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Sv. Anežka Přemyslovna
V měsíci listopadu oslavíme svátek svaté
Anežky České. Bylo to před devatenácti lety,
v Římě, kdy Svatý otec Jan Pavel II. vyhlásil
blahoslavenou Anežku Českou za svatou.
V příštím roce oslavíme třicáté výročí její
kanonizace (prohlášení za svatou). Na 12 tisíc
poutníků z Čech, Moravy, Slovenska, ale také
z Ameriky (především čeští krajané z Texasu,
kteří přispěli na vydání spojené s touto
slavností v Římě). Do pěti dnů (17.11.1989)
se začala situace v naší vlasti měnit. Naplnilo
se proroctví z legendárního životopisu
světice, že až bude sv. Anežka prohlášena
za svatou, nastane v českém národě svoboda.
Zda toto proroctví opravdu existovalo, nebo
bylo řečeno poněkud jinak, nelze přesně
zjistit. Možná to bylo jenom zbožné přání
našich věřících předků, ale to všechno není
důležité. Příští rok uplyne třicet let od jejího svatořečení a v našich diecézích se na oslavu
tohoto výročí budeme připravovat po celý rok. Využijeme příležitosti blíže poznávat tuto
světici, především hledat způsob jak ji můžeme v dnešní době následovat. Dnešní doba je
v mnohém jiná, než byla doba svaté Anežky. Avšak láska k Bohu a k bližnímu je stále
stejná. Buď je, nebo není. A to se tehdy, i dnes projevuje u nás křesťanů skutky.
P. Jan Můčka

Dušičkové pobožnosti na hřbitovech: neděle 4. 11. 2018:
Drnovice: po mši sv., která začíná v 11.00; Újezd: nový hřbitov v 14.00 hodin
V případě velmi nepříznivého počasí budou pobožnosti v kostele
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APOŠTOLÁT MODLITBY
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 listopad 2018:

Úmysl všeobecný: Aby jazyk srdce a dialogu vždy převážil nad jazykem zbraní.
Úmysl misijní: Bude vyhlášen později
Úmysl národní: Aby naše představa o Bohu vycházela ze zjevení obsaženého v Písmu
a utvářela nás v radostné a svobodné Boží děti (srv. Žl 115, 113B)
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 říjnu 2018 přijali:
Elišku Frýželkovou
Tomáše Machů
Dianu Petrášovou
Milenu Rose Singles
Daniela Hlavičku
Veroniku Staňovou
Terezii Zvonkovou

Újezd
Vysoké Pole
Slopné
Sehradice
Dolní Lhota
Slopné
Újezd

Svou společnou cestu před Božím oltářem začali v říjnu 2018:
Veronika Maňasová
Alois Hofschneider

Újezd
Dolní Lhota

V měsíci říjnu 2018 odešli na věčnost a byli pohřbeni:
2. října:
Josef Januška
Dolní Lhota

48 let

6. října:
Miroslav Petrů
Horní Lhota 64

71 let

4. října:
Miroslav Remeš
Dolní Lhota 98

70 let

13. října
Miroslav Malota
Dolní Lhota 7

72 let

17. října
Božena Plášková
Sehradice 85

85 let
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GODZONE
(periodické okénko pro mladé)
Akce na měsíc listopad
2.listopad
2.listopad
3.listopad
16.listopad
16.listopad
17.listopad
17.listopad
24.listopad
30.listopad

Večer chval Valašské Klobouky (17.45)
Večer chval Dolní Lhota (17.30)
Večer chval Újezd (18.00)
Godzone autobus
Mládežnická mše Nedašov (19.00)
Večer chval Brumov (17.00)
Setkání schól Lidečko
Večer chval Slavičín (19.00)
Mládežnická mše Valašské Klobouky (20.00)

Ahojte všichni,
chtěli
bychom
vás
pozvat
na mládežnické spolčo do Újezda.
Jelikož u nás žádné spolčo není,
rozhodli jsme se ho nějakým
způsobem obnovit, samozřejmě se to
bude týkat křesťanství, ale chceme,
aby se tam každý z nás cítil dobře,
takže určitě nějaká ta sranda tam bude
a pokec u kávičky a čaje samozřejmě
také, určitě si zajdeme i někde ven,
třeba i na nějaký výlet, budeme
strašně moc rádi za každého člověka,
ale rozhodnutí je pouze jen na vás.
Kdo by měl zájem, tak ho můžeš také
pozvat, spolčo bude předem ohlášené
v kostele. 

Svatí z kalendáře
Sv. Alžběta Uherská Durynská
svátek:

17. listopadu

postavení:
úmrtí:

řeholnice TOR
1231
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Patronka řádu Alžbětinek, německých rytířů,
světlušek (ve skautu), zdravotních sester, pekařů,
bezdomovců, nevinně pronásledovaných, sirotků,
vdov.
Narodila se v roce 1207 jako dcera uherského
krále Ondřeje II. a jeho manželky Gertrudy, jež
byla sestrou Hedviky. Místo narození Alžběty je
sporné. Podle tehdejšího šlechtického zvyku,
rodiče domlouvali sňatky svých potomků
už v dětském věku a budoucí nevěsty byly pro
panovníky vychovávány v jejich rodinách.
Durynský lankrabě Heřman proto v r. 1211
požádal o zasnoubení čtyřleté Alžběty se svým
11letým synem Ludvíkem a rodiče malou
Alžbětu vypravili i s věnem na hrad Wartburg.
Zde ji o tři roky později, za vzpoury v Uhrách,
zasáhla zpráva o zavraždění její matky
a povzbuzena tetou Hedvikou začala se více
upínat k tomu, co se líbí Bohu. V tom ji podporoval i Ludvíkův otec Heřman,
ač nastávající tchýně Žofie s ním zajedno nebyla. Alžběta si s dětskou prostotou
zamilovala Ježíše, kterého ráda navštěvovala v hradní kapli a byla-li tato zavřena,
políbila na znamení lásky její zámek. Velmi brzy začala se skutky odříkání z lásky
k Ježíši. Často přerušila oblíbenou hru nebo po prvním tanci prý prohlásila. „Stačí
jeden, ostatních se zřeknu pro Boha.“ Při hrách, kde se něco dalo vyhrát, pamatovala
na chudé. Našla zalíbení v losování nebeského ochránce na určité období z dvanácti
apoštolů, které zavedla mezi dívkami, s nimiž si hrála. Jejím oblíbencem se stal
apoštol Jan pro lásku a čistotu srdce. Ludvíkova matka s nelibostí pozorovala, jak
Alžběta chce být skromná a zároveň roste ve štědrosti vůči ubožákům, kterým dávala,
co mohla. Ludvíkovi se ale její ctnosti líbily. Když roku 1216 zemřel jeho otec, bylo
mu 16 let a ač byl dědicem knížecí hodnosti, zůstal pro nezletilost pod poručnictvím
své matky. Jeho mladšími sourozenci byli Jindřich Raspe, Konrád a Anežka. Ti by
spolu s matkou rádi dosáhli zrušení Ludvíkova zasnoubení a vůči Alžbětě měli stále
výhrady. Anežka s matkou jí vyčítaly, že se její chování nehodí k postavení kněžny
a pro jejich postoj ztrácela i úctu služebnictva.
Připomíná se incident o svátku Nanebevzetí P. Marie, o němž Alžběta byla nucena
vzít si nejlepší šaty. Po příchodu do kostela odložila korunku na klekátko a hluboce se
Pánu poklonila. Žofie se proto na ni obořila se slovy: „Chováš se jako selka!“ –
Alžběta dala v odpovědi najevo, že stát před obrazem milosrdného a trním
korunovaného Krista ve zlatě a zdobená perlami, považuje za posměch jeho trnové
koruně – a rozplakala se.
Její život byl prostoupen láskou k Ježíši a vše ostatní bylo pro ni vedlejší. Kdo
miluje Ježíše, miluje i ostatní. Celý život konala skutky milosrdenství s heroickou
láskou, kterou nedokázaly oslabit ani výčitky, že dělá hanbu dvoru.
V roce 1218 byl Alžbětin snoubenec pasován na rytíře a ujal se vlády. O tři roky
později, když Alžběta dosáhla 14 let, slavil s ní svatbu. Začali prožívat šťastné
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manželství, v němž se jim r. 1223 narodil Heřman. Po početí Gertrudy, v roce 1227, se
Ludvík IV. připojil s vojskem ke křižáckému tažení císaře Bedřicha II., jehož cílem
bylo osvobození Božího hrobu, a na výpravě zemřel na nákazu morem.
Alžbětu ihned čekala pomsta za dobrotu. Za Ludvíkova života se příbuzní marně
snažili vystupovat proti jejím skutkům milosrdenství, mezi které patřilo vybudování
špitálu pod hradem s oddělením pro sirotky, osobní pomoc nemohoucím v jejich
domovech a dokonce péče o nemocné s vředy, v nichž viděla Krista, na vlastním
hradě. Pomáhala také rodičkám. Za hladomoru r. 1226, než se Ludvík vrátil z Itálie,
pro ty nejpotřebnější vyprazdňovala obilnice.
Po smrti manžela a narození Gertrudy byla 20letá vdova od švagra Jindřicha zv.
Raspe, vyhnána s dětmi z hradu. Ten nejen upřel jejímu Heřmanovi zákonitá dědická
práva, ale po zabavení majetku a vyhnání Alžběty zakázal poddaným poskytnout jim
přístřeší.
Při mnoha křivdách ze strany těch, jimž dříve prokazovala dobrodiní, osvědčila
svou pokoru. Zprvu vzala Alžběta za vděk chlévem u jedné hospody. Pak se jí
i s dětmi ujala sestra její matky Matylda, která byla abatyší v Kitzingenu
nad Mohanem. Po krátké době u ní údajně zanechala jednu dceru a s ostatními dětmi
přijala ubytování na biskupském hradě Bottenstein, kam ji povolal strýc Ekbert, který
byl bamberským biskupem. Ten uvažoval o jejím provdání, ale ona mu vysvětlila, že
je vázána slibem daným Bohu, že se po ovdovění znovu neprovdá.
Durynští rytíři při návratu z křižáckého tažení přepravili r. 1228 z Otranta v Apulii
do Bamberku Ludvíkovy ostatky. Také se hned postarali, aby Jindřich Raspe uznal
svou chybu a přislíbil nápravu. Při pohřebních slavnostech Alžběta stvrdila své
odpuštění políbením nepřítele, utápějíce se v bolu. Do plnoletosti Heřmana měla
Alžběta od Jindřicha ročně dostávat pět set hřiven stříbra a doživotní důchody
z Marburka, kam se r. 1229 přestěhovala.
Nějakou dobu trávila v opuštěném příbytku ve Verdě a po vytvoření skromné
přístavby k františkánskému klášteru se nastěhovala do ní. Pak se odhodlala k největší
oběti - sedmiletého Heřmana s Žofií, zasnoubenou dědičnému barbantskému knížeti,
předala do výchovy na kreuzburský hrad a nejmladší Gertrudu svěřila premonstrátkám
v Altenburgu. Začala žít po vzoru sv. Františka a Kláry jako terciářka velmi
asketickým životem ve společenství Isentrudy a Jitky. Alžběta zemřela vysílena
17.11.1231. Mezi svaté byla zapsána 27. 5. 1235 papežem Řehořem IX.
MODLITBA
S vědomím, že Ježíši náleží čest před všemi ohledy na názory druhých lidí, se budu učit
lásce po příkladu sv. Alžběty. Nejdůležitější je rozhodnutí srdce. Pro povzbuzení si přečtu
úryvek evangelia Mt 10,32-33 a Jan 14,15. Přitom budu pamatovat, že novým přikázáním je
vyšší stupeň lásky než je ve SZ „milovat druhé jako sebe“. (srov. Jan 13,34)

Bože, Tys dal svaté Alžbětě poznat, že v chudých prokazuje úctu Kristu; na její
přímluvu dej i nám, ať s neúnavnou láskou sloužíme potřebným a trpícím. Prosíme
o to skrze Tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s Tebou v jednotě Ducha
svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen
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Duchovní injekce
Když je naše trápení nesdělitelné
Naše duše vyhlíží Boha, on sám je naše pomoc a štít. Ž 33,20
Často se v mé blízkosti ocitají lidé, kteří prožívají těžké chvíle. Vnímám jejich
bolest a napadá mě, že bez Boha je často nemožné naše trápení překonat. Někdy jsou
totiž naše nejhlubší bolesti natolik ohrožující a těžké, že bytostně cítíme, že jejich tíhu
nelze unést. Možná ani nelze vyslovit, co vlastně prožíváme. Bojíme se reakcí našeho
okolí, nepochopení, vlastní bolesti… Na lidské úrovni prostě nejsme schopni náš
prožitek sdílet. Právě v takové chvíli možná pociťujeme, že potřebujeme více, než
pouhou lidskou podporu. Toužíme být neseni, chráněni. Potřebujeme mít možnost se
svěřit někomu, kdo nás neodsoudí, kdo nás bezpodmínečně přijme. A právě
i takovéto) situace jsou prostorem v našich srdcích, ve kterém se s námi Bůh chce
setkat. Protože jaký prostor Bohu dáme, v takové míře se v našem životě může Bůh
projevovat. Sám Bůh chce - a může - být každému z nás pomocí a štítem. Kam mu
dovolíme vstoupit A kde (nadále) budeme jednat jen na vlastní pěst?

Citát měsíce
Zde je recept pro tvou cestu jako křesťana: modlitba, pokání, poctivá práce a plnění si
povinností s láskou.
bl. Josemaría Escrivá
Připravili Animátoři farností Újezd a Horní Lhota
2

Dušičkové zamyšlení
Asi
každý
z nás
se
od minulých Dušiček setkal se
smrtí. Ať už se jednalo o někoho
blízkého, známé-ho, kamaráda
nebo kolegu ze zaměstnání,
člověka tato skutečnost vždycky
zaskočí, a každý ji přijímá
a vyrovnává se s ní po svém.
Zvlášť náročné to musí být
především u tragických nebo
náhlých úmrtí mladých lidí, kteří
tu na zemi zanechávají své
partnery, malé děti, rodiče,
sourozence, kamarády, protože
jsou lidským rozumem jen stěží pochopitelná.
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Měla jsem možnost sledovat prožívání vážné nemoci, umírání, smrti a doby po ní
v ateistickém prostředí a tak trochu srovnávat. Muži, 42 let, byla v létě 2016
diagnostikována rakovina tlustého střeva ve stadiu IV – metastáze i na játrech. Po půl
roce se po celkovém CT zjistilo, že zasažena je i hrudní kost a metastáze jsou také na
plicích, což se dle lékařů jevilo jako hlavní problém.
Během doby léčby se z ramenatého pevného chlapa s hustými vlasy, zvyklého denně
manuálně pracovat, stal přihrblý, hubený holohlavý střízlík, který se uzavřel sám do
sebe a tak trochu se přestal zajímat i o svou rodinu. Veškerá starost o její chod, o děti,
školu, kroužky… tak zůstala na manželce.
Na podzim 2017 dostal nemocný zápal plic, ze kterého už se nevzpamatoval. Kluci –
10,5 a 12,5 roku, urostlí, chytří, počítačově tak zdatní, že by nám mohli dávat lekce –
věděli, že je tatínek vážně nemocný, ale o nemoci se doma nemluvilo a ani oni se na
nic neptali. Když už se snad jednu dobu řešilo, co bude dál, jestli se bude hledat
nějaké zařízení nebo zda by péči o nemocného zvládli doma, manželka měla jasno
v tom, že především kvůli dětem, si to doma nedovede vůbec představit a ani nechce.
V půlce prosince musel být nemocný hospitalizován a domů se už nevrátil. Podle
lékařů mu zbývaly dny nebo týdny života, proto jsem se snažila přimět jeho manželku,
aby do nemocnice, kde ona a další příbuzní chodili denně, vzala i kluky, aby si to pak
nevyčítala. Odmítala, hlavní bylo, že je chce od toho všeho, co bude a přijde,
chránit…, že nechce, aby viděli, jak vypadá… Nakonec den před Štědrým dnem, když
bylo zřejmé, že kvůli napojení na všechny možné přístroje s nimi doma Vánoce
nestráví, i s kluky do nemocnice jela, ale zpětně si to stejně vyčítala.
Bavily jsme se o případném smutečním rozloučení a i na rady svých blízkých, se
kterými už tyto záležitosti řešila, rezolutně sdělila, že syny nechce vystavit takovému
psychickému vypětí, na pohřeb je nevezme a nenechala si to vymluvit ani poté, co její
manžel skutečně zemřel. Než to synům oznámila, dala prý každému z nich půlku
lexaurinu na uklidnění.
Zemřelý byl pokřtěný, snad i kmotr svých neteří, což se k mému údivu objevilo na
parte prý na přání jeho rodičů, ale do kostela on ani jeho rodina vůbec nechodili. Jeho
rodiče navrhovali rozloučení v kostele, ale manželka to odmítla s tím, že zemřelý
kostela nechodil a na faráře nadával.
První lednový pátek odpoledne tedy mířily davy lidí ke smuteční síni nad nedalekým
městem. Smuteční síť se otevřela až pět minut před obřadem, tipuju, že dovnitř se
dostala maximálně 1/3 přítomných, já jsem skončila u hlavních dveří, viděla jsem tak
trochu dovnitř a trochu slyšela, ale netuším, zda vůbec mohli něco slyšet ti, co stáli
za mnou.
Rozloučení prokládané hudbou trvalo cca 40 minut, obřadnice mimo jiné
nepřirozeným pomalým hlasem přečetla životopis, recitovala básně, přednášela fráze
typu: …Nemoc mu vzala právo žít dál svůj život… Už nemohl dál pít z číše života…
Svědomitě plnil vše, co od něj život očekával… Odešel někam tam, kde už ho nic
nebolí a netrápí…
Synové zemřelého se rozloučení skutečně nezúčastnili (což v průběhu roku jeho
matka snaše vyčetla) a rodina si samozřejmě nepřála kondolence. (Nebyla ani žádná
pohřební hostina).
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Asi proto, že to byl můj teprve druhý pohřeb mimo kostel, mi to celé připadalo jako
fraška, byla jsem naštvaná, zmrzlá a bylo to tak minimálně na panáka. A velkého!
Když jsem se různě během doby ptala, jak úmrtí tatínka synové zvládají, dozvěděla
jsem se, že k podivu jejich matky téměř normálně, až jakoby se nic nestalo! Brzo
pohřbu začala řešit hrobové místo, prý proto, že má urnu doma a nechce, aby o tom
kluci věděli, a když se urna ukládala do hrobu, účastnila se toho také pouze ona. Radši
se ani neptám, jestli nebo zda vůbec byli na hřbitově společně… Možná se tam
vypraví alespoň teď, když budou ty Dušičky…
Také jsme prožili úmrtí v rodině, ale nenapadlo nás, že by se pohřbu děti nezúčastnily.
Bylo to jejich první setkání se smrtí blízké osoby a bylo to pro ně těžké; už jen
informace o špatném zdravotním stavu, jeho zhoršování, sdělení úmrtí, a pak samotný
pohřeb, kdy došlo i na slzy. Ale snažili jsme se o tom mluvit a vysvětlovat…
Četla jsem rozhovor se ženou, věřící matkou 4 dětí, jejíž nejstarší syn krátce
po narození onemocněl vzácnou nemocí a asi v 18 letech zemřel, o prožívání nemoci,
úmrtí dítěte, prožívání ostatních dětí, o smrti a životě po ní. Ta mimo jiné řekla:
„…smrt patří k životu a je důležité, aby o tom člověk přemýšlel, … lidé mají občas
pocit, že o smrti nesmí mluvit před dětmi, vymýšlí si, že babička někam odjela
a nedokážou říct, že není a nebude. I děti potřebují znát pravdu, že někdo zemřel,
prožít si smutek, bolest, vyplakat se z toho. Všechny těžké chvíle je třeba prožít
a nechat zabolet, protože prožitá bolest Vám pomůže do budoucích dnů a týdnů.
Bolest k životu patří, život nežijeme proto, aby byl pohodlný, život jsou vztahy, láska.
…Možná je v něčem uklidňující víra, že život na tomto místě nekončí…“
Letos v únoru vysílala TV NOE přímým přenosem pohřební mši mladého oblíbeného
kněze ostravsko-opavské diecéze, který ve věku 35 let zemřel po boji s leukemií.
Přesto, že jsem ho znala jen z vysílání TV, z kázání na nějaké primiční mši, z výzev
o modlitbu za jeho uzdravení, bylo dojemné sledovat starší rodiče, kteří se spolu se
zaplněným kostelem loučili se svým jediným dítětem. Zároveň to však bylo plné
jakési naděje. Biskup při promluvě řekl, že zemřelý za dobu svého krátkého života
a kněžského působení, kdy pracoval především v pastoraci mládeže, vykonal tolik
dobrého, co někdo nezvládne za celý dlouhý život.
Občas pročítám pohřební parte a vždycky se zarazím u těch, kde je uvedeno, že někdo
zemřel náhle, nečekaně, a že na přání zemřelého se rozloučení uskuteční v úzkém
rodinném kruhu. Zajímalo by mě, kolik z těchto lidí vyjevilo svým příbuzným, že
chtějí takové rozloučení, anebo to ve skutečnosti bylo jen přání pozůstalých.
Při jednom nedávném pohřbu náhle zemřelého člověka mě zaujalo, když kněz
v úvodu mše řekl, že jsme asi všichni měli na den a hodinu pohřbu úplně jiné plány,
ale že zemřelý nás pozval, abychom se s ním přišli rozloučit… Nikdy jsem nad tím
takto nepřemýšlela, ale i tak se to dá říct.
Někteří lidé na pohřby z principu nechodí, snad i proto, že jim to připomene jejich
vlastní smrtelnost. Křesťan by ale měl být člověkem naděje, naděje, že život smrtí
nekončí. I díky tomu si můžeme i po čase při vzpomínkách na zemřelé o některém
smutečním obřadu (třeba i v souvislosti s hudbou, kázáním, zapojením příbuzných, ale
i pěkným počasím, které bohužel nejde ovlivnit) klidně říct, že zemřelý měl krásný
nebo důstojný pohřeb…
Ing. Jarmila Váňová

-8-

K zamyšlení
Zákon odpuštění
Láska je mocnější než zákon. Odpuštění je první zákon společenství, přesně podle
Ježíšových představ. Nezapomínejme na to. Jestliže však v nás, v našem srdci, zůstane
potřeba spravedlnosti a světla, nutnost chránit zákon, trestat toho, kdo se dopustil
chyby na vrub nevinných, pak si vzpomeňme, že existuje zákon trestu odpovídajícího
vině, jenž může dát věci do pořádku mnohem lépe než my.
Naše žízeň po spravedlnosti je pak mnohem náročnější a tvrdší, než jsme my sami.
Jakmile jsem jej v sobě objevil, pochopil jsem, že Bůh se nevzdává spravedlnosti,
i když mou vinu smývá svou krví. Ten zákon zní takto: člověk se svou zlomyslností
trestá sám. Člověk, který hřeší, vstupuje do pekla dobrovolně a jednou bude nucen
vypít až do dna kalich hořkosti své namyšlenosti, svého sobectví, své neposlušnosti
zákonů Božích. Ne, bratři, hříšník nezná vnitřní radost. Ten, kdo uniká lásce, nemá
budoucnost. Kam chce uniknout ten, kdo odchází z domu Otce? Kde nalezne mír,
pokoj, kontemplaci, potěšení, když odmítá lásku? Jeho játra se rozpadnou ranami jeho
neřesti. Bez Boha není života. Kdo uniká před Bohem, je už v pekle.
Podle Carla Carretta připravil Mgr. Václav Ulrich

Člověk je stvořený pro nesmrtelnost
Existuje-li Bůh, pak existuje i věčný život pro člověka. Je akorát po jednom
pohřbu. Mám v sobě ale hluboký pokoj. Vím, že jsme-li spojeni s Bohem, je všechno
v pořádku. Bez Boha je tou nejsilnější veličinou smrt, s ním ale naopak život. Stejný
život, který jsme dostali na počátku, který nás s ním pojí a který nikdy nekončí.
Je to Bůh, kdo člověku dal dech života a ten se stal živou duší. (srov. Gn 2,7).
Existuje-li Bůh, pak existuje i věčný život pro člověka. Žijeme tak již v čase radosti,
ale bez něj to nemůžeme vidět.
Nebojte se! Já jsem zvítězil
nad smrtí. Ježíš neustále
učedníkům opakuje: „Nebojte
se! Já jsem zvítězil nad smrtí.“
Jistě, smrtelný člověk, stvořený
zároveň pro nesmrtelnost, se
cítí ohrožen a stále v sobě onen
vnitřní
konflikt
mezi
smrtelností a nesmrtelností
bolestně pociťuje. Jsme-li ale
s ním, již nežijeme v krajině
smrti.
Tam, kde je Ježíš, tam není
smrt. Tam, kde je Ježíš, tam není smrt. Ježíš a smrt se navzájem vylučují. Jsme jím
neustále obklopeni, obklopeni jeho laskavou přítomností, obklopeni životem, který se
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nám chce dávat ve stále plnější míře. On, jak řekl, přišel, abychom měli život a měli
ho v plnosti.
Ježíš Kristus říká: Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věřte ve mne! Já jsem vzkříšení
a život. Kdo věří ve mne, i kdyby zemřel, bude žít navěky. Já jsem cesta, pravda
a život! (srv. Jan 11,25. 14,1.6). Kristus vstal z mrtvých jako první z těch, kteří zesnuli.
Jestliže ve vás přebývá Duch toho, který z mrtvých vzkřísil Ježíše, pak ten, který
z mrtvých vzkřísil Krista Ježíše, probudí k životu i vaše smrtelná těla svým Duchem,
který sídlí ve vás. (srov. Řím 8,11; 1Kor 15,20)
Převzato z knihy Exotem na této zemi, Ladislav Heryán

Komu letos někdo zemřel, potřebuje o Vánocích zvláštní pochopení
Běžná zdravotní péče a spirituální péče se týkají nemocného, pokud žije.
Po jeho smrti musí zpravidla blízcí zesnulého vykonat různé úřední úkony a vypravit
pohřeb. V těchto věcech někdy najdou určitou pomoc ve svém okolí, jindy ale trpí
značnou bezradností nad tím,
jak vůbec zařídit pohřeb,
nemluvě
o
následném
vyřizování pozůstalosti, řešení
finančních otázek a podobně.
Pro
ty,
kdo
se
o nemocného doma obětavě
starali, přichází s úmrtím také
konec námahy, která mnohdy
vynapínala
jejich
síly
na maximum. Zdálo by se
tedy, že smrt jim přinese
úlevu.
Jenže opatrující se často zhroutí nebo pociťuje největší bolest až poté, co tato námaha
skončí. Kromě toho si blízcí nemocného mnohdy po smrti vyčítají, co všechno mohli
či měli udělat, ale neudělali. Jsou to většinou výčitky neoprávněné, vždyť nikdo není
vševědoucí ani všemohoucí. Avšak tyto výčitky znamenají skutečné trápení.
V neposlední řadě může pozůstalé trápit také to, co nikdy nebylo vysloveno,
co zesnulému nestihli říct.
Pokud někdo umírá v nemocnici, nebývá zpravidla možné se s ním rozloučit tak,
jak by si to nejbližší zesnulého přáli, což mnohdy zahrnuje i fyzické doteky.
Rozloučení s mrtvým tělem je pro některé pozůstalé velmi důležité a je dobře, že
v hospicích je na to zpravidla pamatováno. Mrtvé tělo není hned odvezeno a pozůstalí
mohou se zesnulým pobýt v tichu a klidu v místnosti k tomu určené.
Podobně je pro mnohé důležité i rozloučení se zesnulou osobou formou pohřbu –
ať už církevního, nebo jen občanského. Úmrtí, ztráta a rozloučení potřebují být
ritualizovány, aby byly dobře odžity. Z tohoto hlediska je pohřeb nejen společenským,
ale také psychohygienickým prvkem při zpracovávání ztráty blízkého člověka.
Protože se ale v naší zemi takzvané „pohřby bez obřadu“ staly takřka běžnými,
- 10 -

potřebují pozůstalí někdy povzbudit k tomu, aby pohřeb vypravili. Situace může být
ztížena tím, že si zesnulý za svého života nepřál, aby byl vykonán jakýkoliv pohřební
obřad. To je třeba respektovat, ale i v takovém případě je vhodné uskutečnit nějakou
formu rozloučení, které je nejen pro pozůstalé, ale i pro přátele či spolupracovníky
zesnulého potřebné.
Toto všechno také volá po dobrém duchovním doprovázení pozůstalých. Duchovní
doprovázení má být doprovázením v zármutku, nikoliv snahou o popření zármutku
nebo o jeho likvidaci. „Se smrtí milovaného člověka zakoušíme, co je to smrt. Tento
zážitek smrti nás postihne, zasáhne a způsobí, že v sobě máme náhle zmatek i ve všem,
co jsme do té doby považovali za samozřejmé. Otřese naším porozuměním světu
a sobě samotným, ale nutí nás i k proměně – ať chceme nebo ne.“
Z psychoterapeutické praxe je zřejmé, že nedostatek truchlení nad ztrátou milovaného
člověka vede v některých případech ke vzniku depresí.
I v případech, kdy je u pozůstalých pevná víra v Boží milosrdenství a ve vzkříšení,
znamená úmrtí milovaného člověka zásah do života, ztrátu a důvod k bolesti.
Zarmoucený musí svou bolest prožít a jaksi jí projít, doprovázející má unést zármutek
a bolest toho, koho doprovází, ne je chtít likvidovat.
Zatímco v minulosti bylo vcelku pravidlem, že pozůstalí dávali svým oblečením
najevo, že jsou zarmouceni (doslova: „nosili smutek“), dnes se většinou podle
oblečení smutek nepozná, snad jen na pohřbu. Černá barva je běžnou součástí
oblečení a mnohdy převládá, ačkoliv dotyčná osoba žádný smutek nemá.
To znesnadňuje správný odhad, jak například mluvit s příbuzným někoho, kdo byl už
dlouho vážně nemocen, a není tedy zřejmé, zda je, nebo není po smrti. Ale vyhýbat se
komunikaci jen z rozpaků často znamená ponechávat zarmouceného člověka v izolaci,
což mu neprospívá.
Někteří lidé považují zármutek za projev slabosti a někteří horliví křesťané
za projev slabé víry. Jenže smutek je přirozenou reakcí na ztrátu blízké bytosti a jeho
adekvátní prožití je psychicky zdravé. Němčina zná výstižné slovo „Trauerarbeit“,
protože smutek je třeba si „odpracovat“, tedy prožít, má-li se dotyčná osoba se ztrátou
zdravě vyrovnat.
Ke zdravému vyrovnání totiž nepřispívá ani
vytěsnění či popření zármutku, ani povrchní
snaha o rozveselení. Zarmouceným je tedy třeba
dopřát slzy, nářek, případně výčitky, a tyto
projevy nevyvracet ani před nimi neuhýbat, ale
v solidaritě se armoucenou osobou je snášet.
Je třeba nechat zarmoucenou osobu mluvit,
třeba i opakovaně, o zármutku, o bolesti
a o zesnulém.
Útěchou pro zarmoucené je chápající blízkost druhých, nikoliv snaha je rozveselit
nebo odvést od tématu. Těm, kteří se dostávají častěji do blízkosti pozůstalých,
lze doporučit útlou knížku Naděždy Špatenkové Poradenství pro pozůstalé.
V ní uváděné stručné desatero pro pozůstalé může posloužit doprovázejícímu
k orientaci v tom, k čemu je třeba pozůstalé motivovat a pomáhat jim. Lze také využít
certifikovaných služeb poradců pro pozůstalé.
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Desatero pro pozůstalé:
1. Zapojte se do přípravy pohřbu.
2. Věnujte pozornost tomu, co jíte a pijete.
3. Zachovejte pokud možno normální režim.
4. Posuďte svůj zdravotní stav.
5. Hovořte o zemřelém člověku.
6. Dovolte si truchlit.
7. Udělejte si čas na truchlení.
8. Dovolte si zlostné pocity.
9. Dovolte druhým, aby vám pomáhali.
10. Nebojte se vyhledat pomoc / požádat o ni.
Nakonec ještě připojme upozornění, že i u těch, kteří vcelku dobře zvládli etapu
truchlení, následují ještě nejméně dvě kritická místa. Bývá to prvé výročí smrti
(u některých i každé další) a zpravidla první slavení vánočních svátků, zejména tehdy,
když je zesnulý za svého života s pozůstalými slavíval společně. To vyžaduje
pochopení a někdy i speciální péči.
Zpracováno podle knihy Spirituální péče o nemocné a umírající, Aleš Opatrný

Modlitba k Panně Marii za šťastnou smrt
Maria, bez poskvrny počatá,
oroduj za nás,
kteří se k Tobě utíkáme.
Útočiště hříšníků,
Matko umírajících,
neopouštěj nás v hodinu smrti naší,
ale vypros nám dokonalou lítost,
upřímnou zkroušenost, odpuštění
našich hříchů,
hodné přijetí Nejsvětější Svátosti
na poslední cestu,
posilu svátostí pomazání,
abychom se mohli klidně dostavit
před trůn sice spravedlivého,
ale i milosrdného soudce,
Boha a našeho Vykupitele.
Amen.
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II. vatikánský koncil (1962–1965)
Pokračování

Boží zjevení
Ale komu tedy přináleží interpretovat Písmo a živou tradici církve, aby obojí bylo
stále působivé a plodné? Koncil připomíná, že v přímé linii konstantního učení církve
připadá tento úkol magisteriu, učitelskému úřadu církve, to znamená následovníkům
apoštolů: papeži a biskupům. Jsou jedinými garanty správné interpretace Písma
čteného ve světle tradice. Tradice a učitelský úřad jsou takto neoddělitelně spojeny,
jsou podněcovány týmž Duchem: „Avšak úkol autenticky vykládat Boží slovo psané
nebo ústně předávané je svěřen pouze živému učitelskému úřadu církve, který
vykonává svou pravomoc ve jménu Ježíše Krista… Je tedy zřejmé, že posvátná tradice,
Písmo svaté a učitelský úřad církve jsou podle moudrého Božího rozhodnutí tak spolu
spojeny a sdruženy, že jedno bez druhých dvou nemůže být…“ (Dei verbum, 10).
Papež a biskupové se při plnění tohoto úkolu obracejí o pomoc k odborníkům,
exegetům, kteří mají také sloužit všemu křesťanskému lidu. Jejich práce spočívá
zejména ve zkoumání textů Písma, aby stále přesněji stanovovali jejich smysl. Tím, že
berou v úvahu způsob psaní různých autorů, historický kontext a okolní kulturu, tím,
že se snaží poznat, komu byla kniha určena a za jakým cílem byla sepsána, usilují
o stále lepší pochopení toho, co nám chce bible říci.

Inspirace Písma
Všechny knihy bible jsou „inspirovány“. To značí, že jejich autorem je Bůh. Znamená
to, že je sám Bůh napsal nebo je diktoval některému z autorů? Nikoliv, znamená
to pouze, že různí četní autoři, židé a pak křesťané, kteří v průběhu asi deseti staletí
sepsali knihy bible, uchovali v písemné formě znamení přítomnosti Boží v dějinách
lidstva. Koncil připomíná, že tito posvátní spisovatelé jsou lidé tak jako jiní. Při psaní
knih využívali svých vlastních schopností, vyjadřovali se svým jazykem v rámci
svých znalostí a v kulturním prostředí své doby. Z tohoto hlediska jsou „autory“ svých
knih. Avšak Bůh zároveň použil tyto lidi k tomu, aby neomylně vyslovili to, a jenom
to, co chtěl, aby řekli jeho jménem. A to do té míry, že jejich slovo je také a zcela
„slovem Božím“.

Starý a Nový zákon
Některým křesťanům, kteří by snad měli sklony odmítat Starý zákon, koncil
naopak připomíná, že jej nemáme zanedbávat a neustále se k němu máme vracet. Jeho
texty inspirované Bohem – stejně jako texty Nového zákona – ukazují, jak Bůh dlouze
připravoval Kristův příchod. Proto jsou vždycky velmi důležité: vyzdvihují Boží
pedagogiku a obsahují učení, které si zachovává svou trvalou hodnotu.
Po těchto slovech je jasné, že Nový zákon a zvláště evangelia, která jsou jeho
nejdůležitější součástí, mají zaujímat vybrané místo v křesťanském rozjímání
a meditaci, protože zvláštním způsobem oznamují radostnou zvěst naší spásy: Čtyři
evangelia „věrně podávají to, co Boží Syn Ježíš v době svého života mezi lidmi pro
jejich spásu skutečně konal a učil… Apoštolové pak po nanebevstoupení Pána předali
svým posluchačům to, co říkal a dělal… Bibličtí spisovatelé sepsali čtyři evangelia
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tak, že něco vybrali z množství ústních nebo už i písemných tradic, něco sestavili
v celek nebo vysvětlili se zřetelem na tehdejší stav církevních obcí. Přitom zachovali
formu hlásání, ale vždy tak, že nám sdělují o Ježíši pravdivé a upřímné údaje. Ať totiž
psali z vlastní paměti a vzpomínek nebo podle svědectví těch, kdo „od počátku byli
očitými svědky a služebníky slova“, psali s tím úmyslem, abychom poznali
„pravdivost“ té nauky, v které jsme byli vyučeni (srv. Lk 1,2–4).“ (Dei verbum, 19).

Četby Písma v církvi
V závěru této dogmatické konstituce o Božím zjevení se koncil vrací k myšlence,
že takovou četbu je možné uskutečnit pouze v církvi. A znovu zdůrazňuje, že Kristus
své poselství svěřil právě učitelskému úřadu církve. Je tedy třeba brát v úvahu
směrnice tohoto učitelského úřadu, který zůstává konečným soudcem při interpretaci
Písma a svědectví tradice.
Tato soustavná četba a meditace Božího slova v církvi je nevyhnutelnou
podmínkou, „aby se ustanovil dialog mezi Bohem a člověkem… neboť neznalost
Písma je neznalost Krista“ (srv. Dei verbum, 25 a 12).
Pokračování příště
Podle knihy Učení II. vatikánského koncilu připravil Vojtěch Chupík

MYŠLENKY NA MĚSÍC LISTOPAD
CRISTIANA PACCINIOVÁ,
SIMONE TROISI
SMRT NEMÁ POSLEDNÍ SLOVO
KARMELITÁNSKÉ NAKLADATELSTVÍ KOSTELNÍ VYDŘÍ 2015

1. Neobyčejnost Boha se zjevuje v těch nejobyčejnějších věcech.
2. Bůh je Otcem všech – bez rozdílu.
3. Život má hodnotu sám o sobě, bez ohledu na inteligenci, rozumové schopnosti
a krásu.
4. Objevit, že jsme milováni, je smyslem celé naší existence.
5. Pohled vyjadřuje to, co je v srdci, je prahem vnitřní pravdy.
6. Bůh je nejvyšší Dobro, které dává hodnotu všemu, co je a je plností radosti, která
nemizí ani smáčená slzami.
7. Milovat někoho znamená přijmout, že ho nikdy plně nepochopím, být ochotni se
změnit a tedy trpět, vzdát se něčeho pro něj.
8. Stojí za to žít, jen když jsi ochoten opravdově milovat.
9. Rozhodnutí k manželství, stejně jako k zasvěcenému životu, předpokládá
povolání. Není to jen přirozená lidská náklonnost, člověk musí odpovědět
na zvláštní Boží volání.
10. Je mimořádné být Božími dětmi. Musíme si jen zvolit – buď budeme věřit Bohu,
který nás miluje, nebo si donekonečna myslet, že život je náhoda.
- 14 -

11. Ježíš nás učí, jak vejít do vztahu s ním – jednoduše důvěřovat, nechat se vést
stejně jako Maria, naučit se vnímat Boha jako osobu, ne někoho k jejím službám.
12. Bůh nechává člověka dělat postupně krok za krokem. S každým zásahem se
poslání stává jasnější. A zatímco se ukazuje, že to byl opravdu Bůh, je člověk
stále víc schopný milovat.
13. Jaký je smysl našeho života, když ne ten, připravit se, dřív nebo později,
na setkání s Ježíšem Kristem?
14. Stát pod křížem je rozhodně těžké. Ale ublížíš si mnohem víc, když se mu budeš
snažit vyhnout. Nakonec tě někdo donutí na něj vystoupit.
15. Raď se s každým, kdo je moudrý, a nepohrdej užitečnou radou.
16. Neříkejme Bohu, co má dělat, jen ho žádejme, aby nás připravil: aby nám
pomohl chtít to, co chce on, a zhostit se toho, co vyžaduje.
17. Dar Boží je dar Boží a nikdo to nesmí měnit. Nejsme lidmi proto, abychom
dosáhli úspěchu v práci, měli pěkný dům, dobré zdraví nebo pověst. Jsme lidmi,
abychom milovali.
18. Prožívat kříž společně je dobré, stává se tak lehčím.
19. Dejte svůj souhlas každému dni, podstupujte své zkoušky, žijte svůj autentický
příběh. Důvěřujte Ježíši, který říká: Neboj se!
20 Pán mi dává jako dar kříž a já ho musím přijmout. Protože v tom kříži objevím
něco, co mi Pán chce říct.
21. Pokoj Vám! To není pozdrav, ani prosté přání, to je dar. Dokonce nesmírně
cenný dar, který Kristus předává svým učedníkům poté, co prošel smrtí
a peklem. Zakouší jej ten, kdo se nechá milovat Bohem.
22. K naslouchání Bohu je potřeba: přijmout, že nechápeme, být ochotni trpět,
odmítnout zlo, a tedy si zvolit dobro.
23. Život se nežije tehdy, když se dýchá, ale když se miluje. Život má smysl, jen
když se stravuješ pro druhé.
24. Boha potkáváme v těle s ranami po hřebech, v člověku přibitém na kříži. Bůh je
také v setkání s člověkem živým a vzkříšeným.
25. Kdo se otevře milosti, bude jí naplněn.
26. Ježíš nabídl z kříže pomoc všemu lidu: svou Matku jako hvězdu k následování,
k níž máme hledět v neklidných dobách.
27. Svatostánek nás vybízí: podívej se, jak Bůh změní životy těch, kteří jsou mu
nablízku.
28. Cílem našeho života je milovat a být neustále připraveni učit se milovat ostatní
tak, jak jen Bůh ti to může ukázat a naučit tě to.
29. Bůh přebývá ve společenství.
30. Pán Tě odjakživa chtěl a ukáže ti cestu, po které se dát, když mu otevřeš své
srdce. Důvěřuj mu, stojí to za to.
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
6.30 Új.:
15.30 Új.:
1. listopadu : Čtvrtek
Slavnost
VŠECH SVATÝCH

2. listopadu : Pátek
Vzpomínka
NA VŠECHNY
VĚRNÉ ZEMŘELÉ

3. listopadu : Sobota
Sv. Martina de Porres

4. listopadu : Neděle
31. neděle
v mezidobí
Sv. Karla
Boromejského,
biskupa

17.00 Dr.:
18.30 Sl.:

6.30 Új.:
15.30 Új.:

17.00
18.30
16.00
18.00
7.00

Dr.:
Sl.:
Lo.:
Új.:
Új.:

8.15 Sl.:

9.40 Új.:
11.00 Dr.:
15.30 Új.:

5. listopadu : Pondělí
6. listopadu : Úterý
Ferie

17.00 Dr.:

15.30 Új.:
7. listopadu : Středa
Ferie

17.30 Sl.:

Za + SM Emanuelu, Jana, Josefa, Annu
a Františka Machů, ochranu a pomoc Boží.

ŠF
SV

Na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní,
s prosbou o dary Ducha svatého a ochranu
Panny Marie pro živou rodinu
Na úmysl Svatého otce
Za + rodiče Ovesné, Okaté, Josefa Holíka,
dceru, zetě Jana Václavíka, manžely
Pastyříkovy, dar zdraví a Boží požehnání pro
živé rodiny a duše v očistci
Za všechny věrné zemřelé
Za farníky
Na dobrý úmysl
Za farníky – Večer chval
Za + Marii a Josefa Machů, rodiče a sourozence
z obou stran, duše v očistci a Boží požehnání pro
živou rodinu
Za + rodinu Hlavičkovu, Kolaříkovu, Machů,
Kuželovu, Martincovu, ochranu a pomoc Boží
pro živé rodiny
Za + Marii a Oldřicha Martinkovy, duše v
očistci a Boží požehnání pro živou rodinu
Za + Josefa Fojtíka, + rodinu Holou, Fojtíkovu,
duše v očistci a Boží požehnání pro živé rodiny
Za + rodiče Machů, snachu Jitku, Rudolfa
Müllera a duše v očistci a Boží požehnání pro
živou rodinu
Za + rodiče Stružkovy, jejich děti, vnuka,
vnučku, tři zetě, celou rodinu Stružkovu,
Ročákovu, Boží požehnání pro živou rodinu a
duše v očistci
Za + Josefa Luky, jeho rodiče, rodiče
Častulíkovy, dvě dcery, jejich 3 zetě a Boží
požehnání pro živé rodiny
Za + Ludmilu Mikovčákovu, rodinu
Mikovčákovu, Latinákovu, Půlovu a Bačinskou,
také vřelý dík za přijatá dobrodiní pod vedením
Ducha svatého, všech andělů strážných, a také
naší nebeské maminky Panny Marie

AM
KM
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AL
SJ
ŠF
OS

KA
SJ
ŠF
ČR

KA

AM

8. listopadu : Čtvrtek
Ferie

17.00 Dr.:
15.30 Új.:

9. listopadu : Pátek
Svátek Posvěcení
lateránské baziliky
17.30 Sl.:

Za živou a + rodinu Častulíkovu, Marii
Častulíkovu a Boží pro živou rodinu
Za + rodiče Drábkovy, jejich zemřelé rodiče
z obou stran, + Vladimíra Zichu, dceru Leničku,
rodiče Zichovy, nemocnou osobu, dar zdraví a
Boží požehnání pro živou rodinu
Za + Emila Šustka, bratra, rodinu Hlavičkovu a
dar zdraví pro živo rodinu

ŠF

10. listopadu : Sobota
Sv. Lva Velikého,
papeže a učitele církve

11. listopadu : Neděle
32. neděle v mezidobí
Sv. Martina
Tourského, biskupa
Drnovice: Oslava
svátku svaté Anežky
České

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

11.00 Dr.:
12. listopadu : Pondělí
Sv. Josafata, biskupa
a mučedníka
13. listopadu : Úterý
Sv. Anežky České,
panny

14. listopadu : Středa
Ferie

15. listopadu: Čtvrtek

15.30 Új.:

17. listopadu: Sobota
Sv. Alžběty Uherské,
řeholnice

Za zemřelé rodiče a prarodiče Divoké a
Bařinkovy

17.00 Dr.:

Za + Andělu a Františka Machů, jejich rodiče,
sourozence, dceru Annu, zetě, duše v očistci a
Boží požehnání pro živé rodiny.

15.30 Új.:

Za + rodiče Macíkovy, jejich rodiče,
sourozence, duše v očistci a Boží ochranu pro
živé rodiny
Za + Miroslava Fiodora, syny, rodiče Zvonkovy,
Fiodorovy, stařečky, manžele Majzlíkovy a Boží
ochranu pro živé rodiny
Za + rodiče Josefa a Bělu Struškovy, rodiče
Slámovy, duše v očistci, Boží pomoc a ochranu
Panny Marie pro živou rodinu
Za + Josefa Ďulíka, jeho tatínka, rodiče Drgovy,
Josefa Drgu a živou rodinu
Za + Stanislava Kořenka, jeho + rodiče,
prarodiče, duše v očistci a živou rodinu

17.30 Sl.:

17.00 Dr.:

Sv. Alberta Velikého,
biskupa a učitele církve

16. listopadu: Pátek
Sv. Markéty Skotské,
sv. Gertrudy, panny

Za farníky
Za + Martina Michalčíka, manželku, syna,
rodiče Janošovy a dar zdraví pro živé rodiny
Na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní
v 90. letech života, + Františka Novosada, Marii
Mikeskovu, Janičku Frýželkovu, dar zdraví a
Boží požehnání pro rodinu Frýželkovu,
Vaňkovu, Novosádovu a Hruškovu
Za muzikanty

15.30 Új.:
17.30 Sl.:
16.00 Lo.:
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KA
SV

AM
SJ

ŠF

RZ

OS

18. listopadu: Neděle
33. neděle
v mezidobí
Posvěcení římských
bazilik sv. apoštolů
Petra a Pavla

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

19. listopadu: Pondělí
Ferie

15.30 Új.:

20. listopadu: Úterý
Ferie

17.00 Dr.:

21. listopadu: Středa
Zasvěcení Panny
Marie v Jeruzalémě

15.30 Új.:

22. listopadu: Čtvrtek
Sv. Cecílie, panny
a mučednice

17.30 Sl.:

17.00 Dr.:

15.30 Új.:
23. listopadu: Pátek
Sv. Klementa I.,
papeže a mučedníka

17.30 Sl.:

Za + rodiče Pačiorkovy, vnuka Tomáška,
ochranu a pomoc Boží pro živou rodinu
Za + Josefa Kozubíka, + bratry, sestru, rodiče
z obou stran
Za farníky (sv. křest)
za zemřelou Františku Vašičkovu, zemřelého
manžela Antonína a dar zdraví pro živou rodinu
Za + rodiče Urubkovy, jejich dceru Lidmilu, +
rodiče Zvonkovy, dar zdraví, ochranu Panny
Marie a Boží pomoc pro živé rodiny
za zemřelé rodiče Josefa a Emilii Machučovy,
jejich rodiče, syna Miroslava a duše v očistci
Za + Emila Húště, dva syny, rodiče z obou stran
a Boží požehnání pro živou rodinu
Za + Stanislava Číčelu, jeho maminku Helenu,
duše v očistci a Boží požehnání pro živé rodiny

Za + Františka Zichu, rodiče z obou stran, bratra
Stanislava, Josefa, švagrovou Františku, Jana
Čokavce, Boží požehnání a ochranu Panny
Marie pro živé rodiny
Za + rodiče Okaté, Václavíkovy, syna Jana, dar
zdraví, Boží požehnání pro živé rodiny a duše
v očistci
Za + rodiče Soukupovy, Mozgvovy a Boží
ochranu pro živou rodinu

AL
SV
RZ
KM

OS

RZ

ŠF

24. listopadu: Sobota
Sv. Ondřeje Dung - Laca,
kněze, a druhů, muč.

16.00 Lo.:

7.00 Új.:
25. listopadu: Neděle
Slavnost
JEŽÍŠE KRISTA
KRÁLE
Sv. Kateřiny
Alexandrijské,
mučednice

8.15 Sl.:

Na úmysl dárce

Za zemřelé rodiče Marii a Stanislava Kovářovy
z Loučky, Ludmilu Vaňkovu a živou rodinu
Za + Anastazii a Josefa Hlavenkovy, rodiče
z obou stran a rodinu Strnadovu

9.40 Új.:
11.00 Dr.:

Za + Emílii a Jana Častulíkovy, rodinu
Častulíkovu, Šulákovu, Frýželkovu
a duše v očistci
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AL
SJ
RZ
KM

26. listopadu: Pondělí
Ferie
27. listopadu: Úterý
Ferie

15.30 Új.:

17.00 Dr.:
15.30 Új.:

28. listopadu: Středa
Ferie

29. listopadu: Čtvrtek
Ferie

17.30 Sl.:

17.00 Dr.:

15.30 Új.:
30. listopadu: Pátek
Sv. Ondřeje, apoštola
17.30 Sl.:

Za + Ladislava Ptáčka, + rodiče, sourozence,
rodiče Barcuchovy, Boží ochranu a pomoc pro
živou rodinu
Za + Evu Zvonkovu, + sourozence, rodiče a
Boží požehnání pro živou rodinu
Za Andělu Poláchovu, syna Pavla, rodiče
Poláchovy a ochranu boží pro živou rodinu
Za + Vilmu a Karla Kolaříkovy, jejich rodiče,
sourozence, dceru Jiřinu, syna Karla a za duše v
očistci
Za + rodiče a prarodiče, zemřelou rodinu
Zámečníkovu, Zvonkovu, za zdraví a Boží
požehnání pro živou rodinu
Za Bohumila Vaňka, Boženu Sochorovu, syna,
rodiče Vaňkovy, dceru, duše v očistci a Boží
ochranu pro celou živou rodinu
Za Marii a Josefa Šůstkovy a živou rodinu

ŠF

ŠF

SJ

Pořad bohoslužeb v říjnu - farnost Horní Lhota
1. listopadu: Čtvrtek
Slavnost všech svatých

2. listopadu: Pátek
Vzpomínka na všechny
zemřelé;
1. pátek v listopadu
3. listopadu: Sobota
1. sobota v listopadu

16.00 HL

Za + Ludmilu a Hanu Kormanovy, manžele
Kubíčkovy, jejich syna Jiřího a ochranu pro * rod.

17.30 DL

Za + rodiče Ulrichovy, Kořenkovy, vnuka, syna,
duše v očistci a požehnání pro * rodiny

8.00 SE

Za všechny + biskupy, kněze a jáhny

16.00 HL

Za všechny zemřelé

17.30 DL

Na úmysl Svatého otce

8.00 DL

Za členy živého růžence z Dolní Lhoty

17.30 HL

Za Esterku Dobrotovu, ať je její láska a památka
požehnáním a její duše je spojena do svazku živých

4. listopadu: Neděle
31. neděle v mezidobí;
Výročí posvěcení kostela
DL

9.00 DL

Za + rodiče Zádrapovy, + rodinu, požehnání
a ochranu Panny Marie pro * rodinu

10.30 DL

Za * a + farníky

5. listopadu: Pondělí

17.00 SE

Za + Františka Mikulce, syna, rodiče z obou stran,
dar zdraví a požehnání pro * rodiny

6. listopadu: Úterý

17.30 HL

Za + Soňu Bartákovu, rodiče z obou stran,
za manžela a děti a za celou * rodinu

7. listopadu: Středa
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8. listopadu: Čtvrtek

16.00 HL

Za + Ottu a Marii Pláškovy, jejich rodiče
a sourozence, dar zdraví a ochranu pro * rodinu

9. listopadu: Pátek
Posvěcení lateránské
baziliky

17.30 DL

Za + rodiče Slovákovy, dceru, 2 syny, snachu, zetě,
dar zdraví a ochranu pro * rodinu

10. listopadu: Sobota

17.30 HL

Za + Aloise Váňu, dvoje rodiče, sestry Miladu
a Marii, dar zdraví a požehnání pro * rodinu

Sv. Lva Velikého, papeže
a učitele církve

9.00 HL

Za + Františka Maňase (1. výročí)

11. listopadu: Neděle
32. neděle v mezidobí

10.30 DL

Na poděkování za 40 let manželství, s prosbou
o ochranu, pomoc a požehnání pro celou * rodinu

12. listopadu: Pondělí

17.00 SE

Za * a + farníky

16.00 HL

Za + rodiče Malyškovy a Žáčkovy s prosbou
o požehnání pro * rodinu

13. listopadu: Úterý
Sv. Anežky České, panny

14. listopadu: Středa
15. listopadu: Čtvrtek
16. listopadu: Pátek
17. listopadu: Sobota

Konference o evangelizaci v Olomouci
17.30 HL

Sv. Alžběty Uherské,
řeholnice

18. listopadu: Neděle
33. neděle v mezidobí

9.00 HL
10.30 DL

19. listopadu: Pondělí

17.00 SE

20. listopadu: Úterý

17.30 DL

Za * a + rodinu Matulíkovu, Lauterbachovu
a Krejčí, za dar zdraví a požehnání pro * rodiny
Na poděkování za dožití životního jubilea pro
rodiče Šenovské, ochranu Panny Marie a dar zdraví
pro celou rodinu
Za + Anežku a Lubomíra Vaněčkovy, jejich rodiče,
bratra Jana, zetě Milana a za celou * rodinu
Mše svatá a mariánské večeřadlo (P. Jaroslav Stříž)
Za kněze, řeholníky a za nová kněžská a řeholní
povolání

21. listopadu: Středa
Zasvěcení Panny Marie
v Jeruzalémě

22. listopadu: Čtvrtek

16.00 HL

Sv. Cecílie, panny a muč.

23. listopadu: Pátek
24. listopadu: Sobota

17.30 DL

Sv. Ondřeje Dunc-Laca
a druhů, korejských
mučedníků

17.30 HL

25. listopadu: Neděle
Slavnost
Ježíše Krista, Krále

9.00 HL
10.30 DL

Za * a + farníky
Za + Anastázii a Karla Kozlovy, Marii a Josefa
Pláškovy, Marii a Františka Šenovské, dceru Yvetu,
rodiče, na poděkování za dar zdraví s prosbou
o požehnání pro celé rodiny
Za zpěváky a muzikanty naší farnosti s prosbou o
dar zdraví na přímluvu sv. Cecílie a za duše v očistci
Za + Františka Janušku (1. výročí), dvoje rodiče,
celou + rodinu s prosbou o ochranu pro celou * rod.
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26. listopadu: Pondělí
27. listopadu: Úterý
28. listopadu: Středa
29. listopadu: Čtvrtek
30. listopadu: Pátek
Sv. Ondřeje, apoštola

17.00 SE

16.00 HL
17.30 DL

Za + Josefa a Anežku Šenovské, jejich rodiče,
sourozence, dar zdraví a požehnání pro * rodinu
Za + rodiče Majerikovy, dceru Janu, dar zdraví
a požehnání pro celou * rodinu

Z nepředpokládaných důvodů může v tomto rozpise dojít
ke změnám. Sledujte proto týdenní rozpis!

PASTORAČNÍ PLÁN 2019
Farnost Újezd
1. CÍRKEVNÍ SLAVNOSTI A POHYBLIVÉ SVÁTKY V ROCE :
Slavnost Bohorodičky Panny Marie – Nový rok - úterý 1. ledna
Slavnost Zjevení Páně – sv. Tří Králů - neděle 6. ledna
Svátek Křtu Páně - konec vánočního období - neděle 13. ledna
Popeleční středa - začátek postní doby - 6. března
Květná neděle - začátek Svatého týdne - 14. dubna
HOD BOŽÍ VELIKONOČNÍ - 21. dubna
Slavnost Nanebevstoupení Páně - čtvrtek 30. května
Slavnost Seslání Ducha svatého - neděle 9. června
Svátek Ježíše Krista Nejvyššího a věčného kněze - čtvrtek 13. června
Slavnost Nejsvětější Trojice - neděle 16. června
Slavnost Těla a Krve Páně - čtvrtek 20. června
Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova - pátek 28. června
Slavnost Ježíše Krista Krále - neděle 24. listopadu
První neděle adventní - začátek nového církevního roku - 1. prosince
HOD BOŽÍ VÁNOČNÍ - středa 25. prosince
Svátek Svaté Rodiny Nazaretské – neděle 29. prosince
2. POUTĚ BĚHEM ROKU :
Pouť hasičů na Svatém Hostýně - sobota 27. dubna
Pouť včelařů na Svatém Hostýně - neděle 19. května
Hlavní pouť na Svatém Hostýně - neděle - 18. srpna
Děkanátní pouť za obnovu rodin a kněžská povolání
na Velehradě - sobota 11. května
Dušičková pouť na Svatém Hostýně - sobota 12. října
Svatohubertská pouť myslivců na Svatém Hostýně – sobota 19. října
Pěší pouť chlapů na Svatý Hostýn - sobota 23. listopadu
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3. FARNÍ SLAVNOSTI A VÝZNAMNÉ DNY PRO FARNOST :
Adorační den v Drnovicích - sobota 2. března
Pouť k Panně Marii Bolestné na Ploštině - pátek 12. dubna
Křížová cesta přírodou ve Vysokém Poli - neděle 14. dubna
První svaté přijímání dětí - neděle 9. června
Průvod Božího Těla - neděle 23. června
"Valašská" pouť na Ploštině – neděle 30. června
Pouť v Újezdě - neděle 7. července
Výročí posvěcení kostela ve Slopném - velká pouť - neděle 14. července
Výročí posvěcení kostela v Drnovicích - neděle 21. července
Letní pouť u kaple sv. Františka (Újezd) - neděle 28.7. v 15.00 hodin
Adorační den ve Slopném - středa 14. srpna
Patrocinium sv. Rocha ve Slopném - malá pouť - neděle 18. srpna
Pouť Panny Marie ve Vysokém Poli - neděle 8. září
Panny Marie Bolestné na Ploštině - neděle 15. září v 11.00 hodin
Adorační den v Újezdě – pátek 25. října
Újezdské hody - neděle 27. října
Patrocinium sv. Anežky v Drnovicích - neděle 17. listopadu
Patrocinium sv. Mikuláše v Újezdě - neděle 8. prosince (oslava v pátek 6.12.)
Vánoční putování k Panně Marii Vysocké – sobota 27. prosince
4. SVATÝ KŘEST SE BUDE V ROCE 2018 UDĚLOVAT :
13. ledna
10. února
31. března

26. května
16. června
28. července

25. srpna
6. října
15. prosince

5. SPOLEČNÉ MŠE SVATÉ VE FARNOSTI ÚJEZD :
Za děti, které půjdou k 1. sv. přijímání – sobota 2. února
Za děti, které byly vloni u 1. sv. přijímání – Zelený čtvrtek - 18. dubna
Za školní mládež (konec školního roku) – neděle 30. června
Za školní mládež (začátek nového školního roku) - neděle 1. září
Za občany Loučky ke cti sv. Václava - neděle 29. září
Za členy živého růžence: ze Slopného, Vys. Pole a Drnovic - neděle 6. října
Za členy živého růžence: z Újezda a Loučky - neděle 13. října
Za členy mysliveckého sdružení ke cti sv. Huberta - neděle 13. října 9.40
Za včelaře ke cti sv. Ambrože - neděle 8. prosince 9.40
6. MŠE SVATÉ V DRNOVICÍCH PŘESUNUTÉ NA JINÝ TERMÍN :
Jen z velmi vážných důvodů je nutné přesunout nedělní mši svatou v 11.00
v Drnovicích na jiný čas, nebo na sobotu večer. Děkujeme všem za pochopení. Je to
z těchto důvodů:
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První sv. přijímání dětí. Z neděle 9.6. na sobotu 8.6. v 18.30 hodin.
Slavnost Božího Těla. Z neděle 23.6. na sobotu 22.6. v 18.30 hodin.
„Valašská“ pouť na Ploštině. Z neděle 30.6. na sobotu 29.6. v 18.30 hodin.
Velká pouť ve Slopném (posvícení). V neděli 14.7. z 11.00 na 8.15 hodin.
Patrocinium ve Slopném. V neděli 18.8. z 11.00 na 8.15 hodin.
Vysocká pouť k Panně Marii. Z neděle 8.9. na sobotu 7.9. v 18.30 hodin.
7. SBÍRKY NAŘÍZENÉ ARCIBISKUPSTVÍM :
Haléř sv. Petra: 24. února
Na Svatou zemi: 19. a 20. dubna
Na Kněžský seminář v Olomouci: 21. dubna
Na křesťanská media (Proglas a TV Noe): 12. května
Na církevní školy v arcidiecézi: 9. června
Na misie: 20. října
Na Charitu: 17. listopadu
8. SBÍRKY NA OPRAVY NAŠICH KOSTELŮ :
17. března
26. května

20. ledna
17. února

23. června
11. srpna

22. září
24. – 26. prosince
(na vytápění kostelů)

9. NA MŠE SVATÉ PRO ROK 2020 SE BUDE ZAPISOVAT :
V Újezdě :
V Drnovicích :
Ve Slopném :
V Loučce :

Pondělí 25. listopadu po mši svaté
Úterý 26. listopadu po mši svaté
Středa 27. listopadu po mši svaté
Sobota 30. listopadu po mši svaté (lístky v sobotu 23.11.)

Po těchto dnech bude možné objednávat mše svaté prostřednictvím internetu, jako
v minulých létech.

***
Z LITURGICKÉHO KALENDÁŘE
Církevní, neboli liturgický rok začíná první nedělí adventní
V církevním roce 2018 – 2019 se čte z nedělního lekcionáře
cyklus C
Feriální lekcionář v liturgickém mezidobí:
první čtení a responsoriální žalm
z 1. ročního cyklu
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Patero církevních přikázání
1.
2.
3.
4.

O nedělích a zasvěcených svátcích se účastnit mše svaté a zachovat pracovní klid.
Vyzpovídat se ze svých hříchů alespoň jednou za rok.
Přijmout Svátost oltářní alespoň ve velikonoční době.
Zdržovat se od požívání masa a zachovat půst újmy ve stanovené dny půst.

5. Podle svých možností přispívat církvi na její potřeby.

Zasvěcené svátky
Slavnost Narození Páně - 25.12. a Slavnost Matky Boží Panny Marie - 1.1.
svátky s povinnou účastí na mši svaté a dny pracovního klidu (jako v neděli).
Jako zasvěcené svátky je třeba slavit, pokud je to trochu možné podle rozhodnutí naší
Biskupské konference: Zjevení Páně, Nanebevstoupení Páně, Těla a Krve Páně,
Neposkvrněného početí Panny Marie, Nanebevzetí Panny Marie, svatého Josefa,
svatých apoštolů Petra a Pavla, svatých Cyrila a Metoděje, svatého Václava a Všech
svatých.

Posty
Popeleční středa a Velký pátek jsou dny přísného postu: zdrženlivost od masa
i újmy v jídle (zdrženlivost od masa zavazuje od 14. let, újma od 18. do 60. let).
Každý pátek, pokud na něj nepřipadne liturgická slavnost, nebo významná oslava, je
dnem pokání. Formou pokání je půst od masa nebo jiný kající skutek. Kající skutek
může být případně nahrazen modlitbou.
Celá postní doba je časem, v němž se církev zvláště věnuje kajícnosti.
Před každým svatým přijímáním je eucharistický půst alespoň jednu hodinu.

Plnomocné odpustky
Ve farních kostelích je možno v den jejich titulární slavnosti (a se souhlasem
ordináře v předcházející, nebo následující neděli) získat plnomocné odpustky. Ostatní
možnosti, jak získat plnomocné odpustky (např. Rok milosrdenství), jsou vyhlašovány
v kostele.
Podmínky k získání plnomocných odpustků – obvyklé podmínky – musí být
splněny při každém získávání odpustků: Stav milosti posvěcující (sv. zpověď může
být vykonána 8 dnů před nebo 8 dnů po dnu, kdy získáváme odpustky), ten den
přistoupit k sv. přijímání a pomodlit se na úmysl Svatého otce.
Plnomocné odpustky pro duše v očistci: Splnění tří obvyklých podmínek,
od 25.10.2018 do 8.11.2018 navštívíme-li hřbitov a tam se pomodlíme jakoukoliv
modlitbu za zemřelé. Kromě toho, při splnění těch tří podmínek dne 1.11. odpoledne
a 2.11. po celý den, navštívíme-li kterýkoliv kostel nebo kapli a tam se pomodlíme
Otče náš. a Věřím v Boha.
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Národní poutě
5. července - Velehrad – sv. Cyrila a Metoděje
28. září - Stará Boleslav – sv. Václava, mučedníka a hlavního patrona českého národa

Diecézní poutě
4. května – Diecézní pouť k sv. Janu Sarkandrovi v katedrále v Olomouci
18. června – Svatý Hostýn: Pouť kněží za vlastní posvěcení

Ostatní slavnosti v diecézi
9. března – Přijetí katechumenů mezi čekatele křtu - katedrála
22. června – Svěcení jáhnů v katedrále
29. června – Svěcení kněží v katedrále

Setkání mládeže
13. dubna – Arcidiecézní setkání mládeže

Zprávy a informace
Dopis prezidenta a ředitele Arcidiecézní charita Olomouc ke sbírce na charitu 4.11.2018:

Bratři a sestry,
příští neděli 4. listopadu se bude v našich kostelích konat tradiční sbírka na Charitu.
Charitní dílo je vedle hlásání evangelia a udělování svátostí jedním ze tří pilířů, na
kterých stojí církev a je přirozeným projevem osobní víry každého křesťana. S pomocí
Boží a Vás, dobrých a ochotných lidí, je dnes Charita v naší diecézi skutečně velkým
a dobrým dílem církve. Charita každoročně pomáhá tisícům potřebných, mnoho z nich
by se bez této pomoci vůbec nemohlo obejít. Druhů a forem pomoci je mnoho a
zabezpečit takové dílo vyžaduje mnoho úsilí i peněz. Každoročně se snažíme dávat
důraz na jednu z mnoha činností Charity. Tentokrát bychom Vám chtěli alespoň
trochu přiblížit službu lidem nejpotřebnějším, a to pomoc lidem
na sklonku života, nevyléčitelně nemocným, lidem umírajícím. Charitní pracovníci
každoročně pomohou několika stům pacientů odejít na věčnost z domácího prostředí,
z kruhu rodiny a jim blízkých lidí. Je to jedna z nejnáročnějších služeb, ale práci
Charity si bez ní vůbec nedovedeme představit. Charity o umírající pečují od začátku,
v poslední době se snažíme tuto službu dál rozvíjet.
Prosíme, abyste podle svých možností přispěli příští neděli na Charitu, protože se bez
Vaší pomoci neobejdeme. Děkujeme Vám a Pán Bůh zaplať všem štědrým
a ochotným dárcům. Budeme na Vás pamatovat při mši sv. v kapli Božího
milosrdenství na Arcidiecézní charitě Olomouc každé úterý v 7.30 hod. Jménem
Arcidiecézní charity a celého charitního díla
Mons. Bohumír Vitásek, prezident, a Václav Keprt, ředitel
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Den pro rodinu
V krásném prostředí chaty na lyžařském vleku v Újezdě se uskutečnil v sobotu
29. září 2018 DEN PRO RODINU. Strávili jsme ho ve společenství 25 rodin.
Cílem bylo, aby si tento den mohla užít celá rodina. O dobrodružství a zábavné hry
pro děti se postaral František Heinz. Děti hledaly v lese poklad, který shodilo letadlo,
mohly si zaskákat na hradě, a také nejmenší děti byly v dobrých rukách hodných
chůviček.
Pevnost rodiny má základy na dobrém manželství a přednášející manželé
Steinerovi ze společenství při Dómu sv. Martina v Bratislavě se zaměřili na podstatu

manželství - Kde je opravdová láska, tam přebývá Bůh... Témata přednášek byly
jazyky lásky, odpuštění, vzory v rodině… Je dobré si připomínat, jak důležitými vzory
pro naše děti v našich rodinách jsme my - rodiče, že musíme každý den pracovat
na tom, abychom pro naše děti právě my byly těmi nejlepšími vzory. Každý z nás
mohl být posilněn
a obohacen jejich
slovy.
Celý program byl
zakončen modlitbou
chval, po nichž ještě
následovala
mše
svatá, kterou jsme
slavili
společně
s otcem
Tomášem
Stroganem,
který
působil v Újezdské
farnosti před 10 lety
jako kaplan.
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Při této krásné bohoslužbě, při které panovala velmi radostná a nezapomenutelná
atmosféra, si každý manželský pár obnovil svůj manželský slib.
Na závěr bych chtěla moc poděkovat všem, kteří se jakýmkoliv způsobem zapojili
do organizace, ať už to byly vychovatelky, které se nám společně s ostatními
dobrovolníky staraly o děti nebo ti, kteří pomáhali celý den v kuchyni nebo sponzoři.
VELKÝ DÍK patří panu starostovi a obecnímu zastupitelstvu v Újezdě, kteří nám
umožnili tento pobyt v krásném prostředí v chatě na lyžařském vleku a v okolí. Díky
i Vám, kteří jste tuto akci podpořili svou účastí a přispěli tak k tomu, že jsme se mohli
vzájemně více poznat a prožít spolu tento krásný den.

Za organizační tým Daniela Tichá

SKUPINY

ÚKLIDU

kostelů újezdské farnosti 11. a 12. 2018
_____________________________________________________

Dat. : Újezd :
Drnovice : Slopné :
___________________________________

3.11.:
10.11.:
17.11.:
24.11.:
1.12.:
8.12.:
15.12.:
22.12.:
29.12.:

17.
18.
1.
3.
4
5.
6.
7.
8.

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

OSMISMĚRKA
„Utrpení je veliký umělec. Pod jeho dechem zrají…(viz osmisměrka).“
Marie Ebner-Eschenbachová
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AUTOBUS, CUKR, ČASOPIS, DÝM, ERB, HÁK, HOTEL, HŘEBÍK,
KOLOTOČ, KOST, LEPIDLO, PLOT, POLICE, POSTEL, PRSTEN,
RÝČ, SEMAFOR, TABULE, TELEFON, TEPLOMĚR, TYČ, VANA,
ZÁMEK
Mgr. Gabriela Pavelková
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