné odpustky
všem, kteří se o slavnosti Božího milosrdenství zúčastní v chrámě jakékoliv
pobožnosti k Božímu milosrdenství.
V roce 2002 Jan Pavel II. navštívil Krakov - Lagiewniky podruhé, aby vysvětil novou
baziliku Božího milosrdenství,
která byla postavena i díky
rostoucímu počtu poutníků,
kteří toto místo spojené
s osobností sv. Faustyny, jejíž
relikvie se nachází v klášterní
kapli, a úcty k Božímu
milosrdenství,
každoročně
navštěvovali. Připomněl, že
pro člověka neexistuje jiná
naděje než Boží milosrdenství.
Každý potřebuje věřit, že je
pro něj naděje a odpuštění, že
může vždy začít znovu.
A snad symbolicky se Jan Pavel II. vrátil do Otcova domu 2. dubna 2005 v předvečer
neděle Božího milosrdenství.
Na téma Božího milosrdenství často upozorňuje také současný papež František. Boží
milosrdenství je námětem jeho knih a ve svých kázáních neustále vybízí i ke konání
skutkům milosrdenství. Svatý rok milosrdenství, který
vyhlásil v termínu 8. prosince 2015 – 20. listopadu 2016,
s mottem: „Milosrdný jako otec“, měl být pro věřící
příležitostí zakusit ve svém životě dotek Božího odpuštění,
Boží přítomnosti a Boží blízkosti zvlášť ve chvílích nouze.
„Milosrdenstvím nám vychází Bůh vstříc. Milosrdenství je
cesta, která sjednocuje Boha a člověka, protože otevírá
naději, že jsme milováni navždy, i přes omezení svého
hříchu.“
V rámci tohoto Svatého roku milosrdenství vyhlásili
biskupové Čech a Moravy Národní pouť do svatyně
Božího milosrdenství v Krakově - Lagiewnikách, která se
konala v sobotu 28. května 2016, a které se účastnili
i farníci z našich farností.
A polský Krakov se stal v létě 2016 také místem
Světových dnů mládeže, jejichž motto znělo:
„Blahoslavení
milosrdní,
neboť
oni
dojdou
milosrdenství.“ (Mt 5,7).
Ing. Jarmila Váňová
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Farní odpoledne v Sehradicích

V neděli 25. 2. 2018 v 14,30 hod. proběhlo v sále kulturního domu v Sehradicích
farní odpoledne. S myšlenkou uspořádání této akce přišel otec Jiří na pastorační radě
a myslím, že to byl super nápad.
Obecní úřad byl vstřícný a zapůjčil prostory, účastníci pak reagovali na výzvu donést malé občerstvení a pomoct při přípravě a realizaci, a pak už nechybělo nic
k tomu, aby se tato akce uskutečnila. Úvodní slovo si vzal otec Jiří, který si pro nás
připravil překvapení - představil se nám zpracovaným životopisem od svého narození
včetně poznávání na fotografiích. Někteří z jeho sourozenců se nám představili také
přímo na místě – živě. Následovala prezentace naší farnosti, která zazněla na setkání
pastoračních rad ve Valašských Kloboukách 25. 9. 2017 společně s výzvou o zapojení
se do akcí farnosti. Krátká přestávka byla vyplněná neformálním setkáním všech
zúčastněných ze všech tří obcí, kterých bylo kolem 150, což bylo dalším velkým, ale
moc milým překvapením. K tomu patřila káva, čaj, slané, sladké, … Zkrátka vše, co
k tomu náleží. Na závěr si připravili ministranti společně s otcem Jiřím krátké
divadelní představení /komedii/ o možném propojení rodiny – fary – kostela. Obdiv
zaslouží jejich nasazení, rekvizity, ale i umělecké vlohy. Na konci programu došlo
dokonce i ke slosování vstupenek, takže se našlo i několik šťastných výherců.
Pro mě bylo úžasným zjištěním, jak dokážou být někteří z nás aktivní a ochotní
přispět a podílet se na přípravě a organizaci – jenom se jim musí dát prostor a důvěra,
pak se člověk nestačí divit. Zaslouží si náš obdiv a poděkování. Také všem
zúčastněným patří velké poděkování, hlavně pak otci Jiřímu, který byl strůjcem této
akce a zase se nám více přiblížil. Vážíme si jeho vstřícnosti, obětavosti a osobní
angažovanosti pro práci ve farnosti. Věřím, že podobných akcí bude přibývat.
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Přínos pro farnost: Představil se nám otec Jiří a ukázal nám druhou stranu tváře,
která nepůsobí tak přísně a nedostupně, prezentace farnosti navenek a výzva k
zapojení do akcí farnosti dle svých možností a schopností, zapojení ministrantů a dětí
– divadelní představení, kde našel každý zájemce svou roli, ochota farníků se setkávat
– žít „společenství“, aktivní podíl jednotlivců na přípravě akce včetně zapojení
biřmovanců.
Mgr. Eva Řeháková

O modlitbě II.
Modli se láskyplně jako dítě, s velikou touhou
mnoho milovat a s touhou, aby našel lásku ten, kdo
není milován.
Musíme si stále uvědomovat naši jednotu
s Kristem, jako si on uvědomoval svou jednotu
s Otcem. Naše práce je apoštolská jen natolik, nakolik
Kristu dovolíme, aby působil v nás a skrze nás svou
mocí, svou touhou a láskou.
Existuje vlastně jen jediná modlitba, jen jedna podstatná modlitba: Kristus sám!
Je pouze jediný hlas, který stoupá vzhůru z tváře země: hlas Kristův. Tento hlas
v sobě spojuje a sjednocuje všechny hlasy, které v modlitbě stoupají k Bohu.
Dokonalá modlitba nespočívá v mnoha slovech, ale v žáru touhy, která zvedá
srdce k Ježíši. Ježíš si nás vyvolil, abychom byli dušemi modlitby. Hodnota naší práce
přesně odpovídá hodnotě naší modlitby a naše skutky jsou plodné jen tehdy, jsou-li
pravdivým projevem hloubky naší modlitby. Musíme upřít svůj zrak na Ježíše
a budeme-li pracovat s ním, dokážeme mnohem víc. Jsme bázliví a uspěchaní, protože
se snažíme pracovat sami, bez Ježíše.
Naše modlitby nebývají často vyslyšeny, protože neupíráme své myšlenky a své
srdce na Ježíše, jehož prostřednictvím mohou stoupat naše modlitby k Bohu. Hluboký
a upřímný pohled na Krista může být někdy nejvroucnější modlitbou. „Hledím na
něho a on se dívá na mne“ – to je nejdokonalejší modlitba.
„Rodina, která se společně modlí, také společně žije,“ řekl otec Peyton o modlitbě
růžence v rodině. Čím více by to mělo platit o nás! Společný život, společná práce
a společná modlitba je silnou pomocí naší zbožnosti, ochranou naší čistoty a podporou
v naší práci pro duše. Neměli bychom si zvykat odkládat své modlitby, ale modlit se
ve společenství.
Ježíš nás nabádal, abychom se od něho učili tichosti a čistotě srdce. Budeme-li tiší
a pokorní, budeme se navzájem milovat tak, jako on miluje nás. Proto bychom měli
stále znovu prosit za to, abychom přivedli modlitbu zpět do našich rodin. Rodina,
která se společně modlí, stojí při sobě. A budete-li stát při sobě, budete se navzájem
milovat, jako vás miluje Bůh, a ten vás miluje něžně.
Jednota je plodem modlitby, pokory a lásky. Budou-li naše modlitby společné –
tedy ve společenství, budete stát při sobě a budete se milovat tak, jak Ježíš miluje
každého z vás. To bude znamenat skutečnou proměnu srdcí v jedno srdce plné lásky.
A toto srdce nabízí naše společenství Ježíši a Marii, jeho Matce.
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Zanedbávání modlitby mívá často za následek selhání a ztrátu povolání, neboť
modlitba je pokrmem duchovního života. Jejím zanedbáváním duchovní život strádá a
ztráta povolání je nevyhnutelná. Prosme Marii způsobem nám vlastním, aby nás učila
modlit se tak, jak učila Ježíše, když žil v Nazaretě.
Mnozí se neumí modlit, mnozí se neodvažují modlit a konečně, mnozí se modlit
nechtějí. Ve společenství svatých jednáme a modlíme se místo nich.
Podle Matky Terezy: Myšlenky na každý den,
zpracoval Mgr. Václav Ulrich – pokračování příště

Dary Vzkříšeného nám pomáhají...
Když po Velikonocích přišel
vzkříšený Ježíš mezi vyděšené
apoštoly, přinesl jim pět velkých
darů:
Pokoj
„Ježíš se postavil uprostřed nich
a řekl: „Pokoj vám!“ Prvním
z jeho darů je pokoj, hebrejsky „šalom“. Ježíšův pokoj není jen klid nebo mír, ani dát
si nohy na stůl a mít „klídek“. Hebrejský kořen slova "šlm" značí „plnost, celistvost“.
Ježíš učedníkům přináší plnost všeho, což lze vyjádřit i slovem „spása“. Jenže spása
není v prvé řadě to, co nás eventuálně čeká na konci života, nýbrž to, co naplňuje
smyslem můj život již dnes a třeba i zítra. Ježíš učedníkům tedy říká: „Přináším vám
plnost všeho, po čem vaše srdce touží, už nemusíte hledat nic jiného.“
Radost
„Učedníci se zaradovali, když spatřili Pána.“ Druhým Ježíšovým velikonočním
darem je radost. Skutečná radost není to, že se od srdce zasměju vtipu (i když i to je
důležité), nebo že jsme dali gól Kanaďanům (i když i to je hezké). Skutečná radost je
vědomí, že jsem milován, že nejsem sám, že můj život má smysl a že někam spěje.
Skutečná radost je zakotvením v Bohu, díky kterému mohu s odstupem hodnotit věci
tohoto světa. Skutečná radost není popřením bolesti a utrpení, nýbrž je jejich druhou
stranou.
Smysl života
Další Ježíšova slova jsou „jako mne poslal
Otec, tak já posílám vás“. Ježíšovým třetím
velikonočním darem je poslání, smysl
života. Učedníci již vědí, čím svůj život
naplnit, proč budou zítra ráno vstávat,
a proto s těšením dnes večer uléhat.
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Je konec životní prázdnotě a nesmyslné honbě za věcmi, které nemají žádnou cenu.
Je spousta lidí, kteří nevědí, proč vlastně žijí a proč se stále za něčím ženou.
Je opravdu těžké to vědět bez Ježíše, který přemohl smrt, protože smrt, po které život
nepokračuje, nakonec veškerý smysl maže. Jistě bychom mohli udělat spoustu dobra
a zanechat po sobě bohatý odkaz i bez Ježíše, ale konec našeho života bez další naděje
by měl hořkou pachuť. Už starý pesimista Kazatel si s tím bez Ježíše nevěděl rady,
když napsal, že „všechno je marnost“, vždyť „každý odejde, jak přišel; jaký užitek má
z toho, že se pachtil a honil vítr?“.
Duch svatý
„Ježíš pak na ně dechl a řekl jim: ´Přijměte Ducha svatého´“. Duch svatý je čtvrtým
Ježíšovým velikonočním darem. Jen díky němu můžeme Ježíše „vidět“ a chápat jeho
slova, jinak nám on i jeho slova zůstanou mrtvými, řekneme, že „je to sice pěkné, ale
do dnešního světa se to už nehodí“, že prostě jeho slova „jsou nereálná“. Ať si to dnes
někdo zkusí, milovat nepřítele nebo nastavit druhou tvář, vždyť by to byl blázen! „Jen
v Duchu svatém může někdo vyznat: Ježíš je Pán,“ řekne později apoštol Pavel
a klidně se pro Ježíše nechá týrat, a nakonec i zabít.
Odpuštění
„Komu odpustíte hříchy, tomu
jsou odpuštěny, a komu je
neodpustíte, tomu odpuštěny
nejsou.“ Odpuštění je pátý
Ježíšův
velikonoční
dar.
Ježíšova věta je mementem
apoštolům
o
tom,
že
milosrdenství je korunou jeho
zvěsti a nad ně už nic není.
Ježíšovi učedníci nemohou být
než posly Božího milosrdenství.
Nikdy nesmějí být nemilosrdní, protože by svého Pána zradili. Ježíšovy velikonoční
dary ukazují cestu k tomu, jak se stát člověkem podle Božího obrazu. A na této cestě
člověka též uschopňují.
Téhož dne večer – prvního dne po sobotě, - když byli učedníci ze strachu před Židy
shromážděni za zavřenými dveřmi, přišel Ježíš a postavil se uprostřed nich a řekl:
„Pokoj vám.“ Když to řekl, ukázal jim ruce a bok. Učedníci se zaradovali, když
spatřili Pána. Ježíš jim znovu řekl: „Pokoj vám. Jako mne poslal Otec, tak já posílám
vás.“ Po těch slovech na ně dechl a řekl jim: „Přijměte Ducha svatého. Komu
odpustíte hříchy, tomu jsou odpuštěny, a komu je neodpustíte, tomu odpuštěny
nejsou.“ (J 20,19-23)
Zpracováno podle knihy
Ladislav Heryán, Exotem na této zemi
Ing. Jarmila Váňová
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GODZONE
(periodické okénko pro mladé)
Akce na měsíc duben :
6.duben
7.duben
7.duben

Večer chval v Dolní Lhotě (po mši svaté)
Večer chval v Újezdě (18.00)
Densing ívnyng Brumov (od 20.00)

Události v březnu

Děkanátní setkání mládeže
Děkanátko
bylo
v sobotu
17.3.2017
ve
Valašských
Kloboukách. Jako první jsme
byli na mši, při které byla
umožněna zpověď. Mše se mi
velmi líbila. Byla doprovázena
zpěvem schóly. Jako druhá
část
programu
byly
workshopy. Mohli jsme si
vybrat mezi čtyřmi:
1) Modlitba
2) Křesťanství a politika
3) Spolu vzhůru
4) Celibát? Nelíbat!.
Já jsem si vybrala přednášku Celibát? Nelíbat!, která byla velmi zajímavá.
Na téhle přednášce byl jeden mladý jáhen z Luhačovic, který vyprávěl o své životní
cestě a jak bychom si měli vybrat své životní povolání. Strašně dobře se jeho
vyprávění poslouchalo a hodně jsem si z toho odnesla. Po workshopech následoval
v kulturním domě na náměstí další program. Bylo tam hodně dobré občerstvení.
Potom tam přišel jeden pán jménem Marek Orko Vácha, který nám vyprávěl
o různých věcech například o smyslu života. Poté následovaly chvály. Ty jsem si užila
asi ze všeho nejvíc. Na chválách zpívali mladí lidé z Projektu pro mladé. Jejich krásné
hlasy doprovázely modlitby a prosby. Na téhle akci jsem byla poprvé a určitě
ne naposled. Celé odpoledne jsme si s holkama a Ježíšem moc užili.
Gabriela Janošíková
V sobotu 17.3.2018 jsem navštívila děkanátní setkání ve Valašských Kloboukách.
Jako první bod v programu byla mše. Tam mě zaujalo otcovo kázání. Poté
následovaly workshopy, já jsem šla do workshopu na téma: Modlitba no problem.
Tato přednáška pro mne byla také přínosná. Krásná byla i přednáška Orko Váchy,
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ve které bylo mnoho úvah, které mě oslovily. Nakonec byl Večer Chval
s neopakovatelnou atmosférou. Celý den byl pro mne duchovní injekcí, bylo pro mě
velkou motivací vidět tolik mladých nadšených lidí na jednom místě. Každý si tento
den mohl užít tak, jak chtěl a přitom společně s ostatními. Jsem moc ráda, že jsem se
mohla zúčastnit této akce. Obrovský dík patří všem, kteří se podíleli na organizaci
a přípravě této úžasné akce.
Lucie Machů
Děkanátní setkání i další i další takové akce jsou pro mě vždycky příjemné
povzbuzení do života. Tak to byl i teď. Akce začala mší svatou, kde celebroval p.
Ponížil. Velmi se mně líbil doprovod schóly. Po mši jsme mohli jít na různé
workshopy. Po dlouhém váhání jsem se rozhodla pro Modlitba no problem. Tento
workshop měli na starost manželé Liškovi. Oba měli příjemný přístup i vystupování.
Oba uměli skvěle pobavit a vtipkovat, ale také mluvit o tématu modlitby. Po ukončení
přednášky jsme se přesunuli do Klobučanu, kde následoval výstup pana Marka Váchy.
Konec dne zakončily chvály. Celá akce byla podle mého názoru zdařilá.
Anna Častulíková

Putování postního kříže v naší farnosti
I letos proběhlo putování
kříže v našem děkanátu.
Do naší farnosti byl přenesen
v neděli 18.3. z Valašských
Klobouk. Donesla ho hrstka
odvážných, které neodradilo
studené větrné počasí, a přes
kopce zamířili do Drnovic,
do kostela sv. Anežky.
Odtud připutoval do Újezda
a v sobotu 24.3. byl přenesen
do Hornolhotské farnosti.
Svou
cestu
ukončil
v Luhačovicích.

Svatí z kalendáře
sv. Isidor
postavení:

4. duben
arcibiskup

Isidor prožil svůj život na Pyrenejském poloostrově, ovládaném románskými
Vizigóty. Patřil mezi několik málo osobností, které se snažily o záchranu doznívající
latinské kultury a vzdělanosti. Narodil se v zámožné a vzdělané rodině, oba bratři
i sestra byli v církevní službě. Po smrti rodičů se o něj staral starší bratr Leander,
sevillský biskup. Isidor studoval v místní katedrální škole, naučil se řecky i hebrejsky
a po bratrově smrti roku 600 nebo 601 nastoupil po něm jako biskup. Leanderův zápas
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s králem Liuvigildem musel v té době nabýt náboženské podoby: Gótové byli
většinou ariáni, ale zdánlivě pouze dogmatický spor o Trojici měl své mocenské
důsledky. Z Ariova učení, že Bůh Syn je podřízen Otci a Duch Svatý Synovi totiž
ariáni odvozovali i podřízení církve („Syn“) a vzdělanosti („Duch Svatý“) Otci čili
panovníkovi. Proto bylo gótské ariánství zároveň i politickou teorií jejich vlády:
panovník chápal biskupa jako svého dvořana, jemuž mimo jiné svěřoval i oblast
vzdělávání. Roku 587 se Liuvigildův nástupce Rekkared ariánství odřekl a přijal
katolickou víru. Na upevnění víry a k odstranění sporů Isidor svolal roku 619 synodu
do Sevilly, jíž se účastnili i biskupové z Galie, a roku 633 koncil v Toledu, který pod
jeho předsednictvím vyhlásil nezávislost církve (proti ariánům), zároveň ji však
zavázal být loajální k panovníkovi. Dekret koncilu uložil biskupům povinnost
zakládat školy a starat se o vzdělání kněží a doporučil i výuku řečtiny a hebrejštiny,
práv a medicíny.
Po dvou staletích gótského panství byly
staré kulturní a vzdělávací instituce zničeny
a Isidor se věnoval jejich obnově, podporoval
kláštery a pokusil se zachránit a uspořádat
i souhrn klasického vědění ve svých spisech.
Všem biskupům nařídil, že mají zřizovat školy
a ve svých knihách jim poskytl i základní
učebnice.
První tři knihy jeho Etymologiae shrnují
látku sedmi svobodných umění, jak se potom
učila po celý středověk jako základ
vzdělanosti. Jeho spisy jsou tedy spíše syntézy
a sloužily po staletí jako učebnice.

Modlitba
Bože, tys povolal svatého Isidora, aby svým učením vzdělával Tvou církev; vyslyš naše
prosby a na jeho přímluvu jí pomáhej, ať stále roste v poznání Tvé pravdy. 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
A co bude pak?
Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něho
věří, nezahynul, ale měl život věčný. Bůh přece neposlal svého Syna na svět, aby svět
odsoudil, ale aby svět byl skrze něho spasen. (srov. J 3, 16-17)
Někdy nás mohou napadat otázky: Odkud jdeme a kam směřujeme? Opravdu náš
život potrvá jen pár desítek let? A co bude pak? Odpověď na tyto otázky nám může
dát víra v Ježíše, kterého nám Bůh poslal jako pozvání, abychom dali svému životu
smysl a mohli se těšit, že náš život smrtí neskončí.
Uvěřit znamená přijmout, že přísliby, které nacházíme v Bibli, se týkají i mě:
„Nebojte se!“ (Mt 14, 27)
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„Pojďte ke mně všichni, kdo jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout.“ (Mt
11,28) „Ani já tě neodsuzuji.“(J 8,11) …
Možná máme ale kolem sebe lidi, kteří nevědí, jak Boha hledat. Můžeme jim
pomoct tím, že jim budeme nablízku. Nemusíme vždy hned prvoplánově
evangelizovat. Někdy může stačit, když budeme laskaví, vstřícní a třeba i přitažliví
svým životem. Matka Tereza řekla: „Zpočátku jsem myslela, že je potřebné obracet
lidi na víru. Dnes vím, že mojí úlohou je milovat.“
Uvěřit znamená přijmout Ježíšův životní styl. A ten se vyznačuje především bytím
pro druhé.
www.vira.cz
Připravili Animátoři farností Újezd a Horní Lhota

10 mýtů o křesťanství ve světle historických faktů

8. Mýtus o víře v plochou zemi
Také jste si mysleli, že Kolumbus musel velmi namáhavě přesvědčovat své
zaostalé současníky, že Země je kulatá a ne plochá? A věřili jste tomu, že mu jeho
oponenti tvrdili, že když popluje stále na západ, čeká ho tam „pád z okraje světa“?
Možná jste se tato zcela nepravdivá tvrzení dokonce učili ve škole – i s dovětkem, že
za tuto nevzdělanost mohla Církev… Ještě v době psaní této knihy uváděla Česká
televize na svém webu u dokumentu „Svět podle Kryštofa Kolumba I. – Veliké cíle“
tento text: „Až do té doby se totiž neochvějně věřilo, že Země je plochá, má svůj kraj
a konec a je ze všech stran omývána mořem. Kolumbus se musel potýkat
s nepochopením i výsměchem. Díky nezměrnému úsilí se mu však nakonec podařilo
přesvědčit učence, a především španělský královský pár, o své teorii.“
Jádro sporu mezi Kolumbem a jeho oponenty bylo však ve skutečnosti někde zcela
jinde. Nešlo o takovou banalitu, že Země je kulatá. V Kolumbově době vzdělaní lidé
nepochybovali o tom, že Země má tvar koule. A katoličtí učenci u španělského dvora
znali překvapivě dobře i její obvod. Ale právě proto nedoporučili Kolumbův plán!
Bylo jim zcela jasné, že není reálný. A také reálný nebyl, protože vzdálenost
ze Španělska na západ až k asijskému pobřeží je ve skutečnosti asi třikrát větší, než
jak Kolumbus tehdy tvrdil svým mecenášům, králi Ferdinandovi a královně Izabele.
Kolumbus vycházel ze zcela mylných údajů. Snad čerpal, jak si ještě ukážeme,
z chybných údajů uváděných řeckým zeměpiscem Strabonem nebo prostě vzdálenost
pro krále upravil, aby od něj snáze získal prostředky na svou plavbu do neznáma.
Kdyby na cestě „do Indie“ nenarazil na ostrovy v blízkosti Ameriky (o jejíž existenci
tehdy ale nevěděl ani on, ani jeho oponenti), jeho cesta v roce 1492 by nutně skončila
nezdarem. Na přeplutí do skutečné Indie neměl ani vybavení, ani zásoby.
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Tolik tedy fakta. A nyní se ještě podívejme, kdy ve skutečnosti – dávno před
Kolumbem – lidé objevili a dokázali, že země je kulatá. A také na to, jak
až v novověku vznikla pohádka o tom, že Kolumbus musel bojovat se „zpátečnickou
katolickou církví“, hlásající plochou Zemi. Pohádka, které pak věřily celé generace
dospělých. A někteří jí věří ještě dodnes… Bude to docela zajímavé pátrání – také
proto, že podobných báchorek a mýtů, které s historií nemají nic společného, je mezi
lidmi dodnes rozšířena celá řada. A některé se dostaly i do učebnic…
Že je Země kulatá? To byla v Kolumbově době „novinka“ stará téměř dvě
tisíciletí. Šlo o zcela běžnou věc, kterou znal každý vzdělaný člověk – absolvent
kterékoliv tehdejší katolické univerzity. Že je Země kulatá, bylo dobře známé nejen
ve středověku, ale již i ve starověku. Jako příklad nám mohou posloužit třeba
starověcí autoři Cicero nebo Plinius Starší, kteří ve svých dílech mluví o kulatosti
Země jako o samozřejmé věci.
Astronom Claudius Ptolemaios († 168 po Kr.), jehož spis Almagestum se stal
základním astronomickým dílem pro následujících 14 století – tedy i pro středověk
až do začátku novověku –, uvádí řadu důvodů pro kulatost země. Mimo jiné zmiňuje
i pozorování hor z lodi, která se blíží k pobřeží: hory se postupně jakoby vynořují
z moře. Jako další zajímavý příklad můžeme uvést Aristotela (384–322 před Kristem)
– jednoho z nejvýznamnějších řeckých antických filozofů. Je pro nás o to důležitější,
že právě na Aristotelově dílu postavil v době vrcholného středověku svatý Tomáš
Akvinský svůj vlastní filozofický a teologický systém – říkáme, že svatý Tomáš
Akvinský pokřesťanštil Aristotela. A na Tomášově syntéze křesťanské nauky
a Aristotelovy filozofie byla vystavěna velká část středověké scholastické vědy.
Aristoteles píše ve svém díle nazvaném De Caelo (česky O nebi), že stín Země při
zatmění Měsíce je kruhový, a proto Země musí mít právě tento tvar. A pak doplňuje,
že při pozorování noční oblohy v jižních zemích, jako je Egypt a Kypr, jsou vidět
hvězdy, které pozorovatel ze stanoviště více na severu, v Řecku, nikdy neuvidí,
protože se mu některé jižní hvězdy již ztrácejí za zaoblením Země. A s pohybem
pozorovatele k jihu nebo k severu se také mění hvězdy, které má přímo nad hlavou…
Vše shrnuje slovy: „Všechno to svědčí nejen o tom, že Země je kruhová, ale že je to
koule nevelkých rozměrů, protože jinak by se malá změna místa nemohla tak rychle
projevit.“ (viz Aristoteles, De caelo, kniha II, kap. 14) Celou svou úvahu končí
závěrem o pravděpodobnosti propojení Evropy a Indie přes Atlantický oceán
a zmiňuje přitom ty, kteří si to mysleli již před ním: „Proto bychom si neměli být
příliš jisti, že je nevěrohodný názor těch, kteří myslí, že je propojení mezi oblastí
kolem Herkulových sloupů (dnešní Gibraltarský průliv mezi Španělskem a Marokem)
a Indií a že z tohoto důvodu oceán je jeden.“ (viz Aristoteles, tamtéž).
O určení obvodu a poloměru Země se ještě ve starověku pokusil alexandrijský
učenec Eratosthenes. Bylo to dvě století před Kristem a jeho výpočet byl až
překvapivě přesný. Eratosthenes slyšel, že ve městě Syene (dnešní Asuán) na jihu
Egypta se 21. června, v den letního slunovratu, v poledne zrcadlí Slunce na hladině
i těch nejhlubších studní, a z toho vyvodil, že v ten den je tam Slunce přesně nad
hlavou – tedy přesně v zenitu. Změřil, že ve stejný den v Alexandrii chybí Slunci
k tomu, aby bylo přímo nad hlavou, ještě asi jedna padesátina z kružnice (tj. o něco
víc než 7 úhlových stupňů). Věděl také, že z Alexandrie do Syene je vzdálenost
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přibližně 5000 stádií. Usoudil tedy, že 5000 stádií je jedna padesátina celého obvodu
Země. Celý obvod Země mu tedy vyšel 250 000 stadií. Jedno stadium byla délka
antického stadionu. Tato hodnota sice kolísala a my přesně nevíme, z jaké délky stadia
Eratosthenes vycházel. Mohlo jít o 157 až 209 metrů. Každopádně však při všech
nepřesnostech měření a zaokrouhlování neudělal větší chybu než asi 30 procent oproti
dnešní známé hodnotě!
V prvním století před Kristem zopakoval Eratosthenův pokus Řek Poseidonios.
Místo Slunce však použil hvězdu Kanopus. Měřil její výšku nad obzorem v Egyptě
a na ostrově Rhodos. Délka obvodu mu vyšla podobná jako Eratosthenovi, jen o malý
kousek menší (240 000 stadií). Řecký zeměpisec Strabon, který žil na přelomu
letopočtu, citoval Poseidonia, ale z nám neznámých důvodů uvedl zcela špatné
hodnoty, a tak mu vyšlo, že do Indie je to překvapivě blízko. Strabon se totiž
o geometrii příliš nezajímal, daleko víc mu záleželo na popisu krajů, lidí, zvyků…
Možná právě z této chybné hodnoty uváděné Strabonem vycházel i Kolumbus. Nebo
neznal délku antických stadií. Když byl víc než půl tisíciletí před Kristem sepsán
začátek starozákonní biblické knihy Genesis (1. Mojžíšova kniha), vycházeli její
autoři z takzvaného babylonského kosmologického modelu. Ten předpokládal, že
Země je plochá. To se také odráží v biblických textech o stvoření světa. Křesťané se
asi zpočátku tvarem Země a podobnými odbornými otázkami nezabývali. Většina
z apoštolů a také první papež – svatý Petr – byli původním povoláním rybáři.
Předávali evangelium: radostnou zprávu, že Bůh tak miloval svět, že dal svého
jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný
(srov. Jan 3,16). Byli svědky toho, co s Ježíšem prožili: jeho života, smrti a jeho
zmrtvýchvstání. Je-li Země kulatá, nebo plochá, prostě neřešili.
Když ale od 2. století začalo křesťanství pronikat i do velmi vzdělaných vrstev
obyvatelstva, nelišili se tito vzdělaní křesťané v pohledu na kulatost nebo plochost
Země od svých vzdělaných současníků. Vzdělaní křesťanští autoři jako svatý
Augustin, Ambrož nebo Basil z Césareje prokazatelně věděli, že Země je kulatá.
Našlo se i několik starověkých křesťanských autorů, kteří o kulatosti Země
pochybovali – někdy to bylo i tím, že nepochopili, že biblické líčení stvoření není
učebnicí přírodních věd. Byly to však opravdu jen výjimky. Ostatní vzdělaní křesťané
o kulatosti Země nepochybovali, protože již tehdy o ní nepochyboval žádný vzdělaný
člověk.
Po stěhování národů, na začátku středověku, se povědomí o kulatosti Země
postupně šířilo celou Evropou dál na sever – tak jako se postupně šířilo křesťanství.
Církev, jak známo, tvořila určitý most mezi řeckou a římskou vzdělaností
a zprostředkovala novým národům Evropy nejen Evangelium, ale i starověkou
vzdělanost a kulturu. Další geografické a astronomické informace se pak do
středověké Evropy dostaly díky překladům z arabštiny. Byla sepsána i řada nových
děl – viz infobox s úryvkem z traktátu O sféře od Johannese Sacrobosca. S tímto
traktátem, ve kterém se hned v úvodu vysvětlují důkazy kulatosti země, se musel
ve 14. století podle statut Oxfordské univerzity seznámit každý student svobodných
umění. Reinhard Krüger, profesor literatury na univerzitě ve Stuttgartu, sestavil
seznam 79 starověkých a středověkých křesťanských osobností, u kterých je možné
doložit jejich přesvědčení o kulatosti Země. V jeho seznamu je i nejvlivnější
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ze středověkých učenců svatý Tomáš Akvinský. A také papež Silvestr II. Ani výčet
profesora Krügera však není vyčerpávající. A navíc řada významných osobností
středověku se k problému prostě nikdy písemně nevyjádřila – zabývali se jinými
věcmi. Tak jako ani po vás jednou možná nezbude žádné písemné vyjádření na toto
téma – i když o tom, že je Země kulatá, samozřejmě víte a nepochybujete.
Jak tedy vznikl mýtus o víře v plochou zemi? Tvrzení, že lidé ve středověku
věřili, že země je plochá, je výtvorem dvou mužů, kteří s ním přišli prakticky
současně až v 19. století! Prvním z nich byl Američan Washington Irving, oblíbený
vypravěč, který v roce 1828 vydal svou verzi Kolumbova životopisu. Právě on přišel
s obrazem Kryštofa Kolumba, prostého námořníka, stojícího před temným zástupem
inkvizitorů a kapucemi zahalených teologů, shromážděných v Salamance, kteří
všichni věřili, že Země je placatá… Druhým tvůrcem tohoto mýtu byl Antoine-Jean
Letronne, francouzský akademik se silnými protináboženskými předsudky. V roce
1834 vydal knihu plnou různých falešných interpretací a překroucených skutečností
s názvem On the Cosmographical Ideas of the Church Fathers (O kosmografických
ideách církevních otců). A jak je možné, že se tento mýtus o víře Kolumbových
současníků v plochou Zemi, přestože nemá s historií vůbec nic společného, tak rychle
rozšířil, a tak dlouho udržel? Zapadl totiž do dalšího hojně podporovaného mýtu
o odvěkém boji mezi vědou (dobrou) a Církví (zlou). K rozšíření mýtu o středověké
víře v plochou Zemi přispěl ještě v 19. století John William Draper se svou knihou
History of the Confict between Religion and Science (Dějiny konfliktu mezi
náboženstvím a vědou). Na něj navázali další… Je pozoruhodné, jak se s pomocí jedné
pohádky – pohádky o středověké víře v plochou Zemi – vytvářela další: pohádka
o Církvi jako nepřítelkyni poznání a pokroku…
Dle knihy: Dějiny, jak je možná neznáte - připravil Vojtěch Chupík

MYŠLENKY NA MĚSÍC DUBEN
JEAN CLAUDE SAGNE

BŮH, NÁŠ OTEC
ŽIVOT BOŽÍCH SYNŮ JAKO CESTA UZDRAVENÍ
Paulínky 2013
1. Abychom se poznali a našli svou identitu, abychom dosáhli svobody a uzdravení,
nemáme jinou cestu než jít k Otci skrze Ježíše, s ním a v něm.
2. Bůh volá jedinečným způsobem každého člověka po celý jeho život.
3. Ježíš nám skrze svou pokoru a tichost zjevuje Otcovu laskavost.
4. Protože hříchem člověka došlo k přerušení synovského vztahu, stal se Boží Syn
člověkem, aby v nás a pro nás žil synovskou lásku až do krajnosti, až k opuštěnosti
noci v Getsemanech.
5. Proto, aby se přiblížil všem lidem a odzbrojil naši pýchu a naše obavy, přichází
k nám Bůh v pokoře a s laskavostí.
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6. Od chvíle, kdy nás uvedl na cestu našeho života, nás Bůh nepřestává doprovázet,
podporovat a dávat nám prostředky, abychom mohli odpovědět na jeho volání.
7. Ježíš přišel, aby nám zjevil, že Bůh je Otec. Úkolem našeho života je rozpoznat, že
Otec je Bůh.
8. Abychom mohli ve víře přijmout Boží dary, musíme se nechat Duchem přivést
k pokoře podle příkladu Marie.
9. Nekonečně čistá láska Otce se pro nás stává milosrdenstvím.
10. Klanění se Otci vyžaduje, abychom se naprosto zřekli sami sebe a nechali veškerý
prostor v sobě samých Bohu.
11. Bůh, aby se přiblížil ke každému, přistupuje k člověku, prostě a s laskavostí.
12. Bůh přichází v pokoře a v chudobě, přichází s láskou v podobě, která je ničím.
Tělem, ve kterém k nám dnes Ježíš přichází, je eucharistie a církev.
13. Otcovo milosrdenství představuje největší hlubinu jeho lásky k lidem, jeho
dobrotu.
14. Maria nás přivádí ke službě a k svátostem církve. Dává nám blízké bratry a sestry,
abychom spolu s nimi objevili tajemství našeho synovství.
15. Radost je znamením spásy.
16. Pro Ježíše není chudoba jesliček ani náhodou, ani neštěstím, ale je nejlepším
způsobem, jak nás přivést k Otci, který je nade vším.
17. Kristus a Maria byli u kříže jedné vůle, a oba obětovali Bohu stejnou zápalnou
oběť, Maria v krvi svého srdce a Ježíš v krvi svého Těla.
18. Skrze svátosti víry nám Bůh v živém Ježíši dává rodinu, bratry a sestry na zemi
i v nebi.
19. Ježíš se nám nejvíce zjevuje skrze kříž a stejným způsobem nám předává svůj
život.
20. Klanět se Otci znamená uznat jej za jediného pravého Boha.
21. Život v Duchu, který plně získáváme při křtu, se žije ze dne na den v povolání
k bratrské lásce.
22. Ježíšovo vzkříšení je vítězstvím lásky.
23. V eucharistii s námi zůstává náš Bůh až do konce časů.
24. Ježíš nám svou trpělivostí a snášením svých ran získal uzdravení a pokoj.
25. Víra otevírá našeho oči, abychom si uvědomili přítomnost toho, co je neviditelné.
26. Náš život v Kristu nám dává postupně zakoušet, že on sám se může stát
předmětem každého našeho činu.
27. Rány Vzkříšeného jsou zářící: jimi k nám proudí skrze svátosti božská síla
vzkříšení.
28. Hlavním úkolem Ducha svatého je zjevovat nám v Ježíšově utrpení tajemství jeho
synovské poslušnosti.
29. Maria nám v noci víry a ve společenství s Ježíšem odpočívajícím v novém hrobě
dává vytušit, že ticho neznamená prázdnotu, ale že ukrývá Boží přítomnost.
30. Bůh k nám přichází v jednoduchosti, pokoře a s laskavostí, aby se svým
milosrdenstvím dotknul všech lidí.
Myšlenky byly sestaveny v Pastoračním domě Velehrad v Itálii
ve spolupráci s Arcibiskupským gymnáziem v Kroměříži.
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Pořad bohoslužeb v dubnu - farnost Újezd
7.00 Új.:
1. dubna : Neděle
Slavnost

8.15 Sl.:

ZMRTVÝCHVSTÁNÍ
PÁNĚ

9.40 Új.:

Hod Boží
velikonoční

11.00 Dr.:

14.30 Lo.:
7.00 Új.:
2. dubna : Pondělí
Pondělí velikonoční

8.15 Sl.:
9.40 Új.:

3. dubna : Úterý
Úterý velikonoční

11.00 Dr.:
18.30 Dr.:
17.30 Új.:

4. dubna : Středa
Středa velikonoční

5. dubna : Čtvrtek
Čtvrtek velikonoční
6. dubna : Pátek
Pátek velikonoční
První pátek v dubnu
7. dubna : Sobota
Sobota velikonoční

18.30 Sl.:

Za zemřelé rodiče Kozubíkovy, 2 syny, vnučku, 2
zetě, Františku Kozubíkovou a rodiny jejich dětí
Za + Františka Váňu, + rodiče z obou stran, duše
v očistci, dar zdraví a Boží požehnání pro živou
rodinu

18.30 Dr.:

Za + Marii Častulíkovou, syna Josefa, vnuka
Michala a Boží požehnání pro živou rodinu

15.30 Új.:

Za Josefa a Annu Barcuchovy, rodiče Mozgvovy,
Boženu Trčkovu, duše v očistci, dar zdraví pro
živou rodinu

neděle Božího
milosrdenství

KA
SV
ŠF
SJ

AL
SV

AM
KM

OS

SJ

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

8. dubna : Neděle
2. neděle
Velikonoční

Za + rodiče Machů, jejich sourozence, prarodiče
Machů, syna Františka, manželku, syna Josefa,
snachu Anastazii Machů, dar zdraví a Boží
pomoc pro živou rodinu
Za Zdeňka Machů, duše v očistci a Boží
požehnání pro živou rodinu
Za živou a zemřelou rodinu Měřínskou,
Chmelíkovu a duše v očistci
Za + rodiče Velískovy, rodiče Stružkovy, sestru,
bratra, s prosbou o dar zdraví a Boží požehnání
pro živé rodiny
Za + manžela, rodiče z obou stran a duše v očistci
Za + rodiče Častulíkovy, dvě dcery, čtyři zetě,
duše v očistci a Boží požehnání pro živou rodinu
Za + Marii Petrů (k nedožitým 90. narozeninám),
+ manžela Stanislava a živou rodinu
Za + rodiče a prarodiče Slovákovy duše v očistci,
zvláště, na které nikdo nepamatuje a Boží
požehnání pro živou rodinu
Za farníky
Za + Antonína Vašičku, + manželku Františku
a dar zdraví pro živou rodinu

8.15 Sl.:
9.40 Új.:
11.00 Dr.:

Za farníky
Večer chval
Za + Jana Pochylého, dvoje rodiče a pomoc Boží
pro živou rodinu
Za živou a + rodinu Máčalovu, Talašovu,
Bližňákovu a Kozubíkovu, duše v očistci
a ochranu Panny Marie
Za farníky (sv. křest)
Za + rodiče Ovesné, dva syny, zetě s prosbou
o Boží milosrdenství pro živou rodinu
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ŠF
SV
AM
OS

6.30 Új.:
15.30 Új.:
9. dubna : Pondělí
Slavnost
ZVĚSTOVÁNÍ
PÁNĚ

17.00 Dr.:

18.30 Sl.:

10. dubna : Úterý
Ferie

18.30 Dr.:

Za + rodiče Struškovy, syna Stanislava, dceru
Věru s manželem a požehnání pro živou rodinu

17.30 Új.:

Za zemřelé rodiče Pavelkovy + dceru, syna, zetě,
rodiče Králikovy + syna, zetě a Boží pomoc pro
živou rodinu
Za + Petra Heinze, rodiče z obou stran
a Boží požehnání pro živou rodinu
Za + rodiče Kovaříkovy, Struškovy, rodinu
Kozubíkovu a Novákovu, za duše v očistci a dar
zdraví pro živou rodinu
Za zemřelou Irenu Petrů, rodiče Petrů, Ludmilu
Janoušovu, dar zdraví a Boží požehnání pro živou
rodinu
Za + rodinu Šustkovu, rodiče z obou stran a dar
zdraví pro živou rodinu

11. dubna : Středa
Sv. Stanislava,
biskupa a mučedníka

18.30 Sl.:

12. dubna : Čtvrtek
Ferie

18.30 Dr.:
15.30 Új.:

13. dubna : Pátek
Ferie

18.30 Sl.:
14.00 Új.:

14. dubna : Sobota
Ferie

16.00 Lo.:
7.00 Új.:
8.15 Sl.:

15. dubna : Neděle
9.40 Új.:
3. neděle
velikonoční
11.00 Dr.:
16. dubna : Pondělí
Ferie
Sv. Bernardetty
Soubirousové
17. dubna : Úterý
Ferie

Za + rodiče Stružkovy, Marii Hlavicovou,
prarodiče, ostatní příbuzné, za dar zdraví a Boží
požehnání pro živou rodinu
Za zemřelé rodiče Stružkovy, zemřelou rodinu,
duše v očistci, pomoc Boží a ochranu Panny
Marie pro živou rodinu
Za + rodiče Kozubíkovy, + syny Vladimíra a
Aloise, s prosbou o Boží požehnání pro živou
rodinu

KA
SJ
ŠF
OS

RZ

AM

Za živé a + pětašedesátníky z Újezda, Loučky,
Slopného, Sehradic, Vysokého Pole a Drnovic
Za farníky
Za + Anastazii Hyblovu (výroční mše sv.)
Za + Miroslava Fiodora, rodinu Kozubíkovu,
Majzlíkovu, Machů, duše v očistci a ochranu
Panny Marie pro živé rodiny
Za + Františka Běhunčíka, jeho dceru Janu Surou,
rodiče Čechovy, rodiče Běhunčíkovy,
rodinu Hlavicovu a požehnání Boží pro celou
živou rodinu
Za + Josefa Běloně, Boží požehnání pro živou
rodinu a duše v očistci

17.30 Új.:

Za + rodinu Kudelovu, syna, rodiče, duše
v očistci a Boží požehnání pro živé rodiny

18.30 Dr.:

Za + manžela, rodiče, duše v očistci a živou
rodinu
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AL
SJ
KA
OS

SJ

17.30 Új.:
18. dubna : Středa
Ferie
18.30 Sl.:
19. dubna : Čtvrtek
Ferie

20. dubna : Pátek
Ferie

21. dubna : Sobota
Sv. Anselma, biskupa
a učitele církve

18.30 Dr.:

Za + rodinu Chalupovu, Žákovu, duše v očistci
a Boží požehnání pro živou rodinu

15.30 Új.:

Za + Stanislava Buriánka, bratra Josefa, rodiče
Buriánkovy, Aloise Buriánka, Boží pomoc a
ochranu Panny Marie pro živou rodinu
Za rodiče Opravilovy, dva syny, snachu, Ludmilu
Opravilovu, Boží požehnání a ochranu Panny
Marie pro celou živou rodinu

18.30 Sl.:

16.00 Lo.:
7.00 Új.:

22. dubna : Neděle
4. neděle
velikonoční

8.15 Sl.:
9.40 Új.:
11.00 Dr.:

23. dubna : Pondělí
17.30 Új.:
Sv. Vojtěcha,
biskupa a mučedníka
18.30 Dr.:
24. dubna : Úterý
Sv. Jiří, mučedníka
17.30 Új.:
25. dubna : Středa
Sv. Marka,
evangelisty
26. dubna : Čtvrtek
Ferie

18.30 Sl.:

Za + Aloise Petrů, rodiče z obou stran, dar zdraví,
Boží požehnání a dary Ducha svatého pro živou
rodinu
Za farníky
Za + Lubomíra Žálka (výroční mše sv.)
Za umučené na Ploštině a jejich příbuzné
Za + Karla a Františku Urubkovy, jejich rodiče,
Boží ochranu a dar zdraví pro živé rodiny
Za + rodiče Pavelkovy, jejich rodiče z obou stran,
syna, dceru, dvě snachy, vnuka Josefa, rodinu
Fojtíkovu, Horčicovu, Pavelkovu, Obadalovu
a Boží požehnání pro živou rodinu
Za Jaroslava Machů, syna Jaroslava, dvě
manželky a duše v očistci
Za + rodinu Mlčkovu a Heinzovu a Boží
požehnání pro rodinu Hinkovu
Za rodiče Húšťovy, 2syny, snachu, vnučku a duše
v očistci a Boží požehnání pro celou rodinu

15.30 Új.:

Za + Jana Václavíka, rodiče z obou stran, rodiče
Honkovy a Janečkovy, duše v očistci a dar zdraví
pro živé rodiny
Za + rodiče Číčelovy, rodiče Váňovy, jejich syna,
zetě, prarodiče a dar zdraví pro živé rodiny

18.30 Sl.:

16.00 Lo.:

OS

SJ

Na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní

18.30 Dr.:

27. dubna : Pátek
Ferie

28. dubna : Sobota
Ferie

Za + Marii a Bohumila Pavelkovy, jejich rodiče,
Boží pomoc a ochranu Panny Marie pro živou
rodinu
Za + Aloise Hořáka, rodinu Hořákovu, dar zdraví
a Boží požehnání pro živé rodiny

Za + Františka Bartoše, rodiče, Aloise Buriánka,
dar zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu
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KA
SV
RZ
SJ
OS

AM

RZ

7.00 Új.:
29. dubna : Neděle
5. neděle velikonoční
Sv. Kateřiny Sienské,
panny a učitelky
církve
30. dubna : Pondělí
Sv. Zigmunda,
sv. Pia V.

8.15 Sl.:
9.40 Új.:
11.00 Dr.:

17.30 Új.:

Za + Janu Trčkovou, manžela Josefa Trčku,
rodiče Trčkovi, babičku Matyášovou, živou a +
rodinu Trčkovu
Ke cti sv. Floriána, patrona hasičů za živé a +
hasiče ze Slopného
Za živé a zemřelé hasiče z Újezda a Loučky
Za + Josefa Žáka, rodiče, sourozence, duše
v očistci, dar zdraví a Boží požehnání pro živé
rodiny
Za živou a + rodinu Semelovu, Drgovu
a Kovářovu

AL
SJ

SJ

Pořad bohoslužeb v dubnu - farnost Horní Lhota
1. dubna: Neděle
Slavnost
Zmrtvýchvstání
Páně
2. dubna: Pondělí
Velikonoční
pondělí

3. dubna: Úterý

9.00 HL

Za * a + farníky

10.30 DL

Na poděkování za všechna dobrodiní s prosbou
o pevnou víru, živou naději a činnou lásku

8.00 DL

Za + Aloisii Žáčkovu, syna Františka, manžela,
duše v očistci, za dar zdraví a požehnání pro rodinu
Pavelkovu, Jurákovu a Maňasovu

9.00 HL

Za + prarodiče Havelkovy, syna Milana, dceru
Drahoslavu, snachu Marii a duše v očistci

18.00 SE

Za + Františka a Marii Ulrichovy, zetě, vnučku, + rodiče
Martincovy a Ulrichovy a sourozence z obou stran

16.00 HL

Za + Aloise Šenovského, rodiče, dědečky, rodiče
Mikovy, dar zdraví pro * rodiny

16.00 HL

Za + Martu a Františka Máčalovy a za dar zdraví
pro celou * rodinu

17.30 DL

Za + Annu Slovákovu, manžela, dceru Annu, syna
Václava, zetě Jiřího, ochranu pro * rodinu

8.00 DL

Za + Milana Žáčka, rodiče z obou stran, dar zdraví
a ochranu pro * rodinu

17.30 HL

Za členy živého růžence z Horní Lhoty

9.00 HL

Za + Antonína Boráně, dvoje rodiče, zdraví a pomoc pro *
rodinu

10.30 DL

Za + Marii a Františka Ulrichovy, jejich rodiče,
sourozence, vnuka Petra, duše v očistci, dar zdraví
a požehnání pro * rodinu

4. dubna: Středa
5. dubna: Čtvrtek

6. dubna: Pátek
1. pátek v dubnu

7. dubna: Sobota
1. sobota v dubnu
8. dubna: Neděle
2. neděle
velikonoční;
Neděle Božího
milosrdenství
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9. dubna: Pondělí
Slavnost Zvěstování
Páně

10. dubna: Úterý

16.00 HL

Za + Adolfínu a Aloise Petrů, + Adolfa a Marii
Petrášovy, syna Josefa a jeho manželku, + rodinu, duše
v očistci a za dar zdraví a požehnání pro celou * rodinu

17.30 DL

Za * a + farníky

17.00 SE

Mše svatá a večeřadlo (P. Jaroslav Stříž)

17.30 DL

Za + Cyrila Koutného (k nedožitým 90. narozeninám),
za + rodinu Koutnou a Kuželovu s prosbou o ochranu,
požehnání a pomoc pro celou * rodinu

12. dubna: Čtvrtek

16.00 HL

Za * a + rodinu Malotovu a Kolářovu, všechny blízké
+ a za duše v očistci

13. dubna: Pátek

17.30 DL

Za + Stanislava Kúdelu, Marii Slovákovu, syna Ivana,
2 manžely, rodiče Kúdelovy a ochranu pro * rodinu

14. dubna: Sobota

17.30 HL

Na poděkování za dosažení životního jubilea, dar
zdraví, pomoc a ochranu Panny Marie

11. dubna: Středa
Sv. Stanislava,
biskupa a muč.

9.00 HL
15. dubna: Neděle
3. neděle
velikonoční

Za + Zdeňku Žáčkovu, rodiče Honzovy, Žáčkovy,
manžele Slobodovy a za * rodinu

10.30 DL

Na poděkování za 50 let života s prosbou o požehnání
pro celou rodinu

16. dubna: Pondělí

18.00 SE

Za * a + farníky

19. dubna: Čtvrtek

16.00 HL

Za + Františku a Aloise Pláškovy, jejich rodiče,
sourozence, dar víry, pomoc a ochranu Panny Marie pro *
rodinu

20. dubna: Pátek

17.30 DL

Za + rodiče Jedlovcovy, 2 dcery, zetě, manžele
Máčalovy, syna a za duše v očistci

21. dubna: Sobota

17.30 HL

Za + Josefa Fojtíka, dvoje rodiče, dar zdraví
a požehnání pro celou * rodinu

9.00 HL

Za + Petra Zábojníka, švagra Michala, rodiče Zábojníkovy,
Pytlovy, dar zdraví, ochranu pro celou r.

10.30 DL

Za + Miroslava Žáčka, dceru, rodiče Máčalovy, Annu
Váňovu, manžela a ochranu pro * rodinu

18.00 SE

Za dar živé víry v našich rodinách, stálou pomoc
a za nová kněžská a řeholní povolání

17. dubna: Úterý
18. dubna: Středa

22. dubna: Neděle
4. neděle
velikonoční
23. dubna: Pondělí
Svátek sv. Vojtěcha,
biskupa a mučedníka
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24. dubna: Úterý
Památka sv. Jiří,
mučedníka

17.30 DL

Na poděkování za dožití životního jubilea s prosbou
o ochranu Panny Marie a dary Ducha svatého
pro * rodinu

26. dubna: Čtvrtek

16.00 HL

Za + Karla a Ludmilu Myškovy, 2 dcery, 2 zetě,
vnuka a za duše v očistci

27. dubna: Pátek

17.30 DL

Za + Rostislava Janotu, za rodinu Janotovu
a Kozubíkovu

17.30 HL

Za + rodiče Slovákovy, 2 syny, dceru, snachu, zetě,
ochranu a pomoc pro * rodiny

9.00 HL

Za členy sboru dobrovolných hasičů všech obcí
farnosti
Za * a + farníky
Za + Vojtěcha a Drahoslavu Urbanovy, dar zdraví
a ochranu pro * rodiny

25. dubna: Středa
Sv. Marka,
evangelisty

28. dubna: Sobota
Památka sv. Petra
Chanela, kněze a
mučedníka, Památka
sv. Ludvíka Marie
Grigniona, kněze
29. dubna: Neděle
5. neděle
velikonoční
30. dubna: Pondělí

10.30 DL
18.00 SE

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

SKUPINY

ÚKLIDU

kostelů újezdské farnosti v dubnu 2018
_____________________________________________________

Dat. : Újezd :
Drnovice : Slopné :
___________________________________

7.4.:
14.4.:
21.4.:
28.4.:

5.
6.
7.
8.

6.
7.
8.
9.

12.
13.
14.
15.

Zprávy a informace
Poděkování. Generální oprava varhan ve farním kostele v Újezdě je dokončena.
Na úhradu, která bude činit asi 250.000,- Kč, nám bude scházet asi sto tisíc, které
budeme uhrazovat postupně ze sbírek v kostele. Částkou 50.000,- Kč nám přispěl
Obecní úřad v Újezdě. Všem dárcům, kteří připívají při pravidelných sbírkách,
i obecním zastupitelům upřímné Pán Bůh zaplať.
Slavnost Zvěstování Páně. Církevně zasvěcený svátek je letos přesunut z 25. března
(Květná neděle), na pondělí 9. dubna. Mše svaté budou jako o zasvěceném svátku,
který připadne na pracovní den.
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Výročí vypálení Ploštiny – ve čtvrtek 19. dubna. Generální oprava kaple zřejmě
nebude hotova, proto vzpomeneme v ten den v kostele v Drnovicích a mše svatá
za umučené na Ploštině bude následující neděli 22. dubna v 11.00 v Drnovicích.

OSMISMĚRKA
„Základem přátelství je…(viz osmisměrka).“
Raffaele Pibiri
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EMU, GAZELA, GORILA, HROCH, HYENA, KLOKAN, KOALA, KOBRA,
KRAB, LEV, MEDVĚD, MROŽ, NOSOROŽEC, OREL, PŠTROS, RAK, SLON,
SUP, TYGR, ZEBRA, ZEBU, ŽIRAFA
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.
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