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

EUCHARISTIE
Každoročně konáme v naší farnosti slavnost prvního svatého přijímání. Děti se na tuto
slavnost připravují jak ve škole, tak i v kostele pod vedením duchovního správce. Jedná
se o první setkání s Kristem pod způsobou chleba. Zajímalo nás dospělé, jak se děti
vypořádávají s touto skutečností? Položilo Vám, rodiče, někdy dítě otázku: „Je v podobě
chleba skutečně přítomen Pán Ježíš?“ Jestliže ano, co jste odpověděli? Přečtěte si, co na
tuto otázku odpovídá papež Benedikt: „Ano, nevidíme ho. Ale existuje spousta důležitých
věcí, které nevidíme. Např. nevidíme náš rozum, a přesto ho máme. Nevidíme svou duši,
a přece existuje, a my vidíme její účinky, protože mluvíme, myslíme a děláme rozhodnutí
atd. Ani třeba elektrický proud nevidíme, a přece vidíme, že působí: tento mikrofon
funguje, světla jsou rozsvícená. Ty úplně nejdůležitější věci, na kterých stojí život a svět,
nevidíme, ale vidíme a cítíme jejich důsledky.
Tak je to i se vzkříšeným Pánem: nevidíme ho svýma očima, ale vidíme, že kde Ježíš
je, lidi se mění, zlepšují. Jsou vytvořeny podmínky pro pokoj, smíření atd. Čili – nevidíme
Pána samého, ale vidíme jeho působení. Můžeme poznat, že Ježíš je přítomný.
Nevynechávejme tedy příležitost k setkávání s tímto neviditelným, ale mocným Pánem,
který nám pomáhá dobře žít.“ Na vás, rodičích, záleží, zda Vaše dítě přilne ke Kristu
a bude se k tomuto setkávání s ním vracet.
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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 květen 2018:

Úmysl všeobecný: Bude vyhlášen později
Úmysl misijní: Za poslání laiků: Aby laici mohli své jedinečné poslání naplňovat skrze
tvořivou odpověď vůči výzvám, kterým svět dnes čelí.
Úmysl národní: Za milost zakusit láskyplný pohled, kterým nás Bůh trvale provází
a proměňuje (srv. Žl 139/138).

Z FARNÍCH MATRIK :
Do společenství víry byli skrze svátost křtu v měsíci dubnu 2018 přijati:
Jaroslav Moudřík
Jiří Černobila
Štěpán Šlížek

Horní Lhota
Újezd
Vysoké Pole

V měsíci dubnu 2018 začali svou společnou cestu před Božím oltářem:
Rostislav Polách
Eva Poláchová

Horní Lhota
Horní Lhota

Petr Novák
Eva Kolaříková

Malá Čermná
Sehradice
V měsíci dubnu 2018 odešel na věčnost a byl pohřben:

11. dubna
Pavel Zicha
Vysoké Pole 270

37 let
Odpočinutí věčné dej mu, Pane,
a světlo věčné ať mu svítí,
ať odpočívá v pokoji.
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O modlitbě III.
Milujte modlitbu, mějte touhu se modlit a podstupte námahu, kterou modlitba
stojí. Chceme-li se modlit lépe, musíme se modlit více! Modlitba rozšiřuje srdce, až se
stane schopným přijmout Boží dar, kterým je on sám. Proste s velikou touhou a vaše
srdce se stane dosti velikým, aby ho pojalo a aby se stal vaším vlastnictvím. Máme
možná velikou touhu správně se modlit, ale přesto se nám to nedaří. Ztrácíme odvahu
a přestáváme se modlit. Bůh dopouští naše selhání, ale nechce, abychom ztráceli
odvahu. Chce, abychom se více podobali dětem, byli pokornější a v modlitbě
vděčnější. Chce, abychom se nemodlili sami, protože jsme všichni částí tajemného
Těla Kristova, které se neustále modlí. Modlitba stále naplňuje svět. Není vlastně
žádné „já se modlím“, ale Ježíš se modlí ve mně a se mnou, a proto se modlí celé
Kristovo Tělo!
Hospodina stále před oči stavím, je mi po pravici, nic mnou neotřese (Ž 16,8). Bůh
je ve mně, jeho přítomnost je daleko důvěrnější, než jsem já sama sobě: „V něm totiž
žijeme, hýbáme se a jsme“ (Sk17,28). Vždyť je to on, který dává život sílu a bytí
všemu, co existuje, a bez jeho stálé přítomnosti by se všechno vrátilo do nicoty.
Uvažujte o tom, že jste v Bohu, obklopeni Bohem a zahaleni do něho, že plynete
v Bohu.
Ježíš Kristus nám řekl, že se máme „stále modlit a neochabovat“ (Lk 18,1), to
znamená ustavičně se modlit. Svatý Pavel říká: „vytrvale se modlete“ (Ef 6,18). Bůh
dává všem lidem tuto schopnost srdce ke stálé modlitbě. Dovolte přece, aby Boží
láska ovládla vaše srdce úplně. Ať se tato láska stane druhou přirozeností vašeho
srdce. Ať vaše srdce nestrpí nic, co by bránilo této lásce vstoupit. Ať se vaše srdce
neustále snaží růst v Boží lásce tím, že touží zalíbit se Bohu ve všem a neodmítne mu
nic, co od něho žádá. Ať přijímá vše z jeho ruky – vše, co se přihodí. Ať se pevně
rozhodne neudělat nikdy žádnou chybu, aby se pokořilo a ihned zase povstalo. Tak se
bude vaše srdce neustále modlit.
Mnoho modliteb je nedostačujících. Je třeba se modlit oddaně, upřímně a se
zbožnou úctou. Je třeba, abychom se modlili vytrvale a s velikou láskou.
Skrze nás musí svět poznávat Ježíše Krista ukřižovaného. Jak říká svatý Augustin:
„Dříve, než dovolí apoštol svému jazyku mluvit, měl by pozvednout svou žíznivou duši
k Bohu a teprve potom ze sebe vydávat to, co pil, a vylévat to, čím byl naplněn.“
A svatý Tomáš nám klade na srdce: „Ti, kdo jsou povoláni k dílům činného života, by
se velmi mýlili, kdyby se domnívali, že jsou osvobozeni od kontemplativního života.
Kontemplace musí provázet život služby. Povinnosti činného života vycházejí
z kontemplace, ale nezmenšují její nutnost.“
Rozjímavý a činný život se navzájem nevylučují, nýbrž si navzájem pomáhají
a doplňují se. Má-li být činnost plodná, musí nutně vyrůstat z kontemplace. Dosáhneli rozjímavý život určitého stupně a síly, vyúsťuje pak v činnost. Prostřednictvím
modlitby duše čerpá přímo z Božího srdce milosti, které musí činný život rozdávat.
(podle Matky Terezy: Myšlenky na každý den zpracoval Mgr. Václav Ulrich)
pokračování příště
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Svátek matek (Den matek)
je den, který má být věnován ocenění odvahy matek
a oběti mateřství... Vyjadřuje úctu k ženám, matkám
a jejich roli ve společnosti. Vychází z různých tradic
a slaví se v různé dny na mnoha místech po celém
světě. Slaví se převážně ve dva různé dny – buď
čtvrtou neděli velikonočního půstu, v Irsku a Velké
Británie, nebo druhou neděli v květnu. Takto se slaví
například evropských zemích: Belgie, Česká
republika (i když se nejedná o státní svátek),
Chorvatsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Německo, Řecko, Rakousko, Island, Itálie,
Lotyšsko, Malta, Nizozemí, Slovensko, Švýcarsko a Turecko.
Z mimoevropských zemí jsou to například: Austrálie, Brazílie, Kanada, Čína,
Chile, Kolumbie, Kuba, Japonsko, Malajsie, Nový Zéland, Peru, Filipíny, Taiwan,
USA, Uruguay a Venezuela. (V Rusku se slaví Svátek matek poslední neděli
v listopadu, ve většině zemí Jižní Ameriky, v Indii, Pákistánu, Mexiku, Singapuru
10. května, v Polsku 26. května a v řadě arabských zemí se slaví Svátek matek
na první jarní den, tj. 21. března.)
Myšlenka mezinárodních a pravidelných oslav tohoto svátku vznikla v USA v roce
1907 na počest Anny Reeves Jarvisové, která bojovala za práva matek, za zlepšení
sociálně zdravotních podmínek a snížení dětské úmrtnosti, vyzývala ženy
ke sjednocení proti válkám a mírovému řešení problémů. Poprvé byl tento svátek
veřejně slaven o rok později. V roce 1914 vyhlásil tehdejší prezident USA Woodrow
Wilson první oficiální oslavu Dne matek coby celonárodního svátku, konající se
druhou květnovou neděli. V České republice se tento svátek slaví rovněž druhou
květnovou neděli, letos tedy v neděli 13. května 2018.
O to, že byl také v demokratickém Československu zaveden Svátek matek,
(poprvé byl u nás slaven v roce 1923), se zasloužila Alice Masaryková, nejstarší dcera
prvního československého prezidenta Tomáše Garrigue Masaryka. Tuto myšlenku
v nově vzniklém Československu pak šířily Československý červený kříž, který
založila, a organizace jako Čs. ochrana matek a dětí, Sokol a Orel, YWCA (Asociace
mladých křesťanských žen), křesťanské spolky i některé ženské komise při
politických stranách.
Po druhé světové válce byl tento svátek postupně zatlačován do pozadí oslavami
Mezinárodního dne žen (slaveného vždy 8. března), ale i přesto se dál v některých
rodinách připomínal. Po roce 1989 se opět začal slavit veřejně. Mezinárodní den žen
se ale zachovává také, podobně, jako
v jiných zemích. V některých zemích se oba
svátky sloučily.
Všem maminkám a babičkám děkujeme
za jejich starost, lásku a péči
a přejeme jim vše dobré.
Ing. Jarmila Váňová
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Náročný projekt: žena a matka
Stvoření ženy
Bůh tvořil ženu... a potřeboval na to šest dní nepřetržité práce. Objevil se anděl a ptal
se ho: „Bože, proč tím trávíš tolik času?“
A Stvořitel mu odpověděl: „Viděl jsi pracovní plány tohoto projektu? To, co teď
tvořím, je velmi složité. Má to 200 pohyblivých částí a musí to být celé omyvatelné.
Musí to mít nohy, které unesou tři děti najednou.
Musí to umět pohladit a políbit tak, že se tím
všechno uzdraví – od odřeného kolene
až po zlomené srdce. A také to musí mít ruce, které
zvládnou tolik práce jako šest párů mužských
rukou.“
Anděl byl ohromen nároky na toto stvoření: „Šest
párů mužských rukou? A to je standardní model?“
zeptal se Stvořitele. „Tak už si odpočiň a nech
dokončení na zítřek.“
„To nemůžu,“ odpověděl Stvořitel. „Hrozně to
spěchá, musím to dokončit.“ A pak nadšeně
pokračoval ve výkladu: „Představ si, samo se to
umí uzdravit, když onemocní. A v nemoci může pracovat i 10 hodin denně!“
Anděl se přiblížil a toho stvoření se dotkl: „Udělal jsi to velmi jemné!“
Stvořitel přitakal: „Ano, je to jemné, ale také pevné. Nemáš představu, kolik toho bude
muset vydržet a vykonat!“
„Bude mít schopnost myslet?“ zeptal se anděl.
„Nejenom, že bude moci myslet, ale bude se umět hádat.“
Anděl si čehosi všiml a přiblížil se k tomu novému stvoření. „Ale pozor, vypadá to, že
ti z toho modelu tady na tváři něco uniká! Říkal jsem ti, že už si potřebuješ
odpočinout.“
„Tak to má být. To je slza,“ řekl Stvořitel.
„A na co je dobrá taková slza?“
Stvořitel mu vysvětlil: „Slzy jsou způsob, jak ženy vyjadřují svoji radost, své trápení,
svoji bolest, své zklamání, svoji sílu, svůj soucit a svou hrdost.“
Anděl byl uchvácen: „Ale to je geniální! Myslel jsi na všechno. Ženy budou opravdu
výjimečné!“
A anděl se nemýlil. Ženy mají dost síly, aby neustále muže překvapovaly.
Můžou řídit podniky a způsobovat konflikty, ale
také přináší lásku a štěstí.
Usmívají se, když by měly chuť křičet.
Zpívají, když by chtěly plakat.
Pláčou, když jsou šťastné.
Smějí se, když jsou nervózní.
Bijí se za věci, ve které věří.
Odříkají si, aby si nemusela odříkat jejich rodina.
Milují bez podmínek.
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Pláčou, když jejich děti mají úspěch.
Vědí, že objetí a polibek mohou zahnat zlý sen dítěte.
Srdce ženy ví, co pohne světem, proto ženy dávají radost a naději.
Ženy mají mnoho co říct a dát.
Podle knížky Potká jezuita františkána,
Peyrous Bernard, Pompignoliová Marie-Ange

Maminky, ženy a babičky,
vydávejte svědectví o živém Ježíši
Tváří v tvář sklíčenosti matek a otců
Tváří v tvář sklíčenosti, která může
nastat v životě toho, kdo se snaží žít víru
jako matka a otec v rodině, říkám jasně:
mějte vždycky v srdci jistotu, že Bůh jde
spolu s vámi a ani na okamžik vás
neopouští! Nikdy neztrácejme naději!
Nikdy ji ve svém srdci nezhášejme!
V našem světě existuje zlo, ale není tím,
kdo je silnější. Silnější je Bůh a Bůh je
naše naděje! Bůh nás doprovází.
Ženy byly prvními svědky
Ženy byly prvními svědky Ježíšova vzkříšení. Znamená to, že Bůh si nevybírá podle
lidských kritérií. Prvními svědky Ježíšova narození jsou pastevci, prostí a obyčejní
lidé; prvními svědky vzkříšení jsou ženy, které měly v tehdejší společnosti podřadné
místo…
Maminky a ženy, vydávejte svědectví o živém Ježíši
Je to tak trochu poslání žen, žen matek, aby dosvědčovaly dětem, vnukům, že Ježíš
je živý, živoucí, vzkříšený. Maminky a ženy, vydávejte toto svědectví! Bohu leží na
srdci, nakolik jsme vůči němu otevření a zda jsme jako důvěřující děti. Přivádí nás to
také k zamyšlení nad zvláštní rolí, jakou měly a mají ženy v církvi a na cestě víry při
otevírání bran Pánu, v jeho následování a ve sdílení jeho lásky, protože pohled víry by
měl být jednoduchý, hluboký a láskyplný. Apoštolové a učedníci mají obtížnější cestu
k víře než ženy.
Babička mi předala z víry mnoho
Byla to moje babička, která mne naučila modlitbě. Předala mi mnoho z víry
a vyprávěla mi příběhy světců. Právě ona mi předala víru ve vzkříšení. Dodnes mám
mezi v breviáři (modlitební kniha ve dvou silných svazcích), kterou vozím všude
s sebou, vložený rukopis své babičky. Je to jakási závěť zanechaná nám vnoučatům.
Podle knihy Andrea Tornielli: Kvítky papeže Františka,
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GODZONE
(periodické okénko pro mladé)
Akce na měsíc květen
4. květen
Večer chval v Dolní Lhotě (po mši svaté)
5. květen
Večer chval v Újezdě (18.00)
19. - 20. květen 16. pouť včelařů (mše 10.15)

Svatí z kalendáře
sv. Matěj
postavení:

14. květen
apoštol

O Matějově životě víme jen tolik, že byl Žid, že
s Ježíšem „chodil od křtu Janova“ a na návrh apoštola
Petra byl vybrán jako náhrada za zemřelého Jidáše:
Vybrali tedy dva, Josefa, druhým jménem Barsabáš,
příjmení měl Justus, a Matěje; pak se modlili: „Ty, Pane,
znáš srdce všech lidí; ukaž, koho z těch dvou sis vyvolil,
aby převzal místo v této apoštolské službě, kterou Jidáš
opustil a odešel tam, kam patří.“ Potom jim dali losy a los
padl na Matěje; tak byl připojen k jedenácti apoštolům.
Patřil tedy patrně k širšímu okruhu Ježíšových
„učedníků“ a podle různých tradic působil jako misionář
v Judsku a v dnešní Gruzii a zemřel snad kolem roku 63, podle jedněch jako mučedník
v Jeruzalémě, podle jiných v Kolchidě (Gruzii).
Podle velmi staré tradice dala svatá Helena jeho ostatky převézt do Říma, odkud se
část dostala do Trevíru v Německu, kde je dodnes uctíván. Mramorový renesanční
náhrobek sv. Matěje z 16. století je rovněž v Padově, v kapli při kostele Santa
Giustina. Podle řeckých pramenů je však pohřben v římské pevnosti Gonio (Apsaros)
v Gruzii. Je velmi pravděpodobné, že se jedná o dvě nebo tři různé osoby, které
zejména apokryfní spisy zaměnily. Jean Bolland se domníval, že jednou z nich mohl
být jeruzalémský biskup Matyáš (kolem 120).

Modlitba
Pokud mne něco neoslovilo výrazněji, stanovím si způsob, který mně napomůže učit se
ovládat v duchu evangelia, abych vydával věrohodnější svědectví křesťanského života.
Bože, Ty znáš srdce všech, Tys přidružil svatého Matěje ke sboru apoštolů a také
nás volá Tvá láska, abychom šli cestou, kterou jsi pro nás připravil; prosíme Tě:
provázej nás na jeho přímluvu svou milostí, ať dojdeme do společenství Tvých
vyvolených v nebi. Skrze Tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s Tebou v
jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen
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Duchovní injekce
Je dobře, že jsi!
"Je dobře, že jsi!" Tato slova platí pro každého člověka. I pro tebe, který právě
čteš tyto řádky. Boží láska k nám totiž není podmíněna naší dokonalostí.
Jeden člověk mi nedávno říkal: „Když jsem byl malý, doma mi vždycky jen nadávali,
že nesplňuju jejich představy. Cítil jsem, že jsem jim na obtíž. K narozeninám jsme si
vůbec nepřáli. Až v mých pětatřiceti letech mi poprvé někdo k narozeninám řekl: Jsem
rád, že jsi.“
Tohoto člověka hluboce zasáhla věta: „Jsem rád, že jsi.“ Jsou to slova, která
člověk potřebuje stále slyšet od dětství až po stáří. Bůh nám to říká celým svým
bytím: „Je dobře, že jsi, že jsi takový, jaký jsi.“ Jenže my ho vždycky neslyšíme.
On neřeší naše vrásky, naše šediny, naše nadbytečná kila, naše zlozvyky.
On nás miluje takové, jací jsme. Je-li potřeba něco změnit, chce nám pomoci to
změnit, ale jeho láska není podmíněna naší dokonalostí.
On jediný je také mocen uzdravit hluboká zranění, která plynou z toho, že si někdo
náš život nepřál, nebo že nám v životě někdo nepřál. V Bibli stojí: „Šel jsem kolem …
řekl jsem ti: Žij!“ (Ez 16,6). Boží mocné slovo povolání k životu zní nad námi
od věčnosti: Chci, abys žil! Chci, abys žila! Neboť kdyby Bůh nechtěl, nebylo by nic
z toho, co je.
www.vira.cz

Ze světa
Nový film Pavel, apoštol Ježíše Krista: Jim Caviezel v jedné z hlavních rolí.
Byl zveřejněn oficiální trailer k velmi očekávanému filmu „Pavel, apoštol Ježíše
Krista“. Film režírovaný Andrewem Hyattem líčí apoštolovy poslední dny za císaře
Nerona, jež trávil v římském vězení, kde čekal na popravu. Stejně jako v biblickém
vyprávění jej navštěvuje svatý Lukáš a sepisuje dějiny prvotní Církve, popisuje
misijní cesty, při nichž bylo šířeno evangelium a které jsou zaznamenány ve Skutcích
apoštolských. Tento příběh je fascinující nejen kvůli Lukášově nebezpečné cestě
(císař byl rozhodnut křesťany vyhladit), ale také kvůli Pavlově úžasné proměně.
www.rcmonitor.cz

Citát měsíce
Dobré je mít těžkosti – to činí člověka více přemýšlejícím a milosrdnějším.
Terezie z Lisieux
Připravili Animátoři farností Újezd a Horní Lhota
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10 mýtů o křesťanství ve světle historických faktů

9. Případ Galileo Galilei
Kdo by neslyšel o tzv. „případu Galileo“. Váže se k němu celý mýtus o údajném
nepřátelském postoji Církve k vědě, poznání, pokroku… A přitom jde o vědce,
kterému ve skutečnosti s nadšením fandili nejen kardinálové, ale i papežové – Urban
VIII. ho dokonce finančně podporoval. Ješitností a podvody si však Galileo dokázal
mnohé postavit proti sobě.
Původně se Galileo Galilei (1564 až 1642) chtěl stát řeholníkem – benediktinem.
Otec ho ale poslal na studia medicíny. Vydržel na nich čtyři roky a pak se začal proti
vůli svých rodičů věnovat své největší zálibě – matematice. Dopisoval si
s významným matematikem, jezuitským knězem Kryštofem Claviem. Clavius
rozeznal Galileovo nadání, ale také jeho sklon k unáhleným závěrům. Doporučil mu
dalšího jezuitu, otce Paola Valla, který vyučoval na jezuitské koleji v Římě metodiku
vědecké práce. Historik Michael Hesemann uvádí, že Galileo byl tímto jezuitou
natolik ovlivněn, že ve svých spisech z let 1590–91 převzal Vallovy myšlenky téměř
doslovně a kontakt s učenými řeholníky byl pro něj rozhodující inspirací. Díky nim se
také dostal k astronomii, která byla tehdy módní vědou. Galileo se věnoval bádání
v mnoha oblastech: pohyb kyvadla, pohyb po nakloněné rovině, měření teploty… Stal
se lektorem matematiky ve své rodné Pise a v roce 1592 získal dokonce profesuru
v Padově, přestože neměl žádný akademický titul.
I nadále se u něj však projevovalo to, co mu již kdysi vytýkal P. Clavius:
unáhlenost v závěrech. V roce 1596 mu astronom Jan Kepler poslal pojednání
o heliocentrismu, tedy o nauce, podle které nikoli Země, ale Slunce je středem
vesmíru. Galileo se vzápětí stal nadšeným stoupencem heliocentrické teorie. Zcela
paradoxně však Galileo ještě v roce 1606 publikoval studii Trattato della sfera
o cosmografia (Traktát o sférách neboli kosmografii), ve které uvádí důvody, proč
Země je středem vesmíru. Na Galileovi je vidět, že přesvědčení o heliocentrismu bylo
tehdy více věcí „víry a přesvědčení“ než jednoznačných důkazů – a Galileo sám tuto
„víru“ nejednou změnil…
Řada lidí dnes neví, že polský kanovník Mikuláš Koperník (1473–1543) přišel
s heliocentrickou teorií přibližně sto let před Galileovým procesem. A ještě méně je
známo, že řada církevních hodnostářů Koperníka podporovala. A zatímco byla tato
teorie v katolických kruzích respektována a papežové Klement VII. (1523 až 1534)
a Pavel III. (1534–1549) četli Koperníkovy spisy bez toho, že by v nich viděli nějaký
problém ve vztahu k církevnímu učení, Martin Luther (původce německého
protestantismu) Koperníkovo učení odsoudil velmi příkrými slovy: „Ten blázen mi
chce převrátit celé umění astronomie! Ale jak ukazuje Písmo svaté, řekl Jozue Slunci,
aby se zastavilo – a ne Zemi!“ I na katolické straně se sice vyskytly pokusy
Koperníkovy hypotézy odsoudit, ale kardinál Bellarmin, jeden z nejučenějších
duchovních té doby, který v Římě vedl nejen jezuitskou kolej, ale i římskou inkvizici,
odpověděl, že k odsouzení Koperníkova učení není žádný důvod. Pouze zdůraznil, že
dokud není možno k potvrzení Koperníkova obrazu světa předložit nepochybné
důkazy, bylo by nerozumné tento systém lidem vnucovat.
-9-

Ale vraťme se zpět ke Galileovi. Kromě sklonu k unáhleným závěrům byla pro něj
příznačná ještě jedna vlastnost: nepoctivost. Právě ta – společně s jeho ješitností
a unáhleností v závěrech – ho nakonec přivedla i do střetu s Církví, protože jak
později uvidíme, rozbuškou konfliktu, který vyústil v jeho proces, nebyly Galileovy
vědecké názory, ale podvod, kterého se dopustil na papeži. Nejednalo se však o první
nepoctivost v jeho životě… Historik Michael Hesemann uvádí, že Galileo si během
svých výzkumů přivydělával prodejem tzv. proporčního kruhu, který byl
předchůdcem logaritmických pravítek. Napsal k němu i vlastní návod k použití.
Na tom by nebylo nic špatného, kdyby po čase nezačal toto zařízení vydávat za svůj
vynález. Podobná situace nastala i s dalekohledem. Jeho princip vymyslel
Giambattista della Porta v roce 1590 a jako první ho zřejmě vyrobil Holanďan
Zacharias Janssen. Krátce nato začal Galileo v Itálii vyrábět dalekohledy ve velkém a
vydával je za svůj vynález. Měl dokonce tu drzost, že po čase přenechal monopol na
jeho výrobu benátskému dóžeti, aby od něj získal zdvojnásobení svého profesorského
platu v Padově. Když podvod vyšel najevo, Galileo zase o výhody přišel a raději se
„přesunul“ do Florencie. I když Galileo dalekohled nevynalezl, je třeba mu přiznat
velkou zásluhu o jeho další vývoj a zejména pak využití tohoto zařízení v astronomii.
Byl totiž pravděpodobně první, kdo s pomocí dalekohledu začal konat astronomická
pozorování. Jeho kniha Siderus nuntius (Hvězdný posel), kterou vydal v roce 1610,
byla opravdovým přelomem v pozorování vesmíru: zjistil, že planety nejsou jen pouhé
body, ale plochy – pozoroval dokonce fáze Venuše, že mají podobně jako Země své
měsíce, a byl přesvědčen, že to je dostatečný důkaz toho, že také Země je jen jednou
z planet kroužících kolem nehybného Slunce, které je středem vesmíru (dnes
samozřejmě víme, že ani Slunce žádným středem vesmíru není).
Historik Thomas E. Woods říká: „Galilei byl se svou prací vítán a oslavován
prominentními muži Církve.“ Koncem roku 1610 mu napsal jezuita Kryštof Clavius,
že také jezuitští astronomové potvrdili objevy, které učinil svým dalekohledem. Když
se Galileo příští rok objevil v Římě, byl s nadšením uvítán. Svému příteli napsal: „Byl
jsem příznivě přijat mnoha slavnými kardinály, preláty a představiteli města.“
Dostalo se mu dlouhé audience u papeže Pavla V. a jezuité z Římské koleje uspořádali
slavnostní setkání na počest jeho objevů.“ Další historik Michael Hesemann k tomu
dodává: „Galileova cesta do Říma byla triumfálním tažením,“ a pak cituje kardinála
del Monte, který tehdy napsal: „Kdyby to bylo v době římské republiky, byl by mu
postaven pomník na Kapitolu.“
Příběh Galilea Galileiho je ve své překroucené podobě velmi často uváděn jako
ilustrace tmářství Církve, nepřátelské k novým poznatkům. Skutečnost je ale přesně
opačná. Všechno se vyvíjelo v Galileův prospěch, a když v roce 1612 vydal své
Dopisy o slunečních skvrnách, kde publikoval písemně své přesvědčení o souvislosti
svých nových objevů s Keplerovou heliocentrickou teorií vesmíru, přišlo mu jako
odezva mnoho nadšených dopisů. Jeden z nich byl od samotného kardinála Maffea
Barberiniho, který se později stal papežem Urbanem VIII. Církev neměla žádné
námitky proti používání koperníkovského heliocentrického systému jako elegantní
hypotézy, jejíž nepochybná pravdivost nebyla tehdy ještě potvrzena, ale která
odpovídala pozorovaným jevům lépe než kterýkoliv dosavadní systém. Kde byl tedy
problém? Problém byl v tom, že Galileo nebyl ochoten brát svou teorii jen jako
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hypotézu a trval na její pravdivosti, i když ji zatím nemohl přesvědčivě dokázat.
Například přímý experimentální důkaz otáčení Země podal až roku 1851 J. B. L.
Foucault pokusem s těžkým kyvadlem na dlouhém laně: to se vůči Zemi během dne
stáčí, protože rovina jeho kyvů nemění svou orientaci vůči stálicím. Některé Galileem
uváděné důkazy byly dokonce zcela chybné. Například jeho hlavní argument, že příliv
a odliv je důkazem pohybu Země, je z hlediska dnešních poznatků naprosto
nesmyslný (příliv a odliv je ve skutečnosti způsoben gravitací Měsíce a Slunce
a existoval by, i kdyby Země stála a Měsíc a Slunce se pohybovaly). Nedokázal
odpovědět ani na námitku, že kdyby se Země pohybovala kolem Slunce, musela by se
zdánlivá poloha hvězd pozorovaných ze Země v průběhu roku lehce měnit (takzvaná
paralaxa).
Dnes víme, že tato paralaxa je díky obrovské vzdálenosti hvězd jen velmi nepatrná
(podařilo se ji změřit až v roce 1838) a tehdejšími prostředky nemohla být
pozorovatelná. Odborník na „Galileův případ“ Jerome L. Langford říká, že je naprostá
nespravedlnost, pokud někdo tvrdí, že nikdo nechtěl naslouchat Galileovým
argumentům. Jezuitští astronomové již dříve potvrdili mnoho z jeho objevů a dychtivě
čekali na další důkaz, aby mohli definitivně opustit starý systém. Také mnoho
vlivných mužů Církve věřilo, že Galileo má možná pravdu, ale museli čekat
na důkazy. Když Galileo neustále veřejně hájil svůj názor jako dokázaný
a nepochybný, církevní autority mu v roce 1616 sdělily, že musí přestat učit
Koperníkovu teorii jako pravdivou a dokázanou, ale může ji pojednávat jako hypotézu
(hypotéza je výpověď, jejíž platnost se pouze předpokládá, ale zároveň je formulovaná
tak, aby ji bylo možno potvrdit nebo vyvrátit – srov. cs.wikipedia.
org/wiki/Hypotéza). Galileo souhlasil a pokračoval ve své práci.
Vlivné církevní osobnosti i nadále Galilea podporovaly a sám papež Urban VIII.
(1623–1644) mu roku 1630 přiznal vyplácení renty. V roce 1632 vyšla jeho kniha
Dialog, kterou sepsal na popud papeže. Slíbil v ní nezaujatě vysvětlit dostupné názory
na uspořádání vesmíru. Když kniha vyšla, vypukl skandál. Nejenže nešlo o nestranné
pojednání, ale obhajobu starého systému se Zemí uprostřed vesmíru v tomto Dialogu
vedl muž se jménem Simplicius (česky Prosťáček). Kniha navíc obsahovala církevní
schválení, které Galilei získal podvodem. To byla poslední kapka… V následném
procesu v roce 1633 bylo na Galileiho uvaleno podezření z hereze. Galileovi bylo
přikázáno přestat publikovat koperníkovské názory (někteří dnešní odborníci se
domnívají, že tento zákaz se týkal spíš jen Galilea osobně, protože další katoličtí vědci
i nadále používali ve svých pracích myšlenku pohybu Země). Když složil vyznání
víry, mohl dál pokračovat ve svých ostatních výzkumech (domácí vězení, ke kterému
byl odsouzen, strávil v luxusních palácích svých přátel, vysokých církevních
hodnostářů). Publikoval pak ještě další důležitá díla, a i nadále pobíral papežskou
rentu, kterou mu v roce 1630 přiznal Urban VIII. Ale nemoudrá cenzura Galilea
z roku 1633 poskvrnila reputaci Církve a následující generace udělaly z Galilea
mučedníka, i když jeho dílo bylo Církví rehabilitováno již v roce 1741 a papež Jan
Pavel II. se roku 1992 veřejně omluvil za nepřiměřený soudní proces.
Proč církevní představitelé v Galileově době tolik trvali na tom, že dokud nejsou
k dispozici nezvratné důkazy, je třeba pohyb Země kolem Slunce učit jako hypotézu?
Nešlo jen o dodržení základní zásady vědecké práce: pokud nový poznatek není
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dokázán a nejsou vyvráceny důvody, které mluví proti, zůstává pouhou hypotézou…
Šlo o víc. Církev v té době citlivě vnímala obvinění ze strany protestantismu, že si
katolíci údajně dostatečně neváží Bible. Věděla, že s ohledem na protestantismus,
který trval na doslovném výkladu Bible, si nemůže sama dovolit opustit doslovné
chápání biblických míst, která zdánlivě svědčí o nehybnosti Země, pokud k tomu
nebude mít přesvědčivé důkazy. A ty v té době zatím nebyly. Rozhodně však na jejich
doslovném výkladu netrvala za každou cenu. Slavná je poznámka kardinála Roberta
Bellarmina z té doby: „Kdyby se skutečně dokázalo, že středem vesmíru je Slunce…
a že Slunce neobíhá Zemi, nýbrž Země Slunce, pak bychom museli postupovat velmi
obezřetně při výkladu pasáží Písma, jež zdánlivě učí opak, a spíše připustit, že jsme je
nepochopili, než abychom tvrdili, že názor, který je dokazatelně pravdivý, je falešný.“
To ale nebylo nic nového, protože například největší katolický učenec středověku
svatý Tomáš Akvinský učil, že žádný konkrétní výklad Písma nemá být držen, jsou-li
argumenty, které ukazují, že je nesprávný, protože jinak budou nevěřící pohrdat
Písmem svatým a cesta víry jim bude uzavřena.
Dle knihy: Dějiny, jak je možná neznáte - připravil Vojtěch Chupík

Zasvěcení domova Panně Marii, Pomocnici křesťanů
Přesvatá Panno Maria,
Tebe Bůh ustanovil za Pomocnici křesťanů.
Chceme, aby ses stala Paní a Ochránkyní našeho
domova.
Ochraňuj náš domov od všeho nebezpečí
a neštěstí: od ohně, povodně, blesku, bouří, loupeže,
násilí a války, od každé nenávisti, neodpuštění,
sváru a nemoci.
Žehnej, ochraňuj a braň nás, kdo zde bydlíme, jako
své děti.
Žehnej také všem, kteří nás budou navštěvovat
a k nám přicházet.
Především nám vypros milost, abychom vždy setrvali v přátelství s Bohem a vyhýbali
se hříchu.
Dej nám víru v Boží slovo, jakou jsi měla Ty.
Dej nám naději do budoucnosti ve všech protivenstvích.
Dej nám lásku, s níž jsi přijala a milovala Ježíše, lásku, kterou miluješ také nás.
Maria, Pomocnice křesťanů, oroduj za nás všechny, kdo žijeme v tomto domě, který Ti
zasvěcujeme. Amen.
Měsíc Květen je zasvěcen Panně Marii. Na mnoha místech – v kostelích, kapličkách
i venku v přírodě probíhají májové pobožnosti, jejichž součástí jsou i litanie, nejčastěji
Loretánské. Znění jedné z přímluv je: Pomocnice křesťanů oroduj za nás. K Panně
Marii, Pomocnici křesťanů můžeme zasvětit i místo pro nás velmi drahé – náš domov.
K tomu nám může pomoci výše uvedená modlitba.
Připravila Mgr. Jiřina Šenovská
- 12 -

Kněžno máje, buď pozdravena
Sbor cherubů v radosti jásá,
Tvou krásu zpěv serafů hlásá,
dav světců své Královně volá,
hlas Matky i hněv Syna zdolá,
duch Moudrosti v duši Tvé trůní,
ráj vdechuje Tvých ctností vůni.
Kněžno máje, buď pozdravena.
Jak paprsek slunce jsi jasná,
nad luny třpyt tvář Tvoje krásná,
moc Tvoji svit jitřenky věstí,
ó pošli nám z nebe svit štěstí,
mrak večerních stínů Tě chválí,
a závoj Tě tajemství halí.
Kněžno máje, buď pozdravena.
Jsi námořníků Hvězda spásná,
veď k přístavu ráje nás, Jasná,
zpěv slavíků Tvé kroky vítá,
laň na horách Tě zdraví hbitá,
květ fialky vůní Tvou dýše,
a pomněnka Ti šeptá tiše.
Kněžno máje, buď pozdravena.
A našeho srdce hlas volá,
zla nástrahy ať moc Tvá zdolá,
mír Syna ať v duši nám jásá,
jen tys Matko v bolestech spása,
ctnost čistoty daruj svým dětem,
strom štěstí pak rozpučí květem.
Kněžno máje, buď pozdravena.
(Bavorská litanie)

Kde je Maria, tam není žádná zrada a žádná bezradnost. Ona nám dává
orientaci a ukazuje cestu. Tak se stává Maria pro křesťana vzorem ve chvílích,
kdy je pro něho těžké konat vůli Boží, církvi pak předobrazem na cestě časem.
Jako naše přímluvkyně a těšitelka je odrazem Ducha svatého.
Církev dnes skutečně může potřebovat jen takové lidi, kteří jako Maria mají
ještě co říci o tom, co s nimi činil Bůh.
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Maria - ideální vzor
Matka Kristova a Matka naše - Maria.
Ona otevřela Bohu svůj život docela.
Ne v upachtěné supervýkonnosti, ale v bezmezné
důvěře. Musela naplnit úkoly a povinnosti chudé
palestinské dívky a později matky. Ale v tom všem
a nad to všechno byla Boží. Plná milosti, Dívka
Páně, která nechtěla nic, než aby se jí stalo podle
jeho slova. Služebnice, která nedělala jen to a ono
pro Boha, ale která pro něho byla ve všem, co žila.
Její panenství tuto celou věc ještě víc zvýrazňuje
a podtrhuje: ta, která neměla nic, ani svého muže,
která neudělala po lidské stránce nic aktivního pro
to, aby mohla přivést na svět Mesiáše, se právě
Matkou Mesiáše stala. Bůh podtrhl svrchovanost
a suverenitu svého daru. Obdaroval chudou,
bezvýznamnou dívku - Pannu tím, po čem toužily
všechny izraelské ženy - mateřstvím Mesiáše. Mariin život tak přinesl ten nejcennější
plod - Mesiáše, Spasitele.
Jistěže se v tom nikdo z nás Marii nevyrovná a nemůže vyrovnat. Mesiáš nám byl
darován jedinkrát, a to provždy. Ale přece - každý z nás věřících může být plný Boha,
plný Ducha Kristova. Každý z nás tedy může zcela reálně přinášet do světa, v němž
žije, do života, který spoluvytváří, Boží plnost, Boží přítomnost a moc, Boží lásku.
A tak se náš život může stát plodným podobně, jako byl život Mariin. Plodný ne už
naší neuvěřitelnou výkonností, ale plodný Bohem, který v nás žije a působí. Tento
svět není v podstatě chudý na výkonné pracovníky nebo na vynikající odborníky.
Je ale značně chudý na Boží lidi. A to je tedy úkol, který je nám vlastní, který za nás
křesťany nikdo nemůže na sebe vzít.
Podle knihy Stůl slova, P. Aleš Opatrný

Čím víc budeme patřit Kristu, tím víc budeme
v souladu s Marií
Maria není cesta. „Maria není prostřednice, ale monstrance… Křesťan jde
k Otci skrze Syna ve svatém Duchu. Takový je řád“ (P. Doncoeur). Mezi Synem a jeho
matkou je však příliš dokonalý a úplný souhlas, takže nemůže vidět Ježíše bez Marie
nebo růst v Kristu a zároveň nerůst v intimním spojení s Marií.
Mariánská úcta tedy nutně doprovází naše pokračující vtělování v Krista. Čím víc
budeme patřit Kristu, tím víc budeme v souladu s Marií, šťastni a užaslí nad Mariiným
bytím. Uvažujeme-li takto, vidíme, že mariánská cesta není fakultativní. Nemáme-li
k Marii synovský vztah, je to proto, že nemáme správný vztah k jejímu Synovi, že
nejsme bratry, údy jejího Syna. Náš křest nás s ním spojil, prožívaná věrnost k tomuto
křtu způsobí, že z našeho srdce vytryskne synovská vděčnost.
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Vděčnost k té, jejíž „ano“ umožnilo velkou radost Slova, učiněného tělem. A my
pak budeme povzneseni touž vděčností, touž hrdostí, kterou pociťoval Pán, když
myslel na Mariinu lásku.
Až budeme opravdu spojeni se Synem, budeme sdílet všechny jeho starosti,
všechny jeho něžné city a zcela přirozeně jeho úplný soulad s Marií. To je to, co
znamenají slova: K Marii skrze Ježíše.
Stejně musíme rozumět slovům: K Ježíši skrze Marii. Ještě nepřijatelnější je totiž
myšlenka, že bychom se mohli na chvíli zastavit u Marie, aniž bychom byli
bezprostředně u Ježíše, Maria je totiž pouze jeho dokonalou nositelkou, dokonale
průhledným svatostánkem. Dokonale přetvořeným v týž obraz. Není prostřednictví
u Něho, ale skrze Něho, s Ním a v Něm.
--/V pozn./ Kdyby byl Pán neměl za matku Marii, nebyl by poznal všechnu slast
lidské něžnosti a radost z dokonale čisté a dokonale svobodné náklonnosti. Nebyl by
věděl, co je pravý polibek, pravé pohlazení, pravý úsměv a všechna moc a síla štěstí,
které tkví ve vzájemné lásce.
Podle knihy Kredo, Louis Evely

MYŠLENKY NA MĚSÍC DUBEN
Benedikt VI.
MYŠLENKY O EUCHARISTII
PAULÍNKY 2013
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

Svátost eucharistie je svátostným tělem Kristovým. A toto tělo je církev.
Bez eucharistie církev nelze pochopit.
Kristus zaslíbil, že ti, kdo přijímají jeho tělo a krev, budou žít navěky, a pro nás
z tohoto zaslíbení plyne nesmírná útěcha.
Smyslem svatého přijímání je připodobnit svůj život Kristovu životu, proměnit
se a přetvořit v toho, který je láska sama.
Bůh nám jako první dává dar a my, takto obdarováni, se stáváme jeho
vlastnictvím – stvoření se navrací ke Stvořiteli.
Společenství s Pánem je vždy také společenstvím se sestrami a bratry.
Pojďme naproti Pánu, který je sice neviditelný, ale přesto mocný a který nám
pomáhá dobře žít.
Eucharistie je tajemstvím smrti a slávy tak jako kříž, který není zakopnutím na
cestě, ale přechodem, po němž Kristus vstoupil do své slávy a tak smířil celé
lidstvo, když překonal veškeré nepřátelství.
Potřebujeme Boha blízkého, Boha, který se vydává do našich rukou a který nás
miluje. V eucharistii je Kristus skutečně přítomen mezi námi.
Kristus nás k sobě táhne, umožňuje nám vykročit ze sebe, abychom všichni
společně s ním tvořili jediné tělo.
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10. Ježíš je přítomný v eucharistii. Nevidíme jej, ale existuje tolik věcí, které
nevidíme, a které přesto existují a jsou zásadní. Ty nejhlubší skutečnosti, týkající
se života a světa, nevidíme, ale můžeme vidět a vnímat jejich účinky.
11. Víra v Ježíše je prostředkem, díky němuž můžeme vždy znovu uchopit Ježíšovu
ruku a díky němuž bere za ruku i on nás, aby nás vedl.
12. Ježíš nás sytí eucharistií, sjednocuje nás se sebou, s Otcem, s Duchem svatým
i nás navzájem. Tato síť jednoty, která zahrnuje celý svět, předjímá v naší době
svět budoucí.
13. Krista nelze mít výhradně pro sebe, mohu mu náležet jedině ve spojení s těmi,
kdo mu patří.
14. Jdeme-li s Ježíšem, jdeme správným směrem a život se stává dobrým.
15. Eucharistie je pramenem jednoty, který má základ ve smíření a pokoji.
16. V eucharistii nelze Krista a bližního oddělovat. A tak se stáváme všichni
jediným chlebem, jediným tělem.
17. Eucharistie, která se konkrétně neprojevuje láskou, je sama v sobě neúplná.
18. Eucharistie je naším nejkrásnějším pokladem. Uvádí nás do života věčného
a obsahuje všechna tajemství naší spásy.
19. Růst v křesťanském životě vyžaduje, abychom se živili Kristovým tělem a krví.
20. Jak moc má dnešní lidstvo zapotřebí znovu objevit ve svátosti eucharistie
pramen, z něhož mu prýští naděje.
21. Bůh má tvář. Bůh má jméno. V Kristu se Bůh stal tělem a daruje se nám
v tajemství nejsvětější eucharistie.
22. Poslední večeře je okamžikem, kdy se rodí církev. V eucharistii se stále
obnovuje Kristova oběť.
23. Eucharistie představuje vzácné dědictví. A církev jej s nesmírnou péčí
ochraňuje, když ji slaví den co den při mši svaté, když se jí v kostelech a kaplích
klaní, když ji nosí nemocným a jako viatikum těm, kdo se vydávají na poslední
cestu.
24. Přijímat Krista a nést jej druhým je opravdovou radostí křesťana.
25. Následujme Marii a napodobujme tuto hluboce eucharistickou duši, a celý náš
život se stane jedním chvalozpěvem Magnificat.
26. Eucharistie představuje velkou školu lásky.
27. V eucharistickém tajemství se Kristus stále znovu daruje a právě v eucharistii se
učíme lásce Kristově a tedy i lásce k církvi.
28. Ať se pro nás eucharistie stane životní školou, kde nás Ježíšova oběť na kříži
naučí cele se odevzdat druhým.
29. Kristus v nás chce přebývat navzdory naší slabosti a našemu hříchu.
30. Pokaždé, když se slaví mše svatá, pokaždé když se Kristus svátostně ve své
církvi zpřítomňuje, tehdy se uskutečňuje naše spása.
31. Prostřednictvím všech míst, kde se slaví eucharistie, se vytváří síť pokoje, která
pokrývá celý svět.
Myšlenky byly sestaveny v Pastoračním domě Velehrad v Itálii
ve spolupráci s Arcibiskupským gymnáziem v Kroměříži.
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Pořad bohoslužeb v květnu - farnost Újezd
17.30 Új.:
1. května : Úterý
Sv. Josefa, Dělníka

Za + Josefa Martinku, + rodiče, sourozence Marii
a Jana, zemřelé dítka, Boží ochranu a požehnání
pro živé rodiny a za duše v očistci.

SJ

18.30 Dr.:
17.30 Új.:
2. května : Středa
Sv. Atanáše, biskupa
a učitele církve
3. května : Čtvrtek
Sv. Filipa a Jakuba,
apoštolů
4. května : Pátek
Sv. Floriána,
mučedníka
První pátek v květnu
5. května : Sobota
Ferie

6. května : Neděle
6. neděle velikonoční
Sv. Jana Sarkandra,
kněze a mučedníka

7. května : Pondělí
Ferie
8. května : Úterý
Panny Marie,
Prostřednice všech
milostí
9. května : Středa
Ferie

Za + Josefa Machů, bratra Ladislava, rodiče,
sourozence z obou stran, duše v očistci a pomoc
Boží pro živou rodinu
18.30 Sl.: Na poděkování za dar života s prosbou o Boží
požehnání pro celou rodinu.
17.30 Új.: Za + Ludmilu a Jana Pavelkovy, sestry, rodiče,
dceru Vlastu, syna Jaroslava, dar zdraví a Boží
požehnání pro živou rodinu
18.30 Dr.: Za + rodiče Josefa a Emílii Machů, duše v očistci,
dar zdraví a Boží požehnání pro živé rodiny
15.30 Új.: Za + Jaroslava Štrbáka k nedožitým 80.
narozeninám, + syna, ochranu a pomoc Boží pro
živou rodinu a duše v očistci
18.30 Sl.: Za + rodiče Soukupovy, jejich + děti, snachy,
zetě, rodiče Petrů, dar zdraví a Boží ochranu pro
živé rodiny
16.00 Lo.: Za + Stanislava Hübnera, syna Stanislava, zetě
Františka, rodiče z obou stran a Boží požehnání
pro živou rodinu
18.00 Új.: Za farníky - Večer chval
7.00 Új.: Za + Ludvíka a Marii Ambrůzovy, dar zdraví a
Boží požehnání pro živou rodinu
8.15 Sl.: Za + Stanislava Hořáka (výroční mše sv.)
9.40 Új.: Za + Jana Machů, živou a + rodinu Machů,
Šimonů a manžele Ondrůškovy
11.00 Dr.: Za + rodiče Stružkovy, dceru, syna, dva vnuky,
vnučku, dva zetě, Vladimíra Jordána, Antonína
Knotka, Boží ochranu pro živé rodiny
14.00 VP.: Ke cti sv. Floriána, za živé + hasiče z Vysokého
Pole
17.30 Új.: Za + Marii a Františka Machů, jejich rodiče,
rodinu Rošťanskou, Miroslava Kuželu a Boží
ochranu pro živé rodiny
17.30 Új.: Za + rodiče Matušincovy, Machů, sestru, bratra,
švagry, duše v očistci, dar zdraví a Boží ochranu
pro živou rodinu
18.30 Dr.: Za + d.p. Jaroslava Studeného, + kněze naší
farnosti a duše v očistci
17.3 0 Új.: Za zemřelého Josefa Kabelu a za zemřelého Jana
Běloně, jeho zemřelé děti a dar zdraví a Boží
požehnaní pro živé rodiny
18.30 Sl.: Za rodiče Kořenkovy, syny, dcery, švagry, dar
zdraví pro živé rodiny a duše v očistci
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ŠF

SJ

KA

ŠF
SV
AM
OS

OS
ŠF

RZ

6.30 Új.:
15.30 Új.:
10. května : Čtvrtek
Slavnost
NANEBEVSTOUPENÍ

PÁNĚ

17.00 Dr.:

18.30 Sl.:
11. května : Pátek
Ferie
12. května : Sobota
Ferie
b. bílá, , 415,722,807

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

13. května : Neděle
7. neděle velikonoční
Panny Marie Fatimské

8.15 Sl.:
9.40 Új.:
11.00 Dr.:

14. května : Pondělí
Sv. Matěje, apoštola

17.30 Új.:

15. května : Úterý
Ferie

17.30 Új.:
18.30 Dr.:
17.30 Új.:

16. května : Středa
Sv. Jana
Nepomuckého,
kněze a mučedníka
17. května : Čtvrtek
Ferie

18.30 Sl.:

17.30 Új.:
18.30 Dr.:

18. května : Pátek
Sv. Jana I., papeže
a muč.
19. května : Sobota
Ferie

15.30 Új.:
18.30 Sl.:
11.00 Sl.:
16.00 Lo.:
18.30 Dr.:

Za farníky
Za + rodiče Ptáčkovy a Mozgvovy a jejich
zemřelé děti, duše v očistci, dar zdraví a boží
požehnání pro živou rodinu
Za + Františka Čurečka, snachu Annu, rodiče
z obou stran, celou živou a + rodinu a duše
v očistci
Za + Františka Polácha, jeho rodiče a sestru,
za rodinu Kovářovu a Boží požehnání
Za + Josefa Kozubíka, rodiče Kozubíkovy a
Žáčkovy a Boží Požehnání pro živé rodiny
Za + Jana Kozubíka, dceru Ivanu, rodiče z obou
stran, dar zdraví a Boží požehnání pro živou
rodinu
Za + Františka Kořenka, rodiče, sestry, bratra,
švagry, nemocnou sestru, duše v očistci, Boží
pomoc a ochranu Panny Marie pro živou rodinu
Za + Annu a Miroslava Sedláře, jejich + příbuzné
a dar zdraví pro živou rodinu
Za farníky (sv. křest)
Hasiči z Drnovic
Za + rodinu Divokou, Machů, Stružkovu, dar
zdraví a ochranu Panny Marie pro živé rodiny
Za živou a zemřelou rodinu Mačkovu
Za zemřelé rodiče Pavelkovy, dva zetě, snachu,
vnučku, Jonáška a Boží požehnání pro živou
rodinu
Za + Františka Vaňka, jeho rodiče, sourozence, +
rodiče Zvonkovy, dar zdraví a Boží požehnání
pro živou rodinu
Za Annu a Josefa Lysáčkovy, jejich rodiče a
sourozence s prosbou o požehnání pro celou
rodinu, dary Ducha Svatého a ochranu Panny
Za rodinu Kořenkovu, syny, dcery, švagry,
nemocnou osob u a duše v očistci
Za + Josefa Švacha, + rodinu Švachovu,
Machučovu a duše v očistci
Za + rodiče Rumanovy, + děti, Annu
Černobilovu a Boží ochranu pro živé rodiny
Za Vladislava Mikulku, živou rodinu, +
příbuzenstvo a duše v očistci
Svatební mše sv.
Za farníky
Za + rodiče Častulíkovy, dva syny, zetě, snachu,
vnuka Miroslava a dary Ducha svatého pro živou
rodinu
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AL
SJ
AM
ČR

KA

AL
SV
AM
KM
ŠF

AM

ŠF

SJ

RZ

7.00 Új.:
20. května : Neděle
Slavnost
SESLÁNÍ
DUCHA SVATÉHO

8.00 Sl.:
9.30 Új.:

21. května : Pondělí
Ferie
22. května : Úterý
Ferie

17.30 Új.:
17.30 Új.:
18.30 Dr.:
17.30 Új.:

23. května : Středa
Ferie
18.30 Sl.:
24. května : Čtvrtek
Svátek Ježíše Krista,
Nejvyššího a věčného
kněze
25. května : Pátek
Sv. Bedy Ctihodného,
kněze a učitele církve
26. května : Sobota
Sv. Filipa Neriho,
kněze
27. května : Neděle
Slavnost
NEJSVĚTĚJŠÍ
TROJICE
Sv. Augustina
z Canterbury, biskupa

1. sv. přijímání dětí
28. května : Pondělí
Ferie
b. zelená, 523,-,812
29. května : Úterý
Ferie
b. zelená, 515,-,802

17.30 Új.:
18.30 Dr.:
15.30 Új.:

Za Františka Machů, rodiče, stařečky z obou stran
a ochranu Panny Marie pro celou živou rodinu
Za + rodiče Františka a Marii Kozubíkovy, dva
bratry, sestru, dar zdraví a ochranu Boží pro
živou rodinu
Za + Jana Machů, rodiče z obou stran, duše
v očistci, dar zdraví a Boží požehnání pro živé
rodiny

AL
KV

Za + Jaroslava Kováře, jeho rodiče, rodiče
Drgovy a Boží ochranu pro živé rodiny
Za Josefa Janoše, rodiče Janošovy, dar zdraví a
Boží požehnání pro živou rodinu
Za zemřelé rodiče Františka a Annu Machů,
dvoje rodiče, syna, vnuka a zetě
Za + rodiče Maliňákovy, Hasoňovy, vnučku
Renatku, duše v očistci, ochranu Panny Marie pro
živou rodinu
Za + Karla Kostku, Františka Kolaříka, rodiče
Petrů a dary Ducha svatého pro živé rodiny
Za zemřelou Marii Machů, zemřelé rodiče z obou
stran, dar zdraví a Boží ochranu pro živou rodinu
Za + Josefa Ovesného, jeho + rodiče, tchána a
švagra
Za Annu a Františka Zámečníkovy, rodiče z obou
stran, duše v očistci a dar zdraví pro živou rodinu

SV

RZ
MJ

ŠF

SJ

OS

ŠF

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

Za farníky
Za + Andělu a Františka Stružkovy, jejich rodiče,
Emílii a Eduarda Velískovy, jejich rodiče a duše
v očistci
Za Marii a Karla Barcuchovy, jejich rodiče,
sourozence a duše v očistci
Za + Josefa Janoše, rodiče z obou stran, duše
v očistci, dary Ducha svatého a ochranu Panny
Marie pro živé rodiny
Za děti prvokomunikanty a jejich rodiče

17.30 Új.:

Za + Miladu a Václava Šimákovy, Boží pomoc a
ochranu Panny Marie pro živou rodinu

17.30 Uj.:

Za rodiče Zvonkovy, prarodiče Jarmilu a
Františka Zvonkovy a dar zdraví pro živou rodinu
Za zemřelé rodiče Machů a vnuka, zemřelé
rodiče Zichovy a jejich zemřelé děti, zemřelé
stařečky z obou stran, dar zdraví a Boží
požehnání pro živou rodinu

18.30 Dr.:
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AL
SJ

SJ

RZ

17.30 Új.:
30. května : Středa
Sv. Zdislavy

18.30 Sl.:

6.30 Új.:
15.30 Új.:
31. května : Čtvrtek
Slavnost
TĚLA A KRVE
PÁNĚ
(Boží tělo)

17.00 Dr.:
18.30 Sl.:

Za + Jitku Machů, rodiče Machů a Šunkovy, Boží
požehnání pro živou rodinu
Za + Helenu Číčelovu, syna Stanislava, rodiče
Číčelovy a Urbaníkovy, dar zdraví a pomoc Boží
pro živé rodiny
Za Libuši Machů a rodinu Rošťanskou
Za + rodiče Martiniskovy, + syny Josefa, Karla,
Stanislava, dar zdraví, ochranu Panny Marie a
andělů strážných pro živé rodiny
Za + rodiče Častulíkovy, prarodiče z obou stran,
snachu Blanku a Boží požehnání pro živou rodinu
Za + Františka Kolaříka, rodiče z obou stran,
Miroslava Růžičku, jeho rodiče, dceru Danu, zetě
Václava, vnuka a dar zdraví pro živé rodiny

SJ

KA
SJ
ŠF
OS

Pořad bohoslužeb v květnu - farnost Horní Lhota
1. května: Úterý

Farní pouť do Šaštína

2. května: Středa
Památka sv. Atanáše, biskupa
a učitele církve
3. května: Čtvrtek
Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů

16.00 HL

Na úmysl dárce

4. května: Pátek
1. pátek v květnu;
Památka sv. Floriána

16.00 HL

Za + Jiřinu a Adolfa Václavíkovy,
za * a + rodinu a za duše v očistci

17.30 DL

Za členy živého růžence z Dolní Lhoty

8.00 DL

Za obrácení hříšníků a za vítězství
Neposkvrněného Srdce Panny Marie

17.30 HL

Za + Josefa Maňase (1. výročí), + rodiče a
za celou * rodinu

9.00 HL

Na poděkování za 70 let života s prosbou
o dar zdraví a milosti do dalších let pro
maminku i tetu

10.30 DL

Za + rodiče Vodičkovy a Šůstkovy s prosbou
o ochranu a požehnání pro * rodiny

7. května: Pondělí

17.00 SE

Mše svatá a večeřadlo (P. Jaroslav Stříž)

8. května: Úterý
Panny Marie, Prostřednice všech
milostí

9.00 DL

Za rodiny a děti

18.00 SE

Za * a + farníky (Výročí posvěcení kaple)

5. května: Sobota
1. sobota v květnu

6. května: Neděle
6. neděle velikonoční

9. května: Středa
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16.00 HL

Za * a + farníky

17.30 DL

Za * a + rodinu Masařovu, Fraitovu,
Zelenkovu a Šebákovu

17.30 DL

Za + Bohumila Žáčka, rodiče z obou stran,
stařečky, 2 zetě a poděkování za dar zdraví,
požehnání pro celou rodinu

11.00 SE

Za * a + občany Sehradic s prosbou
o požehnání a ochranu od každého zla

17.30 HL

Za + Helenu Úšelovu, Vladislava Úšelu,
jeho manželku, + rodiče Úšelovy,
Vaculíkovy, duše v očistci a požehnání pro
celou rodinu

9.00 HL

Za všechny maminky

10.30 DL

Za všechny maminky

18.00 SE

Za + manžele Pavlůškovy, Geržovy,
sestřenice a bratrance

17. května: Čtvrtek

16.00 HL

Za + Marii Jankovu, její 2 sestry, jejich
rodiče a ochranu pro * rodinu

18. května: Pátek

17.30 DL

Za + Štěpánku Rakovou - 1. výročí

19. května: Sobota

17.30 HL

Za + Františka a Zdenku Odehnalovy, jejich
rodiče a za dar zdraví pro celou * rodinu

10. května: Čtvrtek
Slavnost
Nanebevstoupení Páně

11. května: Pátek

12. května: Sobota

13. května: Neděle
7. neděle velikonoční
14. května: Pondělí
Svátek sv. Matěje, apoštola
15. května: Úterý
16. května: Středa
Svátek sv. J. Nepomuckého, kněze
a mučedníka

9.00 HL
20. května: Neděle
Slavnost
Seslání Ducha Svatého

Za + Josefa Šimoníka, rodiče, duše v očistci
a požehnání pro * rodinu

10.30 DL

Za + Luboška a Michalku Barcuchovy,
+ rodiče Annu a Aloise Petrů, duše v očistci,
ochranu a dary Ducha svatého pro rodinu
Barcuchovu

21. května: Pondělí

18.00 SE

Za + Karla a Ludmilu Máčalovy, jejich
rodiče, syna Karla, jeho 2 manželky, dceru,
dar zdraví a ochranu pro * rodinu

22. května: Úterý
Památka sv. Rity, řeholnice
23. května: Středa
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24. května: Čtvrtek
Svátek Ježíše Krista,
Nejvyššího a věčného kněze

16.00 HL

Za * a + farníky

17.30 DL

Za dar zdraví, požehnání a ochranu
pro rodinu a děti

25. května: Pátek

17.30 DL

Za + rodiče Josefa a Marii Kozubíkovy,
Františka Macíka, * rodinu Grygorovu,
Večerkovu a Macíkovu

26. května: Sobota
Památka sv. Filipa Neriho, kněze

17.30 HL

27. května: Neděle
Slavnost Nejsvětější Trojice

9.00 HL

Za + rodiče Majzlíkovy, syna, jeho manželku,
rodiče Pláškovy a ochranu pro * rodinu
Na poděkování za 70 let života s prosbou
o požehnání pro celou * rodinu
Za * a + farníky
Za * a + farníky

28. května: Pondělí

10.30 DL
18.00 SE

29. května: Úterý
30. května: Středa
Památka sv. Zdislavy
31. května: Čtvrtek
Svátek Navštívení P. Marie

17.30

Mše svatá u Boží muky nad Dolní Lhotou

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

Zprávy a informace
Pouť křesťanských médií 2018
V předvečer Světového dne modliteb za sdělovací
prostředky, který připadá vždy na sedmou neděli
velikonoční, se v ČR tradičně koná pouť křesťanských
médií. Letos se uskuteční
v sobotu 12. května 2018 na Velehradě, hlavním
celebrantem mše svaté bude olomoucký pomocný biskup
Josef Nuzík.
Již od 9.00 budou na ploše kolem baziliky rozmístěny
stánky křesťanských médií, jako je Proglas, TV Noe, Katolický týdeník, Signály.cz,
Immaculata, Tarsicius, IN!, Duha, Tiskové středisko ČBK, Nezbeda, Světlo, Milujte
se! nebo RC Monitor.
V bazilice si lze prohlédnout výstavu fotografií sdružení
Člověk a víra.
Od 9.00 do 17.00 jsou na Velehradě otevřeny výstavy,
podzemí baziliky, výstava Otmara Olivy a v blízké Modré
Živá voda nebo archeoskanzen.
Poutní mše svatá začíná v 11.00 v bazilice Nanebevzetí
Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje. Hlavním
celebrantem bude olomoucký biskup Josef Nuzík.
Bezprostředně po mši svaté následuje polední modlitba Vesel se nebes Královno.
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Od 12.30 bude příležitost se při odpoledním programu setkat na mnoha místech:
Proglas připravuje program pro děti, Signály.cz nabídnou soutěžní hru po okolí
Velehradu, v bazilice lze setrvat při modlitbě a v sále Tomáše Špidlíka si vyslechnout
přednášku na téma média.
V 14.40 bude v bazilice požehnání poutníkům na cestu domů.
Další informace: www.proglas.cz/pout2018.
List papeže Františka k tomuto dni je k přečtení na www.cirkev.cz, dále na
www.proglas.cz a ve verzi k poslechu v Audioarchivu Proglasu.
V újezdské farnosti proběhne pravidelná sbírka na podporu křesťanských médií
(Radio Proglas a TV NOE) v neděli 6. května 2018.

Pouť včelařů na Svatém Hostýně
V neděli 20. května se uskuteční XVI. pouť včelařů a konzumentů
medu na Svatém Hostýně. Z naší farnosti pojede autobus. Přihlášky
přijímá a podrobné informace podá přítel Petr Hlavica, Vysoké Pole 23
tel.: 776 157 521.

Pouť u Chladné studny
Letošní pouť u kaple Panny Marie u Chladné studny,
kterou pravidelně pořádá římskokatolická farnost
Vizovice, se uskuteční v neděli 20. května 2018.
Mše svatá začne v 15:00 hodin.

Farní tábor denní o prázdninách
Také letos připravujeme pro děti od čtyř let a školáky prvního stupně ZŠ ve dnech
9. – 13. a 16. – 20. července 2018 farní tábor. Přihlášky přijímá P. Jan osobně, nebo
přes webové stránky farnosti – podobně jako v minulém roce.

SKUPINY

ÚKLIDU

kostelů újezdské farnosti v květnu 2018
_____________________________________________________

Dat. : Újezd :
Drnovice : Slopné :
___________________________________

5.5.:
12.5.:
19.5.:
26.5.:
2.6.:

9.
10.
11.
rodiče
12.

10.
11.
1.
2.
3.
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1.
2.
3.
4.
5.

OSMISMĚRKA
„Dva lidé mohou být spolu léta, aniž by se kdy sblížili, zatímco jiní dva se mohou stát
přáteli při prvním…(viz osmisměrka)“
Mary Catherwoodová
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DANIEL, DAVID, EDA, EMA, IVAN, JAKUB, JAN, JAROSLAV,
JOSEF, KÁJA, KLÁRA, KRYŠTOF, MATYÁŠ, NELA, OLGA,
PATRIK, PAVEL, PETR, PROKOP, ROMANA ŠIMON, TOMÁŠ,
VOJTĚCH
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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