----------------------------------------------------------------------------------------------------------Ročník XII.
ČERVEN 2018
č. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Společný zpravodaj farností Újezd a Horní Lhota. Vydává farní úřad pro potřebu svých farníků

Nejsvětější Srdce Ježíšovo,
Ty plnosti veškeré lásky,
buď naší ochranou v životě a zárukou věčné spásy.
Buď naší silou ve slabosti a nestálosti.
Buď smírem za všechny hříchy našeho života.
Srdce mírnosti a dobroty,
buď naším útočištěm v hodinu naší smrti.
Buď naším ospravedlněním před Bohem.
Odvrať od nás trest spravedlivého hněvu.
Srdce lásky,
vkládáme do Tebe všechnu svou důvěru.
Od naší zloby se obáváme všeho,
ale všechno očekáváme od Tvé lásky.
Zahlaď v nás všechno,
co by se Ti mohlo nelíbit
nebo co by mohlo být proti nám.
Kéž se Tvoje láska
vtiskne tak hluboce do našeho srdce,
abychom nikdy nezapomínali,
že nesmíme být nikdy odloučeni od Tebe.
Pane a Spasiteli, z celé své lásky Tě prosíme:
zapiš naše jména hluboko do svého Srdce.
Ať je naším štěstím a naší slávou žít
a zemřít ve Tvé službě. Amen.
sv. Marie Markéty Alacoque

Červen – měsíc Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
Pán Ježíš volá: „Pojďte a učte se ode mne,
neboť jsem tichý a pokorný srdcem.“
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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 červen 2018:

Úmysl všeobecný: Aby sociální sítě přispívaly k solidaritě a ohleduplnosti vůči druhým
i v jejich odlišnosti.
Úmysl misijní: Bude vyhlášen později
Úmysl národní: Abychom v různých nesnázích mohli zakoušet dobrotu neselhávajícího
Boha. (srv. Žl. 90/91).

Z FARNÍCH MATRIK :
Do společenství víry byli skrze svátost křtu v měsíci květnu 2018 přijati:
Hana Krajčová
Filip Maria Frýželka

Dolní Lhota
Újezd

Svou společnou cestu před Božím oltářem začali v měsíci květnu 2018:
Daniel Kořenek
Adéla Kozubíková

Štítná nad Vláří - Popov
Slopné

V měsíci květnu 2018 odešli na věčnost a byli pohřbeni:
8. května
Anna Kořenková
Vysoké Pole 140

70 let

22. května
Vojtěch Macík
Újezd 279

54 let

18. května
Jan Šafařík
Újezd 296

Odpočinutí věčné dej jim, Pane,
a světlo věčné ať jim svítí, ať odpočívají v pokoji.

-2-

79 let

GODZONE
(periodické okénko pro mladé)
Akce na měsíc červen :
8. červen
9. červen
10. červen
29. červen

Večer chval v Dolní Lhotě (po mši svaté)
Večer chval v Újezdě (18.00)
Krojová pouť sv. Hostýn
Mládežnická mše Valašské Klobouky (20.00)

Události v květnu
Včelařská pouť na Hostýně
Již po 16. se konala národní pouť na sv. Hostýně, kde se sešli včelaři z blízkých
i vzdálených koutů země. Ale nejen včelaři. Pro poutníky byl z naší farnosti vypraven
i autobus, který mohli farníci využít. Od sochy svatého Ambrože šel průvod s prapory
do baziliky, tím byla zahájena mše svatá. Mši celebroval biskup Josef Nuzík, ta byla
obětována za všechny včelaře, žijící i zemřelé, jejich rodiny, za naše včeličky a přírodu.
Tradičně zde hrála dechová hudba Lidečanka. Počasí se nám přálo a i díky tomu jsme
mohli prožít krásnou pouť u Matky Boží.
Poutí je na
sv.Hostýně
hodně,
ale chtěli
bychom Vás
pozvat na druhý
ročník
obnovené
krojové poutě.
Kroj je vítaný,
ale není
podmínkou.
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Svatí z kalendáře
8. červen

sv.Medard

postavení:
biskup
úmrtí:
561
patron: sedláků, vinařů, sládků a vězňů;
vzýván proti dešti a za dobrou úrodu; jako
pomocník při bolestech zubů, proti horečce
a choromyslnosti
Pocházel z francouzského šlechtického
rodu. Byl nadmíru dobrotivý a záslužné
skutky konal nejraději potají. Zloděje často
obdarovával tím, oč ho chtěli okrást.
Proti nepřátelům se bránil pouze bezmeznou
láskou, která odzbrojuje i otrlé zločince. V 70
letech byl zvolen biskupem. Sídlil v Nyonu
a odtud úspěšně působil na pokřesťanštění své
rodné Francie. Byla mu přidělena i diecéze
tournayská v Belgii. Po své smrti byl mezi
prvními oplakáván franckým králem, který
nežil, jak měl.
Podle legendy zastihla Medarda v chlapeckém věku bouře v přírodě a v té chvíli se nad
něj snesl obrovský orel, který ho roztaženými perutěmi chránil před deštěm. Příběh se stal
podnětem ke vzývání Medarda proti deštivému počasí zejména o senách.
Medard studoval ve Vermandois a v Tournaye, které bylo královským sídlem.
Kamarádil s Eleutheriem, společně se modlili a později i připravovali na duchovní stav.
Bývá uváděno, že konečného vzdělání dosáhli na Saint-Quentin a údajně roku 505 přijali
kněžské svěcení. Medard jako kněz působil v rodišti.
Po smrti biskupa vermandoiského byl ve věku asi 70 let jmenován jeho nástupcem.
V následujícím roce, snad z bezpečnostních důvodů, přemístil své sídlo do opevněného
města Nyonu. Po smrti biskupa z Tournaye došlo ke spojení diecézí pod Medardovu
správu na přání Chlotara I. i arcibiskupa Remigia. Toto spojení pak zůstalo po 500 let.
I v požehnaném věku Medard s velkou horlivostí cestoval po celé diecézi, v níž bylo plno
pohanů a hlásal jim o velké lásce Krista. Učil, napomínal, prosil a těšil, překonávaje
všechny obtíže a nebezpečí. Jednou ho prý pohané chtěli dokonce zabít, protože jich
mnoho přiváděl do katolické církve. Medard pokleslé diecéze dovedl k velkému rozkvětu.
Až ve vysokém věku Medard vážně onemocněl a k jeho loži přišel poprosit o poslední
požehnání i Chlotar I. Ten si také vyprosil souhlas, aby místo v biskupském chrámu
mohlo Medardovo tělo spočinout v královském Soissonsu. Tam tedy byly jeho ostatky
uloženy a nad oslaveným hrobem byl Chlotarovým synem Sigibertem vystavěn chrám
a při něm zřízeno opatství. Na Medardově hrobě byly uchovávány i okovy zajatců, kteří
na jeho přímluvu u Boha byli zázračně osvobozeni.
V roce 1356 Karel IV. získal pro pražský chrám rámě z těla sv. Medarda, takže u jeho
ostatků můžeme prosit i ve své vlasti.
.
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Modlitba
Budu sv. Medarda prosit o přímluvu u Boha za obnovu mravů ve své vlasti a o povznesení
morálních hodnot.

Bože, Tys naplnil svatého Medarda svou láskou, dal jsi mu víru, která přemáhá zlobu
světa, a přidružil jsi ho k zástupu svatých biskupů; na jeho přímluvu nám pomáhej v
našem národě pozvednout mravní a morální hodnoty, ke kterým on vychovával. Prosíme o
to skrze Tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s Tebou v jednotě Ducha
svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen

Duchovní injekce
Ti voglio bene!
V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna,
abychom měli život skrze něho. V tom záleží láska: ne že my jsme milovali Boha, ale že
on si zamiloval nás a poslal svého Syna jako smírnou oběť za naše hříchy. (1J 4,9-10)
„Mám tě rád!“ To jsou asi nejčastější slova, kterými vyjadřujeme svou lásku k druhému
člověku. Dáváme mu tím najevo, že je nám příjemný a sympatický, že je nám s ním
dobře, že jeho blízkost přispívá k našemu štěstí. Ale je tohle opravdová láska? Není to
někdy spíš projev sobectví a sebestřednosti, když vyjadřuji, co mi druhý přináší a jak je to
pro mě dobré?
V italštině se stejná věc vyjádří slovy: „Ti voglio bene!“ Doslova to znamená: „Chci
pro tebe dobro!“ Nechci se pouštět do spekulací, jak hluboce to Italové vnímají nebo jak
povrchně to vyslovují. To vyjádření se mi prostě líbí. Podstatou lásky totiž není to, že
milovaný přispívá k mému štěstí, ale že mi záleží na jeho dobru a jsem ochoten se pro to
osobně nasadit.
Právě takovou lásku nám Bůh ukázal. Nezamiloval si nás pro naši dokonalost,
zamiloval si nás, i když jsme vůči němu často nevděční, nespravedliví nebo na něj
kašleme. Zamiloval si nás, protože mu záleží na nás, na našem dobru, na našem šťastném
životě. A nasadil kvůli nám to nejcennější, co měl – život svého Syna.
Když si zamilujeme my Boha, je v tom vždycky kus naší zištnosti. Bůh nás miluje zcela
nezištně. Jeho láska nás může uzdravovat a vyvádět z naší sebestřednosti a sobectví.
Učme se od něj nehledat svůj prospěch, ale usilovat o dobro druhých. Minimálně těch,
kterým říkáme, že je máme rádi.
www.vira.cz

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

Připravili Animátoři farností Újezd a Horní Lhota
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Hornolhotská farní pouť

Milí bratři a sestry, chtěla bych se s Vámi podělit o své zážitky z krásné a věřím, že
i požehnané pouti naší farnosti. Otec Jiří přišel na pastorační radu s nápadem uskutečnit
již druhou farní pouť. Hlavním cílem pouti bude Šaštín, ale společně jsme ještě hledali
vedlejší cíle této celodenní akce. Do hledáčku našeho zájmu se dostala Skalica, Strážnice
a Petrov. Zájem farníků byl po minulé zkušenosti velký, kdy během krátkého času byl
autobus beznadějně naplněn a byli zaevidováni i náhradníci. Řízení Páně jsou
nevyzpytatelná, a protože musel místní autobus do opravy, byl zajištěn velký autobus
z Luhačovic, takže mohli jet všichni přihlášení, tzn. 51 dospělých a 5 dětí. Otec Jiří
sestavil přesný plán akce, včetně zajištění společného oběda v Petrově, kde byla dána
dokonce i možnost výběru ze čtyř jídel a počty následně nahlášeny.
1. května jsme za krásného počasí vyrazili vstříc novým zážitkům. Atmosféra
v autobuse byla skvělá a cesta proběhla bez problémů. Společně jsme se pomodlili
radostný růženec, zazpívali několik mariánských písní a najednou jsme byli ve Skalici.
Zde jsme si prohlédli tři kostely, kde byl zajištěn i odborný výklad mladé průvodkyně,
kterou doplňoval podle potřeby otec Jiří.
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Nejdříve jsme navštívili farní kostel sv. Archanděla Michaela (kostol sv. Michala
Archanjela), který se začal na skalickém náměstí stavět po roce 1372. Jeho dnešní
dominantou je mohutná, pozdně renesanční věž s arkádami. Kostel v historii několikrát
vyhořel a zase byl obnoven. Oltáře pocházejí vesměs z baroka, ze 17. a 18. století. Kromě
hlavního oltáře s obrazem vídeňského malíře Františka Antona Maulbertscha je v kostele
9 bočních oltářů, vybudovaných jednotlivými městskými cechy. Zajímavé jsou také
vyřezávané lavice z poloviny 18. století,
dvě zpovědnice a secesní lustr.
Druhým byl klášterní kostel Panny
Marie Sedmibolestné, který je součástí
nejvýznamnějšího centra františkánů
na Slovensku. Výstavba začala roku
1467 a vysvěcen byl roku 1484. Kostel
i klášter byly několikrát přestavovány
a rozšiřovány. Dnes se komplex kláštera
skládá z konventu, kostela, rajského
dvora (na něm byla v rámci oprav areálu
rekonstruována středověká studna),
hospodářských budov a velké zahrady.
Františkáni v areálu působili do roku
1950, kdy byl řád násilně zlikvidován tehdejší mocí a řádoví bratři byli deportování
a internováni. Po roce 1989 řád
v rámci církevních restitucí získal
klášter zpět. Komplex byl v 90.
letech minulého století postupně
opravován – od roku 1993 byla
rekonstruována loď kostela. Při ní
byla objevena kamenná deska
s pozdně gotickým nápisem z roku
1488, nejstarším dochovaným
ve Skalici (je umístěna při vstupu
do kostela).
Třetím byl kostel Nejsvětější
trojice (kostel milosrdných bratří)
postavený v roce 1645 - 1650.
A teď už pokračujeme v cestě
do pro nás nejdůležitějšího místa, a to do baziliky Sedmibolestné Panny Marie v Šaštíně.
Začal se stavět v roce 1736 a v roce 1987 proběhla rozsáhlá rekonstrukce. 1995 navštívil
tento chrám papež Jan Pavel II. a bylo zde založené chlapecké gymnázium Jana Bosca,
které bylo však v roce 2016 zrušeno. V roce 2017 přebírají správu po 231 letech opět
„pavlíni“. Bazilika je překrásná a na hodinu byla jenom „naše“. Otec Jiří sloužil poutní
mši svatou za nás poutníky, ale také za celou naši farnost Byl to pro nás vrchol pouti a byl
plně v naší režii – ministranti, lektoři, zpěvy.
Po tomto krásném zážitku jsme se přesunuli do Petrova na společný oběd, kde
všechno bezchybně klaplo. Po obědě jsme navštívili místní kostel sv. Václava, který byl
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vysvěcen v roce 2000. Opět nás svým výkladem obohatila paní kostelnice, shlédli jsme
krásnou a moderně pojatou křížovou cestu a společně jsme se pomodlili litanie ke všem
svatým a zazpívali chorál na počest patrona kostela, ale také celého našeho národa.
Návštěvu Strážnice už nebylo možné zrealizovat z důvodu menší poruchy autobusu,
kterou však pan řidič zvládl opravit. Proto následovala ochutnávka vín v petrovském
sklípku pana Svobody. Všichni, kdo měli zájem, ochutnali různé druhy vín a mohli si také
zakoupit to, které jim nejvíce chutnalo.
A pak už nás čekala cesta domů, byli jsme unavení, ale nesmírně spokojeni. Chtěla
bych tímto poděkovat o. Jiřímu za super akci, perfektně do detailů promyšlenou
a připravenou, dále pak manželům
Šenovským a panu Ulrichovi za jejich
pomoc při organizaci. Vše pobíhalo
v příjemné atmosféře, nechyběla „chvilka
poezie“ a ani „večerníček“. Snad nám i celé
naší
farnosti
přinese
tato
pouť
vyprošovanou hojnost božího požehnání,
darů Ducha svatého a ochranu Panny
Marie. Pro velký úspěch už přemýšlíme
o další pouti na podzim letošního roku.
Mgr. Eva Řeháková

O modlitbě IV.
Pro nás řeholníky je modlitba posvátnou povinností a velikým posláním. Budeme
přistupovat k modlitbě s vědomím mnohých potřeb a zájmů, které neseme ve svých
rukou, a věnovat se všem duchovním cvičením s velkou touhou a takto budeme
přistupovat k oltáři modlitby a brát do ruky růženec s velikou důvěrou, že obdržíme
odpuštění a dostaneme milost a pomoc v pravý čas pro sebe i pro naše duše.
Naše modlitby jsou většinou modlitby ústní, naše slova by měla být upřímná
a vycházet ze srdce naplněného láskou. Hovořte v těchto modlitbách s Bohem s velikou
úctou a důvěrou. Modlete se sepjatýma rukama, sklopenýma očima a povzneseným
srdcem a vaše modlitby se stanou čistou obětí Bohu. Své modlitby neprodlužujte ani
neuspěchejte, nemluvte příliš hlasitě ani příliš tiše, ale zbožně a s velikou láskou,
s prostotou bez přílišné citovosti, nabídněte Bohu svou chválu celou svou duší a celým
svým srdcem. Musíme znát obsah slov, která říkáme, a cítit sladkost každého z nich,
abychom měli z modlitby veliký užitek. Musíme občas rozjímat o slovech modlitby, a tak
v nich najdeme spočinutí i během dne.
Modlitba, která vychází z mysli a srdce, a kterou nečteme z knihy, se nazývá
modlitbou vnitřní. Nesmíme nikdy zapomenout, že máme vzhledem k našemu stavu
povinnost, snažit se o dokonalost a neustále k ní směřovat. Denní vnitřní modlitba je
nutná, chceme-li dosáhnout tohoto cíle. Vnitřní modlitba je dechem našeho srdce, takže
bez ní namůžeme dosáhnout svatosti. Svatá Terezie z Avily říká: “Sestru, která se vnitřně
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nemodlí, nemusí do pekla zatlačit ďábel, je tam dobrovolně sama.“ Jen rozjímavou
modlitbou a duchovní četbou můžeme zdokonalovat dar modlitby. Duchovní modlitbu
velmi podporuje pokora, to znamená zapomenutí na sebe, umrtvování těla i smyslů
a častý projev touhy, která sytí naše duše. „Při vnitřní modlitbě zavři své oči i ústa
a otevři své srdce,“ říká svatý Jan Vianney. Při ústní modlitbě mluvíme s Bohem my, při
rozjímavé modlitbě mluví Bůh k nám. Právě v ní se Bůh vylévá do nás.
Nejlepším prostředkem pro duchovní pokrok je modlitba a duchovní četba. „Vezmi
a čti,“ slyšel svatý Augustin, a po četbě se změnil, když četl jako zrněný voják životopisy
svatých. Jak často jsme i my pocítili během duchovní četby, že se naše duše naplňuje
světlem. Svatý Tomáš Kempenský píše: „Vezmi knihu do svých rukou tak, jak vzal
do svých rukou Simeon dítě Ježíše. Na závěr knihu zavři a poděkuj za každé slovo z úst
Božích, protože jsi našel na Božím poli ukrytý poklad.“ „Svatý Bernard říká: „Nesnaž se
ani rozumět tomu, co čteš, jako spíše povzbudit se tím, co čteš. Ať nezemřeme hlady
uprostřed nadbytku.“ Nečteme-li dobře, pak nám četba opravdu nepřináší mnoho užitku.
Duchovní četba je jedno z nejvzácnějších duchovních cvičení a jedna z těch povinností,
kterou si nemůže nikdo dovolit zanedbávat. Když si vybíráš knihu, nikdy si nevybírej
něco, co je pro tebe příliš obtížné, ale vždy si vyvol něco, co ti přinese největší duchovní
užitek.
Podle Matky Terezy: Myšlenky na každý den
zpracoval Mgr. Václav Ulrich

Den otců
Při listování pracovním
kalendářem jsem si všimla,
že u 3. červnové neděle
(17. června 2018) je
uvedeno Den otců.
Zapátrala jsem proto na
internetu, abych se o historii
tohoto svátku, který u nás
není moc známý, dověděla
víc.
Tradice svátku Dne otců
započala
ve
Spojených
státech amerických na počátku 20. století. Američanka Sonora Smart Doddová ze státu
Washington chtěla ocenit úsilí, s nímž se o ni a další čtyři sourozence staral její ovdovělý
otec. Když bylo Sonoře 16 let, zemřela jí při porodu pátého dítěte matka a Sonora
společně s otcem vychovala své bratry. Později, při jednom shromáždění na Den matek
slyšela kázání, které ji inspirovalo k myšlence Dne otců, jako vyjádření pocty a díků
svému otci.
Poprvé byl den otců slaven 19. června 1910 (v den narozenin Sonořina otce Williama
Smarta), kdy na jeho počest uspořádala oslavu, aby tak tatínkovi projevila svou vděčnost,
za všechno, co pro ně udělal. První oslava Dne otců tak byla spíše soukromá, popularita
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svátku ale rychle rostla. V roce 1966 se díky prezidentovi Lyndonu Johnsonovi stala třetí
červnová neděle oficiálně Dnem otců.
Tradice slavení Dne otců (Father's Day) je živá především v Americe, ale slaví se
po celém světě. V některých katolických zemích je Den otců slaven 19. března na Svátek
sv. Josefa (např. v Itálii, Chorvatsku, Španělsku, Portugalsku, Argentině). V Rakousku,
Švýcarsku, Belgii, Dánsku, Irsku, Litvě, Nizozemsku, Polsku, Jižní Africe, Číně,
Turecku, Argentině, ve Francii, Venezuele a na Kubě probíhá v různé dny v červnu, např.
v Polsku 23. června). V Brazílii a na Tchaj-wanu připadají oslavy na měsíc srpen.
V Lucembursku první neděli v říjnu, druhou neděli v listopadu slaví Finové a Švédové
a v Bulharsku mají Den otců 26. prosince.
V Německu se otcové oslavují hned dvakrát. První událostí je tzv. „Vatertag”, který
se řadí ke Dni Nanebevzetí. Ten se slaví 40 dní od Velikonoc a je státním svátkem.
Regionálně se pak slaví „Männertag“ (den mužů) nebo „Herrentag“ (den pánů,
gentlemanů).
V České republice se tento svátek zatím slaví jen ojediněle. Jeho propagátoři uvádí:
„Chceme upozornit na to, že otcové jsou důležití pro děti, rodiny i společnost. A že si
zaslouží svůj svátek.“
Každé zastavení v běhu všedních dnů přináší příležitost k radosti a ocenění.
Den otců je příležitostí k uznání otců a jejich významné role v životě každého
člověka.
Jarmila Váňová

Dobré otcovství nespočívá jen na dostatku času
Problém dobrého otcovství nespočívá jen na nedostatku času. Máme-li totiž srdce
otevřené pro své děti, můžeme být dobrými otci, i jestliže máme hodně práce. Chováme-li
své dítě v srdci, ono to vnímá, i když jsme daleko. Moderní technika nám poskytuje
nebývalé možnosti. Možnost udržet kontakt s dítětem tedy existuje, i když jsme fyzicky
daleko a máme málo času. Krátký hovor s dítětem dvakrát třikrát denně telefonem může
být důležitým způsobem, jak mu předávat lásku.
A když je otec doma, měl by se snažit dítě zvát do všeho, kde je jeho přítomnost možná.
Je dobré využívat víkendy, prázdniny, aby byl otec s dítětem delší dobu. Jestliže někoho
opravdu
milujeme,
vždycky si na něj
najdeme čas. Otec by
měl mít děti radši než
svou práci. Pracovně
vytíženým otcům je
třeba čas od času
připomenout, že za jejich
rakví nepůjdou plody
jejich práce, ale (možná)
jejich děti...
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KAŽDÝ DEN ASPOŇ TROCHU ČASU
Otcovství vyžaduje stálou přítomnost, stálý vztah k dítěti, stálou péči. Dítě se s otcem
potřebuje dělit o svou každodennost. Stálý vztah k dítěti vyžaduje ale čas. Ten je také
největším dědictvím – darem, který může otec darovat svým dětem: věnovat jim každý
den trochu času.
OTEC UČÍ DÍTĚ ŘÍDIT SE NEJEN SRDCEM
Matka je učitelka srdce. Ona učí dítě řídit se citem a jako první je uvádí do světa lidské
lásky – díky ní dítě zakouší bezpodmínečné přijetí a také se mu učí.
Otec naopak slouží dítěti tím, že mu předává životní moudrost, učí je pracovat, vyžaduje
od něho úsilí, námahu a oběť. Otec učí dítě řídit se nejen srdcem, ale také rozumem. Díky
otci čerpá dítě sebejistotu, víru ve vlastní schopnosti a umění poradit si s životními
obtížemi.
CO JE ZÁKLADNÍM ÚKOLEM OTCE?
Poskytnout svým dětem
pocit bezpečí a předat
jim radost ze života.
A základním pramenem
radosti ze života je pro
dítě vzájemná láska otce
a matky. Dítě se raduje
ze života, když je
svědkem jejich vzájemné
lásky. Prvním úkolem
otce i matky není vytvářet vztah k dětem, ale budování vlastního vzájemného vztahu
manželského páru. Pokud se rodiče velmi milují, z jejich vzájemné lásky se živí i jejich
děti.
PROMÍTÁ ČLOVĚK SVŮJ VZTAH K OTCI, DO SVÉHO VZTAHU K BOHU OTCI
Existuje vztah mezi obrazem Boha jako otce a otcem rodiny. Na jedné straně obraz otce
rodiny je východiskem, aby si člověk vytvořil pojem Boha jakožto otce. Na druhé straně
Ježíš říká, že si lidé nezaslouží titul otce, protože otec je jenom jeden - v nebi. Je tedy
potřeba očišťovat obraz pozemského otce tím, že si uvědomím, že nebeský otec je někdo
jiný než můj tatínek. A zároveň je třeba v modlitbě prosit, abychom poznali, kým opravdu
je nebeský Otec.
OTEC OTEVÍRÁ DÍTĚTI BRÁNU SVĚTA, KTERÝ LEŽÍ MIMO DOMOV
Hluboký citový vztah k otci během dětství a dospívání se stává pro děti základem citové
stability, pocitu bezpečí a otevřenosti vůči světu pro celý příští život. Otec otevírá dítěti
bránu světa, který leží mimo domov. Jeho povinností je v pravý čas touto bránou dítě
provést, aby mu mohl ukázat vhodný cíl, a zůstat na dosah ruky, pokud bude potřebovat
jeho pomoc. Bez této pomoci a doprovodu se z dítěte může stát ztroskotanec bez kormidla
na širém a bouřlivém oceánu života (M. Pytches).
Otcovská výchova je uměním. Musí se pojit s něžnou láskou, shovívavostí, jemností
a zároveň s rozhodností, emocionální průzračností a silou.
Zpracováno Podle knih Jozefa Augustyna O otcovství a Být otcem
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Stařec rozléval polévku po stole

Stařec se odstěhoval k synovi, snaše a šestiletému vnukovi. Ruce se mu již třásly, zrak
se mu kalil a kroky slábly.
Rodina se scházela k jídlu u jednoho stolu, ale starcovy třesoucí se ruce a nejistý zrak
společné stolování ztěžovaly. Hrách mu padal ze lžíce, a když se snažil uchopit sklenici
s mlékem, často skončilo rozlité na ubruse.
Syna a jeho ženu už celá záležitost unavovala. Syn tedy řekl: „Musíme s dědečkem
něco udělat. Už toho bylo dost! Rozlévá mléko, je hlučný a jídlo mu padá na podlahu.“
A tak se manželé rozhodli postavit do rohu jídelny malý stolek, kde dědeček jedl o
samotě, zatímco ostatní se při jídle těšili ze vzájemné společnosti.
Jelikož dědeček rozbil pár talířů, dostával jídlo v dřevěné misce. Když se na něj občas
otočili, spatřili slzy v osamělých očích. Přesto jediné, čeho se stařec dočkal, byla slova
napomenutí, když mu spadla lžíce nebo kus jídla.
Šestiletý chlapec pozoroval v tichosti počínání svých rodičů.
Jednou odpoledne, když bylo před večeří, si otec všiml, že si synek hraje na podlaze s
kousky dřeva. Sladce se ho zeptal: „Co to děláš?“
Syn mu stejně sladce odpověděl: „Ale, dělám jednu misku pro tebe a druhou pro
maminku, abyste měli z čeho jíst, až zestárnete.“
Usmál se a pokračoval v práci.
To odpoledne vzal muž svého otce jemně za ruku a přivedl ho zpět ke společnému
stolu.
Podle knihy Příběhy pro uzdravení duše, José Carlos Bermejo
@@@

10 mýtů o křesťanství ve světle historických faktů

10. Pius XII. – Hitlerův papež?
Je očerňován, protože prý mlčel k nacistickému pronásledování Židů. V divadelní hře
„Náměstek“ se o něm říká: „Kristův náměstek, který má tohle vše před očima a přesto
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mlčí – takový papež je zločinec.“ V knize Johna Cornwellse je Pius XII. dokonce nazván
Hitlerovým papežem. Naopak židovský historik Emile Pinchas Lapide konstatuje, že
„Pius XII., Svatý stolec, vatikánské nunciatury a celá katolická církev zachránili 700 000
až 850 000 Židů od jisté smrti“. Když Pius XII. zemřel, napsala izraelská ministryně
zahraničí Golda Meirová, že „statisíce Židů určených na smrt vděčí za své přežití přímým
nebo nepřímým zásahům tohoto papeže“.
V roce 1963 měla v Berlíně premiéru divadelní hra Der Stellvertreter. Ein christliches
Trauerspiel (Náměstek. Křesťanská tragédie). Její autor Rolf Hochhuth v ní představuje
papeže Pia XII. (1939–1958) jako antisemitu, sympatizanta s nacismem a člověka, který
na papežském trůně naprosto selhal. Po něm prakticky totéž opakuje John Cornwells
ve svém bestselleru Hitler's Pope (Hitlerův papež). A po nich mnozí další… Přitom
skutečnost je přesně opačná, jak přesvědčivě dokládá například německý historik Michael
Hesemann. Pius XII. nemlčel – i když promlouval především svými činy. Málokdo znal
německý nacismus tak dobře jako tento papež. Ještě jako Eugenio Pacelli (to je původní
jméno papeže Pia XII.) byl v roce 1917 vyslán jako papežský vyslanec, nuncius, do
Bavorska a o tři roky později byl jmenován nunciem pro celé Německo. Mohl tedy
sledovat Hitlerův vzestup už v době, kdy jeho strana NSDAP byla aktivní pouze
v Bavorsku. Již 14. listopadu 1923 označil ve zprávě pro vatikánský státní sekretariát tuto
stranu jako „antikatolické hnutí“.
O půl roku později, 24. dubna 1924, píše o „vulgární a brutální kampani“, kterou
vedou proti katolíkům a Židům Hitlerovi stoupenci. Během Pacelliho působení
v Německu odsoudilo 25. března 1928 vatikánské Svaté oficium rasistické učení jako
odporující Bohu. Němci si byli jeho postojů velmi dobře vědomi. Když byl Eugenio
Pacelli 10. února 1939 zvolen papežem, přijali tuto volbu s velkou nelibostí. Jako protest
proti zvolení Pia XII. nevyslalo Německo na papežskou korunovační slavnost žádnou
politickou osobnost. Německo při ní bylo zastoupeno jen jediným diplomatem. Ještě jako
kardinál byl Eugenio Pacelli vatikánským státním sekretářem – mohli bychom říci
vatikánským ministrem zahraničí. Svůj odpor vůči nacismu dával otevřeně najevo. Bylo
to v době, kdy jeho předchůdce papež Pius XI. vydal encykliku Mit brennender Sorge,
odsuzující německý nacismus. Tato encyklika je považována za dokument, ve kterém
vůbec nejostřejším způsobem v dějinách vystupuje papež proti nějaké politické moci. Po
volbě Pia XII. si německé vedení bylo vědomo, že tento papež nebude snadným
protivníkem. Joseph Goebels, Hitlerův ministr propagandy, si zapsal do svého deníku:
„Politický papež, případně rafinovaný a šikovný bojovný papež. Tedy pozor!“ Kdyby mu
někdo řekl, že Pius XII. bude za čtvrt století nazýván „Hitlerův papež“, nevěřil by…
Obavy nacistů se brzy potvrdily. Již ve své první encyklice, nazvané Summi pontificatus,
z 20. října 1939, varuje Pius XII. před „teoriemi, které popírají jednotu lidského pokolení“
(tedy před těmi, které zdůvodňují rasismus – nadřazenost jedné rasy nad jinými) a před
„zbožštěním státu“, tedy totalitou. I když Německo nebylo v encyklice výslovně
jmenováno, nacistické vedení správně poznalo, o kom je v ní řeč. V Německu bylo šíření
encykliky okamžitě zakázáno, Hitlerjugend dostala za úkol shromáždit a spálit všechny
výtisky. Ještě v létě 1942 protestoval Pius XII. u francouzské vlády ve Vichy proti
masovým deportacím Židů… Krátce po tzv. křišťálové noci v listopadu 1938 ještě jako
kardinál státní sekretář vyzval Eugenio Pacelli biskupy celého světa, aby pomohli
německým pokřtěným Židům prchajícím z Říše a již jako papež pomohl svou přímluvou
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u mnichovského kardinála von Falulhabera, takže se mu podařilo získat 3000 brazilských
víz pro německé pokřtěné Židy, kteří se díky nim mohli zachránit z Německa. Nepomáhal
však jen pokřtěným etnickým Židům, ale i všem ostatním, kdykoliv to bylo možné.
Nuncius Giuseppe Roncalli (pozdější papež Jan XXIII.) předal na pokyn Pia XII.
židovským rabínům tisíce nevyplněných potvrzení o křtu, aby s pomocí falešných
dokladů mohli zachránit co nejvíc Židů.
V roce 1942 dochází v iniciativách Pia XII. k určitému zlomu. V červenci 1942
připravovala SS deportaci Židů z obsazeného Nizozemska. S vedením protestantských
církví i s katolickými biskupy se Němci pokusili dohodnout, že když tuto akci přejdou
mlčením, budou ušetřeni etničtí Židé, kteří přijali křest. Protestanté nabídku přijali,
katolický arcibiskup v Utrechtu sepsal jménem nizozemského episkopátu pastýřský list,
tvrdě odsuzující deportace Židů. List byl předčítán ve všech kostelech. Následky tohoto
odvážného činu byly hrozné. Nacisté v celém Nizozemsku okamžitě pozatýkali „katolické
neárijce“ a deportovali je do koncentračních táborů. Obětí se stala i filozofka židovského
původu Edita Steinová, která konvertovala ke katolicismu a v roce 1933 vstoupila do řádu
karmelitek. Spolu s ní našly v německých koncentračních táborech smrt desetitisíce
dalších Židů – nejen těch, kteří pocházeli z Nizozemska, ale i těch, kteří do této země
uprchli z Říše… Pius XII. byl tímto výsledkem protestu proti jednání nacistů otřesen.
Historik Michael Hesemann cituje svědectví sestry Pascaliny, která se starala o papežovu
domácnost. Když se Pius XII. dozvěděl o událostech v Nizozemsku, pracoval právě na
dokumentu odsuzujícím deportace Židů. Zpráva na něj tak zapůsobila, že rozepsaný
dokument roztrhal a hodil do krbu.
Jisté je, že od tohoto okamžiku Pius XII. pochopil, že proti nacistické bestii nemají
žádné další protesty význam – jen ji ještě víc rozzuří a zvýší počet obětí. O to víc
podporoval v mnoha zemích akce, které mohly alespoň části Židů zachránit život. Již
v roce 1968 zveřejnil maďarský historik Jeno Levai svou práci s poněkud dlouhým, ale
výmluvným názvem Maďarští Židé a papežství: Papež Pius XII. nemlčel – zprávy,
dokumenty a poznámky z církevních a státních archivů. Shromáždil dokumenty o tom,
jak v celkem 32 mužských i ženských budapešťských klášterech byli ukrýváni pokřtění
i nepokřtění Židé. Židovský historik Leon Poliakov dokládá, jak v obsazené Francii byly
díky katolické církvi zachráněny životy desetitisíců Židů… Nejtěžší situace pro Pia XII.
nastala na podzim 1943. Němci 11. září obsadili Řím a vyhlásili ve městě výjimečný stav.
Hrozilo nebezpečí, že bude obsazen i Vatikán. Papež se stal Hitlerovým rukojmím. Dva
dny před obsazením Říma byl nejvyšší velitel SS v Itálii SS-Obergruppenführer Karl
Wolf povolán do Hitlerova hlavního stanu „Wolfsschanze“. Jen Wolfova námitka, že
italský lid bude svého papeže bránit všemi prostředky, odradila Hitlera od záměru
Vatikán obsadit, zmocnit se jeho sbírek a archivů a papeže unést do Německa nebo na
některé z neutrálních území. Jen tehdy, když porozumíme situaci, v jaké se tehdy Pius
XII. nacházel, můžeme pochopit, jak odvážné bylo jeho další jednání, když 16. listopadu
1943 v časných ranních hodinách vtrhli příslušníci SS do židovského ghetta na břehu řeky
Tibery. Jakmile se papež o akci dozvěděl, okamžitě si povolal německého vyslance
u Svatého stolce Ernsta von Wiezsäckera. Především ale vydal příkaz otevřít brány
klášterů, kněžských seminářů, far, hospiců a také brány Vatikánu i svého sídla v Castel
Gandolfo a poskytnout Židům církevní azyl ve všech dostupných církevních budovách –
šlo o 155 objektů. Nepodařilo se mu již sice zachránit 1007 (dle jiných údajů 1035) Židů
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z židovského ghetta, ale dalších 4447 Židů z Říma mohlo takto přečkat dlouhých devět
měsíců, po které byl Řím Němci obsazen. Byla to doba, ve které musel Pius XII. jednat
ještě daleko obezřetněji než kdy předtím. Jediné neopatrné vystoupení by vzápětí mělo
za následek smrt tisíců Židů. Historik Michael Hesemann cituje svědectví vrchního
římského rabína Israele Zolliho: „Svatý otec poslal biskupům dopisy s příkazem otevřít
klauzury mužských i ženských řádů, aby se mohly Židům stát útočištěm. Vím o klášteře,
ve kterém řeholnice spávaly na zemi ve sklepě, aby mohly dát své postele k dispozici
židovským uprchlíkům.“ Sám Zolli našel útočiště ve Vatikánu. Příklad nezištné
křesťanské lásky na něj zapůsobil tak hluboce, že v roce 1945 tento vrchní římský rabín
konvertoval ke katolické církvi a při křtu přijal jméno Eugenio – z vděčnosti k papeži
Piovi XII., jehož původní jméno bylo Eugenio Pacelli… Když v roce 1956 tento bývalý
římský vrchní rabín umíral, netušil, že muž, kterému nejen on, ale také další tisíce Židů
vděčily za svůj život, bude v následujícím desetiletí nazván „Hitlerovým papežem“…
Renomovaný židovský historik Emile Pinchas Lapide odhaduje, že „Pius XII., Svatý
stolec, vatikánské nunciatury a celá katolická církev zachránily 700 000 až 850 000 Židů
od jisté smrti“. Jde o šokující množství: je to přibližně osmina z počtu nacisty
zavražděných Židů! Židovský historik a rabín David G. Dahlin navrhl v únoru 2001, aby
byl papeži Piovi XII. udělen čestný titul „Spravedlivý mezi národy“ – titul je udělován
Nežidům, kteří se mimořádným způsobem zasloužili o přežití Židů v době holokaustu.
V roce 2005 vydal knihu s názvem The Myth of Hitler's Pope (Mýtus o Hitlerově papeži).
Píše v ní: „Boj o pověst papeže Pia XII. je jedním z nejvýznamnějších bojů kulturní
války.“ A dodává: „Levicová elita zneužila tragédie židovského národa pro své útoky
vůči papežství a katolické víře.“ Jsou to pozoruhodná slova, která nepocházejí z pera
nějakého katolického historika, ale židovského rabína!
Fakta o aktivitách papeže Pia XII. na záchranu Židů v průběhu 2. světové války mluví
jasně. Jak je tedy možné, že se v obecném povědomí zakořenil pohled zcela opačný? Jak
je možné, že se o něm začalo mluvit jako o „Hitlerově papeži“? Možné vysvětlení nabízí
skutečně senzační odhalení, ke kterému došlo až v 21. století. Dne 25. ledna 2007 přinesl
v New Yorku vycházející magazín National Review příspěvek Iona Mihaia Pacepy,
bývalého generálporučíka rumunské tajné služby Securitate. Generál Pacepa byl nejvýše
postavený pracovník tajných služeb, který kdy uprchl z východního socialistického bloku.
Až do roku 1978 byl nejen generálem rumunské tajné policie Securitate, ale i osobním
poradcem prezidenta Nicolae Ceaușesca, zástupcem šéfa rumunské zahraniční tajné
služby a státním sekretářem rumunského ministerstva vnitra. Po svém útěku z Rumunska
získal azyl v USA a spolupracoval s americkými tajnými službami. Ale teprve v roce
2007 zveřejnil informace o své účasti na operaci sovětské KGB nazvané „Židle 12“, která
byla na počátku 60. let minulého století spuštěna na pokyn tehdejšího nejvyššího
sovětského představitele Nikity Chruščova. Jejím cílem bylo zdiskreditovat Pia XII.
a s ním celou katolickou církev. Ve svém článku Pacepa popisuje, jak při jednáních
zastupoval rumunské tajné služby, na které se sovětská KGB obrátila, aby využila
kontakty rumunských tajných služeb ve Vatikánu. Ze stovek dokumentů, které jeho lidé
ve vatikánských archivech tajně ofotili (Pacepa zdůrazňuje, že v dokumentech samotných
nebylo nic, co by papeže kompromitovalo), vyrobila potom KGB čtyřicetistránkovou
dokumentaci, která doprovázela uvedení divadelní hry Náměstek a měla dokládat její
historičnost. Záměr byl velmi promyšlený – inscenace dramatu Náměstek měla premiéru
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v roce 1963 v západním Berlíně, jako její autor vystupoval dosud neznámý Němec Rolf
Hochhut, který tvrdil, že materiály získal během svého pobytu v Římě. Spojitost se
Sovětským svazem mohl prozrazovat jen producent – komunista Erwin Piscator, který se
před časem vrátil z Moskvy. Divadelní hra Náměstek splnila účel. Mnozí uvěřili, že Pius
XII. byl skutečně bezskrupulózní člověk, který mlčel ke zlu, jen aby zachránil bohatství
Vatikánu. Generál Pacepa vypráví o svém rozhovoru s šéfem sovětské KGB, který se
odehrál v 70. letech. Jurij Andropov tehdy shrnul vysvětlení úspěchu celé akce velmi
jednoduše: „Lidé raději uvěří ve špínu než ve svatost.“ Ale pak dodal, že kdyby již na
začátku tušili, jak Hitler papeže nenáviděl, nikdy by celou akci nespustili…
Dle knihy: Dějiny, jak je možná neznáte - připravil Vojtěch Chupík

MYŠLENKY NA MĚSÍC ČERVEN

365 DNŮ S PAPEŽEM
FRANTIŠKEM
PROMLUVY OD SVATÉ MARTY
Nakladatelství Kostelní Vydří 2015
1. Je absurdní oddělovat lásku ke Kristu od církve. Poselství evangelia dostáváme v církvi
a svoji svatost vytváříme v církvi, naše cesta je v církvi.
2. Duch svatý je darem, který nám přináší pokoj, učí nás lásce a naplňuje radostí.
3. Abys odpustil, rozjímej trpícího Ježíše. Abys nechoval zášť vůči bližnímu, rozjímej
trpícího Ježíše. Skryj svůj život s Kristem v Bohu.
4. Křesťanská svoboda a křesťanská poslušnost jsou poddajností Božímu slovu. Znamená
to mít odvahu rozlišovat, co činí Duch svatý v mém srdci, co chce Duch svatý v mém
srdci, kam mě vede Duch svatý v mém srdci.
5. K vedení dialogu je třeba mírnosti, ne křiku. Musíme tak jednat, protože jen tak se
pěstuje pokoj: v pokoře, poníženosti, ve snaze vidět v druhém vždy Boží obraz.
6. Poselství evangelia dostáváme jako dar a máme jej předávat jako dar, a nikoliv jako
nějakou svou věc. Je to obdržený dar, který dáváme.
7. Kdy došlo naposledy k mému setkání s Ježíšem Kristem, které mne naplnilo radostí?
Vraťme se k tomu setkání. A setkejme se znovu s Pánem a jděme touto krásnou cestou,
na níž má on růst a my se umenšovat.
8. Nemodlit se znamená zavírat dveře Pánu, aby nemohl nic dělat. Avšak modlitba tváří
v tvář problému otevírá dveře Pánu, aby vstoupil, aby věci napravil, protože on to umí
zařídit a znovu uspořádat.
9. Pokud tě myšlenka či touha vede cestou pokory, ponížení, služby druhým, je Ježíšova.
Ale vede-li tě na cestu soběstačnosti, marnivosti a pýchy, Ježíšova není.
10. Prosme Ducha svatého o milost, abychom byli apoštolsky horliví. A budeme-li přitom
druhé znepokojovat, ať je veleben Pán.
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11. Postoj člověka, který chce naslouchat Božímu slovu, je dvojí: za prvé pokora, za druhé
modlitba. Pouze s pokorou a v modlitbě můžeme pokračovat v poslušnosti Božímu
slovu a jeho naslouchání.
12. Bůh nás očekává. Bůh čeká a také odpouští. Je Bohem milosrdenství, neomrzí jej
odpouštět.
13. Modlitba nám mění srdce. Dává nám lépe pochopit, jaký je náš Bůh.
14. Nelze evangelizovat bez dialogu. Je třeba ztrácet čas s druhým člověkem, poněvadž Bůh
chce, abys mu hlásal evangelium a předal mu tu nejdůležitější zprávu, zprávu o Ježíši.
15. K poznání Ježíše je nutné otevřít trojí bránu. První brána: modlit se k Ježíši. Druhá
brána: oslavovat Ježíše. Třetí brána: napodobovat Ježíše. Vzít si evangelium
a následovat jej.
16. Když je v našem srdci Duch svatý, nikdo nám nemůže vzít náš pokoj.
17. Vztah lásky mezi Synem a Otcem je vztahem lásky mezi ním a námi. A po nás žádá,
abychom zůstávali v této lásce, která přichází od Otce.
18. Křesťan bez radosti buď není křesťan, nebo je nemocný.
19. Je-li tvůj poklad v bohatství, samolibosti, moci a pýše, bude tvé srdce uvězněno tam.
Ježíš chce, abychom měli srdce svobodné. To je poselství dneška.
20. Ježíšův pohled tě vždycky pozvedne. Je to pohled, který tě nikdy neopustí, nikdy tě
nesrazí, nikdy tě nepokoří. Pohled, který dává růst a pobízí k tomu, abys šel kupředu.
21. Necháme si psát svůj život Bohem, anebo si jej chceme psát sami? Jsi schopen nacházet
Boží slovo v každodenních událostech, anebo se řídíš vlastními idejemi?
22. Obtížnější než milovat Boha je dovolit, aby on miloval mě. Oplácet tolik lásky znamená
otevřít své srdce a nechat se milovat.
23. Křesťan je ten, kdo vnímá, že na něm spočívá Pánův něžný pohled, že je Pánem
milován. Křesťan cítí, že jeho život byl zachráněn Kristovou krví.
24. Křesťan je pozván na slavnost, k radosti, že je spasen, vykoupen, k radosti z účasti na
životě s Ježíšem.
25. Prosme dnes o milost Ducha svatého, který se vyhýbá jakémukoliv klamu, prosme o
milost přiznat, že jsme hříšníky.
26. Modlitba pokorného člověka je Boží slabostí. Buďte jako ona vdova: modlete se, proste,
klepejte na Boží srdce každý den.
27. Pán, který nemůže zapřít sám sebe, vždycky zůstává věrný. On nás stále čeká, má nás
rád a odpouští nám, když litujeme.
28. Čas není náš, čas je Boží. Okamžik je v našich rukou a my se svobodně rozhodujeme,
jak jej uchopíme.
29. Pán jako osoba hledí na mne jako na osobu. Nechat se potkat Pánem znamená dovolit
Pánu, aby mě měl rád.
30. Když nějaký křesťan zapomíná na naději nebo ještě hůře, když ji ztratí, chybí jeho
životu smysl.
Myšlenky byly sestaveny v Pastoračním domě Velehrad v Itálii
ve spolupráci s Arcibiskupským gymnáziem v Kroměříži.
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Pořad bohoslužeb v červnu - farnost Újezd
15.30 Új.:
1. června : Pátek
Sv. Justina, mučedníka

První pátek v červnu

2. června : Sobota
Sv. Marcelína a Petra,
muč.
3. června : Neděle
9. neděle v mezidobí
Sv. Karla Lwangy a
druhů, muč
Průvod Božího Těla
4. června : Pondělí
Ferie
5. června : Úterý
Sv. Bonifáce, biskupa
a mučedníka

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

8.15 Sl.:
9.40 Új.:
17.30 Új.:

18.30 Dr.:
17.30 Új.:

6. června : Středa
Sv. Norberta, biskupa
7. června : Čtvrtek
Ferie

18.30 Sl.:
18.30 Dr.:

8. června : Pátek
Slavnost
NEJSVĚTĚJŠÍHO
SRDCE JEŽÍŠOVA

15.30 Új.:

9. června : Sobota
Neposkvrněného
Srdce
Panny Marie

16.00 Lo.:
18.00 Új.:

18.30 Sl.:

7.00 Új.:
10. června : Neděle
10. neděle
v mezidobí

8.15 Sl.:
9.40 Új.:
11.00 Dr.:

Za + rodiče Barcůchovy, Štrbákovy, sourozence,
švagrovou, ochranu Panny Marie pro živé rodiny
a duše v očistci
Za + Františka a Marii Hlavenkovy, Janíkovy,
jejich rodiče, sourozence, vnuka Michala, duše
v očistci a Boží požehnání pro celou rodinu
Svatební mše
Za farníky
Za zemřelé rodiče Prchlíkovi, vnuka Pavla
ochranu Panny Marie a Boží požehnání pro celou
rodinu
Za živé a zemřelé šedesátníky z újezdské farnosti
s prosbou k Panně Marii o dar zdraví, boží
požehnání, pomoc a ochranu do dalších let
Za + rodiče Kučerovy, dvě sestry, švagry a Petra
Černocha
Za + Marii Jakůbkovu (výroční mše sv.)
Za + manžela Josefa Drgu, jeho rodiče, rodiče
Slavíčkovy, rodiče Vozárkovy, Josefa Ďulíka a
Boží požehnání pro živou rodinu
Za rodiče Pavelkovy, jejich děti, vnuky, vnučku,
tři zetě, dvoje stařečky, duše v očistci, Boží
pomoc a ochranu Panny Marie pro živé rodiny
Za + Antonína Fojtíka, rodiče z obou stran, dva
švagry, prarodiče Kořenkovy, dar zdraví a Boží
ochranu pro celou živou rodinu

ŠF

AL
SJ
RZ
OS
AM

ŠF

Za + Andělu a Františka Matoškovy, jejich
rodiče, Karla Slabiňáka, duše v očistci a Boží
požehnání pro živou rodinu
Za rodiče Šomanovy, Machů, dar zdraví pro
živou rodinu
AM
Na poděkování Pánu Bohu za 50 let společného
ČR
života v manželství, dar zdraví, Boží požehnání a
dary Ducha svatého pro celou rodinu
Za + bratra (výroční mše sv.)
Večer chval. Za manžele Annu a Františka
Belhovy, jejich rodiče, za Františka Žálka, syna
Lubomíra a Františka, za rodinu Machalovu, duše
v očistci a dar zdraví pro živou rodinu
Za zemřelé rodiče Kořenkovy a Ludíkovy, dar
zdraví a Boží ochranu pro živou rodinu
ŠF
Za + rodiče Hlavičkovy, jejich rodiče,
SV
sourozence, duše v očistci a dar zdraví pro živou
rodinu
AM
Za farníky (sv. křest)
OS
Za + Janu Tichou (výroční mše sv.)
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11. června : Pondělí
Sv. Barnabáše,
apoštola
12. června : Úterý
Ferie
13. června : Středa
Sv. Antonína
z Padovy, kněze
a učitele církve
14. června : Čtvrtek
Ferie

17.30 Új.:

18.30 Dr.:
17.30 Új.:
18.30 Sl.:

18.30 Dr.:
15.30 Új.:

15. června : Pátek
Sv. Víta, mučedníka
18.30 Sl.:
16. června : Sobota
Sobotní památka PM

16.00 Lo.:
18.00 Dr.:
7.00 Új.:

17. června : Neděle
11. neděle
v mezidobí

8.15 Sl.:
9.40 Új.:
11.00 Pl.:

18. června : Pondělí
Ferie
19. června : Úterý
Sv. Jana Nepomuka
Neumanna, biskupa
20. června : Středa
Ferie

17.30 Új.:

Za + rodiče Machů, Sovadinovy, Sporkovy,
manžela Antonína, zetě Zdenka a dar zdraví pro
živou rodinu
Za + Antonína a Marii Běloňovy, živou a +
rodinu Běloňovu a Daňkovu
Za rodinu Balouchovu, syny, dcery, vnuka,
vnučku, ochranu Panny Marie pro živé rodiny
Za + Antonína Máčalu (k nedožitým 90.
narozeninám), jeho manželku, sestry, pomoc a
ochranu Panny Marie pro celou živou rodinu.
Za zemřelého Jana Zichu, sestru Aničku, rodiče a
Boží požehnání pro živou rodinu
Za + Jaroslava Častulu, rodiče z obou stran, +
sourozence a švagry, ochranu a pomoc Boží pro
živé rodiny
Za + Františka Malotu, + příbuzné, dar zdraví a
Boží požehnání pro celou živou rodinu
Za + Karla Manu, rodiče Davidovy, jejich + děti
a duše v očistci
Za zemřelé rodiče Macíkovy, dceru Jarmilu, za
zemřelé rodiče Slovákovy, jejich děti, vnučku
Barboru a Boží ochranu pro živou rodinu
Za + rodiče Váňovy, syna, dceru, vnuka, rodinu
Strnadovu, dar zdraví, Boží pomoc a ochranu
Panny Marie pro živou rodinu
Za + Jana, Josefa, Františka, SM Emanuelu,
ochranu a pomoc Boží pro živou rodinu
Za oběti Ploštiny

SJ

SJ
SJ

SV

KA
SJ
ŠF
OS

Za rodiče Polomíkovy, dvě dcery a Boží ochranu
pro živou rodinu

ŠF

Za + rodiče Machů, dceru Marii, vnuka Zdenka,
zetě, Marii Ambrůzovu, stařečky z obou stran a
duše v očistci

ŠF

18.30 Dr.:
17.30 Új.:

18.30 Sl.:
21. června : Čtvrtek
Sv. Aloise, řeholníka

18.30 Dr.:
15.30 Új.:

22. června : Pátek
Sv. Jana Fishera,
Tomáše Mora, sv.
Paulina Nolanského

18.30 Sl.:

Za + SM Rosinu Kořenkovu, SM Lukrecii
Tkadlečkovu, duše v očistci na které nikdo
nepamatuje a dar zdraví pro Svatého otce
Františka
Za + Josefa Kořenka, rodiče, bratra Františka
s manželkou, Boží požehnání a ochranu Panny
Marie pro živé rodiny
Za + Aloise Váňu, rodinu Váňovu a Čechovu, dar
zdraví a Boží požehnání pro rodinu doma a v
cizině,
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KA

23. června : Sobota
Sobotní památka PM

24. června : Neděle
Slavnost
NAROZENÍ
SV. JANA
KŘTITELE

25. června : Pondělí
Ferie
26. června : Úterý
Sv. Jana a Pavla,
mučedníků
27. června : Středa
Sv. Cyrila
Alexandrijského,
biskupa a učitele círk.
28. června : Čtvrtek
Sv. Ireneje, biskupa
a mučedníka

29. června : Pátek
Slavnost
SV. PETRA A
PAVLA,
APOŠTOLŮ

30. června : Sobota
Sv. prvomučedníků
římských

16.00 Lo.:

Za + Svatopluka Andrýska, sourozence, rodiče
z obou stran, syna Miroslava, pomoc Boží,
ochranu Panny Marie, sílu Ducha svatého, živou
rodinu a duše v očistci

7.00 Új.:

Za + Jana Kořenka, manželku Františku, jejich +
rodiče, syna Stanislava a Boží požehnání pro
celou živou rodinu
Za + Jana Janoše, manželku, dva syny, snachu,
dary Ducha svatého pro živé rodiny
Za fotbalisty z Újezda
Za drnovskou scholu, i za bývalé a budoucí
členky

8.15 Sl.:
9.40 Új.:
11.00 Dr.:

17.30 Új.:

Za + rodiče Ambrusovy, syna Josefa, za + rodiče
Hlavičkovy, syna Josefa a pomoc Bozi pro živé
rodiny

18.30 Dr.:

Za + Aloise Polácha, jeho rodiče, sestry, rodiče
Mikušovi a zdraví pro živou rodinu.

17.30 Új.:

Za Ladislava a Boženu Janošovy, syna Josefa,
jejich rodiče a sourozence, duše v očistci, dary
Ducha svatého a ochranu Panny Marie pro živou
rodinu

AL
SV
AM
ČR

ŠF

OS

18.30 Sl.:
18.30 Dr.:

Za zemřelé rodiče Stružkovi, rodiče z obou stran,
+ sourozence, dar zdraví a Boží požehnání pro
živou rodinu

6.30 Új.: Za Ladislava Ambrůze, bratra Miroslava, rodiče
Ambrůzovy a Janků, rodinu Černobilovu a dar
zdraví pro živou rodinu
15.30 Új.: Za + Jindřicha Janků, dvoje rodiče, sourozence synovce Františka, za dary Ducha Svatého a Boží
požehnání pro živé rodiny.
17.00 Dr.: Za + Vojtěcha Zádrapu, jeho rodiče, sourozence,
duše v očistci a dar zdraví pro živou rodinu
18.30 Sl.: Za + Marii a Josefa Změlíkovy, jejich rodiče,
Jana Marka, duše v očistci, dar zdraví a Boží
požehnání pro živou rodinu
16.00 Lo.:

Za farníky
Výročí posvěcení olomoucké katedrály
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AM
ČR
RZ
SJ

Pořad bohoslužeb v dubnu - farnost Horní Lhota
1. června: Pátek
1. pátek v červnu;
Památka sv. Justina, mučed.

16.00 HL

Za členy živého růžence ze Sehradic

17.30 DL

Za + manželku, duše v očistci, celou * a + rodinu

8.00 DL

Ke cti Panny Marie s prosbou o ochranu a pomoc

2. června: Sobota
1. sobota v červnu

17.30 HL

Za + manžela Karla, rodiče Malyškovy,
Voltnerovy, Slávku a Miroslava a za celou *
rodinu

3. června: Neděle
Slavnost Těla a krve Páně

9.00 HL

Za * a + farníky, zvláště za děti a mládež

4. června: Pondělí
Památka sv. Bonifáce,bisk.

17.00 SE

Mše svatá a mariánské večeřadlo (P. Jaroslav
Stříž)

5. června: Úterý
Památka sv. Norberta, bisk.

17.30 DL

Za + Oldřicha Kovaříka a za celou * a + rodinu

7. června: Čtvrtek

16.00 HL

Za * a + rodinu Šenovskou a Hlavicovu,
duše v očistci, dar zdraví a ochranu Panny Marie

8. června: Pátek
Slavnost Nejsvětějšího
Srdce Ježíšova

17.30 DL

Za * a + farníky

8.00 DL

Za + Annu a Josefa Váňovy, dvoje rodiče,
sourozence, duše v očistci, dary Ducha svatého,
víry a požehnání pro celou * rodinu

17.30 HL

Za + Marii a Květoslava Nášelovy, za * rodinu
s prosbou o požehnání a ochranu

9.00 HL

Za + Václava Žáčka ze Sehradic, jeho rodiče,
sourozence, dar zdraví, pomoc a ochranu pro*rod.

10. června: Neděle
10. neděle v mezidobí

10.30 DL

Za + Aloise a Jarmilu Kuželovy, rodiče z obou
stran, Františka Janíka, celou * rodinu a za duše
v očistci

11. června: Pondělí
Památka sv. Barnabáše, apošt.

18.00 SE

Za + rodiče, manžela a za duše v očistci

6. června: Středa

9. června: Sobota
Památka Neposkvrněného
Srdce Panny Marie

12. června: Úterý
13. června: Středa
Sv. Antonína z Padovy, kněze
a uč.církve
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14. června: Čtvrtek

16.00 HL

Za + Emílii Žáčkovu, 2 manžely, + rodiče,
sourozence, dceru Helenu, syna Václava a
manželku

15. června: Pátek

17.30 DL

Za + Antonii a Františka Bartošovy, duše
v očistci, pomoc a ochranu pro * rodinu

16. června: Sobota

17.30 HL

Za + Stanislava Navrátila, rodiče Navrátilovy,
Štraitovy, Stratilovy, Marii Mihulcovu, dar víry,
zdraví a požehnání * rodinám

17. června: Neděle
11. neděle v mezidobí;
Den otců

9.00 HL

Za tatínky

10.30 DL

Za tatínky

18. června: Pondělí

18.00 SE

Za * a + farníky

21. května: Čtvrtek
Památka sv. Aloise, řehol.

17.30 HL

Za + manžele Dobešovy

22. června: Pátek

17.30 DL

Na poděkování za dar života, povolání
a za všechny obdržené milosti

23. června: Sobota

17.30 HL

24. června: Neděle
Slavnost
Narození sv. Jana Křtitele
25. června: Pondělí
26. června: Úterý

9.00 HL
10.30 DL

Za + Ludmilu Pláškovu, rodiče Janíkovy
a Pláškovy, za dar zdraví a požehnání pro *
rodinu
Za * a + farníky
Za + rodiče Marii a Bohuslava Maňasovy,
rodiče, dar zdraví a požehnání pro celou * rod.

19. června: Úterý
20. června: Středa

27. června: Středa
28. června: Čtvrtek
Památka sv. Ireneje,
biskupa a mučedníka
29. června: Pátek
Slavnost sv. Petra a Pavla,
apoštolů
30. června: Pátek
Svátek Výročí posv.katedrály

18.00 SE

Za + rodinu Novosadovu, Mandůchovu, Váňovu,
Roubalíkovu, za duše v očistci a ochranu pro* rod.

17.30 HL

Za děti a mládež, na poděkování za školní rok
s prosbou za pěkné prázdniny

16.00 HL

Za Oldřicha Kuželu, bratra, rodiče, dar zdraví
a požehnání pro celou * rodinu
Za dar zdraví a požehnání pro rodiče a děti

17.30 DL
17.30 HL

Za + rodiče Kunderovy, jejich rodiče, sourozence,
za dar zdraví, ochranu Panny Marie pro * rodiny

Z nepředpokládaných důvodů může v tomto rozpise dojít ke změnám. Sledujte proto týdenní rozpis!
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Zprávy a informace
Ploština 2018. V letošním roce probíhá generální oprava kaple Panny Marie Bolestné
na Ploštině. Z toho důvodu ani ve výroční den ploštinské tragédie byla mše svatá za
umučené na Ploštině a jejich příbuzné obětována v kostele v Drnovicích. Letní „valašská
pouť“ na Ploštině je plánována na neděli 17. června 2018. mše sv. v 11.00 hodin. Pokud
nebude oprava kaple dokončena, bude mše svatá zase v kostele v Drnovicích.
Jáhenské svěcení přijmou v sobotu 23. června 2018 v katedrále sv. Václava v Olomouci
Vojtech Radoch z Ostrožské Nové Vsi a Ondřej Talaš z Uherského Brodu.
Novokněží pro olomouckou arcidiecézi budou v katedrále sv. Václava v Olomouci
vysvěceni v sobotu 30. června 2018:
Ondřej Poštulka – primiční mši svatou bude mít v sobotu 7. července v 10.30 hodin
ve Svitavách.
Jan Svozílek – primiční mšei sv. bude mít v pondělí 2. července 2018 v Dobromilicích
v 15.00 hodin.
Jiří Šůstek – primice v Pozlovicích – viz níže:
Primiční mše svatá - V neděli 1. července 2018, v 14:30 hodin se v kostele sv. Martina
v Pozlovicích uskuteční primiční mše novokněze Jiřího Šůstka.
Program:
13.45 růženec v kostele
14.20 liturgický průvod ministrantů
a kněží vychází od fary do
kostela
14.30 mše svatá

Farní tábor denní v Újezdě: První turnus od 9. do 13. července je již
zcela obsazen. Druhý turnus od 16. do 20. července má k dnešnímu dni pět
volných míst. Rodiče dostanou v týdnu od 4. června potvrzenou přihlášku
e-mailem a budou podrobně informováni.
SKUPINY

ÚKLIDU

kostelů újezdské farnosti v červnu 2018
_____________________________________________________

Dat. : Újezd :
Drnovice : Slopné :
___________________________________

2.6.:
9.6.:
16.6.:
23.6.:
30.6.:

12.
13.
14.
15.
16.

3.
4.
5.
6.
7.
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5.
6.
7.
8.
9.

OSMISMĚRKA
„Většina dialogů mezi lidmi jsou jen (viz osmisměrka),
které se navzájem míjejí.“
kardinál Leo Suenens
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ČÁP, DATEL, DLASK, DROZD, CHOCHOLOUŠ, KUKAČKA, OREL,
PÁV, PĚNKAVA, SKŘIVAN, SOKOL, STRAKA, SÝČEK, SÝKORA,
ŠPAČEK, TETŘEV, VRABEC, VRÁNA, VÝR
Mgr. Gabriela Pavelková
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