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Modlitba na začátku školního roku
Dobrý Bože, na začátku školní docházky tě
prosím, požehnej tomuto školnímu roku,
abych se naučil všemu, co potřebuji k životu.
Dej, ať se naučím nejen probíranou látku,
ze které mohu být zkoušený, ale ať se
naučím především tomu, jak dobře žít.
Slovo škola pochází z latinského schola, což
znamená volná chvíle, odpočinek a čas
k zamyšlení.
Dáváš nám čas školní docházky jako čas nicnedělání, ve kterém se můžeme věnovat
tomu, co bychom při práci často přehlédli.
Můžeme se věnovat vlastnímu tajemství života.
Můžeme se zamyslet, a tak se setkat s vlastním nitrem.
Dej, ať je tento čas školní docházky pro mě požehnanou dobou tak, abych v sobě dokázal
objevit, jaké možnosti a schopnosti jsi mi dal.
Uč mě využívat tohoto času natolik, abych mohl žít později tento život v povolání tak,
aby byl smysluplný, a aby přinášel ostatním dobré plody.
Anselm Grün: Moje modlitební kniha
@@@

Všem školákům, malým i velkým přejeme, aby rozhodnutí učit se co
nejlépe jim vydrželo po celý rok, aby dobře využili času ke svému
vzdělání. Těm, kteří budou opouštět základní školu, přejeme, aby se
odpovědně rozhodli pro další vzdělání, aby jednou byli dobře připraveni
na své životní povolání.
Mše svatá za mládež na začátek školního roku bude v sobotu 8.9.2018
v kostele v Újezdě v 18.00 hodin. Po mši svaté bude setkání
při táboráku na farním dvoře.
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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 září 2018:

Úmysl všeobecný: Mladí lidé v Africe. Aby mladí lidí afrického světadílu měli přístup
ke vzdělání a práci ve vlastní zemi.
Úmysl misijní: Bude vyhlášen později
Úmysl národní: Za odvahu ke každodennímu následování Pána i přes opakující se
poklesky a nedokonalosti (srv. Žl 137/136).
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 srpnu 2018 přijali:
Jonáše Raka
Filipa Tomka
Jakuba Slívu
Rachel Pamelu Majerikovou

Slopné
Újezd
Sehradice
Dolní Lhota

Svou společnou cestu před Božím oltářem začali v srpnu 2018:
Jakub Masař
Nela Červenková

Dolní Lhota
Zlín

V měsíci srpnu 2018 odešli na věčnost a byli pohřbeni:
7. srpna
Marie Buriánková
Loučka 92

94 let

24. srpna
Marie Ďulíková
Újezd 20

90 let

10. srpna
Zdeňka Machů
Vysoké Pole 143

72 let

27. srpna
Rostislav Belžík
Slopné 109

49 let

-2-

GODZONE
(periodické okénko pro mladé)
1. září
7. září
8. září
23. září

Chvály Újezd
Chvály farnost Horní Lhota
Mládežnická mše Újezd
Chvály Pozlovice

Svatí z kalendáře
sv. Emilián
postavení:

11. září
biskup

Narodil se kolem poloviny V. století asi
v oblasti Piemontu na severozápadě Itálie. Jde
o region dosahující k Alpám a sousedící mimo
jiné s Francií. Některé zdroje uvádějí, že pocházel
z některé španělské provincie. Větší shoda je na
tom, že vyrostl v chudé rodině a žil asketickým
životem poustevníka, údajně 40 let. V lesní
samotě konal přísné pokání za hříšníky, vědom si
toho, že Ježíš za ně prolil všechnu svou krev. Byl
nepatrným poustevníkem, kterého Pán povolal
na biskupský stolec ve Vercelli, ležící západně od Milána.
Emilián I. byl zvolen mezi léty 493 až 497 jedenáctým biskupem rozsáhlé diecéze.
Je uváděno, že působil v těžkých dobách, poznamenaných následky válčení. Byl
mužem modlitby a proto obdarován moudrostí, která nepochází z tohoto světa, ale
od Boha, jak o ní píše ap. Pavel v 1. Korintským ve 2. kap. V jeho životě byla
na prvním místě láska. Největší vzor měl v Boží lásce ukázané v evangeliu, jejíž plody
se měly dostat Církvi. K lásce vychovával i na biskupském stolci, kde byl příkladem
ve zbožnosti a dobročinnosti. Zářil ryzí pokorou i pastorační horlivostí a činně se
zúčastnil i některých sněmů. V roce 502 byl na synodě u sv. Petra v Římě, která
potvrdila platnost volby papeže Symmacha. Hájil práva papežského stolce
a právoplatně zvoleného papeže proti vzdoropapeži Vavřinci. Toho dosadil římský
senát a po čtyři roky mu pomáhal udržovat moc nad římskými chrámy ze sídla
u sv. Pavla za hradbami.
Biskupu Emiliánovi záleželo i na běžných potřebách lidu, proto se např. postaral
o vybudování vodovodu.
Zemřel 11. září, ale přesný rok úmrtí se nedochoval. Bývá uváděný rok 506 i 510
a martyrologium uvádí jen spolehlivost století. Pohřben byl v katedrále a na čas upadl
v zapomenutí. Jeho ostatky byly vyzdviženy biskupem Albertem až 17. 5. 1181
a přemístěny k oltáři. K znovuodhalení došlo v r. 1565 a r. 1572 k uložení ostatků
v kapli Panny Marie v Schiaffo.
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Duchovní injekce
Klíčem ke štěstí je vděčnost
"Děkujte stále Bohu Otci za všechno ve jménu našeho Pána Ježíše Krista." Ef 5,20
Manžel se nedávno zúčastnil přednášky jednoho uznávaného lektora a kouče. Když
jsem se ptala, co ho zaujalo nejvíce, řekl mi, že to byla věta: „Klíčem ke štěstí je
vděčnost.“
Stojí za zamyšlení, do jaké míry má vděčnost v našem životě místo. Jak moc
jsme zvyklí děkovat Bohu i sobě navzájem. Možná máme pocit, že v životě máme
pořád málo. Nebo máme pocit, že to, co je každodenní součástí našeho života, není
až zas tak dobré, jak by mohlo být, nebo jak bychom si zasloužili. Netrávíme pak
v myšlenkách a touhách „po něčem lepším“ až příliš mnoho času? Napadne nás někdy
zamyslet se a s vděčností poděkovat za to, co považujeme za samozřejmost?
Náš život je neustálým sledem nejrůznějších událostí, které nás ovlivňují
a formují. Ať už se děje v našem životě cokoliv, pokusme se podívat na naši minulost
i současnost s vděčností za to, že Bůh je vždy s námi, a že může vše obrátit
v požehnání (Řím 8,28). I když nám to možná teď připadá těžké, nedostatečné nebo,
jak se říká, nefér, zkusme žít s důvěrou. Za pár let se možná ohlédneme a řekneme si,
jak cenným darem pro nás právě tato konkrétní životní situace byla a budeme za ni
i vděční…

Citát měsíce
Mladým stačí připomenout, že svět existoval už před nimi a starým zase, že s nimi
svět nekončí.
bl. Jan XXIII.
Připravili Animátoři farností Újezd a Horní Lhota

Poutní místa Evropy:

La Saletta – Francie
Po stránce přírodních krás je to jedno z nejlépe položených poutních míst, která si
Panna Maria vybrala ke své návštěvě. Je to vysoko v Dauphinských Alpách, blízko
hranic se Švýcarskem, v podstatě ve východní části střední Francie mezi Grenoblem
a Gapem. Nejbližší městečko je Corps. La Saletta leží necelých dva tisíce metrů
vysoko v horách. Je tam mírné údolí, plošina mezi kopci.
Událost zjevení se odehrála 19. září 1846. V tu dobu je na La Salettě velmi krásné
a stabilní počasí. Je tam slunečno, teplý podzim, svá stáda zde pásli 15-ti letá Melanie
-4-

Calvatová a 11-ti letý Maximin Giraud. Byly to děti z velmi ubohých poměrů a jejich
rodinné zázemí nebylo také nijak pevné. Melanie byla tichá, nestála o společnost,
spíše někde v ústraní ráda přemýšlela, naopak Maximin byl radostné povahy, družný
a přátelský, s každým si rád povídal.
Náhle se jim zjevila krásná paní obklopená světlem, měla oblečený zdejší kroj,
byla nesmírně krásná, posadila se na kámen a plakala. Řekla jim, že přišla sdělit
důležité poselství. Začala vysvětlovat, proč plakala, že lidé v tomto kraji nesvětí
neděle a sváteční dny, nechodí na mši svatou a často berou jméno Boží nadarmo.
Zároveň je požádala, aby toto poselství – pokání a smíření předaly všem lidem. Když
děti přišly večer z pastvy, hned začaly o tom vyprávět svým hospodářům a také pan
farář, který od samého začátku neměl pochybnosti o pravosti zjevení, okamžitě
rozpoznal, že děti mluví pravdu. Děti byly totiž prosté, nevzdělané a mluvily
spisovnou francouzštinou, kterou jinak neznaly. Mluvily jenom nářečím. A i když pak
byly vyslýchány dalšími kněžími, mluvily s nimi vždy spisovnou francouzštinou.
Lidé vyslechli poselství Panny Marie, které se po kraji rozšířilo, a začaly přicházet
davy poutníků na místo zjevení. Došlo zde k mnoha uzdravením, obrácením hříšníků,
byly tu vyslyšeny mnohé prosby. Pan biskup z Grenoble po pěti letech prohlásil místo
zjevení na La Salettě za pravé a doporučil, aby na tomto místě byla Panna Maria
uctívána. Nejdříve zde byla vystavěna kaple, později velká kamenná neorománská
bazilika. Vytvořila se tu kongregace misionářů Matky Boží z La Saletty, která začala
o poutní místo pečovat a spravuje je dodnes. Kongregace je rozšířena do mnoha zemí,
je zastoupena i v České republice v Boskově u Semil.
Pokud se týká dalšího osudu dětí, byly dány do školy v Corpsu, kde se narodily
a kde žili jejich rodiče. Ve škole se naučily číst, psát, počítat, ale o nějakém hlubším
vzdělání se nedá hovořit. Maxiimin zemřel mladý, když přijdeme na La Salettu, po
levé straně oltáře je na zdi černá deska a pod ní Maximinovo srdce. Na desce je nápis,
že zde je uloženo srdce Maximina Girauda, který 19. září 1846 tady na La Salettě
mluvil s Pannou Marií. Melanie po studijních základech odešla do kláštera, nakonec
zemřela v klášteře v jižní Itálii – v Altamuře, v roce 1904. Sama, jen smířena
s Bohem.
Říká se – kdo chce uzdravení těla, ať putuje do Lurd, kdo chce uzdravení duše,
ať putuje na La Salettu. Ale v podstatě na obou místech Panna Maria uzdravuje obojí:
duši i tělo. Možná proto, že La Saletta je vysoko v horách, v tichu přírody, ji někteří
doporučují hříšníkům k zamyšlení nad jejich životem. Zde v tichu a velikosti hor
lidské srdce ucítí velikost milosrdné lásky Boží.
Z vlastní zkušenosti vám také toto mariánské poutní místo vřele doporučuji. Již
samotná cesta, kdy stoupáte autobusem po serpentinách na La Salettu je zážitkem.
Pokud trpíte závratěmi, je dobré se dívat stále vzhůru.
A ještě jedna vzpomínka z mládí mě váže k tomuto mariánskému místu. Byly to
poutě v mládí na Svatý Hostýn s rodiči. Na pouť se jelo již v sobotu, z Bystřice pod
Hostýnem se šlo samozřejmě pěšky a ze soboty na neděli se nocovalo v kapli Panny
Marie z La Saletty, která je hned vedle baziliky.
Panno Maria z La Saletty, oroduj za nás!
Mgr. Václav Ulrich
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Hurá do školy!
Dva měsíce, to je přece tak dlouhá
doba – říkali jsme si na konci června.
Každý měl na prázdniny spoustu
plánů – rodinnou dovolenou, letní
tábor, prázdniny u babičky a dědy,
výlety, koupání, odpočinek, sladké
nicnedělání….
Jenže čas plyne jako voda, a když je
to příjemné, tak plyne ještě rychleji,
sladké dva měsíce prázdnin končí
a začíná nám nový školní rok.
Někdo se vrací do školy, kde to už
zná, má tam spoustu kamarádů
(a aspoň na ty se těší), některé děti
jdou do školy poprvé nebo nastupují do nové školy a jsou spolu s rodiči plny
očekávání, jak vše zvládnou, jestli si najdou kamarády, jací budou jejich noví učitelé.
Tak jako tak školákům a studentům začíná čas, kdy už jim nastane pravidelný režim,
čas, kdy už by měli chodit spát dříve, než byli o prázdninách zvyklí, aby pro ně ranní
vstávání nebylo utrpením a byli ve škole svěží, čas, kdy si nejdříve musí splnit svoje
povinnosti a napsat úkoly než půjdou ven, ale také čas, kdy se mohou zase něco
nového naučit a něco nového zažít.
Po dvou měsících prázdnin už si někteří z nich nejsou jisti, zda vědomosti, které si
osvojili během předchozího školního roku, jim v hlavě ještě zůstaly. Stačí však pár
týdnů a oni i učitelé většinou zjistí, že „to tam někde v hlavě je“, jen si to během
prvních školních týdnů musí připomenout.
Chodit do školy je v našich zeměpisných šířkách samozřejmost, všichni
(až na naprosté výjimky) umí číst, psát a počítat. O tomto se v jiných koutech světa
dětem může jen snít. Často žijí na území, kde jsou válečné konflikty, obrovská
chudoba, hlad a nemoci. Jen některé z nich mají to štěstí, že se například dostanou do
projektu Adopce na dálku a mohou místo úmorné a náročné práci na poli nebo starání
se o několik mladších sourozenců navštěvovat školu, každý den se dosyta najíst,
dostat oblečení a učební pomůcky a hlavně dosáhnout určitého vzdělání a mít tak
vyhlídky pro lepší život, než měli a mají jejich rodiče.
Přála bych proto našim dětem, aby si vážily možnosti chodit do školy a učit se nové
věci, aby do školy chodily rády, nevzdávaly se při prvním neúspěchu, aby měly pěkné
vztahy se svými spolužáky a učiteli a aby si uvědomily, že se učí především pro sebe
a pro svoji budoucnost.
Mgr. Gabriela Pavelková
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Zemřel P. Mgr. Marek Martiška MIC
20. srpna 2018 zemřel tragicky na dovolené
v Chorvatsku P. Mgr. Marek Martiška MIC, který
působil
od
roku
2015
jako
farář
ve farnosti Nedašov a byl zároveň představeným
mariánské komunity v Brumově - Bylnici.
Pohřební rozloučení s ním proběhlo v pátek
24. srpna v kostele v Nedašově a v sobotu
25. srpna v kostele v jeho rodné obci Omšenie,
(okres Trenčín) na Slovensku.
Neznala jsem ho osobně, jen ze společných akcí
valašskoklobuckého děkanátu, zažila jsem ho,
když oddával v kostele v Nedašově moji
kolegyňku a pak mě zaujal svým kázáním
při poutní mši, kterou sloužil v červnu 2017
na Ploštině. Fotky z této slavnosti jsou umístěny
ve fotogalerii na našich farních stránkách.
(A tuto konkrétní fotku z našich farních stránek použily jako titulní i některé české
a slovenské weby, které o úmrtí slovenského kněze informovaly.)
Začátkem července 2018 zemřel rovněž tragicky na dovolené uherskobrodský děkan
Josef Pelz. Všichni víme, jaký je nedostatek kněží a kněžských povolání. O to víc pak
pro nás mohou být tato náhlá úmrtí mladých, schopných a oblíbených kněží rozumem
a lidsky jen stěží pochopitelná.
Jako vzpomínku na P. Marka Martišku, který působil v našem děkanátu, jsem na
internetu našla rozhovor, který poskytl v roce 2015 při příchodu do farnosti Nedašov
panu Stanislavu Florešovi.
Ing. Jarmila Váňová
Nejprve bych Vás požádal o krátké představení.
Jmenuji se Martiška Marek, narodil jsem se v roce 1980 ve slovenské obci Omšenie,
která má asi 2000 obyvatel a leží asi 30 km od Brumova. Měřím 185 cm a vážím 116
kg. Rád si zajedu domů za maminkou, tatínek už bohužel nežije. Po ukončení základní
školy jsem byl na střední škole a chtěl jsem se stát vojákem. V té době přišli
na Slovensko Mariáni a tak nějak se pak stalo, že jsem k nim odešel do Polska, kde
jsem byl od roku 1998. V roce 2005 jsem pak byl vysvěcen na kněze, poté jsem 2 roky
působil v Dudincích jako kaplan, od roku 2007 jsem pracoval v Hrádku jako kaplan,
ekonom a pak farář a představený. A letos od prázdnin jsem jako administrátor
v Nedašově.
Proč jste se stal knězem?
Tak to je dobrá otázka. Byla to spíše náhoda. Jak už jsem řekl, chtěl jsem být vojákem
z povolání. Když jsem byl odvedený, mohl jsem si udělat řidičák apod. Ale přišli
Mariáni, konkrétně otec Richard a říkali mně, že mám na to kněžské povolání a abych
to zkusil. Nebyl jsem proti, ale chtěl jsem to udělat až po vojenské základní službě.
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Otec Richard mě přesvědčil, že to není správné a že to mám vyzkoušet. Souhlasil jsem,
ale dal jsem Bohu 2 podmínky:1. že udělám maturitu. 2. že si dám odklad vojny.
No zmaturoval jsem jako druhý nejlepší ze třídy, odklad vojny jsem dostal a tak jsem
splnil, co jsem slíbil a šel jsem k Mariánům. A už jsem zůstal.
Jaká byla Vaše první myšlenka nebo reakce když jste se letos dozvěděl, že jdete
působit na Valašsko?
První co bylo, tak to byla vzpomínka na domov, protože jsem tady, lépe řečeno několik
km odsud, v obci Omšenie, vyrůstal. A pak to byla i radost. Věděl jsem totiž, že nejdu
do neznámého prostředí. Jako bohoslovec jsem tady totiž od roku 1999 pravidelně
jezdil, trávil zde prázdniny a věnoval se mládeži. A navíc jsem zde pobýval
i na Velikonoce či Vánoce, kdy jsem v Brumově nebo v Nedašově pomáhal při mších.
Takže to pro mě byl vlastně návrat do dřívější doby, návrat do známého prostředí.
Co Vás v poslední době potěšilo a co zarmoutilo?
Tak určitě mě potěšilo, že se podařilo v Nedašově uspořádat první hubertskou mši
svatou. Toto navíc považuju za velice dobrý krok v dobře se rozvíjející pastoraci.
Další klad vidím také v navázání dobrého kontaktu s lidmi a to je v práci kněze velice
důležité. A věřím a doufám, že to takto vidí i naši farníci.
Co se týká druhé části otázky, tak zatím jsem nepocítil nic co by mě zarmoutilo.
Ale i to třeba přijde, život to přináší. A pak je třeba se s tím umět vyrovnat.
Slyšel jsem o Vašem velkém koníčku, ba přímo koni.
Ano, je to tak. Ale upřesnil bych to. Ty koníčky jsou dva. Myslivost a potom také
vaření. Co se týká myslivosti, tak v našem kraji jsou pro to velmi dobré podmínky,
krásná příroda. A když si po mši svaté ve volném čase vyrazím do lesa, pak je to pro
mě ta nejlepší cesta ke zklidnění a vyčištění hlavy. K myslivosti jsem se dostal asi před
6 roky, kdy jsem sloužil na Hrádku u Vlašimi. Stávalo se mně, že jsem si potřeboval
psychicky odpočinout. Tak mně jeden starší farník, myslivec, jednou vzal do lesa. To
se mně tak zalíbilo, že jsme pak spolu začali chodit i na čekanou. Dal mi kulovnici,
abych si mohl něco i ulovit. A to se mně také podařilo a pak jsem tomu opravdu
propadl. Je to fakt vášeň. Možná v tom nějakou roli hrála i skutečnost, že jsem chtěl
být vojákem. No nevím, ale možné to je. Ale pozor. Každý myslivec ví, že tento koníček
není jenom o lovu a střílení. Je to i starání se o přírodu, krmení zvěře. A jak jsem
už vzpomněl, je to i cesta k relaxaci, odpočinku a třeba i možnost si utřídit myšlenky
nebo se v klidu přírody pomodlit. A když k tomu přidám i některé příjemné akce
s partou myslivců - hubertské mše, různá žehnání, byly i koncerty apod., pak je to
skutečně krásné využití volného času. No a ještě k tomu vaření. I toto má opět spojitost
s pobytem na Hrádku, kde jsme neměli kuchařku. A tak jsem začal s vařením. Nebál
jsem se experimentovat s jídly, s různými kořeními, které jsem si zajišťoval třeba
i s Afriky. Baví mě to, není problém si cokoliv uvařit, cokoliv upéct, nakládám si maso,
dělám klobásky...
Slyšel jsem, že třeba Vaše guláše jsou vyhlášené.
No a zase ten Hrádek. Tam jsem chodíval na různé akce. Farníci mě zvali třeba
na oslavy narozenin. No a tam mně dali často důvěru a mohl jsem jim připravovat
různá masa či guláš. A asi jim to i chutnalo. Alespoň doufám.
-8-

Z vašeho povídání je vidět, že maso je pro Vás asi důležitá část stravy. Ale co Váš
názor na vegetariány?
(velký smích) Tak to raději nebudu ani komentovat. Do takového stavu jsem se ještě
nedostal.
Co je podle Vás v pastoraci nejdůležitější?
Určitě kontakt s lidmi a hlásání Božího slova.
Papež František?
Muž na svém místě.
Oblíbené poutní místo?
Hrádek u Vlašimi – rozhodl to můj několikaletý pobyt na tomto místě. Byl tam klid, byl
tam hrad. A já vždycky říkám: Byl tam vypálený hrad, kde se v minulosti formovali
rytíři, dnes se tam formují věřící lidé, aby bojovali za svoji víru.
Co vzkážete čtenářům Našeho Valašska?
Valašsko je nádherný kus země, nádherná krajina, příroda. Zatím tady potkávám
dobré lidi, věřící lidi, kteří umí držet slovo. Přeju jim, aby si dokázali udržet svou víru
a své tradice a tyto předávat mladé generaci. To už totiž v řadě zemí chybí a je to
velká škoda.
Děkuju za rozhovor a přeju, ať se Vám v Nedašově líbí a daří.
http://www.nasevalassko.info/zpravodajstvi/rozhovory/item/4425-rozhovor-s-pmarkem-martiskou-mic-novym-knezem-nedasovske-farnosti.html

Modlitby za vláhu a za déšť
SUCHO – tak zní mezi lidmi podtitul letošního jara a léta. Vidíme suchá pole,
louky, vyschlé potoky nebo v lepším případě málo vody v řekách a slyšíme nářky
zemědělců, o kolik méně sklidí úrody a jaké požadují odškodnění od státu…
Rozloha Česka, kterou postihlo sucho, prý dosáhla v půlce srpna svého dosavadního
letošního maxima. Vysoké teploty v kombinaci s nedostatkem srážek způsobily, že
na 63 procentech území je stav sucha extrémní či výjimečný a celkově je sucho na 92
procentech území.
Některé obce z důvodu ochrany pitných zdrojů přistoupily k vyhlášení zákazu
zalévání zahrádek, mytí automobilů a napouštění bazénů pitnou vodou z obecních
vodovodů a jiné již musí pitnou vodu dovážet. Jiné již musí pitnou vodu dovážet
v cisternách.
Z důvodů vysokých teplot a dlouhodobého sucha přistoupily některé kraje
k mimořádným opatřením, a to především k zákazu rozdělávání ohňů ve volné
přírodě. (Přitom pořádání táboráků a opékání špekáčků k létu prostě patří.)
K modlitbám za vláhu vyzývají věřící i představitelé římskokatolické církve, kteří
na stránkách České biskupské konference zveřejnili mimo jiné i např. tyto texty
modliteb za vláhu a za déšť:
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Přikryj, Pane, nebe oblaky
Přikryj, Pane, nebe oblaky
a obdaruj zemi deštěm.
Aby vydala trávu na lukách
a plodiny k potřebě lidí.
Zavlaž zemi svojí spravedlností
a tvojí milostí bude země nasycena.
Pane, vyslyš modlitbu mou
a volání mé ať k Tobě přijde.
Bože, v Tobě žijeme!
Bože, v Tobě žijeme, pohybujeme se a jsme!
Dej nám přiměřeného deště,
abychom byli dostatečně obdařeni tvými
pozemskými plody
a s důvěrou očekávali slávu věčnou.
Uděl nám, prosíme, všemohoucí Bože,
abychom spoléhali ve svých úzkostech na
tvou lásku
a od veškerých protivenství byli Tebou
chráněni.
Pane, dej nám, prosíme, úrodný déšť
a vyprahlou půdu zavlaž dostatečně svou
nebeskou rosou.
Amen
Zpracovala Ing. Jarmila Váňová

II. vatikánský koncil (1962–1965)
Pokračování
Koncil Pavla VI.
Smrt Jana XXIII. 3. června 1963, v den Letnic, vzrušila velkou část lidstva, která
s dojetím sledovala jeho pomalou agónii. 21. června byl zvolen papežem milánský
arcibiskup kardinál Montini. Přijal jméno Pavel VI. a ihned rozhodl o pokračování
koncilu. Ve svém prvním poselství světu prohlásil, že „nejdůležitější částí jeho
pontifikátu bude pokračování II. všeobecného vatikánského koncilu, k němuž jsou
obráceny zraky všech lidí dobré vůle“. Pokračování prací stanovil na 29. září.
Na tomto druhém zasedání se projednávala různá témata, zvláště biskupská
kolegialita, ekumenismus a náboženská svoboda, jejichž hlubší studium bude
pokračovat v průběhu třetího zasedání. Na konci tohoto druhého zasedání byly
vyhlášeny a odhlasovány Konstituce o posvátné liturgii a Dekret o hromadných
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sdělovacích prostředcích. V lednu 1964 se Pavel VI. vypravil do Svaté země. Tato
cesta bude důležitá z více hledisek. Především je to už velmi dlouho, co papež
neopustil Itálii. A pak, tato pouť do Svaté země je návratem k pramenům křesťanství.
A konečně je to také ekumenické gesto: Pavel VI. se setkává s ortodoxním patriarchou
z Cařihradu, Athénagorasem.
Třetí a čtvrté zasedání
Slavnostní úvodní mši třetího zasedání (podzim 1964) slavil Pavel VI. se
čtyřiadvaceti biskupy. Touto koncelebrací (možností kněží slavit mši společně) hodlal
papež zdůraznit důležitost liturgické reformy. V průběhu třetího zasedání koncilní
otcové znovu propracovali zvláště texty o církvi (Lumen gentium, slavné „schéma
XIII“), o ekumenismu a východních církvích, texty, které budou následně
odhlasovány a vyhlášeny. Pak začala diskuse na velmi delikátní téma náboženské
svobody, k němuž se znovu vrátí v průběhu posledního zasedání. Čtvrté a poslední
zasedání (září – prosinec 1965) vyvrcholilo odhlasováním a vyhlášením všech textů,
o nichž se předtím diskutovalo. 4. prosince 1965 při společné bohoslužbě, první toho
druhu pro papeže, se koncil rozloučil se svými nekatolickými pozorovateli. 7. prosince
v bazilice sv. Petra v Římě Pavel VI. a patriarcha Athénagoras odvolali vzájemné
exkomunikace vyhlášené mezi Římem a Cařihradem v roce 1054. Byla to důležitá
etapa na cestě k jednotě. A konečně 8. prosince 1965 byl koncil, který završuje veliká
naděje, slavnostně uzavřen.
21 všeobecných sněmů
V minulosti proběhlo mnoho regionálních či místních sněmů, ale pouze na 21 se
shromáždili biskupové z celé církve. Jsou to „všeobecné sněmy“, koncily.
Nicea I.
Cařihrad I.
Efez
Chalcedon
Cařihrad II.
Cařihrad III.
Nicea II.
Cařihrad IV.
I. lateránský (Řím)
II. lateránský (Řím)
III. lateránský (Řím)

IV. lateránský (Řím)
Lyon I.
Lyon II.
Vienna
Kostnice
Florencie
V. lateránský (Řím)
Trident
I. vatikánský (Řím)
II. vatikánský (Řím)

325
381
431
451
553
680–81
787
869–70
1123
1139
1179

1215
1245
1274
1311–12
1414–18
1431–45
1512–17
1545–63
1886–70
1962–65

16 koncilních dokumentů a konečná hlasování
Koncil přijal celkem 16 textů: 4 konstituce, 9 dekretů a 3 prohlášení. Konstituce je
dokument, který má trvalou teologickou či doktrinální hodnotu. Dekret je rozhodnutí
(nebo soubor rozhodnutí), které má praktický normativní či disciplinární dosah.
Prohlášení vyjadřuje etapu bádání a hledání jasné formulace.
Čtyři konstituce: HLASOVÁNÍ
Věroučná konstituce o církvi (Lumen gentium)
ANO (2151), NE (5)
Konstituce o posvátné liturgii (Sacrosanctum Concilium)
ANO (2147), NE (4)
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Pastorální konstituce o církvi v dnešním světě (Gaudium et spes)
ANO (2309),
NE (75)
Věroučná konstituce o Božím zjevení (Dei verbum)
ANO (2344), NE (6)
Devět dekretů:
Dekret o misijní činnosti církve (Ad gentes)
ANO (2394), NE (5)
Dekret o službě a životě kněží (Presbyterorum ordinis)
ANO (2390), NE (4)
Dekret o přizpůsobené obnově řeholního života (Perfectae caritatis) ANO (2321),
NE (4)
Dekret o hromadných sdělovacích prostředcích (Inter mirifica) ANO (2290), NE (35)
Dekret o pastýřské službě biskupů v církvi (Christus Dominus) ANO (2319), NE (2)
Dekret o výchově ke kněžství (Optatam totius)
ANO (2318), NE (3)
Dekret o apoštolátu laiků (Apostolicam actuositatem)
ANO (2305), NE (2)
Dekret o katolických východních církvích (Orientalium Ecclesiarum) ANO (2110),
NE (39)
Dekret o ekumenismu (Unitatis redintegratio)
ANO (2137), NE (10)
Tři prohlášení:
Prohlášení o náboženské svobodě (Dignitatis humanae)
ANO (2308), NE (70)
Prohlášení o křesťanské výchově (Gravissimum educationis) ANO (1960), NE (164)
Prohlášení o poměru církve k nekřesťanským náboženstvím (Nostra aetate)
ANO
(2221), NE (88)
Pokračování příště
Podle knihy Učení II. vatikánského koncilu připravil Vojtěch Chupík

MYŠLENKY NA MĚSÍC ZÁŘÍ
JACQUES PHILIPPE
DOTKNOUT SE BOHA
- modlitba jako rozběh v lásce
Vydalo nakladatelství Paulínky 2015
1. Dnešní svět potřebuje nejvíce ze všeho modlitbu. Z ní se mohou zrodit všechny
ostatní obnovy, uzdravení, hluboké a plodné proměny.
2. Naše Země je nemocná a jedině setkání s Nebem ji může uzdravit.
3. Jestliže naleznu pokoj a štěstí v Bohu, budu schopen mnoho darovat svým bližním
a budu také schopen je přijmout takové, jací jsou, aniž bych jim zazlíval, že
neodpovídají mým očekáváním.
4. Čím více se bude náš život modlitby živit Písmem, tím bude opravdovější a hlubší
a otevře nám tím více možnost setkání s Bohem v pravdě.
5. Kdo má modlitbu, má všechno, protože jen tak může Bůh svobodně vstoupit
do jeho života a jednat a činit svou milostí zázraky.
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6. Hodnota našeho života záleží na naší modlitbě.
7. Modlitba umožňuje čerpat v Bohu stále nový život, představuje neustálou
regeneraci a obnovu.
8. V modlitbě můžeme najít vždy dostatek síly a naděje k tomu, abychom dále
existovali s naprostou důvěrou v budoucnost.
9. Z modlitby se rodí jemnocit, úcta a pozornost, které jsou cenným darem pro ty,
které potkáme na své životní cestě.
10. Kdo utíká před modlitbou, utíká před vším dobrým.
11. Když je Bůh v samém středu, všechno ostatní bude na svém pravém místě.
12. Modlitbou se učíme zakořenit v Bohu, najít v něm sílu a ochranu, což nám také
umožní, abychom se stali oporou pro druhé.
13. Bůh je jediným nevyčerpatelným zdrojem energie.
14. Láska se neprojevuje nejdříve tím, že něco pro někoho uděláme, ale tím, že s ním
jsme.
15. Poznání Boha nám dává opravdu poznat sebe sama. Člověk se může skutečně
poznat jedině v Božím světle.
16. Jen víra, láska a klanění nás mohou přivést do vztahu s Bohem.
17. Jedním z nejkrásnějších plodů modlitby je růst v lásce k bližním.
18. Jestliže je naše modlitba opravdová, přibližuje nás k Bohu, sjednocuje nás s ním
a dává nám poznat a sdílet nekonečnou lásku, kterou miluje každé své stvoření.
19. Tam, kde chybí modlitba, tam se zatvrzují srdce a láska chladne.
20. Budova modlitby musí mít základy v pokoře: čím víc se duše v modlitbě poníží,
tím výše ji Bůh povýší.
21. Bůh nám rád ukazuje svou lásku skrze přátelství a starostlivost někoho, koho nám
pošle do cesty.
22. Čím více bude Bůh ve středu našeho života, tím více budeme vše očekávat
jen od něj samého a o to více budou naše mezilidské vztahy vyváženější
a šťastnější.
23. Věrnost v modlitbě, i když občas prochází těžkostmi a zkouškami, nás postupně
přivádí k tomu, abychom v Bohu nalezli hluboký pokoj, jistotu a štěstí.
24. Když chybí smysl, bývá obvykle nahrazen smysly.
25. Láska působí tak mocně, že umí těžit ze všeho, z dobra i ze zla.
26. Ježíš po nás nežádá, abychom se dobře modlili, ale abychom se modlili neustále.
27. Bůh slyší jen modlitbu chudáka. Ne tu farizeje, který je spokojený sám se sebou
a se svými skutky. Ale celníkovu, která zůstává v povzdálí a bije se v prsa.
28. Nejdůležitější činnost během modlitby není ta naše, ale Boží.
29. Krása zapadajícího slunce nad širým mořem, elegantní hra veverek skákajících
z větve na větev, nádhera hvězdného nebe, to všechno jsou Boží slova, jimiž se
k nám Bůh obrací, abychom mu důvěřovali.
30. Přijetím a rozjímáním slov Písma v našem srdci přijímáme dar Boží přítomnosti
a lásky.
Myšlenky byly sestaveny na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži
ve spolupráci s Pastoračním domem Velehrad v Itálii.
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Pořad bohoslužeb v září - farnost Újezd
1. září : Sobota
Ferie, sv. Jiljí,
řeholníka
Sobotní památka PM
2. září : Neděle
22. neděle
v mezidobí

16.00 Lo.:
18.00 Új.:
7.00 Új.:
8.15 Sl.:
9.40 Új.:

11.30 Dr.:
3. září : Pondělí
Sv. Řehoře Velikého, 17.30 Új.:
papeže a učitele církve
18.30 Dr.:
4. září : Úterý
Ferie
5. září : Středa
Bl. Terezie z Kalkaty
6. září : Čtvrtek
Ferie
7. září : Pátek
Sv. Melichara
Grodeckého, kněze

17.30 Új.:
18.30 Sl.:
18.30 Dr.:
15.30 Új.:
18.30 Sl.:

První pátek v září
16.00 Lo.:
8. září : Sobota
Svátek Narození
Panny Marie

18.00 Új.:
18.00 Dr.:
7.00 Új.:

9. září : Neděle
23. neděle
v mezidobí
Pouť ve Vysokém Poli
(Panny Marie
"Vysocké")
Sv. Petra Klavera, kněze

8.15 Sl.:
9.40 Új.:

11.00 VP.:
10. září : Pondělí
Bl. Karla Spinoly,
kněze a mučedníka

17.30 Új.:

Za + Jiřího Mikuláška, + rodiče, sourozence,
švagra, stařečky, duše v očistci, ochranu Panny
Marie a Boží požehnání pro živou rodinu
Za farníky – večer chval
Za + Stanislava Zvončáka (výroční mše sv.)
Na poděkování Pánu Bohu za 70 let života
s prosbou a Boží ochranu do dalších let
Za živé i + členy včelařského spolku z Újezda,
Loučky Vysokého Pole a Drnovic u příležitosti
90. výročí založení spolku
Za + Františka Strušku k jeho nedožitým 90.
narozeninám,+dceru Marii a+rodiče z obou stran
Za zemřelé rodiče Kozubíkovy, 2 syny, dar
zdraví a Boží požehnání pro živé rodiny.
Za zemřelou Marii Smolkovu, 2 bratry, rodiče
Obadalovy, jejich rodiče, Davida Smolka, duše
v očistci a ochranu Panny Marie pro celou živou
rodinu
Za + Rodiče Stružkovy, Antonína Fojtíka,
prarodiče a živou rodinu
Za + rodiče Machů, vnuka, rodiče Kostkovy,
živou a + rodinu z obou stran
Za Jindřicha Strušku, + a živou rodinu
Za Marii a Františka Machů, rodiče Machů,
rodiče, zetě a pomoc Boží pro živou rodinu
Za + Františka Kozubíka, jeho bratra Miloslava,
rodiče Kozubíkovy, Jurčíkovy a + rodinu
Krpenskou
Mládežnická mše
Za zemřelou rodinu Barcuchovu, Smolkovu,
Libenskou a dar zdraví a Boží požehnání pro
živou rodinu
Za + Miroslava Zvončáka, bratra, švagrovou,
švagry, rodiče a dar zdraví pro živé rodiny
Za + Václava Zelenku, jeho + rodiče, rodiče
Kozubíkovy, syna Vladimíra a Aloise, živou
rodinu Kozubíkovu a Zelenkovu
Za + Vladimíra Kráčalíka, rodiče z obou stran,
jejich + děti, dar zdraví a Boží ochranu pro celou
živou rodinu
Za živé a + pětašedesátníky z Vysokého Pole
Za zemřelé rodiče Juřicovy, syna, rodiče
Pomykalovy a Boží požehnání pro živou rodinu
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11. září : Úterý
Ferie
12. září : Středa
Jména Panny Marie
13. září : Čtvrtek
Sv. Jana Zlatoústého,
biskupa a učitele
církve
14. září : Pátek
Svátek Povýšení
svatého Kříže
15. září : Sobota
Ploština :
Panny Marie
Bolestné

18.30 Dr.:

Za + Andělu a Františka Machů, + rodinu Machů
a Jakůbkovu, Boží požehnání pro živou rodinu

17.30 Új.:

Za Annu a Jiřího Šimákovy, Andělu Faldíkovu a
dar zdraví pro živou rodinu
Za + Karla Dubce, syna, ochranu Boží a dary
Ducha svatého pro živé rodiny a duše v očistci

18.30 Sl.:

18.30 Dr.:

Za + rodiče Tkadlecovy, jejich rodiče, rodinu
Hnaníčkovu, Františka Andre, duše v očistci a
Boží požehnání pro živou rodinu

15.30 Új.:

Za rodiče z obou stran, švagry, švagrovou,
synovce Mirka a ochranu Panny Marie pro živou
rodinu
Za živou a + rodinu Šenovskou, Plškovu,
Kozubíkovu, duše v očistci a pomoc Panny Marie
pro živé rodiny
Za + rodiče Martincovy, dceru Annu, jejího
manžela, rodiče Hovězákovy, 3 syny, manželky
Olgu a Ludmilu, pomoc Boží a ochranu Panny
Marie pro živé rodiny
Za + rodinu Zichovu, Běloňovu, Raškovu a oběti
Ploštiny
Za rodiče Zichovy, syny, živou a + rodinu
Za + Františka Pavelku, dvoje rodiče a Boží
požehnání pro živou rodinu Pavelkovu a Váňovu
Za + Dagmar Čvandovou, její sestru Stanislavu,
prarodiče Čvandovy a Benešovy, duše v očistci
a Boží požehnání pro živou rodinu
Za + rodiče Častulíkovy, jejich + rodiče, + rodinu
Zámečníkovu, Zvonkovu a duše v očistci

18.30 Sl.:

16.00 Lo.:

18.00 Pl.:
7.00 Új.:
8.15 Sl.:
16. září : Neděle
24. neděle
v mezidobí

9.40 Új.:

Sv. Ludmily, mučednice

11.00 Dr.:

AM

ŠF

AM
ČR
RZ
SJ

17. září : Pondělí
Sv. Kornélia a Cypriána,
mučedníků, Sv. Roberta
Bellarmína, biskupa
a učitele církve

17.30 Új.:

Za + rodiče Kozubíkovy, syna Petra a rodinu
Ďulíkovu

18. září : Úterý
Ferie

18.30 Dr.:

Za + Jiřího Hladníčka, Gabriela Šašinu, duše v
očistci, Boží požehnání pro živou rodinu
Za + rodiče Sucháčkovy, Chromíkovy, jejich +
děti, duše v očistci a Boží požehnání pro živou
rodinu
Za + manžela, rodiče z obou stran a Boží ochranu
pro živou rodinu

17.30 Új.:
19. září : Středa
Sv. Januária, biskupa
a mučedníka
20. září : Čtvrtek
Sv. Ondřeje, Pavla
a druhů, mučedníků

18.30 Sl.:

18.30 Dr.:

Za + Stanislava a Františka Strušku, Aloisii a
Josefa Tarabusovy, dar zdraví a Boží požehnání
pro živou rodinu
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SJ

ČR

15.30 Új.:
21. září : Pátek
Sv. Matouše,
apoštola a
evangelisty,646
22. září : Sobota

18.30 Sl.:

7.00 Új.:

8.15 Sl.:
9.40 Új.:
11.00 Dr.:
14.30 Lo.:

24. září : Pondělí
Ferie
b. zelená, 517,-,884
25. září : Úterý
Ferie

17.30 Új.:

17.30 Új.:

18.30 Sl.:

28. září : Pátek
Slavnost Sv.
VÁCLAVA,
MUČEDNÍKA,
hlavního patrona
českého národa
29. září : Sobota
Sv. Michaela, Gabriela
a Rafaela, archandělů

30. září : Neděle
26. neděle v mezidobí
Sv. Jeronýma, kněze
a učitele církve

Za + prarodiče Mikulů, Petrů, Kráčalíkovy,
Buriánkovy, dar zdraví, ochranu Panny Marie a
dary Ducha svatého pro živou rodinu
Za + Karla Mozgvu, tatínka, bratra, za + rodinu
Váňovu a Bělaškovu a dar zdraví pro živou
rodinu
Za + SM Emanuelu, Jana, Josefa, Annu a
Františka Machů, ochranu a pomoc Boží
Za živé a + Marie a Ludmily z Drnovic
Za + rodiče Novosádovy, dceru Marii, rodiče
Boráňovy a dar zdraví pro živou rodinu
Za + Františka Urubka, rodiče z obou stran, neteř
Marii, duše v očistci a ochranu Panny Marie pro
živé rodiny

ŠF
SV
AM
KM

OS

18.30 Dr.:

26. září : Středa
Sv. Kosmy
a Damiána, muč.

27. září : Čtvrtek
Sv. Vincence z Paula,
kněze

KA

Pouť za obnovu rodin na Velehradě

Sv. Mořice a druhů, m.

23. září : Neděle
25. neděle
v mezidobí
Sv. Pia z Pietrelciny,
kněze

Za živou a zemřelou rodinu Andrysovu a Jálovu a
duše v očistci
Za rodiče Váňovy, syna, dva zetě, snachu, jejich
rodiče, sourozence a Boží požehnání pro živou
rodinu

Za + rodiče Ambrůzovy, Vaňkovy, jejich + děti,
duše v očistci a Boží požehnání pro živou rodinu,
za 80 let života a 60 let společné cesty
v manželství
Za Karla a Aloisii Šustkovy, jejich + rodiče,
sourozence a dar zdraví pro živou rodinu

18.30 Dr.:

Za + rodiče Kořenkovy, jejich sourozence,
manžela, 2 bratry, švagrovou, duše v očistci a dar
zdraví pro živou rodinu

15.30 Új.:

Za + rodiče Lukášovy, syna, dceru, švagra, rodiče
Drgovy, + děti, dar zdraví a Boží požehnání pro
celou živou rodinu

17.00 Dr.:
18.30 Sl.:

AL
SJ

Za + rodiče Chmelovy, syna, dva zetě, vnučku,
vnuka, příbuzenstvo a duše v očistci

16.00 Lo.:

Za + rodiče Fojtů, syna Zdeňka, manželku a Boží
ochranu pro živou rodinu

7.00
8.15
9.40
11.00

Za občany Loučky ke cti sv. Václava
Za farníky
Za + Stanislava Hybla (výroční mše sv.)
Za + rodinu Tichou, Kysučanovu, Manišovu a
Boží požehnání pro živou rodinu

Új.:
Sl.:
Új.:
Dr.:

SJ
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SV
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Pořad bohoslužeb v září - farnost Horní Lhota
1. září: Sobota
1. sobota v září

11.00 HL

Svatba Veroniky Nášelové a Zdeňka Semeráda

17.30 HL

Za členy živého růžence ze Sehradic

9.00 HL

Na poděkování za 70 let života, za + rodiče
z obou stran, + bratra a sestru, za dar víry, zdraví,
pomoc a ochranu pro celou rodinu

10.30 DL

Za + Jaroslavu Pavlíčkovu, sourozence, rodiče
a za celou * a + rodinu

Sv. Řehoře Velikého,
papeže a učitele církve

18.00 SE

Za * a + farníky

4. září: Úterý

17.30 DL

Za + manžela, syna, vnuka a ochranu Panny
Marie pro * rodiny

6. září: Čtvrtek

16.00 HL

Za + Františka Žebráčka, rodiče z obou stran
s prosbou o dar zdraví a pomoc pro * rodiny

7. září: Pátek

16.00 HL

Na úmysl dárce

Památka sv. Melichara
Grodeckého, kněze a muč.

17.30 DL

Za + Bohumila Hubáčka, rodiče,
bratra a jeho manželku

8.00 DL

Za nenarozené děti

17.30 HL

Za + Zdeňku Kolaříkovu, Václava Kolaříka,
Josefa Vaněčku, požehnání a dar zdraví pro děti
s rodinami

9.00 HL

Za všechny oběti holokaustu z našeho národa,
jejich * příbuzné, za celý židovský národ,
aby poznal a přijal Ježíše jako Spasitele a došel
odpuštění hříchů

10.30 DL

Za + Marii a Josefa Petrášovy, Aloise Divoku,
jejich rodiče a sourozence a požehnání pro * rodinu

18.00 SE

Za + rodinu Novosadovu, Manduchovu,
Roubalíkovu, Váňovu a za duše v očistci

17.30 DL

Za seniory z obcí farnosti

2. září: Neděle
22. neděle
v mezidobí

3. září: Pondělí

5. září: Středa
Památka sv. Terezie
z Kalkaty, řeholnice

1. pátek v září
8. září: Sobota
Svátek Narození
Panny Marie

9. září: Neděle
23. neděle
v mezidobí

10. září: Pondělí
Bl. Karla Spinoly, kněze
a mučedníka

11. června: Úterý
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12. září: Středa
Jména Panny Marie
13. září: Čtvrtek

16.00 HL

Za + Marii a Františka Juránkovy, jejich rodiče, +
příbuzné, dar zdraví a požehnání pro * rodinu

14. září: Pátek
Svátek Povýšení
svatého Kříže

17.30 DL

Na poděkování za 25 let společného života
s prosbou o všechny milosti do dalších let

15. září: Sobota
Památka
Panny Marie Bolestné

8.00 DL

Na úmysl dárce

17.30 HL

Na poděkování za 80 let života s prosbou
o dar zdraví a milosti do dalších let

Sv. Jana Zlatoústého,
biskupa a učitele církve

16. září: Neděle
24. neděle
v mezidobí

9.00 HL

Za * a + farníky

10.30 DL

Za + Františka Kováře, rodiče Strnadovy,
Kovářovy, duše v očistci a požehnání pro * rodinu

17. září: Pondělí

17.00 SE

Mše svatá a mariánské večeřadlo (P. Jaroslav Stříž)

16.00 HL

Za + Vladimíra Petrůva, tetu, rodiče z obou
stran a požehnání pro celou * rodinu

17.30 DL

Za + Marii a Ottu Majzlíkovy a za * a + rodinu

18. září: Úterý
19. září: Středa
Památka sv. Januária,
biskupa a mučedníka

20. září: Čtvrtek
Památka sv. Ondřeje
a druhů, mučedníků

21. září: Pátek
Svátek sv. Matouše,
apoštola a evangelisty
22. září: Sobota
23. září: Neděle
25. neděle v mezidobí
24. září: Pondělí
25. září: Úterý
26. září: Středa
27. září: Čtvrtek
Sv. Vincence de Paul,
kněze
28. září: Pátek
Sv. Václava, muč.
Patrona čes. národa

9.00 HL
10.30 DL
18.00 SE

Pouť za obnovu rodin a za kněžská povolání
na Velehrad
Za + Václava a Annu Maňasovy, rodiče z obou
stran a ochranu pro * rodinu
Za * a + farníky
Za + Josefa Čechmánka, rodiče z obou stran,
pomoc pro * rodiny

16.00 HL

Za + Ottu Lysého, jeho rodiče a za celou * rodinu

16.00 HL

Za + Josefa Vojáčka (1. výročí) a za * a + rodinu
Vojáčkovu
Za + Jaroslava Strnada, jeho rodiče, duše
v očistci a požehnání pro * rodinu

17.30 DL
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29. září: Sobota
Sv. Michaela, Gabriela
a Rafaela, archandělů

17.30 HL

9.00 HL
30. září: Neděle
26. neděle
v mezidobí

10.30 DL

Na poděkování za 40 let společného života
s prosbou o pomoc a ochranu do dalších let
i pro celou * rodinu
Za + Václava Kolaříka, jeho manželku, dvoje
rodiče, za duše v očistci a požehnání pro * rodiny
Za + rodiče Martincovy, syna Miroslava, jeho
manželku, dceru Ludmilu, manžela, syna Milana
a ochranu a pomoc pro * rodinu

Zprávy a informace
Medové odpoledne. V neděli 2. září oslaví včelařský spolek v Újezdě 90. výročí
založení. Dopoledne v 9.40 – mše svatá, po ní zasazení lípy. Odpoledne v 13.30 hodin
začíná medové odpoledne v místním kinosále. Podrobnosti na plakátech a webových
stránkách farnosti. Srdečně zvou včelaři obcí Újezd, Drnovice, Loučka a Vysoké Pole.
Pouť k Panně Marii Vysocké. V neděli 9. září se bude konat tradiční mariánská pouť
ve Vysokém Poli. Mše svatá u kapličky začne v 11.00 hodin.
Děkanátní pouť za obnovu rodin a nová kněžská povolání:

Otec arcibiskup nás zve na pouť
za obnovu rodin
a nová kněžská povolání
v sobotu 22. září 2018 v 15.00 hodin
na Velehrad
15.00

Rozjímavý růženec - farnost
Luhačovice
Adorace - farnost Štítná nad Vláří
Mše svatá – farnost Vlachovice

16.00
17.00
@ @ @

SKUPINY

ÚKLIDU

kostelů újezdské farnosti v září 2018
_____________________________________________________

Dat. : Újezd :
Drnovice : Slopné :
___________________________________

1.9.:
8.9.:
15.9.:
22.9.:
29.9.:

8.
9.
10.
11.
12.

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

OSMISMĚRKA
„Vděčnost je pamětí…(viz osmisměrka)“
Jean – Baptiste Massieu
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ATÉNY, BERLÍN, BERN, BRATISLAVA, BUDAPEŠŤ, LIMA,
LISABON, LONDÝN, LUBLAŇ, MADRID, MOSKVA, OSLO,
PAŘÍŽ, PRAHA, ŘÍM, VARŠAVA, VÍDEŇ, ZÁHŘEB
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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