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Modlitba před dovolenou
Pane, Ty ses dovedl vydat
až do konce svých sil pro druhé, když
byl k tomu čas – ale Ty ses dovedl
také zastavit a odpočívat, když
k tomu byl čas. Tys dovedl zavést své
učedníky do ústraní, aby si
odpočinuli. V mlčení, tichu a samotě
jsi hledal odpočinek pro sebe i pro
druhé. Máme před sebou dovolenou,
Pane. Pomoz nám Ty sám, abychom
dokázali dobře využít tohoto času svého odpočinku. Příliš jsme zvykli žít stále v hluku a mezi
množstvím lidí. Kempinky i všechna výletní místa bývají teď přeplněná. Na koupalištích,
na plážích - tělo na těle. I v přírodě nás ohlušují magnetofony, telefony... Dovedeme urazit
stovky, tisíce kilometrů, abychom se mohli pochlubit, kde až jsme byli a co všechno jsme
viděli...
Rádi bychom strhli za několik dní své dovolené všechno, co jsme nestačili udělat během
roku doma, na chatě, chtěli bychom se více věnovat i svým oblíbeným „koníčkům".
Chtěli bychom toho stihnout mnoho, Pane. Pomoz nám nepodlehnout tomuto pokušení!
Především dej, abychom Tě zkusili hledat, objevovat, setkávat se s Tebou. Potřebujeme
ticho, abychom slyšeli Tvůj hlas, Pane. Ať dovedeme být vynalézaví, až budeme hledat ticho,
samotu, klid. Ať se dovedeme ztišit někde v zapadlém koutě lesa, na rozkvetlé louce,
v podvečer na břehu rybníka, na vrcholu hor, v opuštěném kostelíku!
Ať dovedeme být v tichu před Tebou a naslouchat!
Ať dokážeme využít doby své dovolené k tomu, abychom tváří v tvář Tobě samému, Pane,
dovedli zvážit a zhodnotit uplynulý rok svůj život, svou práci, své jednání, svůj vztah
k nejbližším, k rodičům, k manželce, manželovi, dětem, přátelům, sourozencům, svoji lásku
k Tobě, sílu své víry, životnost své naděje a důvěry, že Ty sám mi ukážeš mé prázdninové
cesty...!

Požehnané prázdninové dny doma i na cestách, ochranu a pomoc Boží
Vám v modlitbě vyprošuje P. Jan a celá redakční rada našeho měsíčníku.
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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 červenec 2018:

Úmysl všeobecný: Bude vyhlášen později
Úmysl misijní: Aby kněží, kteří ve svémk pastoračním úsilí zakoušejí únavu a osamění,
nalézali pomoc a útěchu v důvěrném vztahu s Pánem i v přátelství se spolubratry.
Úmysl národní: Aby člověk naplňoval své jedinečné poslání, které spočívá v tom, že smí
Boha chválit.(srv. Žl 148).
Rozjímání k úmyslům apoštolátu vydává Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova. V případě zájmu
obraťte se na svého duchovního správce, který dostává pro farnost 10 kusů.

Z FARNÍCH MATRIK :
Do společenství víry byli skrze svátost křtu v měsíci červnu 2018 přijati:
Zuzana Blahutová
Nella Koutná
František Trunkát
Tomáš Tichý

Luhačovice
Vysoké Pole
Slopné
Drnovice

V měsíci červnu 2018 začali svou společnou cestu před Božím oltářem:
David Vašina
Ladislava Janušková

Horní Lhota
Dolní Lhota

Zdeněk Máčalík
Petra Mozgvová

Dolní Lhota
Slopné

Jiří Janáč
Michaela Ovesná

Praha - Břevnov
Vysoké Pole

V měsíci červnu 2018 odešli na věčnost a byli pohřbeni:
20. června
František Raška
Drnovice 57

78 let

26. června
Františka Poláchová
Sehradice 9

95 let

22. června
Jan Hlavička
Loučka 57

82 let

30. června
František Machů
Vysoké Pole 175

93 let
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GODZONE
(periodické okénko pro mladé)
Akce na měsíc červenec :
2. - 5. červenec Pěší pouť na Velehrad

Události v červnu
Pouť schól a schóliček na Svatém Hostýně
Sluncem prozářený sobotní den
16. června 2018 před 11. nedělí
v liturgickém mezidobí nabídl
poutníkům i turistům na Svatém
Hostýně nečekaný kulturní zážitek
– propojení dvou svatohostýnských
poutí, tj. 4. poutí schol a stoliček
a 5. poutí přátel klubů historických
vozidel (autoveteránů). K Panně
Marii Svatohostýnské se sjelo
na 140 děvčat a chlapců z 9 schol
a scholiček z různých moravských
míst. Na mši svaté v 9.00 hodin
vystupovala chrámová schola
z Kopřivnice, na mši svaté v 11.30 hodin chrámová schola z Příboru. Během hlavní
mše svaté v 10.15 hodin se pak představily chrámové scholy z Valašska, z Francovy
Lhoty a ze Zašové a spontánně se přidávaly i další přítomné scholy.
Po odpoledním požehnání čekal všechny přítomné poutníky i turisty
ve svatohostýnském amfiteátru příjemný duchovní program v podobě vystoupení
všech zúčastněných schol a scholiček. Studentská chrámová schola ze Zašové zaujala
svým energickým mladistvým vystoupením. Třicetičlenná štramberská schola
a scholička zaujaly nejen působivým představením ve stylových modrých trikotech,
ale také nejmenšími zpěváčky s neuvěřitelným spontánním projevem. Příborská
schola svým profesionálním vystoupením jen potvrdila svou skoro třicetiletou činnost
na půdě kůrů příborských kostelů. Schola z Horního Lidče stále naplňuje své heslo:
„Dvakrát se modlí, kdo ze srdce zpívá“.
V polovině programu se sešli na podiu všichni členové schol a scholiček a bylo
jich skutečně na 140. Společně zazpívali Panně Marii Svatohostýnské a všem
přítomným posluchačům působivou mariánskou píseň Madona.
Ve druhé polovině odpoledního programu se prezentovaly scholy a scholičky
z Valašska. Zasněžená schola z Velkých Karlovic (kostel Panny Marie Sněžné)
neustále každoročně obohacuje setkání schol na Svatém Hostýně a v Lidečku.
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Roztomilé scholy a scholičky z Drnovic a Újezdu u Valašských Klobouk zaujaly
svým interaktivním přednesem s hudebními nástroji a se zapojením pohybových
prvků do svého vystoupení. Schola z Francovy Lhoty důstojným způsobem ukončila
vystoupení všech zúčastněných schol nejen podmanivým představením, ale také
ukončením modlitbou, kterou scholička zakončuje své zkoušky. Nakonec si všechny
scholy společně zazpívaly.
Díky Bohu a Panně Marii scholy a scholičky neustále pracují na obměňování své
členské základny, studující mládež odchází, omladina přichází, objevují se noví
sbormistři a vedoucí schol, svá místa nacházejí mladí nadaní multiinstrumentalisté,
zapojuje se mládež s citem pro interaktivní hudební a pohybový projev. Setkání schol
a scholiček na Svatém Hostýně by mělo být právě proto tím ideálním prostředím,
motivem a stimulem pro rozvoj křesťanských aktivit našich dětí a mládeže.
Velké poděkování patří duchovní správě na Svatém Hostýně, Matici
svatohostýnské a Valašské nadaci ve Francově Lhotě za to, že se snaží neustále
podporovat tyto bohulibé aktivity naší moravské křesťanské mládeže.
Mořic Jurečka

Svatí z kalendáře
sv. Brigita Švédská 23. července
postavení:
úmrtí:
patron:

zakladatelka řádu, mystička
1373
Evropy (od r.1999),
poutníků, umírajících;
vzývána za dobrou smrt

Brigita, která vešla do dějin jako zakladatelka
řádu brigitek, přišla na svět kolem r. 1303
v jihošvédském Finstadu u Uppsaly.
Už od svého sedmého roku života měla vidění
ukřižovaného Ježíše. Když bylo Brigitě 13 let,
vdala se na přání otce - matka už zemřela - za
181etého šlechtice Ulfa Gudmarssona, kterému darovala ve šťastném manželství čtyři
syny a čtyři dcery. Pro svou mimořádnou
dobročinnost a zbožný způsob života požívala
Brigita všude nejvyšší vážnosti. V 32 letech,
po nástupu svého příbuzného Magna na švédský trůn, byla povolána do Stockholmu
za dvorní dámu jeho mladé královny, kterou po tři léta učila a vychovávala. V té době
s výchovou jejích synů pomáhal student Niels Hermansson, pozdější biskup a světec.
Brigita na královském dvoře poznala také obtíže politiky a roztříštěnost Evropy. Pobyt
její rodiny ve Stockholmu skončil s bolestnou ztrátou syna Gudmara, který zemřel asi
v deseti letech. Po společné pouti do Santiaga de Compostela se uchýlil Brigitin
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manžel do cisterciáckého kláštera, kde zemřel už r. 1344. Po smrti muže měla Brigita
různá vidění.
V nich nazýval Kristus Brigitu „svou nevěstou" a vyzýval ji, aby byla jeho
prostřednicí. Brigita sepsala všecky tyto události ve švédštině, později byly přeloženy
do latiny. Král Magnus Eriksson daroval r. 1346 mystičce jeden ze svých statků
ve Wadsteně v jižním Švédsku, kde zřídila Brigita klášter, první dům svého nového
brigitského řádu. Brigita vypracovala pro společenství řeholnic řeholi, která byla
doplňkem řehole augustiniánské. Spolu se svou dcerou Kateřinou Švédskou, která
byla později rovněž svatořečena, odešla Brigita r. 1349 do Říma a působila tam
ve svém řádu. Podporována Kateřinou, která jí stála věrně po boku, snažila se
zakladatelka řádu v dalších 24 letech neúnavně o rozšíření své řehole, pro niž dostala
r. 1370 v Římě potvrzení od papeže Urbana V.
Na Kateřininy urgence potvrdil papež Urban VI. Brigitinu řeholi r. 1378 ještě
jednou. Po pouti do Svaté země zemřela Brigita Švédská brzy po svém návratu
do Říma 23. července 1373. Velká bojovnice za mravnost byla pochována zprvu
v Římě, o rok později přenesla její dcera Kateřina ostatky zakladatelky řádu
do Wadsteny, kde našla Brigita místo svého posledního odpočinku. Kateřina se
rozhodující měrou podílela na tom, že byla její matka už v r. 1391 prohlášena
papežem Bonifácem IX. za svatou. Stojí za zmínku, že je dnes na německé půdě už
jenom jeden Brigitin klášter: Altomůnster na východ od Augšpurku. Řeholnice přišly
v roce 1487 do bývalého benediktinského kláštera, který založil kolem r. 750
poustevník Alto. Kostel, poslední dílo slavného barokního architekta Johanna
Michaela Fischera, je jednou z nejneobvyklejších církevních staveb. Papež Jan Pavel
II. ji 1.10.1999 prohlásil za patronku Evropy a zdůvodnil to slovy: "Svým hlubokým
procítěním tajemství Krista a Církve se zapojila v mimořádně kritickém okamžiku
dějin Církve do budování jejího společenství. Z Brigity vyzařuje prorocká síla. S jistou
otevřeností hovoří ke knížatům a papežům. V zájmu mravní obrody křesťanstva
a duchovenstva nešetří přísnými napomenutími."

Přijmu od sv. Brigity pozvání k rozjímání o umučení Krista.
Modlitba
Bože, Tys dal svaté Brigitě poznat nebeská tajenství, když rozjímala o utrpení Tvého
Syna; prosíme Tě, doveď i nás k blaženému patření na Tvou slávu. 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
Lhaní je velmi návykové
Uvěřit i vlastním lžím.
Lhaní je velmi návykové. Jedna lež vede ke druhé, jak se snažíme zamaskovat svůj
klam. Proto si snadno navykneme nevidět nepoctivost ve svém vlastním životě.
A hlavně začneme nedůvěřovat druhým. Jako poradce jsem se setkal s lidmi, kteří se
tak zamotali do svých podvodů, že uvěřili vlastním lžím. Pokud budou i nadále žít
ze svého falešného já, prožijí vlastně jakýsi pseudoživot.
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Světoznámý Frank W. Abagnale lhal celý život a nakonec ho lhaní přivedlo
až do vězení. Mezi šestnáctým až jednadvacátým rokem svého života se stal jedním
z nejlepších padělatelů na celém světě. Na podvodné šeky v té době vylákal 2,5
milionu dolarů v padesáti amerických státech a šestadvaceti dalších zemích. Úspěšně
se vydával za advokáta, pilota, vysokoškolského profesoraa dětského lékaře. Nakonec
ho zatkla francouzská policie. V jeho případě naštěstí nakonec dobré návyky nahradily
ty špatné. Dnes je Abagnale váženým odborníkem na zpronevěru a padělky všeho
druhu.
Trest pro lháře: sám přestává věřit druhým
Film Chyť mě, když to dokážeš z roku 2002 líčí, jak Abagnale vršil jednu lež
na druhou. Z filmu bylo ale rovněž patrné, že Abagnale ztrácel důvěru v ostatní, takže
se nakonec ocitl v izolaci, bez jakýchkoli zdravých vztahů. George Bernard Shaw
kdysi poznamenal: „Lhář není trestán tím, že mu nikdo nevěří, ale tím, že on sám
nemůže nikomu věřit.“ Jedním ze skrytých nebezpečí návykového lhaní je právě toto:
Čím méně věrohodní jsme my sami, tím méně věrohodní nám připadají všichni
ostatní. Návykové lhaní ničí vztahy více, než bychom si dokázali představit.
Návyková je naštěstí i pravdomluvnost
Dobrá zpráva je, že návyková je i pravdomluvnost. Pokud vědomě v každodenním
životě pěstujeme poctivost, budou nás bít do očí všechna nepoctivá slova, která
vypustíme z úst. Začneme je nenávidět, protože si uvědomujeme, jak ničí naše vztahy.
Čím jsme pravdomluvnější, tím lépe se cítíme. Být poctivý je osvobozující, a to jak
psychologicky, tak z hlediska vztahů. Nemusíme vzpomínat: Co jsem říkal naposledy?
Víme totiž, že každému říkáme pravdu.
Připravili Animátoři farností Újezd a Horní Lhota

Deset tipů pro spokojený život
Vypněte televizi, respektujte přírodu, neusilujte o to přivést
druhé ke své vlastní víře. To jsou tipy papeže Františka
na šťastnější a spokojenější život, které veřejnosti odhalil
v rozhovoru pro venezuelský týdeník Viva.
1. Žij a nechej žít
Každý z nás by se měl řídit tímto heslem, říká papež. Heslo
je velmi podobné jednomu italskému, hlásajícímu:
„Pohybuj se vpřed a to samé dovol i druhým.“
2. Rozdávej druhým kousek sebe
,,Lidé mají být vůči svému okolí otevření a velkorysí,“ upozorňuje František, protože
„pokud se stáhneme do sebe samých, riskujeme tím, že se staneme egocentriky.“
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3. Životem postupuj klidně
Papež, který působil jako učitel literatury na střední škole a své znalosti z této oblasti
využívá i dnes, se inspiruje románem Ricardo Guiraldese. V něm se hlavní hrdina
gaučo Don Segundo Sombra ohlíží za svým životem. Don Segundo popisuje, že
v mládí byl říčkou plnou kamení, kterého se nedokázal zbavit. V dospělosti rychle
plynoucí řekou a ve stáří kaluží, na jejíž hladině je pohyb, i když minimální, znatelný.
Svatý Otec řekl, že se mu obzvláště líbí přirovnání ke kaluži. Ta má podle něj
schopnost pohybu doprovázeného laskavostí, pokorou a klidem.
4. Zdravý způsob trávení volného času
U lidí se vytrácí potěšení z umění, literatury a hraní si s dětmi, lituje papež:
,,Konsumerismus přináší úzkost a stres a obírá lidi o zdravý způsob trávení volného
času,“ říká a vyzývá, ,,Třebaže
mnoho rodičů pracuje dlouho do
večera, musí si najít čas na své
děti. Rodiny by rovněž během
společného
stolování
měly
vypnout televizi. Televize sice je
důležitý zdroj informací, během
jídla lidem ale znemožňuje
vzájemnou komunikaci.“
5. Neděle je svátek
Podle papeže by se v neděli nemělo chodit do práce, protože neděle je dnem rodiny.
6. Důstojná pracovní místa
,,Hledejme inovativní způsob a vytvořme pro mladé lidi důstojná pracovní místa.
Pokud se nám to nepodaří, propadnou mladí drogám a budou náchylnější
k sebevraždám,“ vysvětluje. Dát lidem jídlo podle mínění papeže nestačí:
,,Důstojnosti je dosaženo až tehdy, kdy domů přineseme jídlo za námi vydělané
peníze,“ uzavírá.
7. Respekt k přírodě
Přírodu musíme respektovat a starat se o ni, uvádí hlava katolické církve:
,,Enviromentální degradace je jednou z největších výzev, před kterou stojíme. Otázka,
jíž zcela ignorujeme, je: 'Nepáchá lidstvo sebevraždu tím, jak bezohledně a tyransky
s přírodou zachází?'“
8. Nebuďme negativní
Papež upozorňuje, že by lidé měli přestat být negativní: ,,Když mluvíme špatně
o druhých, značí to jen naše nízké sebevědomí. Umět se rychle přenést přes negativní
věci je zdravé.“
9. Respektujme víru druhých
,,Druhými lidmi se naopak můžeme inspirovat a rozvíjet se díky vzájemné komunikaci.
Přivádění druhých na svou víru je ten nejškodlivější a paralyzující aspekt všech
náboženství.“ Svou myšlenku František následně rozvíjí: ,,Přístup 'Mluvím s tebou,
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abych tě přesvědčil', je špatný. Každá osoba vede dialog. Církev se rozrůstá tím, že
k sobě nové členy něčím přitáhne, ne tím, že je přemlouvá.“
10. Pracujme pro mír
,,Žijeme v čase válek. Svou výzvu k míru musíme doslova křičet,“ komentuje papež
a upozorňuje, že mír někdy mylně budí dojem ticha a klidu, ,,Mír není nikdy klidný.
Mír musí být proaktivní a dynamický,“ uzavírá své myšlenky.

Letní zamyšlení
Kromě seniorů, kteří si užívají zaslouženého odpočinku, čeká v následujících týdnech
také většinu z nás, kteří musíme chodit do práce či do školy, dovolená nebo
prázdniny.
Kolikrát lidé přemýšlí, jakou exotickou destinaci, jaké divy světa, by ještě mohli
navštívit, a přitom si ani neuvědomují, jaké přírodní a kulturní památky nebo
pamětihodnosti a atraktivní turistické cíle máme i v České republice. A pokud bychom
to vztáhli přímo na naše okolí, možná si někteří ani neuvědomují, v jakém krásném
místě Valašska žijí, a že je vlastně ani pořádně neznají.
Začátkem května jsem pozvala svoje kamarádky ze Zlína na výlet po našich
končinách. Dojely jsme v sobotu ráno do Vysokého Pole a přes Envicentrum,
křížovou cestu, došly ke kapličkám. Pokračovaly jsme vysokou trávou, která
po nočním dešti prověřila, co vydrží naše boty, do lesa, pak stoupáním až k opravené
kapli sv. Františka, na rozcestí pod Suchým vrchem, po hřebeni na Barák (škoda jen,
že rozhledna Doubrava je zavřená) a sešly jsme ke kapli u Chladné studny.
Vystoupaly jsme pak znovu na hřeben a doprovodila jsem je na Spletený vrch, odkud
ony pokračovaly přes Janův hrad do Vizovic a pak do Zlína.
Po celou tuto vycházku byly naprosto nadšené z navštívených míst, hor, krásné
přírody, výhledů, které se nám naskýtaly a nechápaly, že několik desítek km od Zlína,
jsou tak pěkné lokality, které neznají, a o kterých ani neví a hned plánovaly, jak se
sem musí i se svými rodinami znovu vypravit.
A
protože
některým
zvolený
termín
nevyhovoval, plánujeme stejnou trasu projít na
podzim, kdy jako bonus navíc budou stromy
krásně zbarvené (a možná porostou i nějaké ty
hřiby).
Máme kolem sebe v neporušené přírodě tolik
pěkných turistických cílů, které přímo vybízí
k jejich návštěvě. Kromě již zmíněných třeba
také Vařákovy paseky, Ploštinu, Klášťov,
Komonec, Maleniska... a jistě by si mnozí z vás
vybavili i další, které znají nebo ke kterým mají
i nějaký osobní vztah. Na některých místech
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proběhnou v letních měsících i poutní mše. Při pobytu v přírodě přijdete na jiné
myšlenky, vyčistíte si hlavu, a také uděláte něco pro svoje zdraví.
Najděte si ve dnech volna čas na vycházku nebo rodinný výlet do Vašeho okolí,
navštivte místa, kde už jste třeba dlouho nebyli, anebo kde jste ještě nebyli. Turistické
trasy jsou dobře značené, většina vlastní chytré mobilní telefony
i s mapovými aplikacemi, a kdybyste přesto náhodou zabloudili, alespoň poznáte
nepoznané a zažijete i trochu toho adrenalinu .
Jarmila Váňová

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 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
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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 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,
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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 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!
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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 Ceausesca,
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 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 DUBEN
JORGE BERGOGLIO, ABRAHAM SKORKA

O NEBI A ZEMI
– Papež František o rodině, víře a úloze církve ve 21. století
Vydalo nakladatelství Paseka, Praha – Litomyšl 2013
1. Skutečný dialog od nás vyžaduje, abychom se druhého účastníka rozmluvy snažili
pochopit a poznat.
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2. Boha potkáváme na cestě, když kráčíme, když ho hledáme a on hledá nás. Tak se
naše cesty protnou.
3. Modlitba musí být hlubokým ponořením do sebe sama, při kterém člověk
rozmlouvá s Bohem.
4. Skutečné přátelství spočívá v tom, že můžeme druhému odhalit pravdy svého
srdce.
5. Roztěkanost je prasklinou v nitru každého člověka, která mu znemožňuje setkání
se sebou samým, zabraňuje mu pohlédnout do svého srdce jako do zrcadla.
6. Živý Bůh je ten, kterého vidíme očima uvnitř svého srdce.
7. Člověk by nikdy neměl být lhostejný k druhému člověku, vždyť celá Bible možná
není nic jiného než volání: nebuď lhostejný k duchovním věcem, Bohu a svému
bližnímu.
8. Každý člověk má k Bohu jedinečný vztah. Lišíme se přece svou povahou,
zálibami, zkušenostmi.
9. Modlitba znamená mluvit a naslouchat. Zažíváme během ní chvíle hlubokého
ticha, úcty a očekávání.
10. Vina bez nápravy nedovoluje člověku růst.
11. Věřící je bytost, která vychází vstříc bližnímu, ať už věřícímu, nebo nevěřícímu,
aby mu podal pomocnou ruku.
12. Pokora je zárukou Hospodinovy přítomnosti. Kdykoliv je někdo samolibý a zná
odpovědi na všechny otázky, dokazuje to, že Bůh s ním není.
13. Musíte přijmout výzvu žít v tomto světě, čelit všem těžkostem a co nejpevněji se
držet neměnných hodnot.
14. Nejhorší, co se ve vztahu k Bohu může stát, není, že se s ním budeme přít, ale že
budeme k němu lhostejní.
15. Vše, co Bůh učinil, učinil pro dobro.
16. Modlitbou je také dívat se někomu do očí, dotýkat se něčích rukou, abychom si
uvědomili, že trpící je naším bratrem a že se musíme snažit o to, aby nikdo nežil
v nouzi.
17. Provinění nás činí pokornými před Bohem a vede nás k tomu, abychom prosili
o odpuštění.
18. Pokání znamená předstoupit před Boha, přiznat se ke všem hříchům a pokořit se.
19. Bůh je vždy život. Dává člověku život vezdejší i na onom světě. Je to Bůh života,
ne smrti.
20. O svou životní cestu se musíme starat. Na ní objevujeme veškeré své nadání
a uskutečňujeme práci, kterou proměňujeme tento svět.
21. Neztrácejte ze zřetele, kam jdete, a nesnažte se si cestu příliš ulehčovat, neboť
byste se pro ni příliš nadchli a zapomněli byste na cíl.
22. Moc je něco, co dal Bůh člověku. Je to Boží dar, který umožňuje mít účast na jeho
stvoření.
23. Naší pravou mocí musí být služba. Nemůžeme uctívat Boha, jestliže nemyslíme
i na potřebného.
24. Právo na život je nejdůležitějším lidským právem.
25. Každý, kdo se považuje za věřícího a dopouští se skutků, které jsou v rozporu
s morálkou, je dvojnásob vinen, stejně jako soudce, který nesoudí spravedlivě.
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26. Zdrav lidi, když jdeš nahoru, protože je potkáš, až půjdeš dolů. Nebuď namyšlený.
27. Ježíš je v každém trpícím. Vlastním utrpením doplňujeme Kristovo umučení.
28. Oprávněná sebekritika je jediný způsob, jak se posunout kupředu.
29. Proč musel Bůh stvořit svět jako kouli? Protože všechny body ležící na povrchu
koule jsou si rovny. Neexistuje lepší postavení, vše je rovnocenné.
30. Dělej jen to, co je dobré v Hospodinových očích.
31. Náboženský život v sobě nese závazek, nikoli únik.
Myšlenky byly sestaveny na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži
ve spolupráci s Pastoračním domem Velehrad v Itálii.

Pořad bohoslužeb v červenci - farnost Újezd
1. července : Neděle
13. neděle
v mezidobí
Pouť v Újezdě

2. července : Pondělí
Ferie

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

17.30 Új.:

Za + Františka Zámečníka (výroční mše sv.)
Za + Miroslava Fiodora, syny, rodiče Zvonkovy,
Fiodorovy, stařečky, manžele Majzlíkovy
a Boží ochranu pro živé rodiny
Za školní mládež, farníky a poutníky
Za zemřelého Josefa a Ludmilu Honkovy,
prarodiče Honkovy, Bližňákovy pomoc Boží
a ochranu Panny Marie pro živé rodiny.
Za + Petra Baláčka, +Marii Hlavicovu, duše
v očistci, dar zdraví a ochranu Panny Marie pro
živou rodinu

18.30 Dr.:

Za Josefa a Zdeňku Machů, duše v očistci, dar
zdraví, ochranu a Boží požehnání pro živou
rodinu.

17.30 Új.:

Za + rod. Šůstkovi, vnuka, syna a snachu, duše
v očistci, Boží požehnání, ochranu Panny Marie
a dary Ducha sv. pro živou rodinu

3. července : Úterý
Sv. Tomáše, apoštola
4. července : Středa
Sv. Prokopa, opata,

AL
SV
AM
KM

ŠF

SJ

18.30 Sl.:
5. července : Čtvrtek
Slavnost svatých
Cyrila a Metoděje

8.30 Új.:
10.00 Dr.:

6. července : Pátek
15.30 Új.:
Sv. Marie Gorettiové,
panny a mučednice
18.30 Sl.:
První pátek v červenci
16.00 Lo.:
7. července : Sobota
Sobotní památka PM

Za + Jaroslava Elšíka, rodiče, dceru, sourozence,
duše v očistci a ochranu Boží pro živé rodiny
Za + Josefa Kořenka, rodiče z obou stran,
stařečky Kořenkovy, Onderkovy, dar zdraví a
Boží požehnání pro živé rodiny
Za + Františka a Annu Pavelkovy a Boží pomoc
a ochranu Panny Marie pro živou rodinu
Za farníky
Za + rodiče Slámovy, živou a + rodinu Slámovu,
Poláchovu a duše v očistci
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ŠF
ČR

RZ

7.00 Új.:
8. července : Neděle
14. neděle
v mezidobí
Pouť ve Slopném
9. července : Pondělí
Ferie
10. července : Úterý
Ferie
11. července : Středa
Sv. Benedikta, opata
patrona Evropy
12. července : Čtvrtek
Ferie

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

14. července : Sobota
Bl. Hroznaty,
mučedníka
Slopné: Posvěcení
kostela
15. července : Neděle
15. neděle
v mezidobí
Sv. Bonaventury,
biskupa a učitele církve

16. července : Pondělí
Panny Marie
Karmelské
17. července : Úterý
Bl. Česlava a sv.
Hyacinta, kněží

17.30 Új.:

18.30 Sl.:
18.30 Dr.:

18.30 Sl.:
10.00 VP.:
16.00 Lo.:
7.00 Új.:
8.15 Sl.:
9.40 Új.:
11.00 Dr.:
17.30 Új.:

18.30 Dr.:

17.30 Új.:
18. července : Středa
Ferie
18.30 Sl.:
18.30 Dr.:
19. července : Čtvrtek
Ferie

AL
SV
AM
ČR

Za Josefa Ďulíka + rodiče, syna Josefa, zetě
Františka, sestru a duše v očistci.

OS

18.30 Dr.:

15.30 Új.:
13. července : Pátek
Sv. Jindřicha

Za + rodiče Čechovy, Čevelovy, jejich
+ sourozence, Boží pomoc a ochranu
Panny Marie pro živou rodinu
Za farníky
Za + Rodiče Mozgvovy, dceru, živou a + rodinu
Za padesátníky ze Slopného

Za + Josefa a Marii Fojtů, + syny Stanislava,
Miroslava a Josefa, vnuka Tomáše, Ladislava
Sába a Boží požehnání pro živé rodiny

SJ

Za farníky
Za zemřelé Lidmilu a Františka Trčkovy a Boží
požehnání pro živou rodinu
Za + rodiče Mikulkovy, dva syny, snachu zetě,
vnučku Irenku, + příbuzenstvo a duše v očistci
Na poděkování Pánu Bohu u příležitosti 110.
výročí trvání hasičského sboru ve Vysokém Poli
Za + manžela Františka, + rodiče z obou stran,
ochranu Boží pro celou rodinu a duše v očistci
Za + Annu a Josefa Barcuchovy, jejich rodiče
a Boží požehnání pro živou rodinu
Za + Miroslava Misaře, rodiče Misařovy,
Vyskupovy a dar zdraví pro živou rodinu
Za letošní jubilanty - pětapadesátníky
Za + Marii Štěpáníkovou (výroční mše sv.)
Za + rodiče Maňasovy, Jandíkovy, dar zdraví a
Boží ochranu pro živou rodinu
Za Vlastu Tománkovu, rodiče z obou stran,
Ludmilu Zvoníčkovu, duše
v očistci, dar zdraví a Boží požehnání
pro živou rodinu.
Za + Josefa Kubíčka, rodiče Kubíčkovy,
Šimákovy, švagra Jana, synovce Rudu, Boží
požehnání a ochranu P. Marie pro živou rodinu
Za rodiče Jana a Františku Novákovy, Jana a
Elišku Šeré a za rodiče z obou stran, za rodinu
Kovaříkovu, Ambruzovu a dar zdraví a Boží
požehnání pro živé rodiny
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20. července : Pátek
Ferie

15.30 Új.:
18.30 Sl.:

Za + manžela, rodiče Hlavicovy, Fojtů, Milana
Kirchnera a duše v očistci
Za + rodiče Vaňkovy, + manželku a dva švagry

KA

21. července : Sobota
Sv. Vavřince z Brindisi,
kněze a učitele církve

16.00 Lo.:

Drnovice: Posvěcení
kostela - výročí
22. července : Neděle
7.00
16. neděle v mezidobí
8.15
Drnovice: Posvěcení
kostela – oslava
9.40
výročí
Sv. Marie Magdaleny 11.00
23. července : Pondělí
Sv. Brigity,
řeholnice, patronky
Evropy
24. července : Úterý
Ferie
25. července : Středa
Svátek Sv. Jakuba,
apoštola,
Sv. Krištofa,
vyznavače
26. července : Čtvrtek
Sv. Jáchyma a Anny,
rodičů Panny Marie
27. července : Pátek
Sv. Gorazda a druhů
28. července : Sobota
Sobotní památka PM

Új.:
Sl.:
Új.:
Dr.:

17.30 Új.:

18.30 Dr.:
17.30 Új.:
18.30 Sl.:

Za rodiče Janošovy, Polčákovy, duše v očistci,
dar zdraví a Boží ochranu pro živé rodiny
Za zemřelou rodinu Elšíkovou, zemřelé manžele
Karla a Annu Šenovské a živou rodinu
Za + Josefa Urubka (výroční mše sv.)
Za farníky a poutníky
Za + rodiče Častulíkovy, dvě dcery, syna Josefa,
manželku, snachu Blanku, živou rodinu a Boží
požehnání pro živé rodiny
Za + Annu a Otakara Hříbkovy, jejich rodiče,
sourozence, syny a Boží požehnání pro živou
rodinu
Za + Stanislava Martiniska, dar zdraví, ochranu
Panny Marie a andělů strážných pro živé rodiny
Za + Vlastu Chromčákovou, živou a + rodinu
Chromčákovu a Mikulkovu, Boží požehnání pro
živé rodiny

18.30 Dr.:

Za Františka a Annu Častulíkovy, duše v očistci

15.30 Új.:

Za + Jaroslavu Janošovu, živou rodinu a rodiče
z obou stran
Za + rodiče Lekešovy, dceru Helenu, nemocnou
osobu a Boží požehnání pro živou rodinu

18.30 Sl.:

16.00 Lo.:
7.00 Új.:
8.15 Sl.:

29. července : Neděle
17. neděle
v mezidobí
Sv. Marty

Za + Ladislava Králíka, + rodinu Hrabinovu,
dvoje rodiče, pomoc Boží a sílu Ducha svatého
pro živou rodinu

9.40 Új.:

11.00 Dr.:

15.00

AL
SV
AM
ČR

SJ

OS

KA

Za farníky
Za + rodiče Belžíkovy, Čalovy, manžele
Hlavičkovy a živou rodinu
Za zemřelého Jana Janoše, rodiče z obou stran a
dar zdraví a Božího požehnání pro živou rodinu.
Za Františka Hovězáka (k 30. výročí úmrtí), duše
v očistci, ochranu a pomoc Boží a dary Ducha
svatého pro živou rodinu
Za zemřelé rodiče Kořenkovy, jejich sourozence,
nemocnou sestru, zemřelou Vlastu Machů, jejího
manžela a dar zdraví pro živou rodinu
Pouť ke kapli sv. Františka
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30. července : Pondělí
Sv. Petra Chryzologa,
biskupa a učitele
církve
31. července : Úterý
Sv. Ignáce z Loyoly,
kněze

17.30 Új.:

Za Ludmilu Struškovou, manžela, syna a živou
rodinu

18.30 Dr.:

Za + Josefa Bodláka, rodiče z obou stran, duše
v očistci a dar zdraví, Boží požehnání pro živou
rodinu.

OS

Pořad bohoslužeb v červenci - farnost Horní Lhota
9.00 HL

Na poděkování za 50 let společného života
s prosbou o ochranu Panny Marie pro * rodinu

10.30 DL

Za * a + farníky

2. července: Pondělí

17.00 SE

Mše svatá a mariánské večeřadlo (P. Jaroslav
Stříž)

3. července: Úterý
Svátek sv. Tomáše, apoštola

17.30 DL

Za dar víry pro nevěřící členy rodiny s prosbou
o ochranu a požehnání

9.00 HL

Za + Oldřicha a Marii Oškerovy, sourozence,
dvoje rodiče, duše v očistci a za celou * rodinu

10.30 DL

Za + Marii a Jaroslava Kozubíkovy,
sourozence, rodiče a za celou * rodinu
Kozubíkovu a Papežovu

6. července: Pátek
Památka sv. Marie Goretti,
panny a mučednice;
1. pátek v červenci

16.00 HL

Za + rodiče Šenovské, 2 zetě, vnučku, rodiče
Majerikovy, duše v očistci, dar zdraví
a požehnání pro * rodiny

17.30 DL

Za účastníky májových pobožností s prosbou
o ochranu a pomoc pro jejich rodiny

7. července: Sobota
1. sobota v červenci

8.00 DL

Na úmysl dárce

17.30 HL

Za členy živého růžence z Horní Lhoty

9.00 HL

Za + Annu Maňasovu (1.výročí)

10.30 DL

Za + rodiče Martincovy a Vítkovy, ochranu
pro celou * rodinu

9. července: Pondělí
Památka sv. Veroniky Giuliani

18.00 SE

Za * a + farníky

10. července: Úterý

17.30 HL

Za + rodiče Kuželovy, syna, dceru, zetě, Josefa
Kováře, rodiče Váňovy, požehnání
a dar zdraví pro rodinu Kuželovu a Plškovu

1. července: Neděle
13. neděle v mezidobí

4. července: Středa
Památka sv. Prokopa, opata
5. července: Čtvrtek
Slavnost sv. Cyrila, mnicha
a Metoděje, biskupa;
patronů Evropy

8. července: Neděle
14. neděle v mezidobí

- 17 -

11. července: Středa
Svátek sv. Benedikta, opata,
patrona Evropy

12. července: Čtvrtek
13. července: Pátek
Památka sv. Jindřicha

17.30 DL

Za + Jana Bětíka, rodiče Majzlíkovy
a za celou * a + rodinu

14. července: Sobota
Památka bl. Hroznaty, mučed.

17.30 HL

Za + Hynka Váňu (1.výročí)
a za celou * rodinu

15. července: Neděle
Oslava patronky kostela v DL
Panny Marie Karmelské

9.00 DL

Za * a + farníky

10.30 DL

Za všechny dobrodince a poutníky

18.00 SE

Za + Stanislava Kuželu, dvoje rodiče, 2 syny,
zdraví a požehnání pro celou rodinu

19. července: Čtvrtek

16.00 HL

Za * a + rodinu Pastyříkovu, Černochovu a
Justovu

20. července: Pátek

17.30 DL

Za + rodiče Rakovy, strýce Václava, + rodiče
Antonínovy a dary Ducha svatého pro celou *
rodinu

21. července: Sobota
Památka sv. Vavřince z
Brindisi, kněze a uč. církve

17.30 HL

Za + rodiče Dočkalovy, syna, 2 snachy s
prosbou o dar zdraví a požehnání pro * rodinu

22. července: Neděle
16. neděle v mezidobí

9.00 HL

Za + Stanislava a Olgu Hovězákovy, rodiče
a za duše v očistci
Za * a + farníky

16. července: Pondělí
Panny Marie Karmelské
17. července: Úterý
Bl. Česlava a sv. Hyacinta, kněží

18. července: Středa

23. července: Pondělí
Sv. Brigity,patronky Evropy
24. července: Úterý
25. července: Středa
Svátek sv. Jakuba, apoštola
26. července: Čtvrtek
Památka sv. Jáchyma a Anny,
rodičů Panny Marie
27. července: Pátek
Památka sv. Gorazda a druhů
28. července: Sobota

10.30 DL

16.00 HL

Za + P. Radima Hložánku, rodiče, sestru,
2 švagry, * a + rodinu Hložánkovu a Myškovu

17.30 DL

Za + Františka Petráše, 2 sestry, švagry
a za celou * a + rodinu

17.30 HL

Za + Ludmilu Jonáškovu, bratry Antonína,
Aloise s manželkou, jejich rodiče a požehnání
pro * rodinu
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9.00 HL
29. července: Neděle
17. neděle v mezidobí

10.30 DL

30. července: Pondělí
31. července: Úterý
Sv. Ignáce z Loyoly,kněze

18.00 SE

SKUPINY

Za + rodiče Bližňákovy, 2 syny, 3 dcery,
a požehnání pro * rodiny
Za + Aloise Idese, vnuka, rodiče Idesovy,
Vaněčkovy, Žáčkovy, syna Rudolfa, pomoc
pro celou * rodinu
Za * a + farníky

ÚKLIDU

kostelů újezdské farnosti v červenci 2018
_____________________________________________________

Dat. : Újezd :
Drnovice : Slopné :
___________________________________

7.7.:
14.7.:
21.7.:
28.7.:
4.8.:

17.
18.
1.
3.
4.

8.
9.
10.
11.
1.

10.
11.
12.
13.
14.

Zprávy a informace
Primiční mše sv. v Pozlovicích v neděli 1. července v 14.30 hodin v kostele
Přihlášky do vyučování náboženství podávají jako v minulých letech rodiče, jejichž
děti v září nastoupí do první třídy ZŠ. Tiskopis přihlášky si vyzvednou v sakristii,
nebo také stáhnout na našich webových stránkách v pravém sloupci - Náboženství.
Vyplněnou přihlášku předají rodiče osobně duchovnímu správci na faře nebo v kostele
v sakristii po mši svaté.
Duchovní obnova u Svatého Antonínka nad Blatnicí – P. Adam Rucki ve dnech 5. –
7. července 2018. Bližší informace na tel.: 734 384 671; e-mail:
farnostblatnice@seznam.cz; www.antoninek.cz .
Dovolená rodin v jižních Čechách 21. – 28. července 2018. Organizuje Centrum pro
rodinu Valašské Klobouky. Informace na 732 127 091; cprvalasskeklobouky@ado.cz
Více informací také na tel: 731 646 735; nebo: matinkudela.vk@gmail.com .
VELEHRAD 2018
4.7.
7:00
16:00
19:30
23:00

středa
Mše sv.
Mše sv. pro vozíčkáře
Koncert lidí dobré vůle
Půlnoční mše sv.
- biskup Vlastimil Kročil

5.7.
6:30
7:30
8:30
9:40
10:30
15:00
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Hlavní pouť
Mše sv. - za farníky
Mše sv. - provinciál TJ.
Mše sv. - novokněží
Růženec v bazilice
Mše sv. na nádvoří
- biskupové Moravy a Čech
Mše sv. byzantsko-slov. ritu
- exarcha Ladislav Hučko

OSMISMĚRKA
„Povinností přítele je uhádnout starost druhého a vyjít mu vstříc, dříve než by …
(viz osmisměrka).“
André Mauoris
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ADAM, ANTONÍN, EDA, FILIP, IVAN, JAN, JINDŘICH, JIŘÍ,
JONÁŠ, KAMIL, KAREL, LEOŠ, MARTIN, MATĚJ, OTO, PAVEL,
PETR, RÍŠA, ŠIMON, ŠTĚPÁN, TOMÁŠ, VÍT, 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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