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MARIA NANEBEVZATÁ
Řekneme-li, že měsíc srpen je měsíc
Panny Marie, tak nás možná někdo znalý věci
opraví s tím, že mariánský měsíc je květen,
měsíc Panny Marie Královny máje a říjen,
měsíc Panny Marie Královny svatého růžence.
Má pravdu, avšak v srpnu slavíme několik
mariánských svátků: Druhého srpna je to
památka Panny Marie Královny andělů,
pátého srpna výročí Posvěcení baziliky Panny
Marie v Římě, lidově Panny Marie Sněžné,
patnáctého srpna Nanebevzetí Panny Marie
a za týden Panny Marie Královny. Všechny
tyto svátky jsou projevem úcty k Panně
Marii, Matce Boží. Slavnost Nanebevzetí
Panny
Marie
je
jeden
z největších
a nejvýznamnějších svátků mariánských,
protože nám nejen představuje událost
z Mariina života, ale také cíl našeho úsilí. Pán
Ježíš vzal svou Matku s tělem i duší
do nebeské slávy a tento cíl máme i my. Vždyť Syn Boží řekl apoštolům: „V království
mého Otce je mnoho příbytků. Jdu vám připravit místo.“(Jan 14,2). Toto místo připravil
pro svou Matku a Maria byla přijata v království Božím jako první z lidí s tělem i duší.
I my jsme pozvání a Matka Boží nás v nebi očekává. To si uvědomujeme právě v srpnu
o slavnosti Panny Marie nanebevzaté.
Co je k tomu potřeba, abychom se jednou s Pannou Marií a svatými setkali
v nebeském království? Na to nám odpovídá Pán Ježíš v evangeliu: „Chceš-li vejít do
života, zachovávej přikázání.“ Abychom šli životem cestou Božích přikázání,
potřebujeme víru. Víru pevnou a jistou, jakou měla Panna Maria. Její příbuzná Alžběta ji
řekla: „Blahoslavená, která jsi uvěřila, co ti bylo řečeno od Pána.“ Také k nám Pán
promlouvá skrze Boží slovo a hlas církve. Věříme po vzoru Panny Marie jeho slovům?
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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 srpen 2018:

Úmysl všeobecný: Aby rozhodnutí, která mají dalekosáhlý ekonomický a politický dopad,
chránila rodiny jako největší bohatství lidstva.
Úmysl misijní: Bude vyhlášen později
Úmysl národní: Za vnímání přírody a okolního světa jako daru, v kterém se Bůh zjevuje
(Žl. 29/28)
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
jsme skrze svátost křtu
v měsíci červenci 2018 přijali:
Violu Ďurďovou
Horní Lhota

V měsíci červenci 2018 odešli na věčnost
a byli pohřbeni:
16. července
Božena Petreková
Sehradice 80

82 let

20. července
Antonín Machů
Drnovice 44

84 let

18. července
Jiří Kužela
Dolní Lhota 115

-2-

65 let

GODZONE
(periodické okénko pro mladé)
Akce na měsíc srpen
23. srpen Mládežnická mše Valašské Klobouky (20.00)

Svatí z kalendáře
sv. Monika
postavení:
úmrtí:

27. srpna
matka Augustinova
387

patronka: trpělivosti, vdaných žen, matek, manželek, vdov,
alkoholiků, problémových manželství, neuspokojivých dětí
Monika byla berberského původu. Narodila se v římské Africe.
Její rodiče jí vychovali v duchu křesťanství, jako mladá dívka byla
provdána za staršího pohanského úředníka Patricia. Podle Augustina to byl vlídný
muž, ovšem občas se záchvaty vzteku, taktéž byl Monice nevěrný. Augustin píše, že
navzdory rozmachu domácího násilí v tehdejší době nebyla Monika od svého manžela
nikdy bita, protože byla vůči němu poslušná. Zpočátku nevycházela dobře se svou
tchyní, ale poté si jí získala svou zdvořilostí, trpělivostí a jemností.
Monika se každý den cvičila v trpělivosti. Radila ostatním ženám, které jejich manželé
bili, aby raději držely jazyk za zuby, než jim pyšně čelily. Monika nakonec Patricia
i jeho matku obrátila na křesťanství a zmírnila jeho násilnou povahu.
Porodila mu tři děti: Augustina, Navigia a Perpetuu. Augustin jí dělal radost svým
úspěchem jako učenec a učitel, ale zahanboval ji svou prostopášností. Stal
se manicheismem a po deset let žil se svou milenkou. Monika jej poslala za biskupem,
aby ho usvědčil z jeho chyb, ale ten nebyl schopen Augustina přesvědčit, a tak Monice
pouze doporučil, aby se dále modlila. Řekl jí, že není možné, aby „mohl zahynout syn
tolika slz“. Monika se za Augustinovo obrácení modlila téměř 17 let.
Rok po svém křtu v roce 370 zemřel Moničin manžel Patricius a ona se připojila
k Augustinovi v Itálii. Tam se jí o nějaký čas později dostalo radosti vidět svého syna
v jeho 33 letech, jak se nechává pokřtít od biskupa Ambrože. Ne o mnoho později
ve svých 56 letech umírá v přístavu Ostia, kde se s Augustinem připravovala na návrat
do Afriky. Řekla mu: „Ve skutečnosti byla jen jediná věc, pro kterou jsem si přála
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ještě chvíli setrvat v tomto životě, a to abych tě mohla vidět jako katolického křesťana
předtím, než zemřu. Můj Bůh na to odpověděl více než jasně, takže tě teď vidím, jak jsi
jeho služebníkem a zavrhuješ všechna dřívější uspokojení. Co více bych zde mohla
ještě dělat?“ Před její smrtí se jí ptali, kde chce být pohřbena.
Odpověděla: „Pochovejte si mě, kam chcete, ale nezapomínejte na mne u oltáře
Páně.“

Duchovní injekce
Rozcestníky v mlze
Občas se nám velmi uleví, když se nám na výletě z mlhy náhle vynoří rozcestník.
Vždyť bloudění dokáže zmařit celý výlet a na vytoužený vrchol pak můžeme
zapomenout, protože už nezbývá dost času. Na rozcestník nejsou kladeny vysoké
požadavky. Nemusí být krásný ani umělecky ztvárněný. Musí jen poskytnout službu,
která se od něho očekává. Jde o to, aby splňoval několik podmínek: je třeba, aby
ukazoval správný směr, aby byl čitelný a konečně jeho poslání vyžaduje, aby stál na
kraji cesty, nikoli uprostřed.
Bývá tomu tak i na našich životních poutích, že občas potřebujeme člověka
plnícího funkci ukazatele cesty. Člověka, za kterého jsme vděčni, když se vynoří
z okolní mlhy, uklidní nás a nasměruje. A pravdou je, že stejné nároky jako na
rozcestník v horách klademe i na tohoto člověka.
Je třeba, aby byl pevně ukotven, aby se neodkláněl od svého přesvědčení a aby
ukazoval správný směr k cíli. Křivě stojící rozcestníky navádějí vzhůru do iluze nebo
dolů do banality.
Obyčejné rozcestníky na horách by se vlastně mohly stát příležitostí ke zpytování
svědomí těchto ukazatelů cest působících v lidské rovině: rodičů, vychovatelů, učitelů,
umělců, vědců, duchovních…
www.vira.cz

Citát měsíce
Bůh by nikdy nedopustil zlo, kdyby nebyl natolik všemohoucí, aby z něho nevydobyl
dobro.
sv. Jan Maria Vianney
Připravili Animátoři farností Újezd a Horní Lhota
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POUŤ NA PROVODOV
Letošní pouť na Provodově u Panny Marie
Sněžné se uskuteční v neděli 5. srpna 2018.
Mše svaté budou v 9.00, 10.30 a 14.30 hodin.
I letos plánujeme pěší pouť z farnosti Horní
Lhota – odcházet budeme od kostela ráno 6.45
hodin, společně s naším duchovním otcem
Jiřím Ševčíkem. Předpokládáme, že k Panně
Marii Provodovské dorazíme jako vždy přede
mší sv. v 9.00 hodin.
I když se nás
„hornolhotských farníků“ tradičně schází na
Maleniskách
hodně,
mnozí
přichází
samostatně v průběhu dopoledne. Zkusme se
zamyslet, zda by se letos dalo něco změnit –
třeba vyjít dříve, putovat společně, cestou se
zastavit u vyzdobených obrázků a modlit se
růženec, případně cestou v duchu rozjímat.
Současně zveme i poutníky z okolních
farností.
Ti, kteří se nemohou poutě osobně zúčastnit, mají možnost mše svaté s nedělní
platností v sobotu večer v 17.30 hodin v Horní Lhotě nebo v neděli večer, taktéž
v 17.30 hodin v Dolní Lhotě.
Hlavní poutní mši sv. v 10.30 hodin bude sloužit Mons. Vojtěch Šíma.
Mons. Mgr. Vojtěch Šíma (* 11. prosince
1947) je český římskokatolický kněz, exercitátor
a papežský kaplan, v letech 1998 až 2010 rektor
Arcibiskupského
kněžského
semináře
v Olomouci a nynější děkan Kolegiální kapituly
u svatého Mořice v Kroměříži.
Pochází z početné věřící rodiny, má čtyři
starší a dva mladší sourozence. Už jako dítě chtěl
být knězem. Kromě práce v JZD však měl
možnost pouze nastoupit do učňovské školy
zemědělské v Novém Jičíně, odkud se mu po
jednom roce podařilo přestoupit na střední
zemědělskou školu. Po maturitě pracoval na
státním statku v Odrách a v letech 1967 až 1969
absolvoval v Českých Budějovicích základní
vojenskou službu. Díky doznívajícímu uvolnění
poměrů po pražském jaru 1968 vstoupil v roce 1970 do kněžského semináře
v Litoměřicích a 28. června 1975 přijal v Olomouci kněžské svěcení. Následně
působil jako farní vikář v Uherském Hradišti, v letech 1976 až 1978 ve Starém Městě
a poté v prostějovské farnosti u kostela Povýšení sv. Kříže.
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Roku 1982 se stal farářem v Otrokovicích a v letech 1990 až 1993 a 1995 až 1998
byl také děkanem zlínského děkanátu. Během svého otrokovického působení se
zasloužil o výstavbu otrokovického kostela sv. Vojtěcha, postaveného v letech 1993
až 1995, a o vznik a rozvoj Charity sv. Anežky Otrokovice. Od 1. července 1998
do 30. června 2010 působil jako rektor Arcibiskupského kněžského semináře
v Olomouci, od roku 2000 dosud je také biskupským delegátem pro stálou formaci
kněží olomoucké arcidiecéze. V letech 1998 až 2010 rovněž kanovníkem Metropolitní
kapituly u svatého Václava v Olomouci. V červnu 2004 jej papež Jan Pavel
II. jmenoval kaplanem Jeho Svatosti a roku 2010 získal Vojtěch Šíma za své zásluhy
titul Osobnost města Otrokovice. V červenci 2010 se stal děkanem kroměřížské
kolegiátní kapituly a výpomocným duchovním ve farnosti Panny Marie v Kroměříži.
Od 1.7.2013 působí jako rektor poutního a exercičního domu Stojanov na Velehradě,
kde i bydlí.
Pokud se vám otec Vojtěch zdá povědomý, tak jenom připomínáme, že byl v loňském
roce milým hostem a hlavním kazatelem na pouti sv. Diviše v Horní Lhotě.
manželé Šenovští

Pěknou dovolenou!
Člověk, který nezná úžas
nad znovuobjevením zevšednělé krásy,
člověk, který nechválí a neděkuje, vlastně živoří, nežije.
Je čas pro práci, ale je i čas prázdnin
a dovolených
V Bibli je psáno: Všechno má určitou chvíli,
všechno má svůj čas: je čas budovat i čas bořit.
Je čas plakat i čas smát se. Je čas boje i čas
pokoje. (srov. Kaz 3, 1-8) Můžeme doplnit: Je
čas práce a učení, je čas prázdnin a dovolených.
Čas bez práce, čas bez školy!
Učit se od dětí úžasu
Ale i o prázdninách můžeme my dospělí do školy, do školy k dětem. Ony se totiž
ještě umí divit: Proč tak krásně kvetou kytky? Proč je voda tak průzračná? Proč je
nebe tak modré? Proč je tolik hvězd na obloze? Máme se co učit od dětí, je tolik
důvodů k úžasu! Během roku na to nemáme čas. Divíme se jiným věcem, často
nepříjemným. Všechno má svůj čas.
Zaměřovat se na krásu
Prázdniny jsou časem podivu nad přírodou, nad
dobrými lidmi, ale i časem poděkování za to
všechno. Nepříjemných věcí je dost po celý
rok. Teď nastal čas být otevřený pro ty
příjemné. Moje maminka říkávala: u jídla se
nemluví o katastrofách. Zkusme to o dovolené!
Mluvme o kráse, mlčme a podivujme se!
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Člověk, který neumí být vděčný, živoří
Člověk, který nezná úžas nad znovuobjevením zevšednělé krásy, člověk, který
nechválí a neděkuje, vlastně živoří, nežije. Možná má leda potěšení z toho, že soused
nemůže k moři, že kolega má horší auto a méně plnou peněženku. Takový člověk je
jako moucha v hrnci s medem. Co je mně po všech? Jenže… Jenže i když má třeba
dostatek všeho, co by chtěl, najednou mu něco chybí. Co s tím? Křidélka neslouží,
jsou slepena medem. Kdo pomůže? No, třeba právě ty děti! Ta jejich škola dětství.
Pěknou dovolenou!
Převzato z knihy P. Jan Rybář, SJ, Musíš výš

Nebojme se mu zavolat
„Když jsem tě Bože volal, vyslyšels mě, v mé duši jsi rozhojnil sílu." (Žalm 138)
Léto je v půlce. Někteří už máme
dovolenou za sebou, ale vrátili jsme se
možná
ještě
unavenější
a rozhádanější, než jsme odjeli. Anebo ji
máme teprve před sebou, ale s její
organizací je tolik starostí, že by snad
bylo lépe nikam nejezdit.
Zprávy nás také neuklidňují.
Ve světě i v naší zemi: nenávist,
nedůvěra, podvody, nevěra, korupce.
Každodenní
realita
nás
ubíjí.
A do toho to příšerné vedro.
Před námi leží naplánované úkoly, tíží nás odpovědnost v práci, v rodině. Tolik
toho ještě musíme udělat, tolik toho ještě musíme vydržet. Mysleli jsme, že si přes
léto trochu odpočineme, ale sil je čím dál míň.
Jak to máme všechno zvládnout? Kde načerpat energii? Jak se říká: „Kde brát
a nekrást?" Naštěstí máme Boha, kterému nejsme lhostejní. Netouží nás vidět
zmořené, vyčerpané. On je pramenem nekonečné síly a radosti. Nebojme se mu
zavolat :-).

Okurková sezóna
Tento název je snad z první republiky. Tehdy – na vrcholu léta většina lidí, byla na
dovolené, včetně politiků, umělců a dnes bychom řekli i sportovců, takže noviny
neměly o čem psát, proto v denících místo vzniklé nedostatkem běžných zpráv bylo
vyplňováno recepty na nakládání okurek. Náš měsíčník sice ani o prázdninách netrpí
nedostatkem článků, přesto však jsem se rozhodl následující zamyšlení nazvat právě
okurkovou sezonou, protože mne lepší roční doba, kdy bych se s čtenáři podělil o své
postřehy.
V naší újezdské farnosti se mi několikrát stalo, že jsem seděl ve zpovědnici přede
mší sv., aniž by někdo vstoupil, aby se vyzpovídal. Když jsem pět minut před
začátkem mše sv. ze zpovědnice odcházel, zjistil jsem, že několik lidí stojí v řadě
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a čeká na sv. zpověď, domnívajíce se, že se někdo stále zpovídá. Tento problém jsem
se snažil vyřešit tím, že jsem na dveře zevnitř napsal: „Při odchodu nechte prosím
dveře otevřené“. Domníval jsem se, že čekající pochopí, že uvnitř se nikdo nezpovídá.
Mýlil jsem se. Za celý rok této výzvy uposlechly dvě ženy. Ostatní dveře zavřeli,
případně s nimi ještě bouchli. Na Svatém Hostýně v bazilice jsem zjistil, že mají
světelné znamení – zelená volno, červená obsazeno. Toto se mi zalíbilo a nechal jsem
nainstalovat na zpovědnice světla a jako na křižovatkách – červená nahoře, zelená
dole, jako na Svatém Hostýně. Nevím, asi jsem se málo modlil, aby věřící pochopili
mé nápady. Tyto a ještě některé jiné postřehy z mého pastoračního úsilí si
poznamenávám, abych až mne otec arcibiskup přeloží do jiné farnosti, nebo na
odpočinek, abych také oznámil svým farníkům, co se mi za celá dlouhá léta
nepodařilo organizačně zajistit. Nejde sice o věci podstatné, ale pro jejich praktičnost
je považuji za důležité.
Pokud jste si všimli ve farnosti ještě jiných drobností, kterými by se z praktického
hlediska bylo vhodné se zabývat, prosím o sdělení. Aktivita farníků svědčí o tom, že
mají o svou farnost zájem. I drobná technická věc může přispět k dobré komunikaci
ve farnosti. Nejsme přece farností bez budoucnosti.
P. Jan Můčka

Kněz se prostě nezavděčí (aneb kanonizace až po smrti)
Když je kázání kněze o pár minut delší než obvykle, řeknou lidé: „Je únavný.“
Když je krátké: „Nedal si s ním práci.“
Když mluví hlasitě: „Jeden by z něho ohluchl.“
Když mluví středně silně: „Člověk nerozumí ani slovu.“
Když není doma: „Pořád někde lítá.“
Když je doma: „Je pecivál.“
Když navštěvuje své farníky: „Nikdy není doma k zastižení.“
Když je na faře: „Nikdy za nikým ani nezajde.“
Když má auto: „Kde na něj vzal?“
Když auto nemá: „Neumí šetřit.“
Když mluví o penězích: „Trochu moc si na ně potrpí.“
Když o nich nemluví: „Nikdo neví, co s nimi dělá.“
Když je dobrý organizátor: „Dělá trochu moc věcí najednou.“
Když není: „Farnost je mrtvá.“
Když dlouho zpovídá: „Je moc zvědavý.“
Když zpovídá krátce: „Nechce nikomu naslouchat.“
Když jeho mše začíná včas: „Hodinky mu jdou dopředu.“
Když začne o minutu později: „Nikdy nezačíná včas.“
Když je mladý: „Nemá žádné zkušenosti.“
Když je starý: „Měl by jít do důchodu.“
A když zemře: „Nemá ho kdo nahradit.“
www.pastorace.cz
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Humor a křesťanství - rozhovor s Markem Ebenem
Na jisté střední škole vyhlásili anketu. Kdo by se
vám líbil jako prezident, zněla jedna z otázek.
Na druhém místě, hned za Zdeňkem Svěrákem a před
ministrem Dlouhým, bodoval Marek Eben. „Protože je
seriózní srandista, jeden z mála", uváděli studenti na
vysvětlenou. Tato kombinace jim přišla natolik lákavá
a důležitá, že by vyvěsili podobizny Marka Ebena,
muzikanta a herce pražské Ypsilonky, nad školní
tabule.
Mluví-li se o stavu humoru v Čechách, pak se
trochu uštěpačně říká, že jste jedním z mála křesťanů,
kteří se nežinýrují veřejně projevovat smysl pro humor,
dokonce se jím živit. Co vy na to?
Já na to, že se humoru jako takovému dost křivdí.
Už z té vaší otázky to vypadá, jako by se křesťan, pokud jde o humor, žinýrovat měl.
Je zvláštní, že se věci, které jsou k zasmání, vždycky považují za něco méně
hodnotného než věci vážné. Nad ničím se tak spatra neohrnuje nos jako nad zábavou.
Podle mého názoru patří umění bavit lidí k těm nejtěžším disciplínám.
A nejnevděčnějším. Divák se dvě hodiny od plic směje, pak se obrátí k sousedovi
a řekne: „To byla ale blbost, co?" Humor je zkrátka při srovnání s vážnými tématy
na misce vah vždycky shledán lehčím. Za Shakespearovu nejlepší hru bude vždycky
považován Hamlet, a ne Zkrocení zlé ženy, přestože obě hry jsou vynikající. Jenže
ta první se dotýká otázky bytí a nebytí, smyslu existence, což jsou věci vážné. Člověk
se rodí s pláčem a ani na smrtelné posteli to není k popukání, protože stojíte tváří
v tvář věčnosti, a to asi smích přejde. Ale jistě to neznamená, že by humor měl být
něco, co by měl v sobě každý křesťan zadusit. Je to totiž dar - a dokonce velmi vzácný
dar - a jako s takovým by s ním mělo být zacházeno. Měl by být opatrován
a rozmnožován, a ne zakopán jako ty známé hřivny.
Křesťanům, nebo ještě konkrétněji katolíkům, přisuzují nevěřící málo smyslu pro
humor. Dáváme jim k tomu příčinu?
Obávám se, že mnohdy ano. Snad to dělá někdy příliš přísné a kritické posuzování
našeho okolí i to, jak snadno se křesťané nad některými věcmi pohoršují.
A sám Bůh - má podle vás smysl pro humor?
Vždycky, když se dívám na přírodopisné filmy a vidím všechna ta neuvěřitelná
zvířata a rostliny, říkám si, že Bůh musí mít smysl pro humor, když něco takového
vytvořil. Ale myslím, že to bude úplně jiný druh humoru. Rozhodně si nepředstavuji
Hospodina jako veselého chlapíka, který bude společenství svatých bavit svými
bonmoty. Mám pocit, že to, co nazýváme humorem, jsme dostali pro pobyt na této
zemi, aby se dal lépe vydržet. Já si představuji, že v tom ideálním stavu, na věčnosti,
bude místo humoru radost. Taková ta velká, uchvacující radost, jakou zažijete v životě
jen několikrát, třeba při narození vytouženého dítěte nebo při shledání s milovaným
člověkem. Tato radost v sobě nenese nic humorného, protože vyvěrá z absolutně
kladných skutečností, humor je naproti tomu většinou reflexe na bídu tohoto světa.
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Byly doby, kdy vám nebylo vůbec do smíchu? A je život v takové chvíli opravdu
méně kvalitní?
Samozřejmě, že v životě každého člověka jsou propady, kdy humor dojde. Před
lety mi vážně onemocněla žena a vůbec nebylo jisté, zda přežije. Přesto bych tu dobu
z dnešního pohledu hodnotil jako jedno z nejdůležitějších a nejkvalitnějších období
našeho společného života. Bylo to pro nás oba dost těžké, ale nemohu říct, že bychom
se při vší hrůze, kterou jsme prošli, taky nesmáli. A manželčin smysl pro humor
a absolutní absenci sebelítosti bych považoval za jedny z nejdůležitějších faktorů při
její cestě zpátky do života.
Je vůbec údělem člověka být tady na zemi převážně veselý, šťastný a spokojený?
Mnozí lidé se shodli na tom, že teprve v bolesti, ponížení či ve strachu se pořádně
upnuli k Bohu, konečně ho pochopili, splynuli s ním - a tu dobu by nikdy za nic
nevyměnili.
Kladete mi otázku, kterou se už zabývalo mnoho moudrých teologů, a napsali
o tom mnoho vynikajících knih. Mám-li ale říct svůj laický názor, myslím si, že se to
nedá takhle jednoduše generalizovat - zda je údělem člověka být šťastný nebo
nešťastný a kterou cestou se spíš dostane k Bohu. Řekl bych, že úděl každého člověka
je absolutně individuální, každý má své šance a ty buď využije, nebo nevyužije. Není
přece řečeno, že cesta k Bohu musí nutně vést přes slzy a utrpení a že pocit štěstí
a vděčnosti nás k Bohu přiblíží méně než zoufalství a ponížení. Sám za sebe mám
pocit, že mým úkolem je maximálně se snažit trefit se do toho svého individuálního
údělu. Já ho sice přesně neznám, ale jsou určitá pravidla, kterými se mohu řídit.
Trochu jako při tenise - vy evíte, jaký míč přiletí a kam půjde, ale víte, že ho musíte
vracet do toho jednoho správného místa - tedy do kurtu. A ten kurt každému jeho
svědomí velmi přesně nalajnuje, takže moc dobře víte, co šlo ještě dovnitř a co už je v
autu, i když se to občas snažíme u sudího na empiru uhádat.
Souvisí nějak humor s optimismem a nadějí? Platí tam nějaká úměrnost?Myslím,
že tady žádná souvislost není. Poznal jsem mnoho vtipných a optimistických lidí, ale
také celou řadu lidí s výjimečným smyslem pro humor, kteří byli ale sami spíš
pesimističtí, nebo dokonce depresivní. Koneckonců, jistě si vybavíte ty cirkusové
klauny, pod jejichž smějící se maskou najdete slzy. Myslím, že je na tom dost pravdy.
Pokud půjdete do divadla na výtečnou komedii, jistě vás to pro ten večer potěší,
odreagujete se a možná vám to i na čas vrátí chuť do života. Ale trvalý zdroj naděje
a optimismu bych v humoru nehledal. Kdyby tomu tak bylo, stačilo by vybavit
knihovnu Švejkem, Třemi muži ve člunu, Saturninem, Revizorem a nevím čím ještě
a byli by z nás rázem optimisté plní naděje. Ale obávám se, že by to nefungovalo. Já
bych pro získání naděje radil úspornější variantu - koupit si jenom jednu knihu,
podstatně starší než ty, co jsem jmenoval, a často si v ní číst.
Humor, jako každá jiná věc, se dá docela dobře "přepísknout" v Boží neprospěch.
Jak uhlídat, aby člověk nesklouzl k druhům humoru, které už trochu páchnou sírou?
To bych považoval čistě za otázku vkusu. Vkusný člověk přece přesně ví, kam až
se dá v dobré společnosti zajít a jaký vtip už bude pro něj deklasující a pro společnost
urážlivý. Otázku vkusu bych u humoru vůbec pokládal za nesmírně důležitou,
v málokteré oblasti je ten balanc tak choulostivý a překročení hranice vkusu tak
tragické.
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Podařilo se vám někdy pohoršit v "našem prostředí" přílišnou dávkou humoru?
V našem prostředí, jak říkáte, pohoršíte raz dva. Ale o tom jsme už mluvili. Snažit
se nikoho nepohoršit je téměř stejné jako rezignovat na humor jako takový. Ne že
bych se nesnažil dávat si pozor, ale úplně se toho nikdy nevyvarujete.
Dáte k dobru nějaký křesťanský "kameňák"?
Víte, proč Petr třikrát zapřel Ježíše? Protože mu Ježíš uzdravil tchyni!
Podle knihy Deset vyznání

Noe byl amatér
U vchodu obchodního domu s potřebami pro domácí kutily visel nápis: „Kutilové,
komplexy stranou! Titanic zkonstruovali profesionálové, zatímco archu Noemovu
postavil amatér.“
Noe a byrokracie
V roce 2009 přijde Bůh za Noem, který bydlí jen několik kilometrů od moře, a říká
mu: „Země je znovu plná lidského násilí a sobectví, takže musím zasáhnout. Postav
archu a ze všeho, co žije, vezmeš pár do archy, aby zůstali s tebou naživu. Do archy
vezmeš také několik dobrých lidí. Máš na to šest měsíců, než povolám mraky a déšť,
který bude trvat čtyřicet dní a čtyřicet nocí.“
O šest měsíců později se Bůh dívá a vidí, jak se Noe prochází po dvoře svého
domu, ale archa nikde.
„Noe,“ varuje Bůh, „již brzy povolám mraky a déšť, kde máš archu?“ „Odpusť mi
Bože,“ prosí Noe, „ale časy se změnily. V dnešní době potřebuji k tomu, abych mohl
začít budovat archu, povolení ke stavbě. Bojoval jsem několik měsíců s požárním
technikem, který ode mě chtěl popis požárního zabezpečovacího systému. Během toho
se proti mně spojili moji sousedé, protože jsem porušil pravidla využití dvora, když
jsem tam chtěl stavět archu. Tím bych jim totiž zakryl výhled. Museli jsme jít
na městský úřad, abychom se nějak dohodli. Potom stavební úřad požadoval rozpočet
na dopravu archy k moři. Marně jsem se jim snažil vysvětlit, že moře bude u archy
a ne naopak, nechtěli mi to věřit.
Získat dřevo v potřebné kvalitě byl další problém. Asociace na ochranu životního
prostředí se sdružily, aby zabránily pokácení stromů. Pokusil jsem se jim vysvětlit, že
všechno to dřevo by sloužilo na
záchranu světa, ale nepomohlo to.
Když jsem začal shromažďovat
dvojice různých druhů zvířat, členové
Greenpeace a Ligy na ochranu zvířat
mě obvinili, že divoká zvířata
zavírám do příliš malých prostorů
a tak je týrám.
Ve stejné době jsem projednával
s úřadem práce zaměstnávání
dobrovolníků na stavbě archy. Začal
jsem je najímat, protože mi odbory
zakázaly zaměstnat mé vlastní syny. Úřad argumentoval tím, že musím zaměstnávat
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pracovníky pro stavbu archy kvalifikované a pokud možno členy odborů. K tomu
všemu
mi
finanční
úřad
zablokoval
všechna
bankovní
konta,
a to na základě obvinění, že se připravuji prchnout ilegálně ze země. Kvůli tomu mě
sledovali i celníci, kteří tvrdili, že jsem chtěl překročit hranice nebezpečným
způsobem. Tak promiň, můj Bože, ale nevím, jestli by mi na postavení archy stačilo
deset let.“
V té chvíli se mraky rozplynuly a na nebi se objevila nádherná duha. Noe pozvedl
hlavu k nebi a zeptal se: „Ty nezničíš svět?“
„To je zbytečné“, odpověděl Bůh, „byrokracie si vystačí sama.“
Podle knížky Potká jezuita františkána

Kdo důvěřuje Bohu, může brát sebe i druhé s humorem
Může se člověk naučit smyslu pro humor?
To by bylo pěkné.
S lidmi, kteří nemají smysl pro humor, to totiž
není snadné. A oni to se sebou samotnými
koneckonců také nemají snadné. Před nedávnem
jsem měl co do činění s člověkem, z něhož
nedostatek smyslu pro humor přímo čišel.
Všechno, co jsem řekl v žertu, bral vážně a hrubě
to vracel. Malíři, kteří tady v Římě na Piazza
Navona malují karikatury, by si na něm smlsnuli,
protože mu ten nedostatek humoru přímo koukal
z očí: zasmušile stažené obočí, mrzoutské vrásky
kolem úst a nasupeně našpulené rty.
Jeden opat mi kdysi řekl, že se u kandidátů,
kteří mají zájem o život v jeho klášteře, dívá v prvé řadě na to, zda mají smysl pro
humor. Víru by mohli přinejhorším ještě získat v klášteře, ale smysl pro humor ne.
A je pravda, že pro život ve společenství je nesmírně důležité, aby se člověk nenechal
unášet svým vlastním hněvem nebo ovlivňovat rozčilením druhých. Opravdu hodně
pomáhá, když člověk umí to, co mu vadí, trochu odlehčit. Je však pravda, že se lidé
bez smyslu pro humor nemohou změnit?
Humor je nejen dar, ale také zcela určitý postoj k životu. Kdykoli se objeví nějaký
problém, je nutné mít po ruce lidi se smyslem pro humor. Ti o dva nebo tři kroky
poodstoupí a to, co vypadalo velké a vzbuzovalo obavy, se rázem zdá být menší
a neškodnější. Také vědí, že všechno pomine – to hrozné i to pěkné, a tak se mohou
lecčemus, co berou druzí smrtelně vážně, zasmát nebo se tomu aspoň trošku pousmát.
Také u Ježíše ostatně vidíme takový humor. Řekl bych, že to byl takový „nevážný
svatý“. Ježíš svým učedníkům radil, aby se neutápěli ve svých problémech a nedělali
si příliš mnoho starostí. Netrapte se obavami z toho, co přijde. Vezměte si příklad
z ptáků. Nesejí ani nežnou a jejich nebeský Otec je živí. Pečuje-li Bůh tak láskyplně
o ptáky, čím spíše o vás?
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Takto bezstarostně může mluvit pouze někdo, kdo plně důvěřuje Bohu. A na této
důvěře podle mě stojí pravý smysl pro humor. Kdo ho má, vidí barvy i tam, kde druzí
všechno vidí černě. A tento smysl pro humor není vrozený, je možné se mu naučit.
Pokud se na vás dívá po ránu ze zrcadla unavený, mrzutý obličej a vy ho přimějete,
aby se pousmál, jste na nejlepší cestě k tomu, abyste se mu naučili.
Podle knihy Prokletý mobil, Notker Wolf

II. vatikánský koncil (1962–1965)
„Lze říci, že II. vatikánský koncil je prozřetelnostní událostí.“ Toto prohlášení
papeže Jana Pavla II: v jeho Apoštolském listě o přípravě na jubilejní rok 2000
vyzdvihuje důležitost tohoto koncilu, který probíhal před více než třiceti lety, v letech
1962 až 1965. Jeho plodů je bezpočet, a to podstatné z jeho učení je stále aktuální.
Proto Jan Pavel II. vyzýval věřící, aby se na něj odvolávali i dnes, ve 21. století. Řekl:
„Nejlepší přípravou na dvoutisícileté jubileum (rok 2000) bude tedy nutně obnovené
úsilí uplatňovat co nejvěrněji učení II. vatikánského koncilu v životě každého člověka
a zároveň i celé církve.“ Tento koncil poznamenal zcela výjimečným způsobem
moderní dějiny církve. Někteří křesťané však toho o něm moc nevědí. Tento seriál
několika příspěvků o II. vatikánském koncilu v našem farním měsíčníku by jim měl
umožnit, aby objevili jeho učení a bohatství.
Krátké dějiny koncilu
28. října 1958 se následníkem Pia XII. stal kardinál Roncalli, který přijal jméno
Jan XXIII. Novému papeži bylo 77 let a předpokládalo se, že je to papež
na přechodnou dobu. Avšak už za tři měsíce po svém zvolení oznámil k všeobecnému
překvapení svůj úmysl svolat nový koncil. Rozhodl se tak sám, spokojil se s tím, že
o několik dní později o tom informoval jednoho ze svých hlavních spolupracovníků,
kardinála Tartiniho. Ale přáním Jana XXIII. nebylo pouze pokračovat v díle I.
vatikánského koncilu, který v roce 1870 tragicky přerušila válka. Problémy církve
a světa se za téměř celé jedno století značně změnily, on si přál nový koncil. A tak 14.
července 1959 rozhodl, že tento koncil se bude nazývat „II. vatikánský koncil“. Jan
XXIII. neměl moc přesnou představu o samotném obsahu tohoto koncilu, ale dvě
otázky mu připadaly podstatné. Na jedné straně přizpůsobení „aggiornamento“
(zdnešnění) církve a apoštolátu prudce se měnícímu světu a na druhé straně návrat
k jednotě křesťanů. Duch otevřenosti mu připadal podstatný. Doba odsuzování
skončila. Bylo třeba, aby církev díky tomuto novému koncilu nalezla nový způsob
vyjadřování přizpůsobený světu, ve kterém žije a v němž má přinášet svědectví.
Příprava koncilu
Jakmile toto rozhodnutí učinil a oznámil, ustanovil Jan XXIII. komisi, která začala
pracovat na přípravě koncilu. 18. června 1959 byl všem biskupům, katolickým
univerzitám a fakultám a všem oddělením kurie zaslán dotazník. Přípravná komise je
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žádala, aby sdělili své názory na problémy, které jim připadají důležité a o nichž by
měl nadcházející koncil jednat. Na 2593 rozeslaných dotazníků přišlo 1998 odpovědí,
které byly důkladně probrány a využity jinými, více specializovanými komisemi. Ty
připravily – jako základ pro práci koncilních otců – 70 schémat, často rozvláčných
a různorodých. Tyto návrhy (schémata) pak měly být upravovány, opravovány
a zpřesněny na „generální kongregaci“ ve shromáždění biskupů, než budou schváleny
a přijaty na „veřejných kongregacích“, jimž měl předsedat sám papež. 2. února 1962
stanovil papež začátek koncilních prací na 11. říjen téhož roku.
První zasedání (podzim 1962): koncil Jana XXIII.
Jak bylo předem stanoveno, slavnostní úvodní zasedání se konalo 11. října 1962
v bazilice sv. Petra v Římě. Bylo přítomno asi 2400 z 3700 pozvaných otců (biskupů
a představených mužských řádů). Ve srovnání s dřívějšími koncily bylo velmi
důležitou novinkou pozvání – na výslovnou žádost Jana XXIII. – pozorovatelů jiných
křesťanských vyznání: ortodoxních, anglikánských, starokatolíků, protestantů. Jejich
počet narůstal od 31 na počátku koncilu až po 93 na jeho konci. Na dalších zasedáních
bylo rovněž 36 laických posluchačů, z toho 7 žen.Papež pronesl velmi význačný
projev, v němž si přál zejména, aby církev, v naprosté věrnosti Kristu a evangeliu
„bez obav pohlédla do budoucnosti“. A varoval shromáždění proti jakémukoli
pesimistickému a integristickému pokušení.
Za dva dny, 13. října, došlo k události, která byla pro pokračování koncilu
rozhodující. Když totiž kardinál Tisserand, který generálnímu shromáždění předsedal,
žádal, aby byly bezodkladně zvoleny koncilní komise, kardinálové Liénart a Frings
rázně zakročili a žádali odklad voleb, aby koncilní otcové měli čas navázat kontakt
a mohli tyto nové komise svobodně zvolit. Touto iniciativou se vyhnuli tomu, aby
přípravné komise byly znovu zvoleny v původní sestavě, což by římským úřadům
umožnilo vést koncil podle svého. Nové komise byly zvoleny 16. října: národní
episkopáty měly čas se sejít a navrhnout své vlastní kandidáty. Pak vyvstaly dvě
základní tendence. Na jedné straně velká většina biskupů, kteří budou – v souladu
s tím, co si přál Jan XXIII. – neustále hledat prostředky, jak otevřít církev světu,
budou vyzývat k ekumenickému dialogu a nabádat k čerpání z Písma. Na druhé straně
nepatrná, velmi dobře organizovaná menšina, která se bude starat především
o stabilitu církve a o to, jak uchránit svěřený poklad víry. V průběhu koncilu se budou
tyto dvě tendence střetávat. Můžeme to vycítit z některých textů odhlasovaných
koncilními otci, které nesou zřejmé známky úprav směřujících k tomu, aby byly více
či méně uspokojeny obě strany. První zasedání nevyústilo do žádného definitivního
textu, ale práce dost pokročila a koncilní otcové byli přesvědčeni, že přinese ovoce při
následujících zasedáních s tou podmínkou, že se lépe vymezí otázky, kterými se mají
zabývat. Schémata (70 pracovních dokumentů) připravená v přípravných komisích
byly příliš hutná a různorodá. Proto koncilní otcové rozhodli, že je omezí nejprve na
dvacet, potom v lednu 1963 na sedmnáct.
Podle knihy Učení II. vatikánského koncilu připravil Vojtěch Chupík
Pokračování příště
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MYŠLENKY NA MĚSÍC SRPEN
CARLO MARIA MARTINI,
GEORG SPORSCHILL

HOVORY V JERUZALÉMĚ
Vydalo Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří 2013
1. Bůh je dobrý a každému připravuje cestu.
2. Nejvíc se naučíš věřit, když víru přinášíš druhým.
3. Nedokážu-li na otázku utrpení dát zásadní odpověď, mohu přesto zkoumat svůj
život: Kde mohu něco vykonat, aby nastal obrat k lepšímu?
4. Láska vychází z tajemství, že nás Bůh bere vážně, jako partnery. Na své odpovědi
na Boží lásku musíme tvrdě pracovat.
5. Důvěra vychází ze srdce.
6. Bůh chce, abychom věděli, že je na naší straně. Může nám dát sílu.
7. Zakoušení Boha je tím nejsnazším a zároveň tím nejdůležitějším v životě. Mohu
ho nalézt v přírodě, při pohledu na hvězdnou oblohu, v lásce, v hudbě a literatuře,
ve slovech Bible a mnoha jinými způsoby.
8. V hledání Boha jde o umění pozorně vnímat, a tomu je třeba se učit stejně jako
umění milovat či umění odvádět kvalitní práci.
9. Co musím a mohu udělat? Kdo se takto ptá, stává se Božím spolupracovníkem
ve světě, zakouší, že ho Bůh potřebuje, nese a provází.
10. Bez umírání bychom nebyli s to odevzdat se zcela Bohu. Nechávali bychom si pro
jistotu otevřená zádní vrátka, a to není žádné sebeodevzdání.
11. Víra probouzí lásku a ta vede k tomu, že se ujímáme druhých. Z oběti povstává
naděje – navzdory utrpení.
12. Bůh obdařil člověka svobodou. Nechce žádné roboty ani otroky, nýbrž partnery.
Partneři odpovídají na nabídky buď ano, nebo ne, milují anebo nemilují, nic se
od nich nevynucuje.
13. Bohatství je nebezpečné; musíme dbát na to, abychom je užívali k růstu štěstí
a spravedlnosti a aby se z něho nestávala přítěž.
14. Když ubývá sil, když něco nechápeš, pak se třeba naučíš modlit.
15. Nesmíme se jen ptát: Bože proč se děje zlo? Měli bychom se ptát: Jaký je můj
podíl a jak mohu já situaci změnit? Jak jsem já sám ochoten omezit se a čeho se
vzdát, aby se něco změnilo?
16. Štěstí je tu proto, abychom se o ně dělili.
17. Bůh po nás chce, abychom měli důvěru, abychom důvěřovali jemu i sobě
navzájem.
18. V mlčení, v tichu, v naslouchání je Bůh na dosah ruky.
19. Dobrého křesťana vyznačuje, že věří v Boha, že má důvěru; že zná Krista, poznává
ho stále lépe a poslouchá ho.
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20. Když nalezneš svůj úkol, úkol, který pro tebe připravil Bůh, budeš mít život
bohatší, napínavější.
21. Chceš-li pomoci nevěřícímu příteli, modli se. A přítel po mostě přátelství dospěje
k Bohu.
22. Duch vane, kudy chce – nech se Bohem překvapit.
23. Mši potřebuje každý, kdo chce živý vztah k Ježíši a k ostatním křesťanům, vždyť ji
ustanovil sám Ježíš. Je to nejdůležitější způsob, jak se s ním setkat.
24. Svědomí nás otevírá směrem k Božím cílům, z nichž se do našeho života vlévá
odvaha.
25. Přítel dopomáhá druhému k velikosti. Odhaluje jeho nadání a pomáhá mu, aby je
využíval a zdokonaloval.
26. Mám-li rád někoho, kdo trpí nebo s kým se zachází nespravedlivě, začnu být
vynalézavý. Tato potřeba podněcuje působení Ducha, ducha rady a síly, ducha
útěchy.
27. Kdo se odvažuje, dělá chyby. Pouze odvážní mění svět k dobrému. Odvážným se
dostává daru v podobě přátel. Zakoušejí, že síla přichází z Božích rukou.
28. Nikoli povinnost, nikoli naléhání, ani nouzová situace nemohou vést k životnímu
rozhodnutí, pouze láska.
29. Křesťan se vyznačuje odvahou, odvahou pramenící z víry. Ví, že ho vede a nese
Bůh.
30. Spravedlnost znamená zastávat se těch, kdo jsou bez ochrany, a zachraňovat život,
bojovat proti bezpráví.
31. Ježíšův život vrcholí na kříži. Za své nasazení zaplatit životem. Patrně se musíme
úspěchu vzdát, chceme-li ho mít. To je víc než moudrá strategie v boji proti zlu.
Myšlenky byly sestaveny na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži
ve spolupráci s Pastoračním domem Velehrad v Itálii.

Pořad bohoslužeb v srpnu - farnost Újezd
17.30 Új.:
1. srpna : Středa
Sv. Alfonsa z Liguori,
biskupa a učitele
církve
18.30 Sl.:
2. srpna : Čtvrtek
Panny Marie,
Královny andělů

Za + rodiče Machů, zetě Antonína, snachu
Aničku, rodiče Polomíkovy + sourozence, dar
zdraví a Boží ochranu pro celou rodinu a duše v
očistci
Za + Aloise Žebráčka, rodiče z obou stran a živou
rodinu

18.30 Dr.:

Za + rodinu Lukášovu, Bělaškovu, vnuka
Dominika a Boží požehnání pro živé rodiny.

15.30 Új.:

Poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou k
Nejsvětějšímu srdci Ježíšovu o dar zdraví, Boží
pomoc a ochranu pro celou živou rodinu
Za prarodiče z obou stran, rodiče Jurkovy, bratra
Miroslava a duše v očistci

3. srpna : Pátek
První pátek v srpnu
18.30 Sl.:
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AM

ŠF

4. srpna : Sobota
Sv. Jana M. Vianneye,
kněze

16.00 Lo.:
7.00 Új.:

5. srpna : Neděle
18. neděle
v mezidobí

8.15 Sl.:
9.40 Új.:

Panny Marie Sněžné

11.00 Dr.:

6. srpna : Pondělí
Svátek Proměnění
Páně
7. srpna : Úterý
Sv. Sixta II. a druhů,
mučedníků

9. srpna : Čtvrtek
Sv. Terezie
Benedikty od Kříže,
panny a mučednice
10. srpna : Pátek
Svátek
Sv. Vavřince,
mučedníka

11. srpna : Sobota
Sv. Kláry, panny

Za + Františka a Andělu Tomšů, rodinu Tomšů,
Frýželkovu, Boží ochranu a pomoc pro živé
rodiny a duše v očistci

18.30 Dr.:

Za zemřelé rodiče Běloňovy, syna Františka, zetě
Antonína, vnuka Vlastimila a celou živou rodinu
Za + Karla Hlavičku, syna, dvoje rodiče, sestry,
bratry, živou rodinu a duše v očistci
Za + Miroslava Švihla, sestru Boženu, ochranu
Panny Marie a duše v očistci

18.30 Sl.:

18.30 Dr.:

Za + Jarmilu Urbanovu, její rodiče, dvoje
stařečky, jejich syny a vnuka Josefa

15.30 Új.:

Za + Marii a Jana Jordánovy, sestru Belarmínu,
s prosbou o ochranu a pomoc Boží pro živé
rodiny
Za zemřelého manžela Vladimíra Hlavicu, za
zemřelé rodiče z obou stran, sestru a Jaroslava
Chluda

18.30 Sl.:

16.00 Lo.:
18.30 Dr.:
7.00 Új.:

12. srpna : Neděle
19. neděle
v mezidobí
Sv. Jany Františky
de Chantal, řeholnice

Za + rodiče Vaňkovy, dceru, syna, + Františka
Kořenka, duše v očistci, Boží pomoc a ochranu
Panny Marie pro živou rodinu
Za + Vladimíra Dubce, jeho otce s prosbou o
Boží požehnání pro živé rodiny a duše v očistci
Za + Pavla Dorušku, + rodinu Mozgvovu a
Doruškovu
Za + rodinu Stružkovu, Machovskou, Káčerovu,
Františku Vychodilovu a Boží požehnání pro
živou rodinu

17.30 Új.:

17.30 Új.:
8. srpna : Středa
Sv. Dominika, kněze

Za farníky

8.15 Sl.:
9.40 Új.:
11.00 Lo.:

Za + Josefa Kuželu, bratra, sestry, švagry, dvoje
rodiče, tetu Annu a duše v očistci
Za rodinu Horáčkovu, Peřestovu, Josefa
Ovesného jeho rodiče a Boží požehnání pro živou
rodinu
Za Františku a Josefa Raškovy, jejich rodiče,
sourozence a duše v očistci
Za živou a + rodinu Řehákovu a Roubalíkovu,
s prosbou o požehnání a dary Ducha svatého do
dalšího života
Za farníky (sv. křest)
Za členy Hasičského sboru z Loučky, živé
i zemřelé, u příležitosti 120. výročí založení
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13. srpna : Pondělí
Sv. Ponciána, papeže,
a Hippolyta, kněze,
mučedníků

14. srpna : Úterý
Sv. Maxmiliána
Marie Kolbeho, muč.

15. srpna : Středa
Slavnost
NANEBEVZETÍ
PANNY MARIE

17.30 Új.:

18.30 Dr.:
19.30 Sl.:
6.30 Új.:
15.30 Új.:
17.00 Dr.:
18.30 Sl.:

16. srpna : Čtvrtek
Sv. Rocha

15.30 Új.:

Za + rodiče Machů, syna, rodiče Kudelovy, +
syny, Marii Stružkovu, manžely, živou rodinu a
Boží požehnání
Za + rodiče Starovy, syna Karla, dceru Jaroslavu,
duše v očistci a dar zdraví pro živou rodinu

18.30 Sl.:

19. srpna : Neděle
20. neděle
v mezidobí
Sv. Jana Eudese, kněze

Za farníky
Za + Jaromíra a Annu Belžíkovy, syna Františka,
+ sourozence, rodiče z obou stran a duše v očistci
Za + rodinu Kudelovou, syna Stanislava, rodiče
Tkadlecovy, Jana Šašinku a živou rodinu
Za + Jiřího Kuželu
Za + Miroslava Machuču, jeho + rodiče a +
rodiče Raškovy

17. srpna : Pátek
Ferie

7.00 Új.:
8.15 Dr.:

Za + Jaroslava Pavelku, rodiče, dar zdraví a Boží
požehnání pro živou rodinu
Za + Jana Machů, zetě, manžele Svobodovy a
Boží pomoc pro živé rodiny
Za + Emílii Frýželkovu (výroční mše sv.)
Za farníky a poutníky

9.40 Új.:
11.00 Sl.:

20. srpna : Pondělí
Sv. Bernarda, opata
a učitele církve

17.30 Új.:

Za + rodiče Mozgvovy děti, rodiče Janáčovi, duše
v očistci a dar zdraví pro celou rodinu.

21. srpna : Úterý
Sv. Pia X., papeže

18.30 Dr.:

Za + rodiče Fojtů, syny Josefa a Stanislava, tři
zetě, snachu, dar zdraví pro živou rodinu

17.30 Új.:

Za + Emílii Frýželkovu, manžela, syna Františka,
vnučku Janičku, dar zdraví a Boží požehnání pro
živou rodinu Frýželkovu, Hruškovu a Vaňkovu
Za + Josefa Chromčáka

23. srpna : Čtvrtek
Sv. Růženy, panny.

ŠF
SV
AM
KM

ŠF

16.00 Lo.:

Pouť ve Slopném II.

22. srpna : Středa
Panny Marie
Královny

OS

Adorační den ve Slopném
Za ženy a děvčata, které se starají o úklid
a výzdobu kostela.
Za ministranty ze Slopného

18.30 Dr.:

sv. Štěpána Uherského,
vyznavačů

18. srpna : Sobota
Sobotní památka PM

Za + Cyrila a Marii Fiedorovy, jejich dceru
Marii, syna Vaška a duše v očistci

18.30 Sl.:
18.30 Dr.:

Za + rodiče Měřičkovy, syna Františka, všechny
+ sourozence, rodiče z obou stran a Boží ochranu
pro živou rodinu
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15.30 Új.:
24. srpna : Pátek
Sv. Bartoloměje,
apoštola

25. srpna : Sobota
Sv. Kristýna a druhů;
sv. Ludvíka; sv.
Josefa Kalasanského,

18.30 Sl.:

SJ

16.00 Lo.:

7.00 Új.:
26. srpna : Neděle
21. neděle
v mezidobí

Za + rodiče Zichovy, syna Vladimíra, dceru
Leničku, + Josefa Kořenka, dvě nemocné osoby,
živou rodinu a duše v očistci
Za + rodinu Váňovu, Zvonkovu, Machalovu,
duše v očistci, ochranu Panny Marie a dar zdraví
pro živé rodiny

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

27. srpna : Pondělí
Sv. Moniky

Za + rodinu Obadalovu, duše v očistci a Boží
požehnání pro živou rodinu
Za + rodiče Pavelkovy, jejich + rodiče,
sourozence a Boží pomoc a ochranu pro živou
rodinu.
Za + Zdeňku Januškovu (výroční mše sv.)
Za farníky
Za živé a + členy rodiny Machů, Váňovi,
Svatoňovi, Hlubinovy a poděkování Pánu Bohu
za 90 let života.

ŠF
SV
AM
KM

AM

28. srpna : Úterý
Sv. Augustina,
biskupa a uč. církve
Viz 16.09

29. srpna : Středa
Umučení sv. Jana
Křtitele
30. srpna : Čtvrtek
Ferie

Viz 27.09

15.30 Új.:
31. srpna : Pátek
Ferie
18.30 Sl.:

Za + Františka a Annu Kůdelovy, syna Petra,
rodiče Kůdelovy a Čechovy, Boží požehnání a
dar zdraví pro živou rodinu
Za + rodinu Janků a Váňovu, za dary Ducha
Svatého a Boží požehnání pro živé rodiny
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Pořad bohoslužeb v srpnu - farnost Horní Lhota
1. srpna: Středa
Památka sv. Alfonsa z Liguori,
biskupa a učitele církve

2. srpna: Čtvrtek

16.00 HL

Za + rodiče Idesovy, syna Aloise, vnuka
Zdeňka, vnučku Marcelu a Pavla Kovaříka

3. srpna: Pátek
1. pátek v srpnu

16.00 HL

Za * a + farníky

17.30 DL

Za členy živého růžence z Dolní Lhoty

4. srpna: Sobota

8.00 DL

Na úmysl dárce; za kněze

1. sobota v srpnu;
Památka sv. Jana Marie Vianneye,
kněze

17.30 HL

Za + Miladu a Vladimíra Švarcovy, rodiče
z obou stran, duše v očistci a za celou * rodinu

5. srpna: Neděle
18. neděle v mezidobí
Farní pouť na Provodov

17.30 DL

Za * a + farníky

6. srpna: Pondělí
Svátek Proměnění Páně

18.30 SE

Za * a + rodinu a za duše v očistci

16.00 HL

Za + Bohumila Juračku, + Miloslavu
Michalíčkovu, + kamarádku a požehnání
pro * rodinu

17.30 DL

Za dvoje + rodiče, jejich + děti, dar zdraví
a ochranu pro * rodinu

17.30 HL

Za + Františku a Antonína Chalupovy,
sourozence, jejich rodiče a za duše v očistci

9.00 DL

Za + Zdeňku Žáčkovu (1.výročí), manžela,
syna a za celou * rodinu

10.30 DL

Za * a + rodinu Máčalíkovu, rodiče Beňkovy,
syna Radka, bratra Františka a duše v očistci

18.00 SE

Za dary Ducha svatého, ochranu Panny Marie,
požehnání pro děti, vnuky, pravnuky
a kmotřence

17.30 HL

Za + rodinu Žáčkovu, Hubáčkovu, Kovářovu,
ochranu Panny Marie a dary Ducha svatého

7. srpna: Úterý
8. srpna: Středa
Památka sv. Dominika, kněze
9. srpna: Čtvrtek
Svátek sv. Terezie Benedikty
od Kříže, panny a mučednice,
patronky Evropy

10. srpna: Pátek
Svátek sv. Vavřince, mučedníka

11. srpna: Sobota
Památka sv. Kláry, panny

12. srpna: Neděle
19. neděle v mezidobí

13. srpna: Pondělí

14. srpna: Úterý
Památka sv. Maxmiliána
Kolbeho, kněze a mučedníka
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15. srpna: Středa
Slavnost
Nanebevzetí Panny Marie

17.30 DL

Na úmysl dárce

16.00 HL

Za + manžele Krejčířovy, dceru Marii, jejího
syna, rodinu Matulovu, rodiče z obou stran
a požehnání pro * rodinu

17. srpna: Pátek

17.30 DL

Na úmysl dárce

18. srpna: Sobota

17.30 HL

Za dvoje + rodiče

9.00 HL

Za + rodiče Šimoníkovy, syna Josefa, stařečky
z obou stran s prosbou o potřebné milosti, dar
víry, zdraví a věčnou spásu pro * rodiny
Za + Aloise Divoku, rodiče s obou stran,
duše v očistci a pomoc pro * rodinu
Za * a + farníky

16. srpna: Čtvrtek

19. srpna: Neděle
20. neděle v mezidobí
20. srpna: Pondělí

10.30 DL
18.00 SE

Památka sv. Bernarda, opata
a učitele církve

21. srpna: Úterý
Památka sv. Pia X., papeže

22. srpna: Středa
Památka Panny Marie Královny

16.00 HL

Za + Annu Hradilovu (k nedožitým 100
narozeninám), manžela Františka, Boženu
Váňovu, rodiče, sourozence a ochranu Panny
Marie pro * rodinu

17.30 DL

Na poděkování za dožití životního jubilea
s prosbou o ochranu Panny Marie pro celou rod.

17.30 HL

Za + Annu a Karla Kuželovy, jejich syna Karla
s prosbou o ochranu pro * rodiny

9.00 HL

Na poděkování za 80 let života s prosbou
o dar zdraví a požehnání pro celou rodinu
Za + rodiče Ambrůzovy a Váňovy, jejich syny
a za celou * a + rodinu

23. srpna: Čtvrtek
Památka sv. Růženy z Limy, panny

24. srpna: Pátek
Svátek sv. Bartoloměje, apoštola

25. srpna: Sobota
26. srpna: Neděle
21. neděle v mezidobí

10.30 DL

27. srpna: Pondělí

17.00 SE

Mše svatá a večeřadlo (P. Jaroslav Stříž)

16.00 HL

Za + Václava Zelenku, rodiče, duše v očistci
a za * rodinu Zelenkovu a Kozubíkovu

Památka sv. Moniky

28. srpna: Úterý
Památka sv. Augustina, biskupa
a učitele církve

29. srpna: Středa
Památka umučení sv. Jana Křtitele

30. srpna: Čtvrtek
31. srpna: Pátek
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Zprávy a informace
Poděkování Chtěla bych poděkovat
všem, kteří se podíleli na organizaci
farního tábora v Újezdě. Otci Janu
Můčkovi, že tento tábor na faře
umožnil, paní Marii Ambrůzové,
která byla vedoucí tábora a připravovala program, všem ženám,
které se staraly o stravování našich
dětí, a také všem mladým lidem, kteří
byli ochotni věnovat svůj volný čas
našim dětem, pomáhali s přípravou
programu a hráli s dětmi různé hry.
Mgr. Gabriela Pavelková

Hlavní pouť na Malenisku u Provodova. Hlavní pouť k slavnosti Panny Marie
Sněžné na Malenisku se uskuteční v neděli 5. srpna 2018. Mše sv. v sobotu 4. srpna
v 17:30.
Mše sv. v neděli 5. srpna: v 9:00, celebruje
P. Pavel Martinka, farář na Provodově,
v 10:30, celebruje Mons. P. Vojtěch Šíma,
děkan Kroměřížské kapituly, rektor poutního
domu Stojanov na Velehradě,
v 14:30, celebruje novokněz P. Jiří Šůstek +
novokněžské požehnání.
Poutní sezona na Sv. Hostýně srpen 2018:
Neděle 5. srpna – 6. pouť dechových
hudeb, hlavní mši sv. v 10:15 na venkovním
oltáři celebruje biskup Antonín Basler
Sobota 11. srpna – 1. svatovavřinecká pouť
kuchařů a cukrářů ČR, mši v 10:15 celebruje
arcibiskup Jan Graubner
Neděle 12. srpna – Hlavní pouť,
pontifikální mši sv. v 10:15 celebruje biskup
Antonín Basler
Středa 15. srpna – Nanebevzetí Panny
Marie, titulární slavnost, hlavní mši sv. 10:15 celebruje arcibiskup Jan Graubner
Sobota 18. srpna – 10. pouť pedagogů, hlavní mši sv. v 10:15 celebruje biskup Pavel
Posád
Neděle 19. srpna – Tradiční orelská pouť, hlavní mši sv. v 10:00 na venkovním oltáři
celebruje Dominik kardinál Duka O.P.
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Sobota 25. srpna – Arcidiecézní pouť rodin aneb Světové setkání rodin na Svatém
Hostýně, hlavní mše sv. v 10:15 na venkovním oltáři, následuje program pro děti
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.

SKUPINY

ÚKLIDU

kostelů újezdské farnosti v červenci 2018
_____________________________________________________

Dat. : Újezd :
Drnovice : Slopné :
___________________________________

4.8.:
11.8.:
18.8.:
25.8.:
1.9.:

4.
5.
6.
7.
8.

1.
2.
3.
4.
5.

14.
15.
1.
2.
3.

Blaze těm, kdo se umí smát
Blahoslavení ti, kteří se umí smát sami sobě, neboť
oni se nepřestanou nikdy bavit.
Blahoslavení ti, kteří dokážou rozeznat horu od
krtince, neboť oni budou ušetřeni soužení.
Blahoslavení ti, kteří umí odpočívat a spát, aniž by
pro to hledali omluvu, neboť oni budou ctěni svým
okolím.
Blahoslavení ti, kteří umí mlčet a poslouchat, neboť
oni se naučí novým věcem.
Blahoslavení ti, kteří jsou dost moudří, aby sami
sebe nebrali příliš vážně, neboť budou ceněni svým okolím.
Blaze vám, kdo se umíte vážně dívat na malé věci a klidně na věci vážné, neboť vy dojdete
v životě daleko.
Blaze vám, kdo umíte obdivovat úsměv a zapomenout na úšklebky, neboť vaše cesta bude
zalitá sluncem.
Blaze vám, kdo umíte vždy laskavě přijímat druhé lidi, i když to mnohdy není rozumné; budete
sice nazváni bloudy, ale taková je cena lásky.
Blahoslavení ti, kteří myslí dřív než jednají a kteří se modlí dřív, než myslí, neboť oni se vyhnou
hloupostem.
Blaze vám, kdo umíte mlčet a usmívat se, přestože vám lidé skáčou do řeči, odporují vám a hází
vám klacky pod nohy, neboť evangelium vám začíná pronikat do srdce.
Blahoslavení zejména ti, kteří umí rozpoznat Pána v každém, s kým se setkají, neboť oni najdou
opravdové světlo a pravou moudrost.
Podle knížky Potká jezuita františkána (přisuzováno Josefovi Follietovi)
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OSMISMĚRKA
„Dokud nás někdo miluje, jsme nepostradatelní. Kdo má přítele, není…
(viz osmisměrka)“
Robert L. Stevenson
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BOROVICE, BUK, CEDR, DUB, EBEN, HABR, JASAN, JAVOR,
JEDLE, JILM, JÍROVEC, LÍPA, LÍSKA, MODŘÍN, OLŠE, PLATAN,
SMRK, TIS, TOPOL, VIŠEŇ, VRBA
Mgr. Gabriela Pavelková
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