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POSVĚCENÍ CHRÁMU
V měsíci říjnu některé farnosti slaví tak zvané
„císařské hody“. Jedná se o výroční slavnost posvěcení
kostela, jehož datum posvěcení není znám. Tyto
kostely vesměs s dlouhou historií a často gotická nebo
barokní stavba s bohatou vnitřní výzdobou byly
posvěceny, avšak doklad o tom se nezachoval.
V některých těchto kostelích se zachovaly konsekrační
tabulky umístěné na bočních zdech kostela.
U některých kostelů ani tyto tabulky nejsou (mazala se
pouze zeď na označeném místě, ale označení bylo
překryto malbou). Ne všechny kostely však byly
po dostavění řádně posvěceny biskupem, což se nazývá
konsekrace. Pokud byl kostel uveden do užívání pouze
požehnáním a slavením mše svaté, říká se benedikce
a kostel byl benedikován.
Výročí posvěcení chrámu, neboli „posvícení“ bylo
slaveno ve farnostech, lidé se navštěvovali. Jednalo se vlastně o jakousi druhou pouť – ta
první byla v den svátku světce, nebo v den kdy se světil „svátek Páně“‚ např. Povýšení sv.
Kříže, Obětování Páně, Zjevení Páně, Proměnění Páně, Božího Těla…) Tento významný
den pro farnost se nazývá „patrocinium“. Druhý svátek – posvícení, lidově také „hody“.
Císař František Josef II. chtěl nějakým způsobem sjednotit oslavy v celé zemi, a proto
roku 1787 vydal nařízení, kterým lidu nařídil slavit posvícení v jeden čas. Termín stanovil
na neděli po svátku svatého Václava. V církevním kalendáři je tento svátek Posvěcení
kostela, jehož datum vlastního svěcení není znám, na 25. října s tím, že tuto slavnost je
možné přenést na neděli před slavností Všech svatých.
V našich farnostech slavíme slavnost Posvěcení kostela u kostelů filiálních (Drnovice
21.07.; Slopné 14.07.; Dolní Lhota 08.11.). Olomoucká katedrála slavní s celou diecézí
den posvěcení 30.06. Ve farních kostelích (Újezda a Horní Lhota datum posvěcení není
známo, nebo byly pouze benedikované, slavíme je v neděli před Všemi svatými. Původ
tradice Posvěcení chrámu sahá až do Starého zákona (srov. 1 Mak. 4,58 n; Jan 10,22)
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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: Bude vyhlášen později
Úmysl misijní: Poslání zasvěcených osob: Aby u mužů a žen zasvěcených Bohu vzplálo
misijní nadšení a byli nablízku chudým, vyhnancům a těm, kdo jsou umlčeni a nemají
slovo.
Úmysl národní: Za takové poznání Pána Ježíše, které nám umožní plně se na něj spoléhat
(srv. Žl 23/22).
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 září 2018 přijali:
Eliáš Masař

Dolní Lhota

Svou společnou cestu před Božím oltářem začali v září 2018:
Zdeněk Semerád
Veronika Nášelová

Slavičín
Horní Lhota

V měsíci září 2018 odešli na věčnost a byli pohřbeni:
12. září
Františka Drgová
Újezd 348

90 let

25. září
Vlasta Machů
Slopné – DD Loučka

80 let

20. září
Božena Machů
Vysoké Pole 195

84 let

27. září
Jolana Polomíková
Újezd – DD Loučka

84 let
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GODZONE
(periodické okénko pro mladé)
Akce na měsíc říjen
6. říjen
19. října
26. říjen

Chvály Valašské Klobouky (18.30)
Mše pro mládež Nedašov (20.00)
GO EXTREME Pozlovice

Co se stalo v září?
Mládežnická mše sv v Újezdě
Dne 8.9. se u nás ve farnosti konala mše
svatá pro mladé. Téma bylo: Dovol Pánu,
aby se skrze tebe oslavil. Po mši jsme se
sešli na táborák. Celý večer jsem si moc
užila. Mši sloužil P. Martinka, který měl
krásné kázání na dané téma. Jsem ráda, že
na mládežnickou mši a táborák došly i děti,
aby tak zahájily nastávající školní rok. Byly
nám zpestřením a Otec jim také věnoval
část kázání, udělal jim ho interaktivnější
a tím je určitě oslovil. Dětem i mládeži se
jistě líbil i táborák, u kterého si užily hodně
zábavy. Celkově se mi tato akce líbila, jsem
ráda, že se nám podařilo po delší době
nějakou akci zorganizovat a doufám, že se
podobné akce budou konat i v budoucnu.
Lucie Machů

Svatí z kalendáře
sv. Wolfgang
postavení:

31. října
biskup

Narodil se kolem roku 924 u Reutlingenu ve Švábsku v Německu. Byl synem hraběte
z Pfullingen a Gertrudy z Veringen, kteří jsou řazeni mezi zchudlou šlechtu, ale
Wolfgangovi zajistili vysoké vzdělání. Jeho prvním učitelem byl kněz, který se mu
věnoval coby přítel rodiny a žasl nad jeho talentem i pokroky v duchovním životě.
Potom za studiem odešel na ostrov Bádenského jezera do Reichenau. Zde se jeho
přítelem stal Jindřich Babenberský, pozdější trevírský arcibiskup. Díky jemu se dostal
do školy založené jeho bratrem ve Würzburgu. Jeho úspěchy zde vyvolávaly žárlivost,
a proto odešel.
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V roce 956 jej Jindřich, již jako trevírský arcibiskup,
povolal za ředitele dómské školy a děkana kapituly
v Trevíru.
Na arcibiskupovo doporučení ho císař Ota I. vzal r.
964 do svých služeb a v Kolíně mu nabídl lákavou
kariéru, ale ta neodpovídala Wolfgangově mnišskému
zaměření. Proto v následujícím roce toto místo zaměnil
za klášter v Einsiedelnu ve Švýcarsku.
Augsburský biskup Ulrich mu v r. 970 udělil kněžské
svěcení. Wolfgang další rok odešel jako misionář
do Uher. Pasovský biskup Pilgrim, pod nějž území
spadalo, ho s podezřívavostí předvolal. Když si prověřil
jeho schopnosti a poznal jeho ctnosti, navrhl jej císaři
za kandidáta na uvolněný biskupský stolec
v Regensburgu i přesto, že Wolfgang, nejspíš z pokory,
zprvu nechtěl souhlasit. V roce 973 však
od salcburského arcibiskupa přijal biskupské svěcení
a nastoupil na stolec v Regensburgu.
Wolfgangovou první starostí bylo zjištění situací v klášterech, které pod jeho
vedení spadaly a začal s jejich reformou, včetně vytvoření opatství, aby kláštery měly
své vlastní představené. Zároveň mu šlo i o obnovu a pozvednutí diecézní pastorace.
Dalším velmi významným krokem bylo ustanovení pražského biskupství. Během
prvního roku po nástupu do úřadu Wolfgang připravil potřebný dokument o založení
nové diecéze, vše potřebné projednal s císařem Otou I. i českým panovníkem
Boleslavem II. Němcům, kterým se jeho krok nelíbil, řekl, že rád sebe i co má obětuje
za posílení církve v Čechách. Téhož roku dosáhl v Římě potvrzení pražské diecéze.
Někteří mu zazlívali hospodářské ztráty, které souvisely s osamostatněním území
Čech.
Wolfgang hledal co nejúčinnější způsoby evangelizace. Sám žil jako mnich, ať šlo
o oděv, dodržování jistých pravidel, asketický život i postoj v srdci. Měl velké
porozumění pro potřeby věřících a praktický život. Skrze vizitace ve farnostech snažil
se všem být blízký a tak je snadněji přibližovat k Bohu. Záleželo mu na školství,
angažoval se za dobrou výchovu i vzdělání mládeže. Na srdci měl také pomoc
chudým. V roce 987 pro ně otevřel sýpky a dbal na spravedlivé rozdělování obilí,
jelikož neúroda zapříčinila hlad a drahotu. Mezi množstvím legendárních příběhů
o dobrém srdci Wolfgangově je i o dopadení zloděje, který na biskupství ukradl
záclonu. Sloužící ho předvedli před biskupa, žádajíce jeho potrestání. Pro Wolfganga
bylo nejdůležitějším, že dopadený se pro krádež rozhodl kvůli velké nouzi a tak ho
místo trestu obdaroval.
Zemřel při cestě k salcburskému arcibiskupovi na poradu. U obce Pupping poblíž
Lince v Horním Rakousku jej zachvátila horečka a pocítil, že nastává konec jeho
pozemského života. Nechal se proto přenést do nejbližšího chrámu. Byl jím v této
obci kostel sv. Otmara, z nějž měl v mystickém zážitku v době povolání na biskupský
stolec předpovězeno, že po 22 letech bude povolán na věčnost. To se splnilo u jeho
oltáře, kde ještě přijal svátosti na cestu a pak v kajícím ulehnutí na tvář, jako při
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prostraci za svého svěcení, odevzdal Pánu svou duši. Předtím jeho nejbližší doprovod
chtěl bránit ostatním lidem ve vstupu do kostela, v němž umíral biskup. Ten však řekl:
„Nechte otevřeno, ať vstoupí, kdo chce. Nestydím se zemřít, hanbou je pouze hřích,
nikoli smrt.“
Pohřben byl v Regensburgu. Ke kanonickému schválení Wolfgangovy úcty došlo
v říjnu 1052 papežem Lvem IX. při přenesení jeho ostatků do nové krypty chrámu
sv. Emeráma.
K většímu rozšíření jeho úcty začalo docházet až ve 14. století. Při oslavě 900 let
od ustanovení pražské diecéze v roce 1873, část relikvií (dvě kosti) sv. Wolfganga
obdržela pražská katedrála.

Duchovní injekce
„Hluchota a němota“ se občas týká každého z nás
Ježíš vzal hluchoněmého stranou od zástupu, vložil mu prsty do uší, dotkl se slinou
jeho jazyka, vzhlédl s povzdechem k nebi a řekl: „Effatha!“, to znamená: „Otevři se!“
A hned se mu otevřel sluch, rozvázal se mu jazyk a mluvil správně…“ (srov. Mk 7,3335)
Komunikovat s druhými lidmi se dá různými způsoby. Nezastupitelný je při tom
jak sluch, tak i hlas. Nestačí, když druhého člověka pouze vidíme. Můžeme si o něm
na základě prvotního dojmu udělat nějaký úsudek, ten ale nemusí být pravdivý.
Teprve když ho slyšíme, když se s ním dáme do hovoru, můžeme druhého lépe
poznat. Slovy projevujeme svůj vztah k druhému člověku.
Druhé můžeme povzbuzovat nejen slovy, ale také nasloucháním. Naslouchání je
často důležitější než slova. Mnohdy druhý člověk nepotřebuje nic víc, než abychom
s ním jen byli a naslouchali mu. Takové pobývání s ním a naslouchání je pro něho
mnohdy cennější než třeba nějaká materiální pomoc nebo rady, byť dobře míněné.
Hluchota a němota tak nejsou jen nemoci fyzické. Možná jsme němí tak, že
druhému neřekneme nic moc pozitivního, ani co pro nás znamená, ani že ho máme
rádi a že s námi může počítat. Nebo jsme pohrouženi do svého světa, že ani
neslyšíme, že druhý je v nouzi a volá o pomoc.
Naštěstí můžeme prosit Ježíše o uzdravení, aby nám otvíral naše uši a rozvazoval
jazyk pro Boha i pro druhé lidi. Abychom druhým s láskou uměli sdělovat pravdu, co
je v nich dobrého a jedinečného. A hlavně jim připomínat, že Bůh je dobrý.

Citát měsíce
Almužna dávaná chudým je jako zrno vložené do země.
sv. Augustin
Připravili Animátoři farností Újezd a Horní Lhota
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Dopisy slavným osobnostem
Albino Luciani – Jan Pavel I.
(17. října 1912 – 28. září 1978)
Radost vyvěrá z lásky
– sv. Terezie z Lisieux
Sv. Terezie z Lisieux
(1873 – 1897), karmelitka.
Známý spis „Dějiny duše“ je
její autobiografií.
Milá malá Terezie,
V sedmnácti
letech
jsem
poprvé četl Tvůj životopis, který
jsi nazvala „Dějinami malé
květinky“. Já bych ho spíš nazval
„Dějinami pevné oceli“, protože
z každé řádky promlouvá silná
vůle, pevná odhodlanost a mužná
statečnost. Od chvíle, kdy sis
zvolila
cestu
naprostého
sebeobětování Bohu, nic Tě na ní nezastavilo. Ani vnější ani vnitřní překážky a
potíže.
Vzpomněl jsem si na to, když mě jednou lékař poslal do nemocnice. Tehdy ještě
neexistoval penicilin ani antibiotika. Pacient musel víceméně počítat se smrtí.
Také mne se zmocnil strach, ale zastyděl jsem se, když jsem si uvědomil, že
Terezie ve svých 23 letech, kdy se těšila plnému zdraví a životnímu elánu, dostala
chrlení krve. Nezalekla se této zákeřné choroby, spíš ji radostně přivítala jako
příležitost k větším obětem. Vymohla si dokonce povolení, aby i v nemoci mohla
pokračovat a dokončit půst o chlebě a vodě. A ty se třeseš? To jsi kněz? Vzchop se
a nebuď slaboch!
Když znovu pročítám Tvou knihu u příležitosti stého výročí Tvého narození
(1873), jsem ještě více ohromen, jak jsi dovedla milovat Boha a lidi. Sv. Augustin
napsal: „K Bohu se nepřibližujme kroky, ale láskou.“ Tys také nazvala svou cestu
k Bohu „cestou lásky“. Kristus řekl: „Nikdo nepřichází k Otci, nepřipoutá-li ho
můj Otec.“ Podle těchto slov cítila ses „malým bezmocným neopeřeným ptáčetem,
k němuž přiletěl orel – Bůh, aby je vynesl do výše na svých křídlech“. Milost Boží
nazvalas „výtahem“, který nás rychle a bez námahy dopraví k Bohu. Cítila ses
„příliš malá a slabá, abys mohla sama vystupovat po příkrém schodišti
dokonalosti“.
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A přece se ani u Tebe tento „výstup“ neobešel bez těžkostí. V posledních
měsících života se Ti v duši náhle zatemnilo, že jsi neviděla už nic z toho, co Ti
dřív bylo jasné. „Víra už není závoj, ale zeď,“ napsala jsi. Tělesné bolesti
vystoupily natolik, že jsi doznala: „Kdybych neměla víru, vzala bych si život.“
Tvá oddanost Bohu v závrati utrpení se tím jen vzmáhala. „Mou cestou je
oddanost dítěte, které bez bázně usíná v náručí Otcově.“ Tvé poslední slovo bylo:
„Můj Bože, miluji Tě.“
Nabídla ses Bohu jako oběť lásky. To vše Ti však nebránilo, aby ses
neradovala z krásných a dobrých věcí světa. Před svou poslední nemocí jsi ráda
malovala, psala básně a drobné divadelní scénky a svůj herecký talent jsi
najednou uplatnila na jevišti. Když se Ti v nemoci ulevilo, prosilas
o čokoládový zákusek. Když jsi někdy při rozjímání únavou usnula, neupadalas do
malomyslnosti pro svou nedokonalost. „Děti se líbí matce, i když spí.“
Lásku k bližnímu projevovalas konáním drobných a všedních služeb především
těm sestrám, za jejichž méně sympatickou tváří jsi viděla tvář Kristovu. A dělalas
to všecko tak nenápadně a samozřejmě, že představená o Tobě napsala: „Jako se
dovede ponořit do Boha při modlitbě i při práci, stejně tak dovede žertovat a
vtipkovat při rekreaci, že nás všechny rozesměje.“
Láska k Bohu vyžaduje pevné odvahy, která se musí častěji obnovovat. Tvůj
krajan, maršál Foch, telegrafoval za bitvy na Marně: „Střed armády povoluje,
levé křídlo se probíjí k ústupu, ale já přece útočím.“ Trochu bojovnosti a chuti
riskovat neuškodí ani v lásce k Bohu. Ne nadarmo jsi považovala Janu z Arku
za svou „sestru ve zbroji.“ Kristu se líbí naše skutky, vycházejí-li z milujícího
srdce. Kristu se nelíbily půstem vyhublé tváře farizeů, protože srdcem byly daleko
od Boha. „Láska nesmí spočívat v citech, ale v činech. Bůh nepotřebuje naše
skutky, ale naši lásku!“ To jsi výborně napsala.
Současně s Bohem můžeme milovat mnoho jiných věcí, ale pod podmínkou, že
je nebudeme milovat proti Bohu, či stejně jako Boha, nebo víc než Boha. Jinými
slovy – láska k Bohu nevylučuje jinou lásku, ale musí mít před ní přednost. Aspoň
podle stupnice hodnot. Jakub se zamiloval do Rachel. Sedm roků se o ni ucházel
a Písmo praví, že mu to připadalo „jako několik dní“.
A Bůh proti tomu nic nenamítal. Naopak! Schvaloval to a pokropil svěcenou
vodou. Někteří moralisté by rádi posvětili tzv. „novou sexuální morálku“. Chtějíli však křesťané předejít zmatku a rozkladu, ať pozorně naslouchají učitelskému
úřadu církve, který za přispění Ducha sv. dbá, aby neporušené Kristova učení
dalo se vhodně uplatnit i v dnešní době.
Hledat Kristovu tvář ve tváři bližního je zárukou, že to s láskou k bližnímu
myslíme vážně, že se neohlížíme na antipatie a různost názorů a nesklouzneme
na pouhou lidumilnost. Kdo miluje Boha opravdově, nemůže nemilovat lidi, kteří
náleží do Boží rodiny. I když jsou protivní, zlí a nudní, láska si je dovede
proměnit. Láska má často cenu rozbouřených vln, abych zachránil tonoucího. Ale
často jsem byl požádán, abych někomu něco půjčil, napsal dopis nebo poradil.
Nikdy jsem nepotkal vzteklého psa, ale často mne napadaly mouchy
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a komáři. Nikdy jsem nebyl pronásledován a bit, ale často jsem byl rušen křikem
z ulice, naplno zapnutým rádiem, ba i mlaskáním při společném jídle.
Nerozčilovat se, mít pochopení a udržet si klid a úsměv za takové situace,
znamená milovat bližního bez velkých slov, opravdově a upřímně. Takovou láskou
vynikal Kristus. Jak jen byl trpělivý, když se dohadovali apoštolové. Stále
připravený někoho povzbudit a pochválit. „Nenašel jsem takovou víru v Izraeli,“
řekl setníkovi a ženě kananejské. A apoštolům: „Vytrvali jste se mnou v mých
zkouškách.“ Hájil hříšníky jako Zachea, cizoložnou ženu, Máři Magdalénu.
Dovedl se vžít do jejich situace, trpět s nimi. Následovala jsi Kristův příklad
v Lisieux, my ho musíme následovat ve světě.
Carnegie vypráví, jak jistá žena připravila svému muži a dětem prostřený stůl
ozdobený květinami, ale na každém talíři byla jen hrstka sena. „Dnes máme
seno?“ Hned vám přinesu jídlo. Nejdříve vám však něco povím. Léta vařím
a snažím se, aby jídlo nebylo jednotvárné. Jednou je rýže, podruhé hovězí se
zeleninou, jindy pečeně na rožni. To nám to chutná! Jsi výtečná kuchařka! Taková
slova jsem od vás nikdy neslyšela. Uvažte, že nejsem přece z kamene a že se nedá
pracovat bez slova uznání a povzbuzení. Jen tak pro „krásné oči“.
Ke křesťanské lásce náleží radost. O tom už zpívali andělé v Betlémě. Radost
je podstatou evangelia, radostné zvěsti. Sv. Terezie z Avily soudila: „Smutný svatý
je opravdu smutný svatý.“ A Dominik Savio: „Staňme se svatými s radostí.“
Radost se stává projevem lásky, rozdáváme-li ji. Uměla jsi ji výtečně rozdávat
ve chvílích rekreace na Karmelu v Lisieux.
Podle legendy zemřel náhle jistý Ir a objevil se před soudem Božím. Srdce se
mu sevřelo, když pomyslil, že bilance jeho života je značně hubená. Postavil se
před Krista do řady a poslouchal, jak probíhá soudní řízení. Kristus nahlédl
do tlusté knihy a povídá prvnímu: „Měl jsem hlad a dals mi najíst. Výborně! Běž
do nebe! Druhému: „Měl jsem žízeň a dals mi napít.“ Třetímu: „Byl jsem v žaláři
a navštívils mě.“ A tak to pokračovalo. Pokaždé, když někdo odcházel do nebe. Iru
bylo stále úzkostněji. Nedal nikomu ani jíst, ani pít, nenavštívil žádného
nemocného. Konečně přišla řada na něho. Celý se chvěl, když viděl, jak Kristus
otvírá knihu jeho života. Ale Kristus pozvedl oči a říká mu: „Moc toho tu napsáno
není, ale přeci tu něco je. Byl jsem smutný, skleslý a tys přišel a vyprávěl jsi mi
veselé příběhy, abys mě rozesmál a pozvedl mou náladu. Tak jdi do nebe!“
Je to jen vtipná legenda, ale dobře postihuje, že nemáme opomíjet
a podceňovat žádný způsob lásky k bližnímu.
Terezie, Tvá láska k Bohu (a pro Boha k bližnímu) byla opravdu Boha
důstojná. Naše láska se ji musí podobat. Kéž je to tedy plamen lásky, který
rozžehne všecko, co je v nás veliké a čisté a odstraní a spálí všecko, co je v nás
nízké a vzpurné.
Připravil Mgr. Václav Ulrich
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Druhá hornolhotská farní pouť v roce 2018
Milí bratři a sestry,
opět se chci s vámi podělit o své zážitky a postřehy z již avizované druhé farní
pouti, tentokrát na Turzovku.
Manželé Jožka a Jiřinka Šenovští jako vždy nenechali nic náhodě. Celou trasu
předem projeli, vše perfektně promysleli a naplánovali, za což jim patří naše velké
poděkování. Místní autobus byl opět plně vytížen. Cesta byla pro řidiče náročná,
hlavně pak ve finálním úseku naší trasy, ale ten byl vskutku výborný a zvládl ji
bravurně.
V úterý 14. srpna jsme vyjeli za pěkného počasí, a někteří z nás úplně poprvé,
na toto poutní místo. Cestou nechyběl radostný růženec a mariánské písně,
kterými jsme si vyprošovali pro naši pouť pomoc a ochranu Panny Marie. Byla
však také dána možnost povyprávět si se svými sousedy a posilnit se zásobami
jídla z domova.
Po náročném výjezdu do strmého
kopce
jsme
se
ocitli
před
monumentálním kostelem Panny
Marie, Matky Církve.
Naše první kroky však směřovaly
nejdříve ke kapli Panny Marie
na Živčáku, kde jsme procházeli
cestičkou kolem léčivých pramenů, ze
kterých jsme se při cestě nazpět
napili, a také nabrali vodu pro sebe
a své nejbližší.
Odtud jsme se vrátili zpět do nového kostela, který se stavil
7 let a slavnostně byl vysvěcen 4. října 2015. V 11 hodin sloužil Otec Jiří
společně se dvěma dalšími kněžími poutní mši svatou za nás poutníky, ale také za
celou naši farnost.
Už jsme si odvykli, proto jsem již
více
vnímala
při
společných
modlitbách bariéru cizího jazyka. Po
mši svaté jsme se přesunuli do kaple
svatého Josefa, která je součástí
kostela, kde jsme se společně
pomodlili
Korunku
k Božímu
milosrdenství za naši farnost, za své
osobní prosby, ale také za klidné
soužití s bratry Slováky.
Po společně prožitých modlitbách
jsme sjeli do vesnice Korňa, kde jsme
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se zastavili a pomodlili v místím kostele Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, který je
moc pěkný. Stavil se v letech 1990 – 1994 a 18. června byl slavnostně vysvěcen.
Odtud jsme přejeli do Velkých Karlovic na oběd, a také jsme zde navštívili
dřevěný barokní kostel Panny Marie Sněžné, který byl založen v roce 1754
Františkem,
hrabětem
ze Žerotína. Od roku 1958
je chráněn jako kulturní
památka České republiky.
Ještě jsme měli další
plány, ale ty snad vyjdou
příště. Takže jsme se
vydali na cestu domů
naplněnou
zpěvem
mariánských písní, ale také
sdílením osobních zážitků
z cest.
V závěru bych chtěla
poděkovat za organizaci
otci Jiřímu, manželům Šenovským, a také panu řidiči za odvahu. Kéž tyto poutě
přináší naší farnosti „užitek“.
A již nyní se těšíme na další.
Mgr. Eva Řeháková

I my můžeme konat nemožné!
Když Ježíš uviděl, jak k němu přichází velký
zástup, řekl apoštolům: „Kde nakoupíme chleba,
aby se ti lidé najedli?“ Jeden z učedníků mu řekl:
„Je tu jeden chlapec, ten má pět ječných chlebů
a dvě ryby. Ale co je to pro tolik lidí?“ Ježíš řekl:
„Postarejte se, ať se lidé posadí!“ Posadili se
tedy, mužů bylo asi pět tisíc. Potom Ježíš vzal
chleby, vzdal díky a rozdělil je sedícím; stejně
i ryby, kolik kdo chtěl. Jan 6,5.8-11
Důležitá na příběhu „zázračného rozmnožení
chlebů“ je skutečnost, že tento zázrak neučinil Ježíš bez přičinění lidí. Kdosi
z davu – nějaký chlapec – nabídl Ježíšovi to málo, co měl pro jen sebe. Pět placek
a dvě ryby. Bylo to neskutečně málo pro celý ten dav. Ten chlapec to ale odevzdal
Ježíšovi do rukou, který z toho pak nasytil velký zástup.
I nám se někdy může zdát, že sami toho máme málo („sám mám málo“).
Můžeme se cítit, že oproti druhým máme málo financí, nebo schopností, času,
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šarmu, odvahy, suverenity, výřečnosti, potřebných vlastností… Pomáhat tak není
luxus pro nás.
Navíc se nám může někdy zdát, že vzhledem k obrovskému zlu ve světě není
naše „málo“ stejně k ničemu, že nic
nezměníme.
Opak je ale pravdou. Každý
z nás může hledat a objevovat to,
čím jsme od Boha vystrojeni, jaké
schopnosti, talenty a hřivny jsme
dostali do vínku. A to pak můžeme
nabízet
a odevzdávat Ježíšovi do rukou s
otázkou, jak můžeme být prospěšní
a potřební v našem nejbližším okolí
a prostředí. A pak už nezbývá, než
se s odvahou pustit do díla,
například:
Pustit v autobuse někoho sednout a usmát se na něj.
Věnovat chvíli času svému dítěti / partnerovi / rodičům / prarodičům …
Naslouchat chvíli někomu, kdo to zrovna potřebuje.
Polknout zahořklé, ukřivděné, či zraňující slovo.
Nezapojit se do pomlouvání.
Pomoci někomu potřebnému drobnou pomocí / finančním příspěvkem.
Plnit si své povinnosti v práci / ve škole / doma.
Zapojit se do nějaké dobrovolnické práce.
Zapojit se do společenské, či politické činnosti.
A tak dále…
Každý máme jiné vybavení, jiné poslání, jiné výzvy. A pokud nic nezkusíme,
nezjistíme, co pro nás je a co ne. A vtip je také v tom, že pokud si třeba 1 milion
lidí řekne: „Já sice nic velkého nezmůžu, ale můžu začít s něčím malým“, tak tu
najednou máme 1 milion „maličkostí“, které přetvářejí společnost a samozřejmě
i nás samé.
Ptejme se Boha, odevzdávejme se mu do rukou, vyjděme a jednejme…
Převzato z www.vira.cz

Růženec je mocná zbraň: 15 citátů, které to potvrzují...
Žijeme ve zvláštních časech. Nedokážeme jmenovat to ohromující množství krizí,
které naplňují svět. Mnohé z nich, bohužel, smete záplava zla a lidé v nich podléhají
narůstající úzkosti, zastrašování a odrazování. V žádném případě však nesmíme
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podlehnout pokušení ustoupit tomuto zlu, ať by bylo toto pokušení jakkoli lákavé.
Musíme se modlit a postit s živou vírou a pevnou důvěrou - a nad to není lepšího
prostředku, jako je modlitba růžence.
Ani v dnešní době se nemusíme bát. Stejně jako naši předchůdci ve víře, i my se
musíme opět vrátit k růženci a prosit Pannu Marii, aby nám přišla na pomoc...
Ať nás těchto 15 citátů papežů a svatých povzbudí modlit se tuto mocnou modlitbu:
1. „Růženec
je
„zbraní"' pro
současnou dobu.“ (sv. otec Pio)
2. „Dejte mi armádu, modlící se
růženec, a já dobudu svět.“
(bl. papež Pius IX)
3. „Nejmocnější
modlitbou
je
modlitba růžence.“ (sv. František
Saleský)
4. „Někteří lidé jsou tak hloupí, že si
myslí, že přežijí život bez pomoci
Matky Boží. Milujte Pannu Marii
a modlete se růženec, protože její růženec je zbraní proti zlu v dnešním světě.
Všechny milosti, které nám dává Bůh, k nám proudí skrze Svatou Matku Boží."
(sv. otec Pio)
5. „Přicházejte k Panně Marii. Milujte ji! Neustále se modlete růženec. Modlete se
ho dobře. Modlete se ho tak často, jak jen můžete! Buďte lidmi modlitby. Ať vás
nikdy neunaví modlit se, to je naprosto nezbytné. Modlitba rozechvívá srdce
našeho Boha a získává všechny potřebné milosti!“ (sv. otec Pio)
6. „Posvátný růženec je mocná zbraň. Modlete se ho s upřímnou důvěrou a budete
žasnout nad výsledky.“ (sv. Josemaría Escrivá)
7. „Modlete se růženec. Ať je požehnáno vytrvalé opakování 'Zdravasů', které
očišťuje neustále opakování vašich hříchů!“ (sv. Josemaría Escrivá)
8. „Těm, kteří používají svou inteligenci a vzdělanost jako svou zbraň, přináší
modlitba růžence největší užitek. Tento jasně monotónní způsob úpěnlivé prosby
k Panně Marii, jako prosby dětí ke své Matce, zničí každé semínko domýšlivosti
a pýchy v člověku.“ (sv. Josemaría Escrivá)
9. „Stále odkládáte růženec na později, nakonec se ho nepomodlím vůbec, protože
usínáte. Pokud to jinak nejde, modlete se ho i na ulici, aniž by si to někdo všiml.
Navíc vám to pomůže být v Boží blízkosti.“ (sv. Josemaría Escrivá)
10. „Růženec je mocná zbraň, která zahání zlé duchy na útěk a chrání člověka před
hříchem... Pokud toužíte mít klid v srdci, ve svých domovech a ve své zemi,
modlete se společně každý večer růženec. Nevynechejte jediný den a modlete se
ho bez ohledu na to, kolik máte starostí nebo práce.“ (papež Pius XI)
11. „Růženec je knihou pro slepé, jejímž prostřednictvím vidí a rozehrávají
nejvelkolepější drama lásky, jakou kdy svět poznal; je to kniha pro jednoduché,
která je uvádí do tajemství a poznání mnohem přesvědčivějšími, než je
vzdělanost druhých lidí; je to kniha pro starší lidi, jejichž oči se už zavírají před
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12.

13.
14.

15.

stíny tohoto světa a otevírají se pro podstatu toho příštího. Síla a moc růžence se
nedá popsat.“ (arcibiskup Fulton Sheen)
„Růženec je nejúžasnější formou modlitby a nejúčinnějším prostředkem dosažení
věčného života. Je lékem na všechny naše hříchy, je zdrojem každého našeho
požehnání. Není dokonalejší modlitby.“ (papež Lev XIII)
„Člověk nedokáže žít neustále v hříchu a zároveň se stále modlit růženec; buď
se vzdá hříchu nebo růžence.“ (biskup Hugh Doyle)
„Nejsvětější Panna dává modlitbu v těchto posledních časech, které žijeme,
takovou účinnost, že neexistuje problém tak těžký, ať světský nebo duchovní,
osobní nebo rodinný..., který by se nedal vyřešit pomocí růžence. Říkám vám, že
neexistuje takový náročný problém, který bychom nevyřešili modlitbou
posvátného růžence." (sestra Lucia dos Santos z Fatimy)
„Tento příklad nám pomůže pochopit účinnost růžence. Pamatujete si na příběh
Davida, jenž přemohl Goliáše. Jaké kroky tento mladý Izraelita podnikl, aby
překonal obra? Trefil ho doprostřed čela kamínkem ze svého praku. Když si
představíme, že Pelištejec reprezentuje zlo, se všemi jeho prostředky - bludy,
nečistotou, pýchou.., pak každý 'Zdravas' Maria' růžence představuje kamínek,
kterým přemáháme tohoto nepřítele.

Boží cesty jsou od těch našich zcela odlišné. Nám se zdá, že k dosažení velkého
účinku nezbytně potřebujeme použít sílu. Bůh však takto nekoná, právě naopak. Rád
používá ty nejslabší prostředky, aby zmátl mocné: „Co je světu slabé, vyvolil Bůh, aby
zahanbil silné - Infirma mundi Elegie ut Confundo Fortia“ (1 Kor 1, 27)
Často narážíte na slabé stařenky, jak se s velkou vírou a zbožně modlí růženec, že?
I vy se ho modlete s tou největší horlivostí. Padněte Ježíšovi k nohám - to je nejjistější
způsob, jak se stát maličkým v blízkosti majestátního Boha. "
Pokud nepraktikujete ve svém duchovním životě žádné jiné pobožnosti, modlete se
růženec. Jeho prostřednictvím získáte vše, co potřebujete a porazíte nepřítele své duše;
naleznete klid a radost i v těžkých životních zkouškách.
Převzato z www.lifenews.sk

K růženci jsem mívala silný odpor
Modlitba růžence není hloupá
Když jsem byla malá, nutila nás babička modlit se růženec. Aniž by nám cokoli
vysvětlila, museli jsme si kleknout na studenou podlahu u postele a odříkávat věty,
které nám nic neříkaly. …A já jsem tak do svých třiceti let měla k růženci silný odpor.
Možná, že jste na tom byli v dětství lépe, ale svou cestu k růženci si stejně musí najít
každý sám. Ta modlitba totiž vůbec není hloupá.
Všechno geniální je jednoduché
Kdysi jsem v práci vytvořila statistický program. Při následném prohlížení jsem
některé části vyškrtala a některé nakonec hodně zjednodušila, takže se program velmi
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zkrátil, ale fungoval stále dobře, protože vše podstatné v něm zůstalo. Když jsem se
o tom bavila se svým šéfem, pronesl tehdy větu, kterou si pamatuji dodnes: „To je tím,
že všechno geniální je vlastně naprosto jednoduché.“ Naplno se to dá vztáhnout na
Boha. Ale už tehdy mě napadlo, že se to dá vztáhnout taky na modlitbu růžence.
Růženec odvíjí před očima celé
následování Krista
Je tak jednoduchý, že se ho naučí
odříkávat i malé dítě, a nepotřebuje
k tomu žádné pomůcky. Nakonec
člověk má deset prstů, takže si prostý
růženec nosí všude s sebou.
Nepotřebuje žádné knihy, a přitom se
mu odvíjí před očima celé následování
Krista v patnácti verších (nebo dvaceti,
přidáme-li růženec světla). Růženec
zůstává jako poslední možnost
pronásledovaným křesťanům vězněným pro víru, kterým jinak v kriminále vzali úplně
všechno. Růženec je prostý a zároveň tak bohatý, že se ho mohou modlit sotva
vyučení spolu s docenty a profesory školenými v teologii.
Modlitba jako příliv a odliv
Růženec je jako přístav, ze kterého vyplouváme na cestu za Kristem, většinou
s nákladem slz. Jednotlivé zdrávasy jsou rytmické jako příliv a odliv. V horkých
dnech je představa šplouchajícího moře velmi osvěžující. Zdrávas, Maria, milostiplná,
voda stoupá, při slově Ježíš vyšplouchne vlna až na břeh a zase klesá, až po hodinu
smrti naší. Rytmus zdrávasů uvede duši do klidu, o který se často marně během dne
snaží. Myšlenky utichají, starosti usínají, mysl se obrací k Bohu.
Maria nebyla Bohočlověk
A jak je to vlastně s Marií? Máme občas sklony ji zbožšťovat, myslet si, že když
byla Bohorodička a celý život blízko Kristu, tak její svatost byla úplná hračka. Bylo to
tak opravdu? Maria nebyla Bohočlověk. Byla mladá a zasnoubená za Josefa.
Je myslitelné, že by mladá zasnoubená dívka netoužila po chaloupce se zahrádkou
a kopcem dětí? Její představy o budoucnosti byly jistě stejné jako u ostatních dívek,
které se chtějí vdávat. Pak přišel anděl Gabriel a oznámil jí, že Boží představa o jejím
životě je docela jiná. To se přece stává i ostatním lidem, že jim Bůh udělá čáru přes
rozpočet. Maria je v nebi největší, protože na zemi byla nejmenší. Nikdy si jediným
slovem nepostěžovala, že se její sny nenaplnily. Dokázala svoje sny vyměnit za Boží
plány s obdivuhodnou pružností. A o všem „uvažovala ve svém srdci“ (srov. Lk 2,
51).
Velmi účinná zbraň
Velkým šiřitelem růžence byl dominikán Alan de la Roche, od něhož pochází
známá legenda, že Panna Maria podala růženec svatému Dominikovi. Můžeme
na tento obraz nahlížet tak, že Dominik zastupuje celý dominikánský řád a všechny
křesťany. Pak by to vidění dávalo dobrý smysl – Panna Maria dává dominikánům
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do rukou růženec jako zbraň. Místo meče. A z historie víme, že je to zbraň velmi
účinná, nejen v bitvě u Lepanta (v roce 1571 dopomohlo na popud papeže Pia V.
množství modliteb, především modliteb růžence ochránit křesťanskou Evropu před
tureckou invazí)…
Jitka Hosanna Štěpánková

II. vatikánský koncil (1962–1965)
Pokračování

Boží zjevení
Věroučná konstituce o Božím zjevení (Dei verbum) byla vyhlášena 18. prosince
1965. Je to jeden z nejkratších koncilních dokumentů. Je také jedním
z nejvýznačnějších, protože církev v něm připomíná důležitost Písma svatého a živou
tradici církve.
Tento koncizní, a proto poměrně obtížný text hodlá jít přímo k tomu podstatnému.
Jeho hluboká jednota vychází zvláště z té skutečnosti, že je zaměřena na Krista
Spasitele. Už na prvních řádcích koncil připomíná, že Boží zásah v našich dějinách,
jímž nám chtěl dát poznat a odhalit svoji lásku, je shrnut v Ježíši Kristu, „který je
prostředníkem a zároveň plností veškerého zjevení“. V něm, který je „vrcholem
zjevení“, se završila Stará smlouva, o níž nám mluví Písmo. K němu se váže živá
tradice církve.
Zjevení není prostý seznam pravd, které se máme naučit, jimž máme věřit
a předávat je dál, jak se to říkalo kdysi. Je to především hlásání Radostné zvěsti: poté,
co nás z lásky stvořil, dává nám Bůh spásu v Ježíši Kristu. Tento příslib spásy byl dán
nejdříve Abrahámovi. Dále ho upřesnil Mojžíš a proroci, aby postupně vychovávali
„Boží lid“. A nakonec je to vlastní Syn Boží, Ježíš, který se stal člověkem a přišel
přebývat mezi lidi, aby toto zjevení završil: „Mnohokrát a mnoha způsoby mluvil Bůh
ústy proroků, až pak v této poslední době k nám promluvil skrze svého Syna (Žid 1,2).
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Poslal totiž svého Syna, věčné Slovo, osvěcující všechny lidi, aby přebývalo mezi
lidmi a zvěstovalo jim Boží tajemství (srv. Jan 1,1–18). On tedy celou svou
přítomností a tím, jak se projevoval slovy a skutky, znameními a zázraky, především
však svou smrtí a svým slavným zmrtvýchvstáním … zjevení naplňuje … Křesťanské
dílo spásy tedy jako nová a konečná úmluva nikdy nepomine a nemůže už očekávat
nové veřejné zjevení před slavným příchodem našeho Pána Ježíše Krista (srv. Tim
6,14 a Tit 2,13).“ (Dei verbum, 4)
Pouze Boží zjevení nám může dát poznat tajemství Boha a jeho přání týkající se
naší spásy. Vždyť i když nám rozum umožňuje dospět k některým důležitým
náboženským a mravním pravdám, pouze zjevení nám v našem současném stavu
může umožnit, abychom k nim dospěli snadno, jistě a bez rizika omylu.

Předávání zjevení
Své poselství svěřil Ježíš apoštolům, aby bylo předáváno všem generacím.
Apoštolové byli svému poslání věrni a předávali evangelium kázáním, svým
příkladem a také v institucích, které měli založit. Sami apoštolové spolu s jinými toto
poselství – které bylo věrnou ozvěnou poselství Krista nebo bylo inspirováno Duchem
svatým – z vnuknutí téhož Ducha zapsali. Svým následovníkům, biskupům, svěřili
apoštolové péči o další předávání tohoto poselství: „Proto Kristus Pán dal apoštolům
příkaz, aby evangelium kázali všem lidem. Apoštolové to věrně plnili, zanechali jako
své nástupce biskupy a postoupili jim své učitelské místo.“ (srv. Dei verbum, 7)

Písmo, tradice, učitelský úřad
V našem současném jazyce vyvolává slovo „tradice“ představu něčeho, co pochází
z minulosti a připadá nám, že nás více méně vyzývá k nehybnosti. Avšak v jazyce
církve má toto slovo mnohem širší a zřetelně dynamičtější význam. Evokuje proces,
jímž se minulost, se vším, co je v ní obsaženo, svým působením dál zpřítomňuje.
Přejímá pak význam blízkého slova „transmise“ (předávání).
Úlohou církve je trvale předávat toto Boží slovo, a přitom je neustále aktualizovat.
V tom je základní dynamismus: nejde pouze o to zbožně uchovávat to, co pochází
z minulosti, ale zpřítomnit toto poselství lásky všem generacím.
Písmo a tradici proto nemůžeme oddělit, tím spíš je nemůžeme stavět proti sobě:
bez odkazu na Písmo neexistuje tradice, a naopak Písmo nemůžeme žít mimo živou
tradici církve. Písmo a tradice spolu představují jedinečný poklad zjevení, který církvi
svěřil Bůh, jsou jedinečnými nositeli Božího slova, osvětlují se navzájem: „Posvátná
tradice a Písmo svaté jsou tedy ve vzájemném těsném spojení a sdílení. Obojí vyvěrá
z téhož božského pramene, splývá jaksi vjedno… A to je důvod, proč církev nečerpá
svou jistotu o všem, co bylo zjeveno, pouze z Písma svatého. Proto se má obojí
přijímat a ctít se stejnou láskou a vážností.“ (Dei verbum, 9).
Pokračování příště
Podle knihy Učení II. vatikánského koncilu připravil Vojtěch Chupík

- 16 -

MYŠLENKY NA MĚSÍC ŘÍJEN
NORMAN DRUMMOND
SÍLA TŘÍ

- na čem v životě záleží
1. Abychom nalezli trvalý a snadno dosažitelný pocit vyrovnanosti, musíme se
obracet do svého nitra, využít v nejvyšší míře své vlastní zdroje a vyjít vstříc
nepomíjející lásce a pomoci, která nám nabízí Bůh.
2. Nenech se ničím připravit o svůj vnitřní pokoj, ani kdyby se zdálo, že kolem
tebe běsní celý svět.
3. Jen máloco má větší cenu než pokoj v duši.
4. Musíme přestat mluvit o tom, co všechno není možné udělat, vzdát se toho,
abychom bědovali sami nad sebou, a místo toho začít přemýšlet, co všechno
možné je a proč bychom to či ono mohli udělat.
5. Z vědomí Boží přítomnosti a lásky se rodí vnitřní moudrost, která umožňuje,
abyste ve svém srdci pocítili mír.
6. Pokud dokážeme přijmout sami sebe, opustit minulost a uvěřit v příslib Boží
lásky
a odpuštění, budeme také schopni uznat, kdo je Bůh.
7. Schopnost pravidelně se ztišit a být o samotě je tím nejdůležitějším krokem
vedoucím k vnitřnímu pokoji a vyrovnanosti.
8. Představa, že vás Ježíš a jeho Svatý Duch doprovázejí a jsou vám nablízku,
vás za všech okolností povede a povzbudí vás a bude podpírat. A s tímto
vědomím možná snadněji přijmete to, že v životě nic takového jako
dokonalost neexistuje, a že je docela dobré mít se docela dobře.
9. Jestliže vám nechybí nadšení, můžete se pustit do čehokoliv. Nadšení dodává
jiskru vašim očím, ráz vašemu kroku, pevný stisk vaší ruce.
10. Bůh hovoří v tichu a jedině ti, kdo se ztiší, mohou zaslechnout, co říká.
11. Před každým z nás je cesta, po níž se má vydat. Přitom nesmíme ztrácet
ze zřetele svůj cíl ani se nechat odradit tím, jak velké překážky nám v cestě
stojí.
12. Každý den si hned po probuzení řekněte: Dnes mám štěstí, že jsem se
probudil a jsem naživu, dostal jsem cenný lidský život a nehodlám ho
promarnit.
13. Ve chvílích tichého rozjímání vidíme sami sebe zřetelněji.
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14. Nenechte se pohltit všedními starostmi a obavami natolik, že byste
zapomínali vzhlédnout a vidět věci v širších souvislostech.
15. Nikdo nedosáhne své plné velikosti, pokud si neuvědomí hlubokou a trvalou
potřebu duchovních hodnot pro svůj život.
16. Dovolíme-li Bohu, aby v nás působil, a svěříme-li svůj život do jeho rukou,
pak naše srdce ve ztišení a zklidnění nalezne vyrovnanost.
17. Dokážete-li zapomenout na sebe, přestanete-li se soustředit na své potřeby
a přání, naleznete nakonec své pravé a vnitřní já, které vás spojuje
s božstvím.
18. Pravý přítel je ten, kdo o vás ví všechno a přesto vás má rád.
19. Narodili jsme se proto, abychom zjevovali Boží slávu, která je v nás.
20. Nepřemýšlejte nad tím, co může vaše země udělat pro vás, ale co vy můžete
udělat pro svou zemi.
21. Neproste o snadný život, ale o to, ať jste silnějšími lidmi. Neproste o úkoly
přiměřené svým silám, ale o síly přiměřené svým úkolům.
22. Skutečný cíl vyrůstá z duše. Věnujte čas ztišení a zamyšlení nad tím, co je
takovým cílem pro vás, a pak nechejte působit Boha.
23. Nechejte ve svém srdci růst dobrotu a víru a usilovně pracujte na tom, aby
tento svět byl lepší, bezpečnější a prostoupenější láskou.
24. Skutečně šťastní budou z vás jen ti, kdo hledali a nalezli způsob, jak sloužit.
25. Rozhodne-li se kdo milovat a říkat to svým životem, nevyhnutelně se bude
ptát, jak zmírňovat nablízku i v dálce lidské bolesti a trápení.
26. Nikdo neuvěří, jak mocná je modlitba a co všechno dokáže způsobit, dokud
to člověk nezjistí z vlastní zkušenosti.
27. Když si budeme víc všímat toho, jak dát, a ne toho, jak mít, budeme
šťastnější.
28. Neustále pročišťujte chrám svého života a otevírejte okna a dveře svého
podkroví – když totiž dovnitř vpustíte světlo Ducha svatého, budete dělat to,
co je dobré.
29. Každý z nás může zakusit, jaké to je být štědrý a dávat. Třeba nejsme dvakrát
bohatí, ale z toho, co máme, můžeme vždy něco darovat. A můžeme dávat
i ze sebe – čas, úsilí a lásku.
30. Člověk se nemůže stát moudřejším, pokud nerozvíjí svůj duchovní rozměr.
31. Vědět, co je správné a neudělat to, je nejhorším projevem zbabělosti.
Myšlenky byly sestaveny v Pastoračním domě Velehrad v Itálii,
ve spolupráci s Arcibiskupským gymnáziem v Kroměříži
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Pořad bohoslužeb v říjnu - farnost Újezd
1. října : Pondělí

17.30 Új.:

Sv. Terezie od dítěte
Ježíše, panny a uč. církve

2. října : Úterý
Svatých andělů
strážných

18.30 Dr.:
17.30 Új.:

3. října : Středa
Ferie

18.30 Sl.:

4. října : Čtvrtek
18.30 Dr.:
Sv. Františka z Assisi,
řeholníka
15.30 Új.:
5. října : Pátek
Ferie
18.30 Sl.:
První pátek v říjnu
6. října : Sobota
Sv. Bruna, kněze

7. října : Neděle
27. neděle
v mezidobí

10.30 Új.:
15.00 Új.:
16.00 Lo.:

7.00 Új.:
8.15 Sl.:
9.40 Új.:

Panny Marie Růžencové

11.00 Dr.:

8. října : Pondělí
Ferie

17.30 Új.:

9. října : Úterý
Sv. Dionýsia a druhů,
mučedníků

18.30 Dr.:
17.30 Új.:

10. října : Středa
Ferie

Za + Renatku Maliňákovu, rodiče Maliňákovy,
Hasoňovy, duše v očistci a pomoc Ducha svatého
pro živou rodinu
Za + rodiče Častulíkovy, dceru Annu, syna Jana,
jeho manželku a duše v očistci
Za rodiče Poláchovy, syna, dcery, k nedožitým
80 narozeninám dcery a duše v očistci
Za zemřelé rodiče Hetmerovy, tři dcery,
Františku Tichou, zemřelé rodiče Urbaníkovy,
dva syny, dceru a duše v očistci

18.30 Dr.:

ŠF

Za + manžela, rodiče, duše v očistci a živou
rodinu
Za + rodiče Kořenkovy, Barcuchovy,
Kamenčákovy, dar zdraví a Boží požehnání pro
živou rodinu
Za + rodiče Hořákovy, Kovářovy, + dceru a syna,
pomoc Boží a ochranu Panny Marie pro živou
rodinu

KA

Svatební mše sv.
Za živé i + sedmdesátníky z farnosti
Za + rodiče Hlavičkovy, dva syny, živou
a + rodinu Hlavičkovu, Šůstkovu a duše v očistci
Za členy živého růžence z Újezda
Za členy živého růžence ze Slopného
Za členy živého růžence z Vysokého Pole
(sv. křest)
Za členy živého růžence z Drnovic
Za + manžela Josefa Drgu, jeho rodiče, rodiče
Slavíčkovy, Josefa Ďulíka a Boží požehnání pro
živou rodinu
Za + Františka Stružku, dvoje rodiče, dar zdraví a
ochranu Panny Marie pro živou rodinu
Za zemřelé rodiče Kuníčkovy, prarodiče Trčkovy
a manžele Dočkalovy s prosbou ke Kristu Králi
za dar zdraví, boží ochranu a požehnání pro celou
živou rodinu.

18.30 Sl.:
11. října : Čtvrtek
Sv. Jana XXIII.,
papeže

SJ

Za + rodinu Machů, na poděkování za přijatá
dobrodiní a Boží požehnání
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KA
SV
AM
SJ

ŠF

OS

15.30 Új.:
12. října : Pátek
Sv. Radima, biskupa
18.30 Sl.:
13. října : Sobota
Ferie
14. října : Neděle
28. neděle
v mezidobí
Sv. Kalista I., papeže a
mučedníka

16.00 Lo.:

18. října : Čtvrtek
Sv. Lukáše,
evangelisty

19. října : Pátek
Sv. Jana, Izáka
a druhů, mučedníků,
sv. Pavla od Kříže,
kněze
20. října : Sobota
Ferie

RZ

Za + manžela k 50. výročí úmrtí

7.00 Új.:
8.15 Sl.:

Za členy živého růžence z Loučky
Za občany ze Slopného padlé v 1. světové válce

ŠF
SJ

9.40 Új.:

Za členy mysliveckého spolku z Újezda, Loučky
a Vysokého Pole, živé i + a jejich rodiny
Za + rodiče Raškovy, dvě dcery, dva zetě, dvoje
prarodiče, Boží požehnání a ochranu Panny
Marie pro živou rodinu

ŠF
OS

11.00 Dr.:

15. října : Pondělí
Sv. Terezie od Ježíše, 17.30 Új.:
panny a učitelky
církve
16. října : Úterý
Svaté Hedviky a svaté 18.30 Dr.:
Markéty Marie
Alacoque, řeholnic
17. října : Středa
Sv. Ignáce
Antiochijského,
biskupa a mučedníka
b. červená, 592,-,817

Za + Josefa a Amálii Buriankovy, syny
Stanislava a Josefa, Františka Burianka, rodiče
Buriankovy, Bližňákovy, Boží pomoc a ochranu
Panny Marie pro živou rodinu
Za + rodiče Pláškovy, syna Karla, rodiče Petrů,
duše v očistci a dar zdraví pro živé rodiny

17.30 Új.:

18.30 Sl.:

Za rodiče Malotovy, syna Františka, Josefa
Šeligu a Boží požehnání pro živou rodinu
Za rodiče Štěpáníkovy, Josefa Janoše, jejich
rodiče a pomoc Boží pro celou rodinu
Za + Jaroslava Martinku, zemřelé rodiče
Stružkovy, prarodiče Stružkovy a Pikálkovy,
ostatní zemřelé příbuzné a dar zdraví, Boží
požehnání a ochranu Panny Marie pro živou
rodinu
Za + rodiče Bartošovy, + syna, zetě, rodinu
Martinů, dary Ducha svatého pro živé rodiny

18.30 Dr.:

Za + Josefa a Františku Nedavaškovy, děti, rodiče
z obou stran, sourozence, snachu, duše v očistci,
dar zdraví a Boží požehnání pro živé rodiny

15.30 Új.:

Za + Jana Šimoníka, rodiče, sourozence, švagry,
prarodiče, manžely Olejníkovy, Anastázii
Olejníkovu, duše v očistci, ochranu Boží a Panny
Marie pro živé rodiny
Za + rodiče Žáčkovy, syna, rodinu Žáčkovu,
Vaculínovu, Drgovu, ochranu Panny Marie pro
živé rodiny a duše v očistci

18.30 Sl.:

16.00 Lo.:

SJ

Za + Josefa Mačka, živou a + rodinu a duše
v očistci
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ŠF

KA

21. října : Neděle
29. neděle
v mezidobí

22. října : Pondělí
Sv. Jana Pavla II.,
papeže

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

17.30 Új.:

23. října : Úterý
Sv. Jana
18.30 Dr.:
Kapistránského, kněze
24. října : Středa
17.30 Új.:
Sv. Antonína Marie
Klareta, biskupa
18.30 Sl.:
25. října : Čtvrtek
Ferie

18.30 Dr.:
15.30 Új.:

26. října : Pátek
Ferie
18.30 Sl.:

27. října : Sobota
Ferie

16.00 Lo.:

7.00
28. října : Neděle
30. neděle v mezidobí 8.15
Sv. Šimona a Judy,
apoštolů
9.40
11.00
Hody v Újezdě
Začíná středoevropský
zimní čas
29. října : Pondělí
Bl. Marie Restituty
Kafkové, panny a m.

30. října : Úterý
Ferie
31. října : Středa
Sv. Wolfganga, biskupa

Új.:
Sl.:
Új.:
Dr.:

15.30 Új.:
17.00 Dr.:
15.30 Új.:

Za + Miroslava Jakůbka (výroční mše sv.)
Za Miloslava Fiodora, syny, Marii, Josefa a
Jindřicha Šustkovy, duše v očistci a dary Ducha
svatého pro živou rodinu
Za farníky
Za + rodiče Florešovy, dva syny, rodinu Zichovu
a Boží požehnání pro živé rodiny
Za + Martina Holého, rodiče z obou stran, syna
Vladimíra, jeho vnuka, synovce Petra, jeho
manželku a Boží ochranu pro živé rodiny

Za Františka Polčáka , manželku, zetě Pavla,
snachu Janu, rodiče z obou stran a duše v očistci
Za Jindřicha Váňu, rodiče z obou stranu a
požehnání pro živou rodinu
Adorační den v Újezdě
Za Vojtěcha Kořenka, živou a + rodinu
Kořenkovu, Kostkovu, Chromčákovu,
Balouškovu, Justina Kojdu, Josefa Ovesného a
dar zdraví pro živé rodiny
Za + manžela, Otilii a Věru Fiodorovy, rodinu
Váňovu, dar zdraví a Boží požehnání pro živou
rodinu
Za + Rudolfa Chromčáka (k nedožitým 80.
narozeninám), dar zdraví pro živou rodinu a duše
v očistci.
Za + rodiče Hlavičkovy, Marii Hlavičkovou, dar
zdraví a Boží požehnání pro celou rodinu.
Za + Pavla Heinze, jeho rodiče, bratry a Boží
požehnání pro živou rodinu.
Za farníky a poutníky
Za + Aloise Petrů, jeho manželku Annu, vnuka
Luboška, + Františka Bodláka, jeho manželku
Marii, syna Františka a Boží požehnání pro celou
rodinu
Za + Marii Hlavičkovou, rodiče Vaňatkovy a
Hlavičkovy a Boží požehnání pro živou rodinu
Za zemřelé rodiče Kořenkovy, duše v očistci a
Boží požehnání pro živou rodinu
Za + rodinu Kozubíkovu, Kováříkovu,
Lauterbachovu, Novákovu a Rostislava Janotu

17.30 Sl.:
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Pořad bohoslužeb v říjnu - farnost Horní Lhota
1. října: Pondělí
Sv. Terezie od Dítěte Ježíše,
panny

18.00 SE

Za * a + farníky

2. října: Úterý
Sv. andělů strážných

3. října: Středa
4. října: Čtvrtek
Sv. Františka z Assisi

16.00 HL Za + rodiče Aloise a Helenu Šenovské, Antonína
a Františku Máčalovy, duše v očistci, pomoc
a ochranu pro celou * rodinu

5. října: Pátek
1. pátek v měsíci

16.00 HL Za * a + rodinu
17.30 DL Za + Antonii Brunikovu, Františku a Josefa
Maňasovy, + rodinu Žáčkovu, Maňasovu, Brunikovu,
duše v očistci, dar zdraví a požehnání pro * rodinu

6. října: Sobota
Sv. Bruna, kněze;

8.00 DL Na úmysl dárce
17.30 HL Za členy živého růžence z Horní Lhoty

7. října: Neděle
27. neděle v mezidobí

9.00 HL Za * a + rodinu Kovářovu a Matulíkovu,
dar zdraví a požehnání pro * rodiny
10.30 DL Za * a + farníky

8. října: Pondělí

18.00 SE Za dar víry, zdraví, ochranu a požehnání
pro celou * rodinu

9. října: Úterý
10. října: Středa
11. října: Čtvrtek
Sv. Jana XXIII., papeže

16.00 HL Za + Aloise Majzlíka, jeho rodiče, dar zdraví
a požehnání pro celou * rodinu

12. října: Pátek
Sv. Radima, biskupa

17.30 DL Na poděkování za 70 let života s prosbou
o požehnání pro celou * rodinu

13. října: Sobota

17.30 HL Za + rodiče Kuželovy, syna Miroslava, dceru
Vlastu, Marii Ambrůzovu, dceru Marii, manžela
Václava, dar víry, zdraví a ochranu pro * rodiny

14. října: Neděle
28. neděle v mezidobí

PATROCINIUM
SV. DIONÝSIA
15. října: Pondělí
Sv. Terezie od Ježíše,
panny a učitelky církve

9.00 HL Za * a + farníky
10.30 HL Za všechny dobrodince a poutníky
17.00 SE Za + Jaroslava Majerika, sourozence, rodiče
z obou stran, dar zdraví a požehnání pro * rodiny

16. října: Úterý
Sv. Hedviky, řeholnice
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17. října: Středa
Sv.Ignáce Antiochijského,
biskupa a mučedníka

18. října: Čtvrtek
Svátek sv. Lukáše,
evangelisty

16.00 HL Za + Otílii a Břetislava Navrátilovy, syna Pavla
a požehnání pro * rodinu

19. října: Pátek
Sv. Pavla od Kříže

17.30 DL Za postní společenství

20. října: Sobota

17.30 HL Za + Ludvíka a Anežku Heinzovy, jejich rodiče,
9.00 HL sourozence, s prosbou o ochranu a dar zdraví
pro * rodinu

21. října: Neděle
29. neděle v mezidobí
22. října: Pondělí
Sv. Jana Pavla II., p.

Za + rodiče Váňovy, Kozubíkovy, jejich + dcery
Věru Mlýnkovu a Marii Semelovu, s prosbou
o požehnání pro * rodinu
10.30 DL Na úmysl dárce
9.00 HL

17.00 SE

Mše svatá a mariánské večeřadlo
(P. Jaroslav Stříž)

23. října: Úterý
Sv. Jana Kapistránského,
kněze

24. října: Středa
Sv. Antonína Marie Klareta,
biskupa

25. října: Čtvrtek
26. října: Pátek

17.30 DL Za + Josefa Masaře, jeho rodiče, + rodinu
Mikulkovu, * a + rodinu Masařovu a Bláhovu,
dar zdraví a požehnání pro * rodinu

27. října: Sobota

17.30 HL Za + Josefa Máčalíka, Bohumila a Miladu
Maňasovy, dceru Miladu a syna Josefa, dar
zdraví pro * rodinu

28. října: Neděle
30. neděle v mezidobí
Výročí posvěcení kostela
v Horní Lhotě

9.00 HL Za * a + farníky
10.30 HL Za + manžele Františka a Bohumilu Heinzovy
a za celou * a + rodinu

29. října: Pondělí

17.00 SE

Za * a + rodinu a za duše v očistci

16.30 SE

Za všechny občany Sehradic

30. října: Úterý
Sv. Wolfganga, bisk.
31. října: Středa
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Zprávy a informace (k zamyšlení)
Blíží se komunální volby...
Po čtyřech letech nás opět
čekají komunální volby
a vzhledem k tomu, že
občané – voliči budou moci
rozhodovat o novém složení
obecních
zastupitelstev,
které je jim jistě bližší než
např. složení Poslanecké
sněmovny, už ze zkušeností patří volební účast v těchto volbách v našich obcích mezi
nejvyšší v rámci zlínského okresu, ale i kraje.
V některých obcích, kde vznikla pouze jedna kandidátní listina, je téměř zbytečné
k volbám vůbec chodit, maximálně v případě, že občané chtějí těmto kandidátům
vyjádřit svou podporu. Člověk si říká, proč taková situace nastala? Jestli jsou občané
prostě spokojeni s tím, co se v obci děje a nemají potřebu se více angažovat nebo
v obci není dostatek zodpovědných občanů, kteří by se chtěli zapojit do rozhodování
na komunální úrovni, anebo zda po letech marného boje, kdy byli opakovaně
přehlasováni většinou, rezignovali a ztratili o dění v obci zájem? Škoda jen, že další
příležitost „kandidovat“ budou mít až zase za čtyři roky.
Čím více kandidátních listin, tím více se však volební výsledek rozmělní, odhady
o možném počtu mandátů, který by mohly jednotlivé strany získat, je tak méně
předvídatelný a záleží pak už jen na povolebních vyjednáváních, kdo bude zastávat
funkci starostky/starosty.
Někteří lídři kandidátních listin však již před volbami uzavírají dohody
o vzájemné povolební podpoře, a kdyby to „prostý“ občan před příchodem do volební
místnosti věděl, možná by k volbám ani nechodil.
Přestože v těchto volbách záleží na umístění kandidáta na kandidátní listině, šanci
získat mandát a být zvoleni do zastupitelstva mají i kandidáti na nižších pozicích.
K tomu, aby přeskočili na vyšší místo, stačí, aby získali o 10 % více hlasů, než činí
průměrný počet hlasů na kandidáta. V rodině máme příbuzného, který byl před lety
osloven, aby v komunálních volbách kandidoval. Nechtěl, ale po přemlouvání svolil
a nechal se zapsat na poslední, 17. místo na kandidátce. Protože ho občané zřejmě
považovali za dobrého a vhodného kandidáta, získal takový počet hlasů, že přeskočil
na místo první a k „velké“ radosti svojí i své manželky získal mandát.
Čas od času se ozývají hlasy, které volají po přímé volbě starostů. Nemyslím si, že je
to dobrý nápad, protože mnohdy ti nejoblíbenější nemusí být nejschopnější, anebo
nemusí mít o nejvyšší funkci ani zájem. A samozřejmě nechci znevažovat
rozhodování občanů, ale jak výsledky přímé volby mohou dopadnout v praxi, lze vidět
a sledovat v případě přímé volby hlavy našeho státu. Krásně to vystihla 85letá babička
jedné mojí kamarádky, která prostě Miloše Zemana volila, jiné kandidáty ani neznala,
ale když ve svojí světlé chvilce v televizi sledovala trapnou epizodu s pálením
červených trenýrek, i ona zahlásila, že Zemanovi už blbne hlava…
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Z aktuálních volebních kandidátních listin se jeví, že v některých našich obcích dojde
po letech ke změně jak na pozicích starostek/starostů tak i místostarostek/místostarostů. A myslím, že pro některé nově zvolené starostky/starosty to může
být docela „křest ohněm“, podstatná změna oproti dosavadnímu životu, protože jde
o výkon funkce 24 hodin denně a 365 dní v roce, a že možná ani neví, co všechno je
čeká a řešením jakých všech možných problémů se budou muset zabývat.
Že se něco pokazí nebo neočekávaného stane právě o víkendech, o svátcích nebo
o dovolené, za špatného počasí, prostě v tu nejnevhodnější dobu, a že jim mobil
a možná i domovní zvonek bude drnčet ve dne a někdy i v noci, je pravděpodobnost
hraničící s jistotou. (Díky poruše potrubí neznámo kde přestane téct voda právě
v sobotu odpoledne, kdy zároveň v obecních prostorách probíhá také velká soukromá
rodinná oslava, ledovka pokryje veškeré chodníky a místní komunikace v obci
na Štědrý den ráno, odpady ve školní budově se ucpou zrovna na Velký pátek,
nečekaná sněhová vánice způsobí půlmetrové bariéry nejen před kostelem nad ránem
na Velikonoční pondělí, atd...)
Budou muset rozhodovat o věcech veřejných a i po letech budou muset jako zástupci
obce nést za tato rozhodnutí také zodpovědnost.
A jestli měla dříve funkce starosty jakousi vážnost a prestiž, tak během doby, kdy
společnost přestává uznávat jakékoliv hodnoty a autority, (což by jistě mohli potvrdit
třeba i učitelé, že si k nim dnešní rodiče dovolí to, co by si generace našich rodičů
k učitelům a vychovatelům nikdy nedovolila), se i funkce starosty často stává funkcí
nevděčnou a jen pro otrlé povahy.
Občané dnes obvykle nepochválí, když se něco dobrého podaří, hlásí se především
o svá práva a nároky, nechtějí si být vědomi svých povinností, a pokud se vyjadřují
k dění v obci, tak většinou jen
negativně, když kritizují, že něco
nefunguje.
Tady se nabízí příležitost zamyslet
se nad tím, jestli také my někdy
unáhleně a ukvapeně nenadáváme,
nekritizujeme věci veřejné, o kterých
možná ani mnoho nevíme, a jestli
nemluvíme rychleji, než myslíme,
protože jednou vyřčené slovo člověk
už těžko vezme zpátky, ale dokáže
napáchat hodně škody v mezilidských
vztazích.
(Samotné zvolení do funkce může někdy znamenat i změnu šatníku, což především
pro ženy vůbec nemusí být nepříjemnou záležitostí. Přibude totiž oficiálních jednání
na různých úrovních, společenských akcí, kde už nebudou vystupovat jen sami za
sebe, ale reprezentovat také celou obec. Přestože by asi někdo namítal, že přece není
důležité, co má člověk na sobě, tak už v roce 1934 Ježek, Voskovec a Werich věděli,
že je to pravda odvěká, že šaty dělaj člověka… a myslím, že to platí i v dnešní době.)
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Přejme tedy všem budoucím zvoleným členům zastupitelstev našich obcí, ale
především starostkám/starostům do nového volebního období, aby dokázali vzájemně
spolupracovat i s „opozicí“, aby při řešení problémů mysleli na různé skupiny
a generace občanů, a aby při rozhodování dokázali odlišit zájmy veřejné od zájmů
soukromých.
Přejme jim dobré zdraví, pevné nervy, schopnost dělat i kompromisy, velkou dávku
trpělivosti a tolerance s námi občany, také smysl pro humor, a aby je Pán Bůh
při zdravém rozumu zachovati ráčil....
Ing. Jarmila Váňová

Křesťané by měli dávat politice chuť
O tom, kdo vůbec je křesťanský politik, kde je ho v politice nejvíce potřeba a na
jaké překážky naráží, jsme si povídali s jáhnem, teologem, psychiatrem,
pedagogem a úspěšným autorem duchovní literatury v jedné osobě – MAXEM
KAŠPARŮ.
Co se vám vybaví pod slovním spojením křesťanský politik?
Křesťanský politik je člověk,
který má nohy v hodnotách
křesťanské
tradice,
srdce
v potřebách doby, oči upřené
do budoucnosti, uši otevřené
k hlasu světa a ruce umazané
pouze a jenom od poctivé
práce. Politik, tedy člověk
dělající politiku, ale bez dalšího
přívlastku, je ten, který může
jakkoli politikařit, protože vše, co udělá, může před veřejností obhájit vzhledem
k pouhopouhé politické potřebnosti samotné politiky. Pokud si k termínu politik
přidá přívlastek, v tomto případě křesťanský, zúží si manévrovací prostor
a veškeré své jednání musí konfrontovat s oním přívlastkem.
Měl by se křesťanský politik od svých nekřesťanských kolegů něčím odlišovat?
Neměl by. Musí. Pokud tomu tak není, používá přídavného jména zbytečně a jeho
působení v politice přestává být přesvědčivé. Odlišnost křesťanského politika
nemá být v jeho vnějších pózách, ale ve vnitřních postojích. Musí si být každé
ráno, ať už vstupuje do dveří politiky komunální nebo vrcholné, vědom toho, že
současná společnost je na všechno křesťanské poměrně alergická. A kvůli
negativním stopám, jež někteří křesťanští politikové ve veřejnosti zanechali, ať už
svojí vlastní vinou nebo jim byla neprávem mediálně způsobena, alergie sílí.

- 26 -

V čem (nebo kde) konkrétně jsou křesťanští politikové podle vás nejpotřebnější?
Kdekoli. Od oné komunální až po vrcholnou politiku. Ovšem i křesťané nepolitici by měli dělat „politiku“. A to ve smyslu být svědky, solí a kvasem, jak
je vyzývá evangelium. K jistému druhu kvalitní politiky života jsou povoláni
všichni, kteří je přijali za své. Koneckonců křesťanské zásady může v politice
prosazovat i politik, který se oficiálně za křesťanského nevydává.
Kdo byl (nebo je) pro vás vzorem křesťanského politika?
V Evropě Robert Schuman, u nás Josef Lux.
Co pokládáte za největší úspěch, který se křesťanům podařilo v politice
prosadit?
Nepoužíval bych slovo prosadit. To může ten, kdo má většinu. Křesťanští
politikové byli u nás vždy v menšině. O to více by jim mělo jít o funkci dobrého
koření, kterého je v pokrmu minimum, a přece mu dává chuť. Dávat chuť politice
všeobecně. Malé strany příliš nemohou své návrhy prosazovat, spíše se o dobré
zasazovat a při rozhodování o nekvalitních zákonech nezaujímat pozici na
lokomotivě, nýbrž pod přístřeškem brzdaře v posledním vagónu rozjeté soupravy
směřující do špatné stanice.
Tomáš Kutil, www.katyd.cz
@ @ @

SKUPINY

ÚKLIDU

kostelů újezdské farnosti 10. – 11. 2018
_____________________________________________________

Dat. : Újezd :
Drnovice : Slopné :
___________________________________

6.10.:
13.10.:
20.10.:
27.10.:
3.11.:
10.11.:
17.11.:
24.11.:
1.12.:

13.
14.
15.
16.
17.
18.
1.
3.
4

10.
11.
1.
2.
3.
4.
5.
6
7
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
1.

OSMISMĚRKA
„ Opravdové přátelství je jako (viz osmisměrka) – svítí tím víc, čím
větší je kolem tma.“
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ALENA, ANNA, BARBORA, DAGMAR, GABRIELA, KAROLÍNA,
KATEŘINA, LENKA, LINDA, LUCIE, MAGDALÉNA, RADKA,
ROMANA, SABINA, SÁRA, STELA, TEREZA, VERONIKA
Mgr. Gabriela Pavelková

-----------------------------------------------------------------------------------------ŽIVOT FARNOSTÍ. Měsíčník farností. Vydává: Římskokatolická farnost v Újezdě
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