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Pod ochranou Panny Marie
Každoročně začínáme my křesťané
nový občanský rok pod ochranou Panny
Marie. Ona je naše nebeská Orodovnice
a Přímluvkyně. Také uplynulý rok jsme
svěřili naší nebeské Matce, jakož
i všechnu práci, kterou jsme vykonali. Rád
bych na prahu nového roku vzpomenul
alespoň některé události, které jsme prožili
a akce, které jsme realizovali.
Především jsme provedli generální
opravu kaple Panny Marie Bolestné
na Ploštině, dále jsme nechali opravit kříž před farním kostelem a umístili jej na vhodnější
místo. Varhany ve farním kostele v Újezdě prošly generální opravou. Byla provedena
údržba zvonů na věžích všech tří kostelů, ve Slopném byl pořízen nový přenosný
mikrofon, byly pořízeny nové ornáty, mešní kalich a obleky pro ministranty.
Z náboženských akcí je třeba vzpomenout na zdařilý den pro manžely a rodiče, který se
uskutečnil v areálu obecního vleku v Újezdě a o němž jsme mohli číst v našem
měsíčníku. Děvčata se scholy se zúčastnila pouti schol na Svatém Hostýně a přehlídky
schol v Lidečku. Pro ministranty byla na Velehradě duchovní obnova, které se bohužel
zúčastnili jen dva z našich ministrantů. V naší diecézi je bohatá nabídka duchovních
programů a poutí, o kterých jsou věřící pravidelně informováni.
V újezdské farnosti jsme přijali do společenství církve svatým křtem 17 dětí, církevní
sňatek uzavřelo 6 manželských párů, k prvnímu svatému přijímání přistoupilo 22 dětí.
Příprava rodičů těchto dětí je v současné době velmi potřebná a bude třeba v budoucnu
na ni klást větší důraz. V základních školách naší farnosti se vyučuje 233 žáků. Svátost
pomazání nemocných byla v našich kostelích udělena 88 nemocným.
V domově pro seniory je pravidelně o druhém pátku v měsíci příležitost ke sv.
zpovědi a sv. přijímání, které využívá měsíčně asi 35 obyvatel Domova pro seniory.
Pravidelná návštěva nemocných doma v letošním roce poklesla, neboť někteří příbuzní
neprojevují zájem o duchovní život svých starých rodičů a příbuzných a kněze nevolají.
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Duchovní služba v našich nemocnicích je všude zajištěna jednak možností návštěvy
kněze, který poskytne službu zpovědníka a udělí svátost nemocných a Eucharistie.
Ve větších nemocnicích je duchovní služba nemocným také nabízena prostřednictvím
nemocničních kaplanů. Jedná se o muže i ženy, které navštěvují nemocné v nemocnicích,
modlí se s nimi, přinesou svaté přijímání a dle potřeby zajistí návštěvu kněze.
Nakonec se naše oči obracejí k těm, kteří nás v uplynulém roce opustili a odešli
na věčnost. Poslední službu lásky jsme v naší farnosti prokázali 27. Zemřelým farníkům.
Na většinu z nich příbuzní pamatují v modlitbě a při mši svaté ve výroční den jejich
úmrti.
Pro záležitosti matriční a snubní nemáme na faře vyhrazené konkrétní úřední hodiny,
návštěvu je třeba dohodnout nejlépe po mši sv. v kostelích, případně telefonicky nebo
prostřednictvím e-mailu, adresy jsou na poslední straně každého vydání měsíčníku.
P. Jan Můčka

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 leden 2019:

Úmysl všeobecný: Bude vyhlášen později
Úmysl misijní: Mladí lidé a příklad Panny Marie. Za mládež, především v Latinské
Americe, aby podle příkladu Panny Marie odpovídali na volání Pána a Ohlašovali světu
radost evangelia.
Úmysl národní: Ať se církev stává v naší zemi znamením naděje pro budoucnost.
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 prosinci 2018 přijali:
Petra Martince

Horní Lhota

V měsíci prosinci 2018 odešli na věčnost a byli pohřbeni:
6. prosince
Ludmila Katauerová
80 let
Dolní Lhota 27
20. prosince
Ladislav Malota
Sehradice 27

67 let
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Zlepšujme svět svými skutky i dobrými zprávami
Novoroční poselství arcibiskupa Jana Graubnera
Do nového roku přeji každému z vás stálou Boží přízeň, ochranu a pomoc zvláště
při všech rozhodováních, abyste dobře poznávali a moudře rozhodovali. Abyste se
dovedli vyznat v informacích a uměli odhalit všechny ty nepravdivé a zavádějící,
nedali se znechutit těmi špatnými. Viděli v souvislostech, měli Boží nadhled a uměli
vytrvat v dobrém. Stojíte-li pak o to, aby byl svět lepší, přidejte se k těm, kteří se snaží
dělat každý den aspoň jeden dobrý skutek, a šiřte dobré zprávy.
V tomto roce si připomeneme řadu výročí: 1150 let od smrti svatého Cyrila, a také
1150 let od jmenování svatého Metoděje arcibiskupem panonsko-moravským.
V Olomouci vzpomeneme na rakouského arcivévodu a kardinála Rudolfa Jana, který
byl jmenován arcibiskupem olomouckým právě před dvěma sty lety. Byla to zajímavá
osobnost. Žák, sponzor i přítel slavného Ludvíka van Beethovena, sám hudební
skladatel. Taky zakladatel Vítkovických železáren. Na osobní zásah u císaře bylo
lyceum znovu povýšeno na univerzitu s promočním právem. Byl spoluzakladatelem
olomouckého divadla a olomouckých parků.
Uplyne taky 30 let
od svatořečení Anežky
české a od sametové
revoluce.
Tento rok bude hodně
bohatý. Kéž je také
pokojný a opravdu požehnaný.
+ Jan Graubner

Interview s Bohem na začátku nového roku 2019
Podle MUDr. Marie Svatošové – Host do domu

„Pojď dál,“ řekl Bůh. „Tak ty bys se mnou chtěl udělat interview,“ „Jestli máš čas,“
řekl jsem. Bůh se usmál a odpověděl: „Můj čas je věčnost, a proto je ho dost
na všechno. A na co se mě vlastně chceš zeptat?“ „Co tě na lidech nejvíce
překvapuje?“ Bůh odpověděl: „To, že je nudí být dětmi, a tak pospíchají, aby dospěli,
a když jsou dospělí, zase touží být dětmi. Překvapuje mě, že ztrácejí zdraví, aby
vydělali peníze, a pak utrácejí peníze za to, aby si dali do pořádku své zdraví.
Překvapuje mě, že se natolik strachují o budoucnost, že zapomínají na přítomnost,
a tak vlastně nežijí ani pro přítomnost, ani pro budoucnost. Překvapuje mě, že žijí,
jakoby nikdy neměli umřít, a že umírají, jakoby nikdy nežili.“ Bůh mě vzal za ruce
a chvíli jsme mlčeli. Pak jsem se zeptal: „Co bys chtěl jako rodič naučit své děti?“
Bůh se usmál a odpověděl: „Chci, aby poznali, že nemohou nikoho donutit, aby je
miloval. Mohou jen dovolit, aby je druzí milovali. Chci, aby poznali, že nejcennější
není to, co v životě mají, ale koho mají. Chci, aby poznali, že není dobré porovnávat
se s druhými. Každý bude souzen sám za sebe, ne proto, že je lepší nebo horší než jiní.
Chci, aby poznali, že bohatý není ten, kdo má nejvíc, ale ten, kdo potřebuje nejméně.
Chci, aby poznali, že trvá jen pár vteřin způsobit lidem, které milujeme, hluboká
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zranění, ale trvá mnoho let, než se taková zranění uzdraví. Chci, aby se naučili
odpouštět, odpouštět skutkem. Chci, aby věděli, že jsou lidé, kteří je velmi milují, ale
kteří nevědí, jak své city vyjádřit. Chci, aby věděli, že za peníze si mohou koupit
všechno kromě štěstí. Chci, aby poznali, že opravdový přítel je ten, kdo o nich všechno
ví, a přesto je má rád. Chci, aby poznali, že vždycky nestačí, aby jim odpustili druzí,
ale že oni sami musejí odpouštět.“ Chvíli jsem seděl a těšil se z Boží přítomnosti.
Pak jsem Bohu poděkoval, že si na mne udělal čas. Poděkoval jsem mu za všechno,
co pro mne a mou rodinu dělá. A Bůh odpověděl: „Kdykoli. Jsem tu čtyřiadvacet
hodin denně. Jen se zeptej a já ti odpovím.“ Lidé zapomenou, co jste řekli. Lidé
zapomenou, co jste udělali, ale nikdy nezapomenou, jak se vedle vás cítili.
Zpracoval Mgr. Václav Ulrich

II. vatikánský koncil (1962–1965)
Pokračování
Biskupové a papež
Katolická tradice vidí ve shromáždění biskupů následníky apoštolů. Dvanáct
Ježíšových apoštolů dostalo tuto hodnost solidárně a kolegiálně s přednostním
postavením jednoho z nich, Petra. Stejně tak dnes jsou biskupové stále společně
a nedílně odpovědni za univerzální církev, dominující postavení mezi nimi má Petrův
nástupce, biskup římský. Kněží pod autoritou biskupa se na této odpovědnosti
podílejí. „Péče o hlásání evangelia po celém světě je věc sboru pastýřů. Jim všem
společně dal k tomu Kristus příkaz a uložil jim to jako společnou povinnost… Proto
jednotliví biskupové, pokud jim to dovolí vykonávání jejich vlastního úřadu, jsou
povinni vytvořit pracovní společenství mezi sebou a s Petrovým nástupcem, jemuž byl
zvláštním způsobem svěřen velký úkol šířit křesťanské jméno. Proto mají všemi silami
opatřovat misiím jak dělníky pro žeň, tak také duchovní i hmotnou pomoc, a to jak
přímo oni sami, tak tím, že povzbudí věřící k horlivé spolupráci.“ (Lumen gentium,
23).
Vidíme, že II. vatikánský koncil velmi zdůrazňuje myšlenku, aby všichni
biskupové odpovědní za svou vlastní církev (diecézi) byli s papežem též
spoluodpovědní za církev univerzální.
Papež, Petrův nástupce, je základem jednoty církve prostřednictvím společenství,
které vytváří s kolegiem (shromážděním) biskupů. Je to důležité doplnění
I. vatikánského koncilu, který poukazoval pouze na autoritu papeže a nebral
dostatečně v úvahu biskupy. Tato předseda o společné vládě biskupů v jednotě
s papežem se konkrétně projevila zejména v ustanovení biskupského synodu, který se
s papežem pravidelně schází a diskutuje s ním o problémech týkajících se celé církve.
Maria, vzor všech křesťanů
Poslední kapitola konstituce Lumen gentium je vroucí poctou Panně Marii. Tato
velká postava církve je také pro všechny křesťany vzorem k následování. Je vzorem
svou vírou a láskou, svou úlohou v dějinách spásy. Je nám příkladem v tom, jak
přijala Spasitele, když souhlasila, že se stane jeho matkou, a konečně je nám vzorem
svatostí svého života zcela oddaného Bohu.
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II. vatikánský koncil a nekřesťané
„Věčné spásy mohou totiž dosáhnout všichni, kdo bez vlastní viny neznají Kristovo
evangelium a jeho církev, avšak s upřímným srdcem hledají Boha a snaží se pod
vlivem milosti skutečně plnit jeho vůli, jak ji poznávají z hlasu svědomí. Božská
prozřetelnost neodpírá pomoc nutnou ke spáse těm, kteří bez vlastní viny ještě nedošli
k výslovnému uznání Boha, ale snaží se, ne bez Boží milosti, o dobrý život.“ (Lumen
gentium, 16)
Pokračování příště
Podle knihy Učení II. vatikánského koncilu připravil Vojtěch Chupík

Tříkrálová sbírka 2019
Začátkem ledna vyrazí
opět i do ulic obcí našich
farností tříkráloví koledníci.
Tříkrálová sbírka se
v roce
2019
koná
v celostátním měřítku již
podevatenácté. Její výtěžek každoročně stoupá. V roce 2018 se do pokladniček vybralo celkem
114 199 517 Kč, spolu s ostatními dary pomocí dárcovských SMS a přímých darů
na účet (2 105 885 Kč) sbírka vynesla celkem 116 305 402 Kč.
„Pro Tříkrálovou sbírku jsou koledníci naprosto nenahraditelní a všem, kteří sbírce
věnují svůj čas a energii, musím znovu ze srdce poděkovat,“ říká Lukáš Curylo, ředitel
Charity Česká republika.
Tříkrálová sbírka probíhá po celé České republice v období od 1. do 14. ledna
2019. Pokladničky budou po skončení koledy opět na úřadech rozpečetěny a výnos se
sejde na společném sbírkovém kontě. Odtud se dělí podle předem daného klíče.
Z daru, který jste vhodili nebo vhodíte koledníkům do kasičky, pomůže 65 % přímo
v našem regionu, 15 % využije na své projekty daná diecézní Charita, 10 % pomůže
potřebným v zahraničí, 5 % jde na celostátní projekty Charity a 5 % je zákonná režie
sbírky, ze kterých se platí část její organizace.
Sbírka je pro všechny lidi dobré vůle jedinečnou příležitostí začít nový rok
dobrým skutkem pro ty nejpotřebnější.
„Principem Tříkrálové sbírky je unikátní ‚řetězec solidarity‘ štědrých dárců,
dětských koledníků, jejich vstřícných rodičů, vedoucích skupin a koordinátorů,
ochotných obecních úředníků, pokladních České spořitelny a vede až k těm, kteří se
bez pomoci druhých neobejdou,“ říká biskup Pavel Posád, prezident Charity Česká
republika.
Do sbírky je možné celoročně přispět na účet 66008822/0800 u České spořitelny,
variabilní symbol: 777
Sbírku lze podpořit také zasláním dárcovské SMS na číslo 87 777 ve tvaru:
DMS KOLEDA 30, DMS KOLEDA 60 nebo DMS KOLEDA 90.
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Vánoční putování k Panně Marii Vysocké
Ve čtvrtek 27. prosince se
uskutečnilo ve Vysokém Poli
již tradiční Vánoční putování
k Panně
Marii
Vysocké.
Na toto putování se sešli lidé
všech generací – děti, teenageři, střední generace i senioři.
Mnoho
z nás
mělo
lampičky nebo louče se světly,
abychom
si
„posvítili“
na
cestu.
Vyšli
jsme
od zvonice ve Vysokém Poli
směrem k Envicentru a dále
podél křížové cesty až k vysocké kapli. Cestou jsme měli celkem čtyři zastavení,
při kterých jsme rozjímali nad modlitbou Magnificat a vždycky jsme zazpívali
nějakou známou koledu.
Počasí nám letos přálo – bylo relativně teplo, nepršelo, jen nahoře u kaple nás
přivítala hustá mlha, která však byla prozářena připraveným ohněm a světelnými
loučemi. Letos nás bylo tolik, že jsme se do kaple ani nevešli. V kapli proběhla krátká
pobožnost
se
sv.
přijímáním
a adorace, při které jsme děkovali
za celý uplynulý rok a prosili
o požehnání do roku nového. Naše
putování jsme zakončili společným
zpěvem koledy Narodil se Kristus Pán,
a poté jsme se rozešli domů.
Velké poděkování patří všem, kteří
toto putování opět připravili i všem,
kteří se jej zúčastnili.
Mgr. Gabriela Pavelková

Silvestrovský výšlap ke kapli sv. Františka
Desítky poutníků především z farností
Újezd, Vizovice, Bratřejov, ale i Horní
Lhota zamířily v pondělí 31. prosince
2018 z různých světových stran ke kapli
sv. Františka, aby společně poděkovali
za končící rok 2018. V 13.30 hodin zde
totiž sloužil mši sv. P. Vít Hlavica.
A přestože to cestou vypadalo občas
na deštník, ale také spíš na gumáky,
Na Františku panovala pravá zima.
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P. Vít v promluvě zmínil světce sv. Františka, ke kterému má osobní vztah, je jeho
biřmovacím patronem a povzbudil nás, poutníky, abychom se jako sv. František
dokázali radovat z maličkostí všedních dnů a děkovali za ně.
Uvedl, že už předkřesťanské národy dávaly svým zemřelým do rakví a hrobek
cennosti, protože věřily, že jim pomůžou na onom světě. A že za nás budou před
Bohem svědčit a mluvit naše dobré skutky, které jsme vykonali pro druhé; kolik jich
bude, to záleží pouze a jen na nás. V té souvislosti pak vzpomněl arcibiskupa
Antonína Cyrila Stojana a jeho životní krédo: „Mám, co jsem dal druhým.“
Mši svatou doprovázela hrou koled dechová hudba Drnovjanka.
A jak bylo uvedeno už na plakátku: pěkně se projdeme, popovídáme, popijeme
svařák a čaj, zahřejeme se u ohně, tak to po mši sv. probíhalo, ale ne dlouho, protože
všechny čekala ještě cesta domů.

Poděkování za organizaci patří všem, kteří akci připravili, Orlu Drnovice, Orlu
Vizovice, dechové hudbě Drnovjanka, atd., ale především panu Josefu Častulíkovi
z Drnovic a P. Víťovi. (A jen doufáme, že po této zimní pouti neonemocněl.)
Ing. Jarmila Váňová

Poděkování našim kněžím
Redakční rada jménem svým,
ale i jménem farníků děkuje
kněžím
našich
farností,
P. Janu Můčkovi a P Jiřímu
Ševčíkovi za jejich obětavou
službu a duchovní vedení v uplynulém roce 2018. Do nového roku jim přeje hodně sil,
pevné zdraví, Boží požehnání a ochranu Panny Marie.
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MYŠLENKY NA MĚSÍC LISTOPAD

TIMOTHY DOLAN

KNĚŽÍ PRO TŘETÍ TISÍCILETÍ
KARTUZIÁNSKÉ NAKLADATELSTVÍ BRNO 2016
1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.

Dobrý správce si je vědom, jaké dary a jaké poklady má k dispozici. Uvědomuje
si, že z nich musí neustále čerpat. My jsme správcové, a je snad vzácnější dar
v zásobách našeho nitra než víra?
Ve víře nic není nemožné a slova jako úzkost, strach a nebezpečí ztrácejí
význam, takže věřící člověk kráčí životem v klidu a pokojně, s hlubokou radostí.
Když chceme být dokonalí, nemusíme udělat nic víc, než dobře konat své
každodenní povinnosti.
Poslušnost dělá vůli ohebnou. Dává člověku sílu ovládnout sebe sama, překonat
lenost a odolávat pokušením. Poskytuje odvahu, s níž lze splnit i ty nejnáročnější
úkoly.
Znát Ježíše, slyšet a milovat jej, důvěřovat mu, poslouchat ho a mít v nejhlubším
nitru svého bytí podíl na jeho životě – to je náš cíl.
Pokud chcete Krista milovat a v této lásce setrvat, musíte s ním být, rozmlouvat
s ním a naslouchat mu každý den.
V srdci křesťana bude pokoj a klid jedině tehdy, bude-li víra bdělá. Pokud víra
spí, jsme v nebezpečí.
Víra znamená být připraven zemřít pro Krista, pro jeho přikázání, v přesvědčení,
že taková smrt přináší život.
Naděje je dar, díky kterému můžeme jít dál, i když se nám zdá, že Ježíš usnul.
Děkujme Bohu za velký dar naděje.
Dávej chudým a dáš sám sobě. To, co jsi odmítl dát druhým, si nebudeš moci
ponechat.
Bůh od nás nikdy nechce něco, k čemu by nám nedal potřebnou milost. To nám
dává naději a motivaci.
Co se nakonec počítá, není, kolikrát jsme uspěli nebo padli, ale jak jsme po pádu
znovu začali.
Abychom někoho více milovali, musíme s ním nejdřív trávit čas. Bez modlitby
nemůžeme růst v lásce ke Kristu.
Abychom přijali více a více světla Kristovy lásky, musíme očistit svůj život od
hříchu. Proto musí být základní charakteristikou našeho vztahu s Pánem
každodenní odumírání hříchu a růst v ctnostech.
Jedno z největších požehnání v životě je přítel, který se nám nebojí říct pravdu, i
když bolí.
Nejúčinnější způsob, jak více milovat Krista, je každý den jej s čistým srdcem
přijímat ve svatém přijímání.
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17. Začátek veškeré svatosti je pokorně přijmout, že bez Boha nic nemůžeme, ale
naopak s ním, v něm a skrze něj je možné všechno.
18. Nemůžeme poznat Boží vůli, pokud se nemodlíme.
19. Čím víc člověk usiluje o jednoduchost ve svém životě, tím víc pokoje nalézá,
neboť není plný starostí o mnoho věcí.
20. Ptáte-li se mne, jaké jsou cesty k Bohu, řeknu vám, že první je pokora, druhá je
pokora a třetí je pokora.
21. Pokora není nic jiného než pravda, zatímco pýcha není nic jiného než lež. V ten
okamžik, kdy nás Bůh vidí plně přesvědčené o vlastní nicotnosti, tehdy nám
podává ruku.
22. Klíčem k radosti je správné pořadí životních priorit: Ježíš - druzí – já.
23. Dobrá, poctivá, upřímná a pravidelná zpověď je sama o sobě aktem pokory,
pokud zcela otevřeně pojmenováváme své hříchy. A je také zdrojem milosti a
ctnosti.
24. Trvalý pokoj najdeme jedině tehdy, když se necháme vést Boží vůlí, nikoli svou
vlastní.
25. Hodnota vytrvalé modlitby není v tom, že nás Bůh uslyší, ale že my konečně
uslyšíme Boha.
26. Pokud je cílem našeho života připodobnit se Kristu, pak je poslušnost způsobem,
jak se k tomu dopracovat.
27. Bůh mě nestvořil jen tak pro nic. Stvořil mě, abych pro něj vykonal určitou
službu. Svěřil mi dílo, které nesvěřil nikomu jinému. Mám své poslání. Proto mu
důvěřuji.
28. Bůh sesílá slunce a déšť na spravedlivé i nespravedlivé z laskavosti; a laskavost
je sestrou lásky, která přemáhá nenávist.
29. Ohleduplnost je počátkem velké svatosti. Naučíte-li se umění být pozorní vůči
druhým, budete se stávat den za dnem podobnějšími Kristu.
30. Velkodušný člověk rychle odpouští a nechová v srdci zášť, přehlíží malichernosti
a pochybnosti přenechává druhým.
31. Nic neskrývej před svým zpovědníkem, neboť nemocný může být uzdraven
pouze léčením ran.
@ @ @

Z kroniky farnosti Újezd u Valašských Klobouk
2003 – 2011
Farní kostel sv. Mikuláše v Újezdě
2003
Chrám vypínající se v těsné blízkosti návrší zvaném „Hradištěk“ je od 5.11.1964
památkově chráněný. Stojí na místě, kde původně kdysi dávno stával dřevěný
kostelík. Kolem roku 1680 místo něj zbudovali kostel kamenný. Avšak pro nedostatek
prostoru byl zcela přestavěn v letech 1844 – 1845 za přičinění tehdejšího faráře
Tobiáše Tomaštíka v klasicistickém stylu, v empírovém období. Takovou podobu má
dodnes.
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Je to mimochodem
monumentální
stavba
z kamene a cihel, jediná
tohoto druhu v okolí,
s rozměry 44,5 m x 16 m.
Půdorys lodě i presbytáře
je
obdélníkový.
Za
kněžištěm
je
obdélníková
sakristie
s jedním
pravoúhlým
oknem a samostatným
vstupem zvenku.
Hlavní vchod s kamenným ostěním je v průčelí
chrámu; u vchodu pilastry
(plastické architektonické
prvky, které připomínají sloupy a mají pouze dekorativní charakter) s římsovými
hlavicemi. Průčelí je završeno trojúhelníkovým atikovaným štítem. Nároží, stejně jako
boční fasáda je členěno rýhovanými lizénami (svislé ploché pásovité architektonické
dekorativní články členící fasádu). Do kostela lze vstoupit i menším, bočním vchodem
zprava (rovněž s kamenným ostěním).
V ose kněžiště je čtyřboká hranolová věž, vysoká asi 30 metrů. Venkovní vchod
do věže je zazděný, v nadpraží je čitelný letopočet 1845. Nad vchodem okno
segmentovitě zaklenuto, ve zvonicovém patru jsou velká okna, taktéž segmentovitě
zaklenutá. Podstřešní profilovaná římsa nese jehlanovou střechu, završenou makovicí
s křížem. Ve věži je zavěšeno 5 zvonů a věžní hodiny se 4 kulatými ciferníky.
Vlevo při hlavním vchodu je malá kaplička, ve které je umístěna Pieta. Zdvojená
okna mají lunetový tvar a jsou vyplněna barevnými vitrážemi (6 je jich v lodi –
s postavami světců, 2 v presbytáři a 1 na kůru – s geometrickými vzory). Na schodišti
na kůr je okno pravoúhlé. Kněžiště je zaklenuto valenou klenbou s výsečemi, loď
třemi poli valené klenby s výsečemi.
Původní kamenná podlaha byla v roce 1976 vyměněna za mramorovou. (V té době
vyšlo položení mramoru na více než 300 000,- Kčs.) Plechová střecha na celém
kostele byla nahrazena měděnou v roce 1984 za více než 1 milion Kčs).
Od roku 1986 je v presbytáři namísto původních fresek, které představovaly
výjevy ze života sv. Mikuláše od akademického malíře Ondráčka, mozaika
z barevných skel sv. Mikuláše (v čele), na bočních stěnách presbytáře jsou pak
mozaiky Narození Páně a Vzkříšení.
Kůr nad hlavním vchodem je podepřen čtyřmi válcovými pilíři. Od roku 2003 je
v kostele nainstalováno plynové vytápění.
Před vloupáním je kostel zabezpečen poplašným zařízením. Zadní část kostela je
od lodi a presbytáře oddělena železnými mřížemi (bez umělecké hodnoty). Tyto
železné brány byly pořízeny v roce 1985.
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2005
Letos byla započata generální oprava farního kostela, jako priorita byla
provedena její první část – venkovní odvodnění celého kostela a tím zabránění
vzlínání vody. Nyní už zdivo nevlhne; odvlhčení a odvětrání kostela prováděla
stavební firma UPOSS pana Radka Hlavičky z Loučky. Obecní úřad v Újezdě na tuto
investici částkou 100 000,- Kč, z Fondu kultury Zlínského kraje získala farnost dotaci
180 000,- Kč.
2006
Po dvaceti letech byla provedena vnitřní výmalba farního kostela. Malířské
práce prováděné firmou Zbyňka Repatého z Újezda probíhaly za běžného provozu,
přičemž bylo nutné lešení postupně posunovat a kostel denně uklízet, aby byl vždy
připraven k večerní bohoslužbě. Nejprve však bylo nutné staré vlhké omítky,
na kterých se tvořily četné mapy, ze zdí odstranit a nahradit je novými, speciálními,
které už nebudou vlhkost zadržovat. Faktura za provedené malířské práce včetně
materiálu udává částku 212 000,- Kč.
Zpočátku si někteří věřící stěžovali, že nové barevné provedení bledě modré a bílé
na ně působí chladně, ale postupem času si zvykli. Pravda je, že kostel v těchto
barvách působí vznešeněji a jaksi
„elegantněji“, výmalba lépe odpovídá
klasicistickému stylu, ve kterém je
vybudován – což je také názor odborníků.
2009
Oprava fasády kostela. Po důkladné
opravě a vymalování interiéru kostela
jsme
přikročili
k opravě
fasády
a chodníků. Začali jsme s opravou věže,
vyměnily se ciferníky na věžních
hodinách, nové osvětlení hodin, generální
oprava žaluzií v oknech věže u zvonů.
2011
V našem farním kostele jsme zkrášlili
prostředí výmalbou presbytáře, očištěním
mozaikových obrazů a prostředí před
kostelem opravou chodníků a zajištění
bezbariérového přístupu do kostela
bočním vchodem, což umožňuje účast
na bohoslužbách i lidem starým, nemocným a tělesně postiženým, které příbuzní
mohou přivézt po novém zpevněném chodníku až k samým dveřím kostela. Je to
veliký dar těmto lidem, jak oni sami říkají. Vždyť všichni budeme jednou staří
a možná těžko pohybliví. Budeme rádi, když nám naši příbuzní či opatrovníci budou
moci umožnit návštěvu bohoslužeb.
Pokračování příště

- 11 -

Ve svojí Matce se Bůh z nebe,
nekonečný Bůh, stal maličkým.
Člověk už není osamocen;
už nikdy nebude sirotkem, ale navždy synem.
Je to krása vědět, že jsme milovanými dětmi
a že toto naše dětství nám nebude moci býti
odňato.
Znamená to zračit se v „křehkém“ Bohu
a dítěti neseném v Mariině náruči a vidět,
že lidstvo je Pánu drahé a svaté.

Papež František
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Papež k holocaustu
Papež Benedikt XVI. v prosinci 2005 poukázal na holocaust v souvislosti
s komentářem k žalmu 136 (137), v rámci pravidelné generální audience
na Svatopetrském náměstí. Žalm připomíná tragédii židovského národa
v babylonském exilu po zkáze Jeruzaléma v roce 586 před Kristem.
„Toto hluboké volání k Bohu, aby
osvobodil své věrné z otroctví v Babylonu,
rovněž
vyjadřuje
pocity
naděje
a očekávání spásy, které prožíváme
od prvního adventního dne," řekl papež.
Utrpení Židů je ilustrováno hlasy
Babyloňanů, kteří žádají Židy o zpěv ke
svému pobavení. A žalmista volá: 'Avšak
jak můžeme zpívat píseň Pána v cizí
zemi?' „Je to symbolika vyhlazovacích
táborů, ve kterých byli Židé - v právě uplynulém století - podrobováni strašné smrti,
která zůstává jako nesmazatelná hanebnost v dějinách lidstva,“ řekl papež německého
původu. Svatý otec dále poznamenal, že Bůh je „konečným rozhodčím dějin“ a jako
takový „je schopen porozumět a přijmout, v souladu se svou spravedlností, nářky
obětí.“
Převzato z www.cirkev.cz

27. leden - Mezinárodní den památky obětí holocaustu
a předcházení zločinům proti lidskosti
Mezinárodní den památky obětí
holocaustu připomíná události
2. světové války a patří primárně
šesti milionům židovských obětí
po dobu holocaustu, právě za toto
období. Datum, na které tento den
připadá, není vybráno náhodně,
neboť právě v tento den, 27. ledna
roku
1945
byl
osvobozen
koncentrační tábor AuschwitzBerkenau Rudou armádou. Tento
koncentrační tábor známe pod
českým názvem Osvětim-Březinka. Návrh na vyhlášení tohoto dne byl vydán v roce
2005 Organizací spojených národů (OSN), podpořilo jej 91 členských zemí a tím byl
schválen.
Auschwitz-Berkenau – Osvětim-Březinka
V osvětimském vyhlazovacím lágru zahynulo asi 1 600 000 lidí z celé Evropy.
Osvětim proto musí zůstat navěky varovnou součástí kolektivní paměti celého lidstva.
Jde ale současně o něco více než o zmíněný německý koncentrační tábor
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v okupovaném Polsku a o symbol pokusu o konečnou likvidaci evropského Židovstva,
a nejen jeho. Jde o varovné selhání toho, čemu jsme si v současné době navykli říkat
moderní civilizace, a za co jsme schopni schovat a omluvit tím jakoukoliv špatnost.
Chyby naší současné civilizace totiž nejsou ničím jiným než alarmujícím součtem
obětí a zvěrstev a současně ozvěnou našich dějin i celé naší historie.
Den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti
Návrh byl vyhlášen OSN a podpořilo jej dohromady 91 členských zemí, tím byl také
schválen. Od roku 2007 se u příležitosti tohoto dne pořádají v Senátu Parlamentu
České republiky společně s Federací židovských obcí slavnostní setkání přeživších,
zástupců státní správy, velvyslanců, a také představitelů židovských organizací.
Den památky obětí holocaustu
Mezinárodní den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti má
připomínat utrpení a uctít památku přibližně šest milionů židovských obětí a dalších
milionů nevinných obětí za 2. světové války. Tímto dnem si ale nepřipomínáme jen
tyto oběti nacistů, ale rovněž i genocidy páchané ve Rwandě, Kambodži, Bosně
a Dárfúru.
Smutná historie
Jde o smutnou historii, o lidské dějinné selhání, o obrovskou tragédii, které vyžadují
naši úctu a pietu a hlubší zamyšlení. Přesto se lidstvo nepoučilo a i v současné době
mnohdy z naivity, z neinformovanosti, lhostejnosti a sobectví, ale nejčastěji z touhy
po získání moci a peněz, dochází ve světě k dalším zločinům na lidech. Lidská
zkušenost je bohužel nepřenositelná.
Papež Pius XII.
Ačkoliv byl papež Pius XII. často z některých stran kritizován, že málo veřejně
protestoval proti nacismu, tak se velmi často přehlíží, jak aktivní a efektivní byl
Vatikán a katolická církev a její členové při záchraně židovských životů při
holokaustu.
Papež Pius XII. se během 2. světové války zasadil, aby ve Vatikánu a letní papežské
rezidenci byly tajně ukrývány tisíce Židů. Záznamy ukazují, že katolická církev
zajišťovala falešné dokumenty a ukrývala lidi v klášterech, školách, v rodinách
a i přímo ve vatikánských institucích. Tak se jí podařilo zachránit více než 860 tisíc
Židů před nacistickou perzekucí.
Výzva pro nás
Nepodceňujme projevy rasismu a antisemitismu, jež se v různých podobách objevují
i dnes. Je vhodné si v těchto dnech připomenout, že ve světě existuje až příliš mnoho
konfliktů, malých i velkých, které vytvářejí oběti a rostoucí rozdělení mezi národy.
Nebezpečně si zvykáme na slova, která dříve jako by už vymizela z běžného jazyka,
například „rasa“. Občas jsme dokonce svědky skutečných projevů rasismu vůči těm,
kteří jsou pokládáni za jiné než my, i kdyby to bylo jen proto, že jsou chudí nebo
uprchlíci.
Nebuďme lhostejní vůči těm, kteří se i dnes stávají předmětem diskriminace.
Zpracovala Ing. Jarmila Váňová
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Pořad bohoslužeb v lednu - farnost Újezd
7.00 Új.:
1. ledna : Úterý
Slavnost
BOHORODIČKY
PANNY MARIE
2. ledna : Středa
Sv. Bazila Velikého a
Řehoře Naziánského,
biskupů
3. ledna: Čtvrtek
Nejsvětějšího Jména
Ježíš

8.15
9.40
11.00
15.30

Sl.:
Új.:
Dr.:
Új.:

17.30 Sl.:
17.00 Dr.:
15.30 Új.:

4. ledna : Pátek
První pátek v lednu

5. ledna : Sobota
Ferie

Za + rodiče Jana a Marii Pavelkovy, jejich rodiče,
zetě Františka a Josefa, celou + rodinu a dary Ducha
svatého pro živé rodiny
Za zemřelé rodiče a prarodiče Slovákovy, za duše
v očistci zvláště, na které nikdo nepamatuje, Boží
požehnání a přímluvu Panny Marie pro živou rodinu

17.30 Sl.:

Na úmysl dárce

16.00 Lo.:

Za farníky

7.00 Új.:
6. ledna : Neděle
Slavnost
ZJEVENÍ PÁNĚ
(Svatých Tří Králů)

Za + rodiče Častulíkovy, dceru, syny, zetě, duše
v očistci a Boží požehnání pro živou rodinu
Na úmysl dárce
Za farníky
Na poděkování Panně Marii za všechna dobrodiní a
o pomoc a ochranu po celý nový rok
Za zemřelé rodiče Belžíkovy, Irenu Petrů, jejich
rodiče, dva zemřelé vnuky, boží ochranu pro živou
rodinu

8.15 Sl.:
9.40 Új.:
11.00 Dr.:

Za + Josefa Baloucha, rodinu Váňovu, Balouchovu a
ochranu Panny Marie pro živé rodiny
Za + Karla Dubce, syna dvoje rodiče, ochranu Boží,
zdraví pro živé rodiny a duše v očistci
Za + rodinu Vlčkovu, Pavelkovu, duše v očistci,
ochranu Panny Marie a Boží pomoc pro živé rodiny

7. ledna : Pondělí
Sv. Rajmunda
z Peňafortu, kněze

15.30 Új.:

Za + Antonína Jordána, rodiče z obou stran, + vnuka
Davida Jordána, dar zdraví a Boží požehnání pro
živou rodinu

8. ledna : Úterý
Ferie

17.00 Dr.:

Za + rodiče Machučovy, jejich rodiče, syna
Stanislava, zetě Josefa, vnučku a duše v očistci

9. ledna : Středa
Ferie

15.30 Új.:

Za + Františka Černobilu, duše v očistci a dar zdraví
pro živou rodinu

10. ledna : Čtvrtek
Ferie

17.30 Sl.:
17.00 Dr.:
15.30 Új.:

11. ledna : Pátek
Ferie

17.30 Sl.:

AL
SJ
ŠF
OS
KA

SJ

ŠF
SV
AM
KM

OS

ŠF

Za + rodinu Hübnerovu, Andrysovu, + Milana
Vyorala, dar zdraví a Boží ochranu pro živou rodinu
Za + Josefa Machů, Josefa Mozgvu, rodiče z obou
stran, duše v očistci a Boží požehnání pro živou
rodinu
Za + Bohuslava a Ludmilu Šustkovy, jejich rodiče,
dar zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu
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RZ

16.00 Lo.:
12. ledna : Sobota
13. ledna : Neděle
Svátek Křtu Páně
Konec doby vánoční
Sv. Hilaria, biskupa
a učitele církve

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

14. ledna : Pondělí
Ferie
15. ledna : Úterý
Ferie

15.30 Új.:

16. ledna : Středa
Ferie

15.30 Új.:
17.30 Sl.:

17.00 Dr.:

16.00 Lo.:
7.00 Új.:

20. ledna : Neděle
2. neděle v mezidobí
Sv. Fabiána a
Šebestiána, mučedníků
21. ledna : Pondělí
Sv. Anežky Římské,
panny a mučednice
22. ledna : Úterý
Sv. Vincence, jáhna
a mučedníka

KA
SJ
ŠF
ČR

SJ

17. ledna : Čtvrtek
Sv. Antonína Velikého, 17.00 Dr.:
poustevníka
18. ledna : Pátek
15.30 Új.:
Panny Marie,
Matky Jednoty
křesťanů
17.30 Sl.:

19. ledna : Sobota
Ferie

Za + snachu Marii Smolkovu a Boží požehnání pro
živou rodinu
Večer chval
Za + Zdeňka Lukáše (výroční mše sv.)
Za zemřelého důstojného pána P. Františka Petrů,
jeho zemřelé rodiče, sourozence, příbuzné a duše v
očistci
Za farníky (sv. křest)
Za + rodiče Trčkovy, duše v očistci a ochranu a
pomoc Boží pro živou rodinu
Výroční mše svatá za zemřelou Jarmilu Stružkovou

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

Na úmysl dárce
Za + rodinu Kozubíkovu, snachu, duše v očistci, dar
zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu
Na úmysl dárce
Za + rodiče Okaté, Ovesné, Jana Václavíka, +
manžele Pastyříkovy, Josefa Holíka, dceru, zetě, dar
zdraví pro živé rodiny a duše v očistci
Za + Marii a Františka Kozubíkovy, jejich
sourozence, rodinu Machalovu, Kozubíkovu a
Kuželovu
Za Ladislava Papeže, jeho rodiče, švagra, jeho
manželky a dar zdraví pro celou rodinu
Za + manžela, + rodiče Hlavicovy, Fojtů, Milana
Kirchnera, jeho rodinu a duše v očistci
Za farníky
Za + Stanislava Mikulku, rodiče Urubkovy, tři syny,
Boží požehnání a dar zdraví pro živou rodinu
Za + Jana Běloně, jeho rodiče, prarodiče, děti,
sourozence, k Panně Marii Vysocké za ochranu a
Boží požehnání pro živou rodinu a duše v očistci
Za zemřelé rodiče Balouchovy, Buriánkovy, jejich
rodiče, duše v očistci a dar zdraví a Božího
požehnání pro celou rodinu.

17.00 Dr.:

Na úmysl dárce

15.30 Új.:

Za + Jana Machů, nemocnou manželku, syna, zetě,
rodiče z obou stran, dar zdraví a Boží požehnání pro
živou rodinu
Za + Miloslava a Marii Váňovy, dceru Jaroslavu, +
rodiče, duše v očistci a dar zdraví pro živou rodinu

23 ledna : Středa
Ferie
17.30 Sl.:

AM
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AL

AL
SJ
RZ
OS

ŠF

RZ

24. ledna : Čtvrtek

Sv. Tomáše Akvinského,
kněze a učitele církve

15.30 Új.:

Na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní
s prosbou o dary Ducha svatého, dar zdraví a
ochranu Panny Marie pro živou rodinu
Za Františka Kráčalíka, rodiče Kráčalíkovy, dar
zdraví a ochranu Panny Marie pro živou rodinu a
duše v očistci
Za živé a + kněze, řeholníky a řeholnice a nová
povolání k zasvěcenému životu
Za modlitební skupinu matek z Loučky, + členku
Marii Hlavičkovu, pomoc Boží, ochranu Panny
Marie a sílu Ducha svatého pro naše rodiny
Za + Oldřicha Drgu, nemocnou manželku, dar zdraví
a Boží požehnání pro živou rodinu
Za Miroslava Misaře, rodiče z obou stran, Boží
požehnání, dary Ducha svatého pro živé rodiny
Za + prarodiče Machů, jejich + děti, dar zdraví
a Boží požehnání pro živou rodinu
Za farníky
Za Stanislava a Miladu Barcuchovy, jejich rodiče,
duše v očistci a Boží požehnání pro živou rodinu

29. ledna : Úterý
Ferie
30. ledna : Středa
Ferie

17.00 Dr.:

Na úmysl dárce

15.30 Új.:

Za rodinu Janošovu, Obadalovu, za duše v očistci,
Boží požehnání pro živé rodiny

17.00 Dr.:

Sv. Františka Saleského,
biskupa a učitele církve

15.30 Új.:
25. ledna : Pátek
Svátek Obrácení
sv. Pavla, apoštola
26. ledna : Sobota
Sv. Timoteje a Tita

17.30 Sl.:
16.00 Lo.:
7.00 Új.:

27. ledna : Neděle
3. neděle v mezidobí
Sv. Anděly Mericiové

8.15 Sl.:
9.40 Új.:
11.00 Dr.:

28. ledna : Pondělí

31. ledna : Čtvrtek
Sv. Jana Boska, kněze

17.30 Sl.:
17.00 Dr.:

ŠF

KA
SV
RZ
SJ

SJ

OS

Na úmysl dárce

Pořad bohoslužeb v lednu - farnost Horní Lhota
9.00 HL

Na poděkování za uplynulý rok s prosbou o potřebné
milosti v Novém roce

10.30 DL

Na poděkování za uplynulý rok s prosbou o potřebné
milosti v Novém roce

3. ledna: Čtvrtek
Nejsvětějšího jména Ježíš

16.00 HL

Za biskupy, kněze, jáhny, bohoslovce, řeholníky a
řeholnice a za nová kněžská a řeholní povolání

4. ledna: Pátek
1. pátek v lednu

16.00 HL

Za + Anežku Žáčkovu, manžela sestru Marii, dar
zdraví a požehnání pro celou * rodinu

17.30 DL

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

1. ledna: Úterý
Slavnost Matky Boží,
Panny Marie
2. ledna: Středa
Památka sv. Bazila Velikého
a Řehoře Naziánského, biskupů
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8.00 DL

Ke cti Panny Marie a za vítězství jejího
Neposkvrněného srdce

17.30 HL

Za členy živého růžence z Horní Lhoty

9.00 HL

Za + Marii Žebráčkovu, rodiče z obou stran
a ochranu pro * rodinu

10.30 DL

Za + Annu a Emila Vodičkovy, za + rodinu
Mikuláškovu a za dar zdraví pro celou * rodinu

17.00 SE

Za * a + farníky

10. ledna: Čtvrtek

16.00 HL

Za + P. Radima Hložánku, sestru Boženu,
dva zetě a Vladimíra Kozubíka

11. ledna: Pátek

17.30 DL

Za + rodiče Ulrichovy, rodinu Ulrichovu
a Malotovu a za duše v očistci

12. ledna: Sobota

17.30 HL

Za + rodiče Schovajsovy a Honzovy
a požehnání pro * rodiny

5. ledna: Sobota
1. sobota v lednu

6. ledna: Neděle
Slavnost Zjevení Páně

7. ledna: Pondělí
8. ledna: Úterý
9. ledna: Středa

9.00 HL
13. ledna: Neděle
Svátek Křtu Páně

Za děti pokřtěné v roce 2018, jejich rodiče
a kmotry a ochranu a požehnání rodinám

10.30 DL

Za děti pokřtěné v roce 2018, jejich rodiče
a kmotry a ochranu a požehnání rodinám

17.00 SE

Mše svatá a večeřadlo (P. Jaroslav Stříž)

16.00 HL

Na poděkování za 55 let života s prosbou o dar zdraví a
dary Ducha Svatého

17.30 DL

Za * a + farníky

19. ledna: Sobota

17.30 HL

Na poděkování za 90 let života s prosbou
o požehnání a ochranu Panny Marie pro celou rodinu

20. ledna: Neděle
2. neděle v mezidobí

9.00 HL

Za + Stanislava Majerika (1. výročí), jeho
rodiče a rodiče Šenovské

Den modliteb
za jednotu křesťanů

10.30 DL

Za + Josefa Váňu (1. výročí)

21. ledna: Pondělí

17.00 SE

Za + rodiče Šenovské, jejich + rodiče,
dar zdraví a pomoc pro * rodiny

14. ledna: Pondělí
15. ledna: Úterý
16. ledna: Středa
17. ledna: Čtvrtek
Památka sv. Antonína, opata

18. ledna: Pátek
Památka Panny Marie,
Matky jednoty křesťanů

Sv. Anežky Římské, panny a muč.

22. ledna: Úterý
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23. ledna: Středa
24. ledna: Čtvrtek

16.00 HL

Za + Aloise Hustého, syna Stanislava, rodiče Husté a
Koldůškovy, Františku a Vladimíra Rafajovy, duše v
očistci a požehnání pro * rodinu

25. ledna: Pátek
Svátek Obrácení sv. Pavla,
apoštola

17.30 DL

Za + Miroslava Žáčka, dceru, rodiče Máčalovy,
Annu Váňovu a ochranu pro * rodinu

26. ledna: Sobota

17.30 HL

Na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou
o požehnání a pomoc do dalšího života

9.00 HL

Za + Miriam Šenovskou a za celou rodinu
Šenovskou

10.30 DL

Za + rodiče Vodičkovy a Šůstkovy s prosbou
o ochranu a požehnání pro celou * rodinu

17.00 SE

Za * a + farníky

16.00 HL

Za + Karolínu a Josefa Sanytrákovy, duše v očistci a
za celou * rodinu

Františka Saleského, biskupa

Sv. Timoteje a Tita, biskupů

27. ledna: Neděle
3. neděle v mezidobí

28. ledna: Pondělí
Sv. Tomáše Akvinského,
kněze a učitele církve

29. ledna: Úterý
30. ledna: Středa
31. ledna: Čtvrtek
Sv. Jana Boska, kněze

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

Zprávy a informace
12. farní ples v Dolní Lhotě se uskuteční v sobotu 12. ledna 2019. Prodej vstupenek
u paní Heleny Vojáčkové (Dolní Lhota 194, tel.: 731 824 276). Výtěžek bude věnován
na potřeby kostela v Dolní Lhotě.
Svěcení svící dětí, které půjdou k prvnímu svatému přijímání, bude ve farním kostele
v Újezdě v sobotu 2. února 2019 v 8.30 hodin. Připomínám rodičům těchto dětí, že
účast je nutná, aby si proto na víkend nenaplánovali a nepředplatili lyžování apod.

SKUPINY

ÚKLIDU

kostelů újezdské farnosti v lednu 2019
_____________________________________________________

Dat. : Újezd :
Drnovice : Slopné :
___________________________________

5.1.:
12.1.:
19.1.:
26.1.:
2.2.:

9.
10.
11.
12.
13.

1.
2.
3.
4.
5.
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6.
7.
8.
9.
10.

OSMISMĚRKA
„Přátelství, podobně jako láska, vyžaduje téměř stejné umění jako například nějaká
krásná a zdařilá taneční figura. Je zapotřebí velkého sebeovládání, mnoha slov
a nejvíce mlčení. A především hodně …(viz osmisměrka).“
Rudolf Nurejev
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BOBR, BUVOL, DIKOBRAZ, IBIS, KOZA, KLOKAN, KROKODÝL, KRŮTA,
KŮŇ, LENOCHOD, PÁV, PES, PLAMEŇÁK, SLON, SURIKATA, SYSEL,
ŠAKAL, VARAN, VLK, ZEBRA, ZUBR, ŽIRAFA
Správné řešení z vánočního farního měsíčníku: „…skutkem.“
Mgr. Gabriela Pavelková
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pro vnitřní potřebu farníků z Újezda a Horní Lhoty. Členové redakční rady: Ing. Jarmila
Váňová a Mgr. Gabriela Pavelková. Adresa: Římskokatolická farnost 763 25 Újezd u Val
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