----------------------------------------------------------------------------------------------------------Ročník XIII.
ÚNOR 2019
č. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Společný zpravodaj farností Újezd a Horní Lhota. Vydává farní úřad pro potřebu svých farníků

Požehnaný únor
Měsíc únor je co do počtu dnů nejmenší a církevní kalendář nezaznamenává v tomto
měsíci žádné význačné slavnosti, kromě jednoho svátku Uvedení Páně do chrámu neboli
hromnic. Přesto tento měsíc můžeme považovat za mimořádně důležitý pro náš
náboženský život. Je už tradicí v naší arcidiecézi, že 2. února se setkávají věřící maminky
ve Šternberku, aby se společně modlily za své děti, především za dar víry pro ně. Kromě
toho, v Olomouci se každoročně koná setkání řeholníků a řeholnic s olomouckým
arcibiskupem Janem. Osoby zasvěceného života svými modlitbami a svědectvím života,
jakož i svou prací vydávají svědectví Kristu v dnešní době. Upozorňují svět na to, že jsou
i jiné, lepší hodnoty, než jaké nabízí dnešní svět a konzumní způsob života v něm. Proto
velkou část únorového měsíčníku věnujeme právě osobám zasvěceného života.
11. únor je světovým dnem nemocných. Modlíme se za nemocné a za ty, kteří je
ošetřují. Vždyť Pán Ježíš řekl: „Cokoliv jste učinili jednomu z těchto nejmenších, mně jste
učinili.“ (Mt 25,40). Svatý Vincenc z Paula povzbuzuje křesťany těmito slovy: „Služba
chudým má přednost přede vším a je třeba ji konat bezodkladně. Je-li tedy nutné v době
modlitby zanést někomu lék nebo poskytnout pomoc, jděte tam s klidnou myslí a obětujte
tu službu Bohu, jako byste byli na modlitbách. Nemusíte se zneklidňovat úzkostí nebo
výčitkami svědomí, jestliže pro službu chudým vynecháte modlitbu. Vždyť to není
zanedbávání Boha, opustíte-li Boha pro Boha, to znamená, přeruší-li se jedna služba
Bohu, aby se pro něj vykonala jiná. A tak zanecháte-li modlitby, abyste posloužili
nějakému chudákovi, vězte, že jste tím prokázali službu Bohu. Vždyť láska je víc než
všechna pravidla, a právě k ní má všechno směřovat. Láska je velká paní, a proto se musí
dělat to, co ona poručí. Dejme se tedy s novým odhodláním do služby chudým
a vyhledávejme zvláště ty nejopuštěnější, neboť právě oni jsou nám dáni, abychom péčí
o ně sloužili našemu Pánu a Mistru.“ Pán Ježíš odpověděl Jidášovi, když se pohoršoval
nad plýtváním oleje… „Chudé budete mít vždycky mezi sebou, ale mne mít nebudete.“
Proto pečujeme o nemocné, chudé a trpící, protože v nich vidíme Krista a jemu v nich
sloužíme s vírou, že nepřijdeme o svou odměnu. Kéž nám toto číslo našeho měsíčníku
pomůže správně se zorientovat v dnešním světě a vyvolit si ten nejlepší úděl, který nám
nebude odňat.
P. Jan Můčka
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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 leden 2019:

Úmysl všeobecný: Obchod s lidmi – za velkodušné přijetí obětí nezákonného
obchodování s lidmi, nucené prostituce a násilí.
Úmysl misijní: Bude vyhlášen později
Úmysl národní: – Ať je naše víra pro hledající pravdivým svědectvím živého vztahu
s Bohem.
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 lednu 2019 přijali:
Ondřej Šenovský

Horní Lhota

V měsíci lednu 2019 odešli na věčnost a byli pohřbeni:
2. ledna
Ing. Josef Šůstek
Sehradice 185

71 let

18. ledna
Bohumila Váňová
Sehradice 126

89 let

12. ledna
Josef Zábojník
Horní Lhota 103

80 let

26. ledna
Jaroslav Hořák
Slavičín 594 (Slopné)

60 let

18. ledna
Jiří Žálek
Újezd (Vlachovice)

dítě

Svatý Tomáš často říká, že když vstupujeme do řeholního života,
nemusíme být dokonalí, ale máme mít touhu směřovat k dokonalosti.
I ten nejmenší úkon dobré vůle z naší strany dojde láskyplné odezvy
ze strany JEŽÍŠE.
Charles Journet
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List arcibiskupa věřícím
Drazí bratři a sestry,
píšu Vám, abych upřímně poděkoval za Tříkrálovou sbírku,
která se v naší diecézi konala letos už po dvacáté. Především
děkuji všem koledníkům, ale stejně tak i všem rodičům a
organizátorům i spolupracovníkům této akce a samozřejmě všem
štědrým dárcům. Zatímco v minulém roce se v diecézi vybralo
přes 28 milionů korun, letos přes 29. Díky Vaší pomoci může
Charita především ve Vašem okolí pořídit věci potřebné
k zajištění kvalitní služby, ale také pomáhat potřebným ve světě.
Všichni tak máte svůj podíl na díle lásky, které vidím jako projev živé víry a dobré
svědectví evangelia. Peněžní výnos sbírky je pro Charitu důležitý, ale nemenší
význam má služba koledníků, kteří ve vánoční době roznášejí lidem radost z Boha,
který nás miluje tak, že se kvůli nám stal člověkem. Uchovejme si tuto radost z Boha
a dopřávejme lidem v našem okolí zakoušet radost z Boha po celý rok.
Zvláště využijte tak zvanou Noc kostelů, den, když naše kostely navštíví mnoho
lidí, z nichž velká část do kostela běžně nechodí. Připravte ho tak, aby odpovídal
programu misijního roku. Těm, kteří přijdou, umožněme setkání s Bohem v nás,
v našem živém společenství. Všechny výklady průvodců mohou být dílem misionářů,
kteří nijak nepřesvědčují, ale rozdávají z plnosti své víry. Když mluví o dějinách
kostela, liturgickém prostoru či představují sochy a obrazy světců, mají příležitost
zapálit v posluchačích jiskru víry a probudit touhu vstoupit do podobného vztahu
s Bohem.
Obracím se na Vás ve dnech, kdy se mohou přihlásit do kněžského semináře
kandidáti, kteří v sobě pocítili povolání ke kněžství a rozhodli se za svým povoláním
jít. V posledních letech se hlásí kandidátů málo. Proto každého z Vás prosím
o modlitbu za kněžská povolání. Obracím se i na Vás, mladí muži. Nečekejte, že Vás
Pán bude o povolání přesvědčovat. On zve třeba jenom tím, že Vám někdy vnukl
myšlenku o kněžství uvažovat. Pak záleží na Vaší odvaze rozhodnout se a chtít se
vydat na cestu služby Bohu a lidem. Neslibuji Vám cestu pohodlnou, ale určitě
zajímavou a plnou dobrodružství, která připravil sám Bůh a která si dopředu ani
neumíme představit. I když to bude žádat i různá odříkání, můžete si být jistí, že Bůh
se zahanbit nedá a naši velkorysost odmění mnohonásobně. Pokud se rozhodnete
a máte maturitu, nebo budete letos maturovat, obraťte se na svého kněze, který Vám
pomůže při rozhodování a podá potřebné informace ohledně přihlášky. Přihlášky musí
být odevzdány do konce března 2019.
Do třetice Vám chci oznámit, že jsem uložil všem děkanátům uspořádat letos
setkání či přehlídku schol všech farností děkanátu. Cílem je vzájemné povzbuzení.
Vím, že ve všech farnostech scholy nejsou, proto přijměte tuto příležitost jako výzvu
k založení či obnově scholy ve Vaší farnosti. I ve většině maličkých farností může
vzniknout malá skupina zpěváků, kteří zpívají aspoň responzoriální žalm. Může to být
i skupinka rodičů s dětmi.
Nebojte se toho. Každému z Vás ze srdce žehná a také o modlitbu prosí
arcibiskup Jan Graubner
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GODZONE
(periodické okénko pro mladé)

Akce na měsíc únor
1. únor
1. únor
2. únor
10. únor
15. únor
16. únor
16. únor
22. únor
23. únor

Večer chval Dolní Lhota (17.30)
Večer chval Valašské Klobouky (17.45)
Večer chval Újezd (18.00)
Adorare - koncert k příležitosti žehnání nového CD (15.00)
Mládežnická mše Nedašov (19.00)
Na kafe s… Janem Poláčikem (14.00)
Večer chval Brumov (17.00)
Mládežnická mše Valašské Klobouky (20.00)
Večer chval Slavičín (19.00)

Svatí z kalendáře
Sv. Blažej
Postavení:

biskup, mučedník

Svátek:

3. února – nezávazná památka

Úmrtí:

asi r. 320

Patron:

hlavně lékařů a hudebníků, uvádí se
i krejčích, koželuhů, obchodníků s
vlnou, obuvníků, pekařů, zedníků.
Vzýván
je proti bolestem v krku a různým
nemocem.

Atributy:

biskup, hřeben, chlapec, prase,
svíce, vlk.

Patří mezi nejznámější světce, i když historicky zaručených informací je poskrovnu.
Jisté je, že byl biskupem v Sebastě v Arménii (jde o dnešní Sivas v Turecku) a v době
uskutečňování příkazů císaře Licinia byl krutě umučen.
Světec se stal ochráncem nemocných krčními chorobami a církev tuto tradici potvrdila
liturgickým obřadem, který se koná v dnešní den s názvem "svatoblažejské
požehnání".
LÉKAŘ DUŠÍ I TĚLA
Staré životopisy uvádí, že před povýšením na biskupa v Sebastě se Blažej zabýval
lékařským studiem a vzorně vykonával lékařskou praxi. V době Liciniova
pronásledování se uchýlil do horské jeskyně, aby potají pokračoval ve své činnosti.
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Dle legendy zachránil chudé vdově selátko, ohrožované vlkem. Za to prý vdova
Blažejovi později nosila svíce. Ve své skrýši byl objeven lovci, kteří ho přivedli
do městského vězení. V žaláři se věnoval modlitbám a mnohým poskytl duchovní
povzbuzení. Dle poněkud odlišných legend buď v žaláři, nebo až cestou na popraviště
pomohl promodralému chlapci, který se dusil zapíchnutou rybí kostí v krku. Modlitba
biskupa a jeho ruce chlapce zachránily.
Legendy měly vliv i na vznik liturgického obřadu udělování svátostiny
"svatoblažejské požehnání" se dvěma zkříženými svícemi a modlitbou „Na přímluvu
svatého Blažeje...“ Mimo vyprávění legend může v symbolice dvou zkřížených svící
být viděna biskupská hodnost a statečnost nebo víra a láska Blažejova, které
nepřemohly ani útrapy a smrt.
Blažej byl mučen, jelikož nechtěl obětovat pohanským bohům. Na strom zavěšené
tělo mu rozdrásali železnými hřebeny a odsoudili ho k popravě stětím.
Křesťanství, zejména v prvních několika staletích, bylo podpíráno a šířeno krví
mučedníků, kteří nechtěli obětovat pohanským bohům. Dnešní doba je méně krvavá,
ale oběti bůžkům nechybí. Zcela neprospěšné televizní programy, kterým se obětuje
čas místo věnování času modlitbě. Upřednostňování zábavy, různých koníčků
a náruživostí, odvádějících od Boha, můžeme také srovnat s obětováním bohům. Pak
se ale nedivme nedostatečnému šíření křesťanství.

Duchovní injekce
Projevila se Boží dobrota, která přináší spásu všem lidem. Žijme proto v tomto
nynějším věku rozvážně, spravedlivě a zbožně. A očekávejme v blažené naději slavný
příchod našeho velikého Boha a spasitele Ježíše Krista (srov. Tit 2, 11-13).
Žijeme ve složitém světě. Na jedné straně je pohádkově bohatý, na straně druhé je
plný lokálních válek, napětí, devastace, chudoby. Jak do něj vnášet naději?
Papež František ve své exhortaci „Gaudete et exsultate“ (Radujte se a jásejte)
upozorňuje na pět významných charakteristik, pět projevů lásky k Bohu a bližnímu,
které jsou pro dnešní svět důležité:
Snášenlivost, trpělivost a tichost, abychom nepropadali agresivitě, pomstychtivosti
a ubližování druhým.
Radost a smysl pro humor, abychom, aniž ztrácíme smysl pro realitu, rozjasňovali
druhé pozitivním duchem, plným naděje.

Odvaha a nadšení, abychom v důvěře, že Bůh je s námi, šli až za to, co je
nám známé, na periferie, kde je lidstvo nejvíce zraněné a kde lidé za zdáním
povrchnosti a konformismu hledají odpověď na otázku po smyslu života.

Život ve společenství, abychom se mnoha maličkými každodenními
drobnostmi starali jeden o druhého a bránili tak izolaci od druhých.

Ustavičná modlitba, abychom se nechali vést Božím slovem, které je
„svítilnou našim krokům, světlem na naší cestě“ (srov. Ž 119, 105).
Každý z nás je originál, každý může vtisknout do tohoto světa své jedinečné znamení
naděje. Naděje, že život v tomto, i když složitém světě, má smysl.
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Citát měsíce
Bůh nás miluje takové, jakými budeme a ne takové, jakými jsme.
sv.Augustin

Objevy sociálních sítí
The story of Míček
Míček... možná jsi ho i ty potkal:-)
Právě vyšla na veřejnost senzační zpráva. Míček bude letos v Panamě.
S kým se potká?
Sleduj i ty jeho cesty na facebooku: The story of Míček :-)
Nově i na instagramu: thestoryofmicek

Připravili Animátoři farností Újezd a Horní Lhota (Animix)

K zamyšlení
První křesťané žili ve společenstvích. V komunitě jeruzalémské, antiošské, efezské,
alexandrijské, soluňské. Podle Skutků apoštolů jsou pro ně charakteristické čtyři
nezaměnitelné činnosti:
vytrvale poslouchali učení apoštolů,
lámali chléb,
modlili se ( srv. Sk 2,42),
měli všechno společné, nikdo mezi nimi netrpěl nouzí (srv. Sk 4, 32-34).
Jak úžasná nabídka! Proč bychom nemohli obnovit takovou naději v naší době?
Cožpak je to takový zázrak? Nebyl by to způsob, jak se vymanit ze života, který ztratil
smysl, ze stereotypu, který nás ničí, ze struktur, které nás unavují? Žít v církvi
opravdově. Vytvořit komunitu, která by odrážela to, co říká Lukáš, od biskupa až
úplně dolů k poslednímu rolníkovi v nějaké zapadlé vesničce. Nikdo by neměl zůstat
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bez společenství. Každý by se měl snažit je vytvořit. Biskup vychází při východu
slunce ze svého pokoje, aby se modlil. Neměl by být v kapli sám, nebo jen se svými
důvěrnými spolupracovníky. Kolem něho by měli být jeho kněží, kteří jsou jeho
komunitou, jak to prožíval třeba sv. Augustin. Právě taková opravdová komunita je
prostředím pro biskupovu opravdovou modlitbu. Slovo Boží by mělo být lámáno
s klidem, dlouze jako denní chléb a životní inspirace. Každý věřící křesťan by měl
náležet k nějakému opravdovému společenství modlitby. Kráčejme společně.
Podle Carla Carretta zpracoval Mgr. Václav Ulrich

Modlitba Jana Pavla II. za povolání (2002)
Otče svatý, pohleď na dnešní lidstvo,
které činí první kroky na cestě třetího tisíciletí.
Jeho život je ještě silně poznamenán
nenávistí, násilím a útlakem,
ale žízeň po spravedlnosti, pravdě a milosti
znovu nachází místo v mnoha srdcích,
která očekávají toho, kdo jim přinese spásu,
kterou jsi vykonal skrze svého Syna Ježíše.
Je třeba odvážných hlasatelů evangelia
a velkorysých služebníků trpícího lidstva.
Prosíme tě, pošli své církvi svaté kněze,
kteří by posvěcovali tvůj lid skrze prostředky
tvé milosti.
Pošli mnoho zasvěcených mužů a žen,
kteří by ukazovali tvou svatost uprostřed světa.
Pošli na svou vinici svaté dělníky,
kteří by pracovali s horlivou láskou
a vedeni tvým Svatým Duchem
přinášeli Kristovu spásu až na konec země.
Amen.

Ježíš nedovolil všem, aby ho následovali
Dokud
jsme
Pánu
všecko
neodevzdali, nenajdeme skutečný
trvalý pokoj
Ve chvíli, kdy člověk řekne Bohu
„ano“, začíná pro něho nový život.
U mnohých k tomu dojde v konkrétní chvíli, kterou lze určit
přesným datem. Když se ohlédnou
zpět na svůj život, mohou si říct: od
toho a toho dne jsem začal žít, tehdy
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jsem se zrodil ke skutečnému životu. Jiní prožívají svůj vývoj k absolutnímu
a bezpodmínečnému „ano“ postupně: dokud jsme Pánu všecko neodevzdali,
nenajdeme skutečný trvalý pokoj. Jsme povoláni k naprostému odumření starému
životu, aby v nás mohl začít žít Kristus.
Někoho Pán povolává, aby neopouštěl svůj domov
Smyslem pozemského života je umožnit Bohu, aby uskutečňoval svůj plán ve všem,
co náš život obnáší. To může učinit jen tehdy, odpoví-li mu člověk svým
bezvýhradným „ano“. Někoho Pán povolává k tomuto souhlasu mimořádným
způsobem, nabídne-li mu způsob života radikálně zaměřený na něho. Netýká se to ale
zdaleka všech. Ježíš to nedovolil všem, kteří vyslovili přání následovat ho. Posedlému
z Gerazy, kterého osvobodil od zlého ducha, to odmítl (srov. Mk 5,18-19). Víme, že
Mistr mimořádně miloval Lazara, Martu a Marii, a oni přesto nikdy neopustili svůj
domov, aby ho následovali. Každý člověk dostává individuální milost a svou cestu,
kterou mu určil Bůh.
Jestliže nás ale Bůh povolává, abychom všecko opustili a následovali ho, nebudeme
šťastni, dokud to neuděláme.
Zpracováno podle knihy
W. Stinissena: I dnes je den Boží – rozjímaní na celý rok

Bůh působí
i v naší temnotě
Bůh působí
i v naší temnotě,
kde nemáme
nic pod kontrolou…
I temná období života
mohou být dobrými učiteli.
Bůh totiž může působit
i v naší temnotě,
tam, kde my nemáme
nic pod kontrolou.

Zdá se, že není jiná cesta růstu
a proměny.
Vyhýbáme-li se úzkostlivě temnotě,
vyhýbáme se napětí,
duchovní kreativitě
a nakonec i proměnění.
Bůh totiž může působit
i v naší temnotě,
tam, kde my
nemáme nic pod kontrolou.

I temnota nás může
mnohému naučit,
může nám otevřít oči pro věci,
které bychom jinak nepoznali.
Jako je rok proměňován
ročními obdobími,
tak je člověk proměňován
obdobími radosti, krize
a nakonec smrtí a vzkříšením.

Převzato z www.pastorace.cz
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2. únor - Svátek uvedení Páně do chrámu,
Světový den zasvěcených osob
Svátkem Uvedení Páně do chrámu, lidově nazývaným
„Hromnice“, dříve končila vánoční doba. Tento svátek
připomíná událost, kdy Maria a Josef přinesli Ježíše 40
dní po jeho narození do jeruzalémského chrámu, aby ho
odevzdali Bohu. V chrámě ho pak stařec a prorok
Simeon nazval „světlem k osvícení pohanů“.
Byl-li syn prvorozený, musel být současně představen
Hospodinu, kterému na připomínku vyvedení z egyptského otroctví patřil, a musel být vykoupen. Lukášovo
evangelium vypráví, jak se Josef a Maria s malým
Ježíšem v chrámě setkali se starcem Simeonem
a s prorokyní Annou, kteří zazářili štěstím, že se s
dítětem mohli ještě v závěru života setkat. Mělo naplnit
jejich očekávání, zahlédli v něm Boží světlo, které
vychází z Izraele a bude svítit všem. Maria si však
vyslechla i vážná slova o tom, že se její syn setká s
odporem, který jí způsobí bolest.
Tento svátek je doprovázen žehnáním svící. V mnoha
farnostech – stejně jako i v té naší – se v tento den při mši svaté představují farnosti
děti, které v tom roce přistoupí k prvnímu svatému přijímání.
Lidový název „hromnice“ vznikl právě kvůli
svěcení svíček, které se rozsvěcely při modlitbě
v „temných chvílích života", např. i při bouřce...
Ježíš řekl: „Já jsem světlo světa; kdo mě
následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít
světlo života. To světlo svítí v temnotě,
ale tma je nepohltila.“ (srov. Jan 8,12; 1,5)
(Říká se také: „Na Hromnice – o hodinu více.“
Tato časoměrná pranostika udává, že se nám
velmi rychle začíná prodlužovat délka dne
v porovnání se zimním slunovratem.)
Zapálené svíce, které čtyřicet dní po vánoční noci
žehnáme, jsou obrazem čistého světla, které nese
víra v Krista, a Simeon vyzpívává i naši radost,
že se naděje na spásu postupně naplňuje. Slova o pádu, povstání a odporu nás pak
povzbuzují k realismu víry a k vytrvalosti a jsou také mementem, že opravdové
smýšlení našeho srdce musí být prověřeno účastí na Kristově utrpení. Obraz Marie a
Josefa plných údivu může být útěchou v pochybnostech a ujišťuje nás, že důvěra v
Boha se vyplatí.
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Tento den je v katolické církvi slaven i jako den díkůvzdání za povolání
k zasvěcenému životu. Papež Jan Pavel II. spojil tento liturgický svátek, který
připomíná Ježíšovo zasvěcení, s připomínkou těch, kdo v církvi zasvěcují svůj život
celoživotní službě Bohu i lidstvu. Slavnost zasvěceného života ustanovená v roce
1997 na 2. února, má trojí cíl: slavnostně chválit Pána a děkovat mu za veliký dar
zasvěceného života, šířit poznání a úctu pro zasvěcený život ze strany všeho Božího
lidu, slavit společně a slavnostně divy, které Pán působí v zasvěcených osobách.
Když Svatý otec oficiálně vyhlásil 2. únor jako Den zasvěcených osob, stvrdil tak
již mnohaletou církevní tradici. Při této příležitosti diecézní biskupové již tradičně
po domluvě s Konferencemi vyšších
řeholních představených zvou k setkání
všechny řeholnice a řeholníky, kteří
působí v jejich diecézích. Členky
a členové různých řeholních společenství
i sekulárních institutů děkují se svými
diecézními
biskupy
při
společné
bohoslužbě Bohu za dar svého povolání
a vzájemně se povzbuzují k věrnosti
církvi a horlivosti ve svém poslání.
Na území České republiky působí
v současné době zhruba 60 ženských a 30
mužských řeholních řádů a kongregací, které mají celkem tři tisíce členek a členů.
Křesťanský život není bez dávání, bez obětí. Dary a oběti dávají život druhým, žije
z nich společenství víry, samy jsou Božím darem a všichni křesťané jsou k nim podle
Ježíšova příkladu nějak povoláni.
Zvláštním darem a povoláním je zasvěcený život podle evangelijních rad chudoby,
čistoty a poslušnosti. Vzorem řeholníků a řeholnic je sám Ježíš, který se narodil
v chudobě a žil prostým životem, jehož touhu po lásce naplňoval Bůh a služba lidem
a který se nenechal vést ničím jiným než poslušností svému Otci. Zasvětit, odevzdat
celý svůj život není bláhovost. Je to hluboká touha každého člověka.
Vedou k ní různé cesty. Řeholní život je jednou z nich, stále živou, platnou
a potřebnou. I když dnes trpí stejnou
nestálostí jako manželství, i když se proti
minulosti jeho vnější projevy proměnily
a budou dále proměňovat, Kristus k němu
stále volá a stále jsou lidé, kteří jeho volání
slyší. Prvky zasvěcení v sobě v dnešní době
stále více nese také každé kněžské povolání.
Řeholní život inspirovaný Ježíšovým
příkladem je Boží dar a zároveň odpověď
velkorysého lidského srdce. Je to Boží dar
církvi a současně dar církve Bohu. Měl by
být solí církve.
Maria je obrazem církve, která nabízí své děti
Bohu. Jak jsme na tom? Jsme církví opravdu
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a prakticky mariánskou? Na Boží volání musí odpovědět sám povolaný člověk, přesto
je to i věc společenství. V živém společenství se snáze rodí, k životu ve společenství
vede a jen v něm má smysl.
Zkušenost říká, že u počátku řeholních a kněžských povolání často stojí velkorysá
víra rodičů, kteří chápou své děti jako Boží dar a dokážou je v modlitbě nabízet k jeho
službě. Někdy se naopak zdá, jako by rodiče sváděli s Bohem o své děti nepřiznaný
zápas. Určitě chtějí jejich dobro, ale nezapomínají na to nejdůležitější? Komu dítě
patří, kdo nejlépe povede jeho kroky? Marii a Josefovi to bylo jasné.
Zpracovala Ing. Jarmila Váňová

Když se člověk rozhoduje pro Boha,
dostává abnormální sílu
(zajímavý rozhovor se sestrou alžbětinkou Bohumilou o cestě do kláštera,
duchovním mateřství i o vztazích s muži)
Potkala jsem se s ní v Hospici svaté
Alžběty na Kamenné ulici v Brně, který je úzce
spjatý s konventem sester alžbětinek; dříve se
zde sestry staraly o obyvatele domova důchodců.
Bohumila – před vstupem do kláštera Kateřina –
(nar. 1975 na severní Moravě) se vyučila v oboru
cukrář – pekař a vystudovala Střední
zdravotnickou školu; věčné sliby skládala
v srpnu 1998. Následující rozhovor vznikal
v návštěvní místnosti kláštera a při procházce na brněnském Špilberku
Dětství jsi prožívala v Pustiměři u Vyškova. Jaké bylo?
Docela těžké, protože jsem vyrůstala bez rodičů. Vychovávala nás babička
s dědou, takže i to mě asi v povolání ovlivnilo. Byly jsme čtyři děti - dvě děti měly jít
k otci a dvě k matce, a protože maminka se o nás v té době starat nemohla, bylo to
nějaký složitý, tak nás vychovávala její maminka… Bydlela jsem ještě se svojí o rok
starší sestrou. Rodiče nám chyběli… Já osobně to pociťuji ještě teď, bývám z toho
někdy rozrušená, i když vím, že Bůh léčí rány vždycky a všude. Věřím, že uzdraví i ty
moje rány, které jsou možná ještě z dětství neuzdravené.
A co dospívání?
Bylo úplně normální. Chodila jsem se sestrou na diskotéky, myslím, že jsem byla
docela veselá holka a měla jsem ráda, když jsem byla středem pozornosti, na klášter
jsem tehdy rozhodně nepomýšlela.
Kdy nastal v tvé životní cestě zlom – tedy nasměrování k duchovnímu životu?
Velká změna byla, když nás ve farnosti otec Beníček – farář, který i dnes
v Pustiměři působí - přesvědčil, abychom jeli do Lurd na pouť. Já jsem to tenkrát brala
jako nějakou šou, vůbec jsem nevnímala, že bychom tu cestu měli prožívat po
duchovní stránce. I v samotných Lurdech jsem se spíš snažila, abych tam vynikla
a zaujala pozornost. Až tak asi tři dny před odjezdem, když jsem tam viděla plno
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řeholních sester, jsem nějakým způsobem zareagovala a v duchu jsem si říkala: „Jé, to
by bylo krásné, kdybych taky tak mohla chodit.“ To byl možná první záchvěv, to mi
bylo patnáct let.
Trvalo okouzlení řeholním šatem dál?
Po Lurdech takové touhy brzy ustaly, zase jsem vesele chodila na diskotéky, měla
jsem ráda tanec, hudbu, takže jsem si nedokázala představit, že bych něco takového
měla opustit. A taky už jsem se dívala do budoucnosti, že bych se možná vdala, měla
děti, v té době mi ani nešlo přemýšlet o řádu.
Po základní škole jsi šla na učební obor…
Když jsem se učila, byla jsem na internátu v Brně. Byla tam spousta holek a každá
byla úplně jiná, ale jedna mi utkvěla v paměti. Dokonce ještě teď si spolu dopisujeme.
Ona mi řekla takovou zajímavou větu. Řekla mi, že kdyby ji Pán zavolal do řeholního
života, že by nemeškala a šla by hned. Že kdyby uslyšela jenom cinkot hlasu Božího,
že by šla… V té chvíli se ve mně něco úplně zachvělo a říkám: „Hmm, to je hezký, to
já nevím, jestli bych to udělala.“ A ta holka se vdala a má teď pět dětí a já jsem tady,
kde jsem (směje se) … takže ona mi dala impuls a možná i odvahu, abych o řádu ještě
víc přemýšlela.
Co bylo pak? Radila jsi se o svých pocitech s někým z duchovních?
Když už jsem v Brně pracovala v pekárnách, tak se ve mně znovu ozývala touha
žít jinak než doposud. Než diskotéky, kluci, život ve středu dění tohoto světa. Jednou
po práci jsem zašla ke zpovědi, říkala jsem si, že už toho bylo dost, už do toho
prásknu. Šla jsem k minoritům do kostela a rozhodovala jsem se, ke komu mám jít ke
zpovědi, protože v té době byla pro mě osoba kněze dost důležitá. Byli tam dva kněží
– jeden mladý a jeden starší. Tak si říkám: „Mladý kněz, ten mě může pochopit, ale
asi má málo zkušeností, tak půjdu k tomu staršímu.“ Šla jsem, klekla a už jsem to
ze sebe chrlila: „Otče, já už nemůžu, já musím jít za tou svojí touhou a chci milovat
Boha a chci mu sloužit nějak jinak, blíž, osobněji, třeba jako řádová sestra…“ A on na
to: „Hmm, dítě, to je hezký, tak tě doporučím k alžbětinkám…“ (směje se) Já jsem
vůbec nevěděla, kdo to je, co to je. Tak se ptám: „Kde to je, otče? Můžete mi
poradit?“ – „Na Kamenné ulici 36, to si musíte najít sama, spánembohem.“ To byla
celá zpověď. Byla jsem z toho celá vyjevená.
Vypravila ses k alžbětinkám brzy?
Odvahu hledat ten klášter na Kamenné ulici jsem našla po čtrnácti dnech. Shodou
okolností jsem se pak dozvěděla, že to byl zpovědník alžbětinek. Zase jsem v tom
viděla Boží řízení a Boží cestu, že se nic neděje bez Boha, i to, že jsem k němu mohla
jít ke zpovědi a že jsem mu mohla říct o své touze. V dnešní době holky uvažují tak
zvláštně. Když třeba k nám přijdou kandidátky, mají už různé řády otestované a pak
někde třeba zakotví. Já jsem zase skočila jakoby po nohách do vody, možná že jsem v
té době byla hodně naivní… a troufám si říct, že i hloupá, protože jsem nevěděla, kam
mám jít, necítila jsem, že mám nějakou zodpovědnost, věděla jsem jen, že mám hledat
Boha a že se mám modlit. To byla moje představa kláštera. Ale právě pak, když jsem
sestry navštívila poprvé, tak mě vyvedly z omylu a byla jsem hodně v šoku…
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Proč?
Byla tam jedna starší sestřička, která už měla sedmdesátku a říkala: „Tak dítě,
jakou máš představu – chceš jít do řádu?“ Já říkám: „No, možná bych chtěla být tady
s vámi a modlit se.“ „No to je pěkné, ale my máme ještě představu, že bys musela
udělat ekonomickou anebo zdravotní školu…“ A to víš, to ve mně úplně zatrnulo
a říkám, že to teda asi ne. A ona: „A proč ne? Přece jsi chtěla jít do řádu?“ Chtěla
jsem jít do řádu, ale na zdravotní sestru jsem se necítila, vždycky jsem se toho
povolání hrozně bála. A ekonomickou, tu určitě ne, protože na matiku jsem byla
velice slabá… Takže ani jedno, ani druhý. Řekla jsem tehdy, že uvidíme, že si to ještě
nechám projít hlavou. Ještě před tím rozhovorem mě sestry nechaly projít domovem
důchodců, který tam původně byl, bydlely v něm jenom starší ženy, babičky, a na mě
to působilo hodně depresivně. Bylo vidět, že ti lidé jsou psychicky narušení a mně to
dělalo zle. Myslela jsem si: „Nic. Pane, balím to. Tady moje cesta nebude.“ Odjela
jsem domů a nechala jsem to tak, ale stejně se ta touha pořád ve mně ozývala. Jenom
v náznacích jsem se zmiňovala své rodině, když jsme se setkali – babičce, mamce,
sestře – , ptala jsem se, co by tomu říkaly, kdybych třeba odešla do řádu, do kláštera?
„Bude z tebe jeptiška, abatyše“ – takových poznámek jsem se dočkala, přitom jsme
k víře byli vedeni, babička se snažila, abychom se modlili a pravidelně chodili
do kostela. Bylo to zvláštní, že právě lidé, od kterých bych to nečekala, mě zrazovali
od této cesty. Takže jsem se cítila hodně sama ve chvíli, kdy jsem potřebovala
podpořit. Žádné „Jo, běž tam!“
Kdy jsi to doma řekla otevřeně?
Rozhodla jsem se, že to našim řeknu na Boží hod vánoční, že to bude ta vhodná
doba. Tak jsem spustila: „Ano, odcházím do kláštera k alžbětinkám.“ Prostě mně to
nedalo. Samozřejmě že z toho byli všichni vyjevení. A já taky… Protože když se
člověk rozhoduje pro Boha, tak dostává abnormální sílu, kterou jsem nikdy předtím
nezažila, takovou sílu bojovat za Boha nebo pro Boha. Tu sílu jsem dostala a jela
jsem…
Kdy se zlomil tvůj postoj ke zdravotnické škole? Kdy sis uvědomila, že tuto profesi
můžeš dělat?
Já jsem si to ani tak neuvědomila. Začala jsem jako sanitárka v domově důchodců
a můj první zážitek byl, že jsem mohla nakrmit babičku. Přiběhla jsem do komunity
a říkám: „Sestřičky, dneska jsem krmila babičku a ona se tak na mě usmívala a vůbec
se mně nezakuckala!“ Prostě pro mě to bylo něco úžasnýho. A pak asi po roce mi
sestry řekly, že bych měla zkusit zdravotní školu. Že se mi to bude stejně do budoucna
hodit a proč bych si ji nemohla udělat. Nejdříve jsem ovšem šla na sanitářský kurz,
velice se mi to líbilo, že jsem se v oboru mohla vzdělat, ale zdálo se mi, že už to stačí
a byla jsem spokojená. Ale bohužel sestřičkám to nestačilo a chtěly mě přihlásit do
zdravotní školy. Docela jsem se tomu bránila, ale tady v klášteře samozřejmě platí, že
když člověk složí sliby poslušnosti, tak by se měl, pokud je to možné, zachovat podle
toho, co řekne představená. Takže jsem řekla: „No dobře, já to zkusím, ale na tu
zdrávku nemám. Bojím se toho a vím, že to nezvládnu.“
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Ale nakonec zvládla, viď?
Úplně jednoduché to ale nebylo. Přišly přijímačky a nedostala jsem se, až na
odvolání, což bylo taky zajímavé. Přijala jsem tedy, že to tak Pán Bůh asi chce, že tam
mám jít. Když jsem do školy šla poprvé, bylo to pro mě hodně těžké, protože přece
jen jsem byla o něco starší než ty ostatní holky. Jim bylo sedmnáct, možná šestnáct,
nevím teď přesně, kdežto mně už bylo téměř dvacet. Nevěděla jsem, jak na ně budu
vůbec reagovat, protože člověk má v klášteře trošku uzavřené obzory a vidí třeba lidi
zvenku jinak. Ale jsem za tu zkušenost vděčná, protože právě škola a spolužačky mě
vedly k tomu, abych měla mladého ducha. Teď už se cítím zase nějak starší, ale v té
době mi to moc pomohlo.
A zase potvrzuji to, co říkám, že když Pán Bůh chce po člověku nějaký úkol, když
ho chce mít na nějakém určitém místě, tak mu k tomu dá schopnosti a milosti. Já už
bych tuto službu neměnila, protože služba u nemocných… Nejenom že my dáváme
jako zdravotnice nebo řeholnice, ale ono se nám to taky vrací. Od některých lidí mi
stačí jenom úsměv a jsem naplněna. Mě to naplňuje a stačí mi to k tomu, abych byla
spokojená a šťastná. Abych v nich viděla Boha. Už nic jiného nepotřebuji.
Práce s nemocnými a umírajícími je ale přece velice náročná…
Samozřejmě, že uznávám i to lidské, že člověk je opravdu někdy úplně vyčerpaný
a je na dně s fyzickými i psychickými silami, ale to dobíjím buď v komunitě nebo
před svatostánkem nebo i tady s tebou, i to je pro mě úžasný obohacení.
Mluvily jsme o tom, co nemocní dávají tobě. Co ty jim můžeš dát? Nejprve ty jako
člověk (obecně).
Člověk by si měl asi uvědomit, jaké má dary a schopnosti od Boha a pak s nimi
nakládat rozumně a hlavně svobodně, takže myslím si, že jim můžu dát dobré slovo,
úsměv, pohlazení, přítomnost… Myslím, že lidé, kteří jsou na konci života a umírají,
se cítí osamocení a z dětství vím, co to je samota, jak člověk touží být s někým,
s někým si promluvit, chytnout ho za ruku a myslím si, že tito lidi po tom touží. Takže
i když za nimi třeba chodí rodinní příslušníci, tak mohu pacientům nabídnout
blízkost… Jsou za ni velice vděční a už to, jak projevují, co cítí, nebo že se svěřují,
tak to už je známka toho, že tam funguje vzájemná důvěra. Když těm lidem dáme
důvěru, dáme jim srdce, prostě celého člověka, tak oni to vrátí tímto způsobem.
Co jim můžeš dát jako řeholnice?
Jako řeholnice? Já si myslím, že je to spojené, řeholní oděv sám o sobě vlastně
neznamená nic, jsme pořád jenom lidmi. Ale pokud nosím, já tomu věřím, že v sobě
nosím Ježíše, tak nabízím Ježíše skrze sebe. Jo, možná, že to zní až hodně odvážně,
ale myslím si, že ten člověk to vycítí. Určitě nenastupuji s tím, že „Dobrý den, já jsem
řeholní sestra, budu se o vás starat, povězte mi něco o vaší víře a já vám řeknu taky.“
Tak to určitě ne. Spíš si myslím, že když nastoupím před tím konkrétním člověkem
jako člověk, tak ten druhý se potom otevírá i po té duchovní stránce. Pak s ním teprve
mohu mluvit o duchovních věcech, mohu mu nabídnout to, co jsem načerpala v
komunitě, v řeholním životě, ze zkušeností.
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A co ty jako žena?
Já se velice snažím o to, abychom všechny mohly být duchovními matkami. Jestli
já nemohu být fyzickou matkou, tak tou duchovní můžu být na sto procent. To obnáší,
že člověk musí mít otevřené srdce a oči a uši k naslouchání, taky ten úsměv… prostě
být jako matka. Já jsem sice matku nezažila takovým způsobem, jak to třeba teď
popisuji, ale o to víc se k tomu přikláním a chci, aby to zažívali ti druzí.
Mezi lidmi, kteří jsou v hospici, kteří jsou hodně těžce nemocní, trpí a umírají, je
i řada žen. Vidíš je ve veliké bezmoci. Zbylo jim něco ze ženské krásy?
Když tu ženu vidím poprvé, otevřu dveře a vidím ji, tak z ní něco vyzařuje, něco
vnitřního. Určitě navenek mají různé defekty po těle nebo prostě vypadají starší, ale já
si myslím, a i ty ses o tom mohla přesvědčit, že ty ženy mají někdy výraz, který uvádí
do pokoje. Nevím, jak bych to řekla, ale myslím si, že i v té nemoci mají mateřské
srdce. Já jsem právě v hospici nalezla hodně maminek… takových těch duchovních…
Dokonce jedna pacientka mi říkala: „Ty jsi takové moje děťátko.“ A já říkám: „Ty seš
takové moje maminka.“ A opravdu to bylo velmi upřímné. Nechtěla bych teď
zahanbit svou maminku, kterou mám moc ráda, ale prostě my, které je ošetřujeme,
tady můžeme mít hodně duchovních maminek, maminek, které nám mohou něco
předat ze svého mateřství. Možná nás naučit správně milovat, protože ta naše láska je
často pochroumaná z dětství a vůbec z různých vztahů. Právě ty nemocné maminky to
můžou doplnit a můžou nám to nahradit. A možná že nás mohou i vyléčit, aniž by
o tom věděly. My léčíme jejich rány a ony léčí naši duši.
To je krásné, že ženství hodně spojuješ s mateřstvím. Co je ještě pro tebe ženství –
u sebe samé nebo u žen kolem tebe, co si myslíš, že je důležité, aby žena měla?
Ženství je něco hezkýho a já třeba hodně čerpám od Panny Marie, protože ona,
která byla svatá, byla i obyčejnou ženou. A byla nesmírně krásná. Byla krásná
duchovně, ale byla krásná i jako žena, fyzicky. Myslím si, že o sebe určitě dbala, aby
byla hezká. Podle mě to není nic špatného, a pokud to nevyvolává nějaké žádosti, patří
to k životu. Když vidím upravenou ženu, tak si říkám: „Opravdu, ta je jako obraz
Panny Marie.“ Když z ní ještě něco vyzařuje, něco až duchovního, tak z toho taky
čerpám.
Není ti líto, že řeholní sestry nosí jen tmavé šaty? Nestýská se ti po barvách a jiných
střizích?
Někdy jsem měla pokušení si říct: „To je škoda, že máme jenom černý hábit a že
se nemůžeme oblíkat nějak pestřeji.“ Ale zase když to člověk vezme po té duchovní
stránce, vzdala jsem se toho z lásky k Bohu, protože jsem byla natolik do Boha
zamilovaná, že mi nebylo zatěžko opustit šaty, minisukně, nějaké malování nebo účes,
i to jsem svobodně dala, takže to přijímám tak, že mi Pán dal zase jiný oděv a že už
bych se nechtěla vrátit do oblečení, které mě třeba vedlo ke hříchu, ve kterém jsem
byla nešťastná.
Když jsi v klášteře, můžeš plánovat? Přemýšlíš o budoucnosti, těšíváš se na něco?
O budoucnosti přemýšlet můžu, ale jsme komunita, celek, takže nemůžu si jen tak
sama naplánovat svůj den nebo vymyslet plány do budoucna, vždycky plánujeme
společně s představenou. Ráda bych se třeba chtěla dostat do Medjugorje, kde jsem už
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byla a pro můj duchovní život to mělo velký význam. Chtěla bych se tam znovu setkat
s Pannou Marií a s mladými lidmi, kteří mě zase povzbudili, abych šla dál touto
cestou.
Dokážeš si představit, co bude za pět, za deset, za patnáct let?
To si nedokážu představit a myslím si, že to není ani zas tak podstatné. Podstatné
asi je, aby člověk žil přítomnost a aby se snažil dělat všude jenom dobře, protože
nikdy nevíme, kdy je náš poslední den ani hodina.
Přání mnoha lidí (a je to splnění představy o štěstí) je být milovaný a milovat. A ženy
si to patrně uvědomují ještě více, protože o svých citech dokáží snadněji mluvit. Co si
myslíš, že můžeš sama udělat pro to, abys byla od lidí, ale i od Boha milovaná a aby
ty jsi milovala?
Především musí člověk sám sebe v tom dobrém slova smyslu milovat – musí se
mít rád a to takového, jaký je, přijmout sebe samého. To je hodně důležitý. Na druhém
místě je určitě odpuštění sobě samotnému, své rodině, svým bližním… A pak teprve
může dojít k nějakému vnitřnímu spojení, kdy člověk může mít někoho rád. Taky
v tom správném slova smyslu.
Cítíš se teď někdy sama?
I když žijeme v komunitě, Pán může dopustit, aby se i tady člověk cítil úplně sám.
I Pán Ježíš, který měl okolo sebe dvanáct apoštolů, se cítil sám a odešel do
Getsemanské zahrady. Přijdou chvilky, kdy cítím krizi samoty a opuštěnosti a kdy je
mi třeba úplně nanic. Kdy jdu do kaple a modlím se: „Pane, já necítím ani Tvoji
přítomnost. Nevnímám ji. Nevnímám ani lidskou přítomnost.“ Jako kdyby ti lidi, které
mám ráda a s kterými žiji, najednou odpadli a já zůstala úplně holá před Pánem. A Pán
mizel někde v dáli. Je to takový zvláštní pocit, který se nedá popsat a někdy ta krize
trvá dost dlouho. Čekám někdy s radostí, kdy zase bude vlnovka nahoru, abych už
mohla pocítit blízkost těch druhých. Ale zas když tu krizi překonám, tak se cítím
mnohem silnější… Vím, že mi tyto situace dává Pán, abych rostla. Člověk má
tendenci přimknout se k člověku, i v komunitě: Buď k sestře, nebo si rozumíš s někým
na oddělení, je ti s někým dobře, může to být kterýkoliv člověk, ale žádný člověk
nemůže nahradit blízkost Pána.
Usnadňuje ti, nebo komplikuje tvoje postavení komunikaci s mužským světem?
Vystupuji jako řeholní sestra-žena a problém nemám. Možná někteří muži
očekávají, že řeholní sestry jsou nějaké zakřiknuté, nebo že se nedokáží bránit nebo
bavit se. Ale když potom dojde k rozhovoru, může se mnohé vyjasnit. Měla jsem třeba
štěstí na jednoho kluka, který nás ze zvědavosti venku zastavil - zrovna jsem šla
s představenou - a vyptával se nás, jak to, že mladé holky chodí do kláštera a jestli
jsme někdy netoužily po mužích… a takové různé dotazy. A když jsem se s ním pak
bavila, tak nakonec řekl: „Tak vám moc děkuji, přesvědčila jste mě o tom, že do řádu
chodí i normální ženský.“ Což mě velice pozdvihlo a já jsem ráda, že z nás nečiší
něco, co činí odstup, ale že můžeme být k lidem otevřené a že jim můžeme i pomoci
při osobních problémech. Dívky se na mne obracejí například s otázkou, jak by se
měly zachovat ve svém vztahu ke klukovi. Tady můžu čerpat ze své zkušenosti, kdy
- 16 -

jsem to pokazila, a taky čerpám ze své současné zkušenosti ze vztahu k Bohu. Určitě
si dávám heslo - být řeholní sestrou, ale zůstat normální.
Zůstaňme ještě v mužském světě. Co na mužích obdivuješ?
Muž a žena prostě patří k sobě, tak je Bůh stvořil. A na mužích obdivuji možná to,
že dokáží bránit ženu. Dokáží ji bránit a samozřejmě toho dokáží i zneužít… Ale když
už se setkávám s nějakými muži, třeba s lékaři, tak obdivuji tu jejich citovost, protože
vím, že muži neradi projevují své city. Ale u lékařů to vidím jinak - oni ty city třeba
dají najevo a dokonce i pláčí. A to se mi líbí. Asi bych si přála, aby muži byli pokorní,
aby nebyli třeba tak ješitní… Když vidím pokorného muže, je to pro mě velmi silné…
Když muž žije v pokoře - před Pánem i před lidmi.
Jak to, že jsi zrovna Bohumila? Jak se to stalo?
(směje se) Já si myslím, že Pán všechno řídí, ačkoliv jsem se nikdy takto nechtěla
jmenovat, neuvažovala jsem o tom. Přirostlo mi k srdci jméno Magdalena, protože
jsem se opravdu cítila provinile, cítila jsem, že jsem hřešila, chtěla jsem milovat Pána
a chtěla jsem jít za ním, protože jsem byla do Boha zamilovaná… Ale sestřičky se
rozhodly jinak, i když o mé touze přijmout jméno po Maří Magdaleně věděly. Chtěly
prostě, abych byla milá lidem a milá Bohu. A hlavně znaly jednu sestřičku Bohumilu,
která už je na věčnosti, a ta byla velice hodná a milá. A říkaly, že když budu taková
jako ta sestřička, tak že ze mne bude mít Pán radost. Tak nevím…
Převzato z www.vira.cz
Rozhovor odvysílalo Radio Proglas v rámci seriálu „Co chtějí říci ženy ženám.“.

Z kroniky farnosti Újezd u Valašských Klobouk
2003 – 2011
Před hlavním vchodem do kostela stával kříž,
vysoký cca 6 metrů. Byl postaven z pískovce v roce
1862, tj. 17 let po zbudování kostela. Stojí na
obdélníkové podnoži a na soklu má vyrytý nápis:
„Náklad farnosti újezdské 1862“. Sokl, který je
ukončen římsou, nese hranolový sloup s reliéfy
hroznu (po bocích) a obrazem Panny Marie Bolestné.
Na tento sloup nasedá další, menší. Na něm je reliéf
kalichu a hostie. Celá stavba je dovršena křížem
a tělem Krista.
(V roce 2018 byl restaurován a přemístěn na nové
místo vlevo od cesty k hlavnímu vchodu do kostela.
Původně se uvažovalo o jeho umístění na místo, kde
stávala socha sv. Jana Nepomuckého, ale pro jeho
výšku a blízkost drátů elektrického vedení bylo od
tohoto záměru upuštěno.)
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Kamenná barokní socha sv. Jana Nepomuckého sice není farním majetkem, ale
ke kostelu jaksi samozřejmě patří. Cestou
do kostela si jí nemůžeme nevšimnout, neboť se
nachází hned před branou. Na tomto místě stojí od
roku 1960, do té doby stávala na návsi před
tehdejším obchodem průmyslového zboží a textilu
(nynějším obecním úřadem, na který byl pak
obchod přebudován). Podle záznamu památkového
úřadu (v ústředním seznamu kulturních památek je
evidována pod č. 2105) pochází z roku 1731. Socha
světce v životní velikosti (v kanovnickém rouchu
v náručí držícím kříž s korpusem a mučednickou
ratolestí) stojí na soklu, který je ozdoben plastickou
kartuší s majuskulním nápisem a chronogramem.
Sokl, který je také doplněn bočními křídly se
závěsy květů, stojí na třístupňové základně.
V současné době se nachází v dobrém stavu;
její oprava proběhla v roce 1912 a pak v roce
1976.
Původně se kolem kostela rozkládal
hřbitov. Když jeho kapacita nepostačovala a
tehdejší komunistický režim neumožnil jeho
rozšíření, povolili postavit hřbitov nový, ale co
nejdále od kostela – z ideologických důvodů.
Nový hřbitov byl postaven v roce 1975 na konci
vesnice směrem k „Pavelkovému mlýnu“. Po letech nepoužívání bylo rozhodnuto, že
starý hřbitov kolem kostela bude zrušen. Dnes je tedy prostranství u kostela
zatravněno, s několika vzrostlými stromy. Zůstalo zde jenom několik pomníků. Před
vchodem do kostela stojí kamenný pomník vzpomínající oběti první světové války.
V roce 2001 byla na něm opravena mramorová deska se jmény a fotografiemi padlých
vojáků.
Další pomník, který stojí za kostelem naproti
sakristie, je věnován obětem Ploštiny ve druhé
světové válce. Tuto válku nám připomínají také
další dva pomníky padlých rumunských vojáků,
kteří u nás zahynuli. Z druhé strany naproti vchodu
do sakristie si můžeme na pomníku přečíst jméno
kněze P. Uřičaře, který tady byl pochován.
(Na novém hřbitově je kněžská hrobka hned
na levé straně u vchodu. Jsou v ní uloženy tělesné
ostatky P. Stanislava Gottwalda, který v naší
farnosti působil do roku 1983 a zde také zemřel,
když mu bylo 68 let, a P. Františka Petrů,
slopenského rodáka, který poslední léta svého
života trávil u svých příbuzných v Horní Lhotě, kde
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také občasně vypomáhal v duchovní správě. Zemřel v roce 1997 ve věku 86 let.)
Kolem kostela jsou betonové dlaždice, které byly položeny v roce 1975. Téhož
roku byly ke kostelu pořízeny betonové schody. Od roku 1987 stojí za kostelem malá
přízemní budova sloužící jako skladiště (dvě místnosti) a WC.
Pohled na újezdský kostel je spjat se starou mohutnou lípou, která stojí za kostelní
věží na „Hradišťku“ už od pradávna. V žádných pramenech se doposud nepodařilo
zjistit nic o její minulosti, ale odborníci odhadují, že bude mít okolo 550 roků. Svým
vzrůstem a obvodem 545 cm patří k největším a nejhezčím stromům v celém širokém
okolí.
Vnitřní vybavení kostela sv. Mikuláše v Újezdě
V kostelní věži je zavěšeno 5 zvonů. Dva z nich, „sv. Cyril“ a „sv. Metoděj“ byly
pořízeny v roce 1956, zvon „Maria“ je z roku 1979. Zvon „sv. Václav“ a umíráček
„sv. Josef“ jsou nejmladší – z roku 1982. První dva jsou vyrobeny ve stejné zvonařské
dílně: Kovolit u Brna.
-

Zvon „sv. Cyril“ o hmotnosti 414,5 kg s laděním „h“ nese nápis: K TOBĚ HLAS
PROSBY Z TÉTO VLASTI… SANCTE CYRILLE, DEFENDE QUOD
SEMINASTI.

-

Zvon „sv. Metoděj“, který váží
223,5 kg a ladí do „cis“ má na svém
těle napsáno:
PROVÁZEJ NÁS… SANCTE
METHODI, NE DERELIN-QUAS
NOS! K elektrifikaci obou zvonů
došlo v roce 1977.

-

-

-

Zvon „Maria“ je od firmy
Dytrichová z Brodku u Přero-va. Je
největší, váží 850 kg, ladění „fis“.
Je ozdoben reliéfem Panny Marie
s Ježíškem, který je doplněn
nápisem: MARIA, SHLÉDNI NA
NÁS MILE… BUĎ CTĚNO TVÉ
JMÉNO MARIA.
Zvon „sv. Václav“, vážící 510 kg, má ladění „a“. Spolu s umíráčkem byly
vyrobeny v roce 1982 v dílně Tkadlec v Halenkově. Vedle reliéfu sv. Václava
můžeme na něm přečíst nápis: POMOCI MY TVÉ ŽÁDÁME… SVATÝ
VÁCLAVE, KYRIE – ELEISON. PAMÁTKA NA OBĚTI PLOŠTINY
Z 19.4.1945.

Zvon „sv. Josef“ – umíráček: váha 130 kg, ladění „e“. Reliéfně je na něm
vyobrazen sv. Josef; nápis zní: SVATÝ JOSEFE, PŘIMLOUVEJ SE U JEŽÍŠE,
VĚNUJE FARNOST ÚJEZDSKÁ, SVATÝ, SVATÝ…
Věžní hodiny byly nainstalovány v roce 1975 (za cca 60 000 Kčs.)
-

Pokračování příště
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MYŠLENKY NA MĚSÍC ÚNOR

VOJTĚCH KODET

PŘEŽÍT NEBO PROŽÍT
MŠI SVATOU?
KARMELITÁNSKÉ NAKLADATELSTVÍ KOSTELNÍ VYDŘÍ 2015
1. Pro každého, kdo poznal lásku Boží zjevenou v Ježíši Kristu, je absurdní vystačit
si s plněním „náboženské povinnosti“. Pouhá účast na nedělním slavení
eucharistie není a nemůže být největším přikázáním.
2. S chlebem a vínem přinášíme zároveň na oltář i každé utrpení a bolest světa
s jistotou, že v Božích očích je všechno cenné.
3. Naše účast na těle a krvi Kristově nesměřuje k ničemu jinému než k tomu,
abychom se stali tím, co přijímáme.
4. Ke svátosti Ježíšova srdce se můžeme v plném smyslu dostat jen s otevřeným
srdcem. Kdo přijímá svátost jeho srdce a nepřipraví vlastní srdce, ten nepochopil
Krista.
5. Kdo se pravidelně s Pánem setkává v jeho slově, stává se stále citlivější na to, co
mu Pán chce říct.
6. Vděčnost, úžas a chvála nás osvobozují od nás samých a vedou nás k pokoře
před Bohem.
7. Neznáme jediný případ, kdy by Ježíš něčí pozvání odmítl. Kdykoli se sejdeme,
abychom slavili eucharistii, vždycky přijde. Kdykoli kněz vysloví slova
proměnění, vždy sestoupí.
8. Podstata všech svátostí spočívá v tom, že vnější znamení odkazuje k hlubší,
neviditelné skutečnosti. Proto dobře prožít „svátost Ježíšova srdce“ je možné jen
živou vírou, s otevřeným a milujícím srdcem.
9. Přežehnat se znamením kříže s plným vědomím toho, co děláme, je velmi silná
vyznavačská modlitba, která zahání síly temnot a vtahuje nás do Ježíšova srdce.
10. Ježíš Kristus, který nás vytrhl z moci hříchu a smrti, nás uvádí do společenství
s Otcem v Duchu Svatém, a tím také do společenství s ostatními dětmi našeho
nebeského Otce.
11. Možná někdy na bohoslužbu přicházíme neklidní, plní předsudků a svých
nároků. Neměli bychom ale odcházet stejní, nebo dokonce zatvrzelejší, než jací
jsme přišli. Je důležité přijít na mši svatou včas a začít ji slavit s plným vědomím
toho, co se zde děje.
12. Ten, kdo zakusil pravou lásku, je schopen ji dát i druhým.
13. Bůh ví, že potřebujeme odpuštění, a čeká, až k němu přijdeme v pravdě – takoví,
jací jsme, ve své slabosti a chudobě, s otevřeným srdcem a s důvěrou v Boží
slitování.
14. Jedním z nejvytrvalejších katolických bludů je přesvědčení, že k Bohu se
můžeme přiblížit teprve tehdy, až se polepšíme, až budeme „dost dobří“.
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15. Překážkou mezi námi a Bohem nemusí být jen náš konkrétní nevyznaný hřích,
ale postoj falešné soběstačnosti a spokojenosti se sebou.
16. Od prvních stránek Bible vidíme, že nás Pán vždy hledá jako první, aby se
s námi usmířil, protože ví, že ve své slepotě nejenže nevidíme svůj hřích, ale
dokonce Bohu mnoho věcí zazlíváme.
17. Boží slovo má moc proměnit naše životy, ale je třeba naučit se ho slyšet.
18. Bez Ducha svatého nejsme schopni Boha chválit.
19. Budeme-li každý den naslouchat Bohu a jeho slovu, modlitba se stane
láskyplným rozhovorem, budeme nalézat odpovědi na své životní otázky, bude
se měnit naše smýšlení a konání.
20. Má-li víra sílit a růst, patří k ní také pochybnosti, zkoušky a hledání. Kdo nikdy
žádnou krizi víry neprožil, může si být jist, že to, co za víru považuje, bude
nejspíš jen dědictvím náboženských zvyklostí a názorů po předcích.
21. Živá víra se projeví v tom, že vydrží temnotu nejistot i zklamání, když věci
nejdou podle lidských představ, a přesto nezpochybní Boží lásku.
22. Dary, které klademe na oltář k proměnění, mají znázorňovat naši ochotu darovat
se Kristu, který se nám a pro nás vydává.
23. Přijmout dar Ježíšova života, a nedarovat mu sebe by znamenalo znovu Božího
Syna ukřižovat. Je důležité nebrat to, co se děje na oltáři, jako samozřejmost.
24. Vděčnost v srdci vede ke chvále a chvála je způsob modlitby, jakým se modlí
andělé a svatí v nebi. Při slavení eucharistie se doslova spojujeme se zpěvem
andělů, kteří stojí před Boží tváří.
25. To podstatné při mši svaté můžeme prožít jen tehdy, pokud zapojíme své srdce.
26. Boží chvála má tu zvláštní vlastnost, že uzdravuje lidská srdce. Uzdravuje tím,
že nás uvádí do správného postoje vůči Bohu.
27. Tvoříme-li v církvi jedno Kristovo tělo, je třeba, abychom při slavení eucharistie
byli mezi sebou usmířeni. Nelze spolu nemluvit a vyřešit to tím, že si sedám na
druhou stranu kostela, abych nemusel dát pozdravení pokoje člověku, s nímž se
nesnáším.
28. Ve spojení s Kristem a jeho obětí dochází k proměnění všeho, co jsme a co
žijeme, co s vírou přinášíme před Boží tvář. Potom skutečně prožíváme, že
eucharistie je pramen i vrchol křesťanského života.
Myšlenky byly sestaveny v Pastoračním domě Velehrad v Itálii
ve spolupráci s Arcibiskupským gymnáziem v Kroměříži.

Pořad bohoslužeb v únoru - farnost Újezd
15.30 Új.:
1. února : Pátek
První pátek
v únoru

17.30 Sl.:

Za zemřelého Josefa Fojtíka, jeho rodiče, za dar
zdraví o Boží požehnání pro celou rodinu Fojtíkovu,
Mikulovu a Tvarůžkovu
Za Františka Münstera, dvoje rodiče, švagra a ostatní
+ příbuzné, dar zdraví a Boží požehnání pro živou
rodinu
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ŠF

2. února : Sobota
Svátek Uvedení
Páně do chrámu

3. února : Neděle
4. neděle
v mezidobí
Sv. Blažeje,
biskupa a muč.

8.30 Új.:
11.00 Sl:
16.00 Lo.:
18.00 Új:
7.00 Új.:
8.15 Sl.:
9.40 Új.:
11.00 Dr.:
15.30 Új.:

4. února : Pondělí
Ferie
5. února : Úterý
Sv. Agáty, panny
a mučednice
6. února : Středa
Sv. Pavla Mikiho
a druhů, muč.
7. února : Čtvrtek
Ferie
8. února : Pátek
Ferie
Sv. Jeronýma
Emiliani
9. února : Sobota
Ferie

17.00 Dr.:
15.30 Új.:
17.30 Sl.:

17.00 Dr.:
15.30 Új.:
17.30 Sl.:
16.00 Lo.:

7.00 Új.:
10. února : Neděle
5. neděle
v mezidobí
Sv. Scholastiky,
panny
11. února : Pondělí
Panny Marie
Lurdské
12. února : Úterý
Ferie
13. února : Středa
Ferie

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

15.30 Dr.:
15.30 Új.:
17.30 Sl.:

Za děti, které půjdou k prvnímu sv. přijímání
a jejich rodiče
Svatební mše
Za + Antonína Fojtů, bratra, sestru, rodiče z obou
stran a Boží požehnání pro živé rodiny
Večer chval
Za + rodiče Častulíkovy a Fojtů, dar zdraví a Boží
požehnání pro živou rodinu
Za + Františka Ovesného, syna Miroslava
a Stanislava, stařečky, Boží pomoc a ochranu
Panny Marie pro celou rodinu
Za + Zdeňka Šafaříka, rodiče z obou stran, dar
zdraví, Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro
celou rodinu
Za + Jana a Marii Žabkovy, rodiče z obou stran, Boží
požehnání a dar zdraví pro živou rodinu
Na úmysl dárce
Za + Františka Váňu, rodiče z obou stran, duše v
očistci, dar zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu
Za rodiče Struškovy, syna, dceru, tři zetě, vnuka,
vnučku a Boží požehnání pro živou rodinu
Za rodiče Vozárikovy, Drgovy, švagra Josefa Ďulíka,
bratra Josefa Drgu a živou rodinu
Za + rodiče Soukupovy, Mozgvovy a ochranu Boží
pro živou rodinu
Za + Ladislava Kralíka, + rodinu Hrabinovu, dvoje
rodiče, pomoc Boží a sílu Ducha svatého pro živou
rodinu
Za Stanislava Dorničáka, jeho rodiče, bratra a
švagrovou, za rodiče Macíkovy, 2 syny, snachu
Libuši, Boží požehnání pro živou rodinu
Za + Annu a Františka Petrů, jejich rodiče, + děti, dar
zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu
Za farníky (sv. křest)
Za + Marii Bodlákovu (výroční mše sv.)
Za + Františka Pavelku, dvoje rodiče, dva syny,
vnuka Rostislava, Janu Kostílkovou a Boží požehnání
pro živou rodinu
Za + rodinu Žákovu, Chalupovu, duše v očistci, Boží
ochranu a pomoc Panny Marie pro živou rodinu
Za + rodiče Šimákovy a jejich rodiče
Za + Vladimíra Soukupa, duše v očistci, za živou
rodinu, Boží požehnání, ochranu P.M., a dary Ducha
svatého
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AL
SJ
ŠF
OS

KA

SJ

RZ

KA
SV
AM
SJ

AM

ČR

14. února : Čtvrtek
Výročí úmrtí sv.
Cyrila v Římě.
Sv. Valentina,
15. února : Pátek
Ferie
16. února : Sobota
Ferie

17. února : Neděle
6. neděle
v mezidobí

17.00 Dr.:

Za + rodiče Raškovy, syna, dvě dcery, dva zetě, dar
zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu

15.30 Új.:

Za + Boženu a Ludvíka Zvonkovy, jejich + rodiče,
duše v očistci a živou rodinu
Za Františka a Vlastu Machů (výroční), jejich rodiče
a dar zdraví s Božím požehnáním pro živou rodinu

17.30 Sl.:

16.00 Lo.:

7.00 Új.:
8.15 Sl.:
9.40 Új.:

11.00 Dr.:
18. února : Pondělí
Ferie
19. února : Úterý
Ferie
20. února : Středa
Ferie

15.30 Új.:

17.00 Dr.:
15.30 Új.:
17.30 Sl.:

KA

Za rodiče Repákovy, tři syny, stařečky z obou stran a
ochranu Panny Marie pro živou rodinu
Za farníky
Za + Antonína a Ludmilu Belžíkovy, rodiče z obou
stran a duše v očistci
Na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní,
s prosbou o dar zdraví a Boží požehnání pro celou
živou rodinu
Za + Jaroslava Janíka (výroční mše sv.)
Za + rodiče Ďulíkovy, syna Josefa, zetě Františka a
ochranu Panny Marie pro živou rodinu
Za + Jana Barcucha, jeho rodiče, vnuka Luboška,
Michalku, rodiče Častulíkovy, tetu Annu a Boží
požehnání pro celou rodinu
Za + rodinu Kostkovu, Hověžákovu, Annu a
Vojtěcha Kořenkovy, a dar zdraví pro živé rodiny
Za + Oldřicha Hlavoně, jeho otce, živou a + rodinu
Hlavoňovu a Hamerníkovu a duše v očistci

AL
SJ

KA

OS

21. února : Čtvrtek
Sv. Petra Damianiho,
biskupa a uč.církve

22. února : Pátek
Svátek Stolce sv.
Petra
23. února : Sobota
Sv. Polykarpa,
biskupa a muč.
24. února : Neděle
7. neděle
v mezidobí
Sbírka Haléř sv.
Petra

17.00 Dr.:

Na úmysl dárce

15.30 Új.:

Za rodiče Stružkovy, jejich syna, snachu Antonína
Fojtíka, prarodiče a Boží požehnání pro živou rodinu
Za + rodiče Kozubíkovy, syna Aloise, Vladimíra, za
živou a + rodinu

17.30 Sl.:

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

ŠF

Za farníky
Na poděkování Pánu Bohu za 40 let společného
života, dar zdraví a ochranu Boží pro živou rodinu
Za zemřelé rodiče Otilii a Františka Roubalíkovi a
Ladislava Řeháka, s prosbou o požehnání a dary
Ducha svatého pro živé rodiny
Za + Josefa Ovesného
Za + Františku Stružkovu (výroční mše sv.)
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ŠF
SV
AM
KM

25. února : Pondělí
Ferie

15.30 Új.:

26. února : Úterý
Ferie

17.00 Dr.:

27. února : Středa
Ferie

15.30 Új.:
17.30 Sl.:

28. února : Čtvrtek
Ferie

17.30 Dr.:

Za + Marii a Bohumila Pavelkovy, jejich rodiče,
Josefa Červenku, Boží pomoc a ochranu Panny Marie
pro živou rodinu
Za rodiče Annu a Miroslava Opravilovy, prarodiče,
tetu Ludmilu a strýce Josefa a dar zdraví a požehnání
pro živé rodiny
Za + rodiče Častulíkovy, dvě dcery, čtyři zetě, syna
Josefa, jeho manželku, dceru, snachu Blanku, duše
v očistci a Boží požehnání pro živou rodinu
za zemřelou Annu Vašičkovu, zemřelé stařečky
Vašičkovy a zemřelou Annu Šašinovu

SJ

RZ

Pořad bohoslužeb v únoru - farnost Horní Lhota
1. února: Pátek
1. pátek v únoru

16.00 HL

Za * a + farníky

17.30 DL

Za členy živého růžence z Dolní Lhoty

2. února: Sobota
Svátek Uvedení Páně
do chrámu;
1. sobota v únoru

8.30 DL

Za děti, které půjdou k 1. svatému přijímání, jejich
rodiče a kmotry

17.30 HL

Za děti, které půjdou k 1. svatému přijímání, jejich
rodiče a kmotry

9.00 HL

Za + Miroslava Malotu, rodiče, sourozence
a za * a + rodinu Malotovu a Masařovu

10.30 DL

Za + Františka Žáčka, jeho maminku Aloisii, otce,
duše v očistci, dar zdraví a ochranu pro rodinu
Pavelkovu, Jurákovu a Maňasovu

17.00 SE

Za + rodiče Machů, jejich + rodiče, za dar zdraví,
pomoc a ochranu Panny Marie pro * rodiny

7. února: Čtvrtek

16.00 HL

Za + manžela, rodiče z obou stran a požehnání
pro * rodinu

8. února: Pátek

17.30 DL

Za + Bohumilu Hubáčkovu, rodiče, bratra
a manželku

9. února: Sobota

17.30 HL

Za všechny nemocné, za upevnění víry, posílení
naděje, vytrvalost v dobrém a za uzdravení

3. února: Neděle
4. neděle v mezidobí

4. února: Pondělí
5. února: Úterý
Památka sv. Agáty, panny a muč.
6. února: Středa
Sv. Pavla Mikiho a druhů, muč.
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9.00 HL

Za + rodiče Malotovy a syny, rodinu Kolaříkovu,
duše v očistci a za celou * rodinu

10.30 DL

Za všechny nemocné, za upevnění víry, posílení
naděje, vytrvalost v dobrém a za uzdravení

17.00 SE

Na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou
o ochranu Panny Marie pro celou rodinu

14. února: Čtvrtek

16.00 HL

Za + Vladimíra a Františku Žáčkovy, dar zdraví
pro celou rodinu

15. února: Pátek

17.30 DL

Na poděkování za dar života, rodiče, sourozence,
syny, s prosbou o dar živé víry pro celou rodinu

16. února: Sobota

17.30 HL

Za + Marii a Františka Žáčkovy, duše v očistci,
dar zdraví, pomoc a ochranu pro * rodinu

9.00 HL

Za + Stanislava Fiedora (1. výročí), + rodinu
Fiedorovu a za duše v očistci

10.30 DL

Za + rodiče Masařovy, dvoje rodiče, sourozence,
za duše v očistci a požehnání pro * rodiny

17.00 SE

Za * a + farníky

21. února: Čtvrtek

16.00 HL

Za + Václava Zelenku, manželku, syna a dědečky
z obou stran

22. února: Pátek
Svátek Stolce sv. Petra, apoštola

17.30 DL

Za všechny + dárce hmotných majetků

23. února: Sobota
Sv. Polykarpa, biskupa a muč.

17.30 HL

Za + Zuzanu a Rudolfa Pavlišovy, jejich rodiče,
sourozence, dar zdraví a požehnání pro * rodinu

24. února: Neděle
7. neděle mezidobí

9.00 HL

Za + Annu a Karla Pláškovy, dceru Martu, dar
zdraví a ochranu Panny Marie pro celou * rodinu
Za + Františka Maňase, rodiče, sourozence
a požehnání pro * rodiny
Mše svatá a mariánské večeřadlo (P. Jaroslav Stříž)

10. února: Neděle
5. neděle v mezidobí;
Adorační den farnosti
11. února: Pondělí
Panny Marie Lurdské;
Světový den nemocných
12. února: Úterý
13. února: Středa

17. února: Neděle
6. neděle mezidobí

18. února: Pondělí
19. února: Úterý
20. února: Středa

10.30 DL
25. února: Pondělí
26. února: Úterý
27. února: Středa
28. února: Čtvrtek

17.00 SE

16.00 HL

Na poděkování za 65 let života s prosbou
o požehnání pro rodiny

Z vážných důvodů může v tomto rozpise dojít ke změnám. Sledujte proto týdenní rozpis!
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Zprávy a informace
Výsledek Tříkrálové
sbírky 2019
v našich farnostech
a srovnání
s rokem 2018
Všem dárcům, koledníkům
i vedoucím skupinek
upřímné PÁN BŮH zaplať.

Slopné
Újezd
Vysoké Pole
Loučka
Drnovice

2019
34 690,34 091,32 029,16 813,16 120,-

2018
31 032,32 253,30 427,16 172,14 015,-

CELKEM

133 743,-

123 899,-

Sehradice
Dolní Lhota
Horní Lhota

2019
36 100,27 280,26 585,-

2018
34 216,26 560,25 116,-

CELKEM

89 965,-

85 892,-

Tříkrálová sbírka. Přijměte moje poděkování i dík ředitele ACHO pana Václava
Keprta za spolupráci při organizování Tříkrálové sbírky, povzbuzování koledníků
i farníků k této náročné i krásné činnosti pro potřebné, některým i za osobní účast
v koledování. Letos v naší arcidiecézi koledovalo 5660 skupinek – o 420 více než
vloni. Výnos letošní sbírky činí 29 828 910 Kč, což je opět více než před rokem.
Během Tříkrálového koncertu byly zaslány DMS v hodnotě 1 266 495 Kč. Více
na www.trikralovasbirka.cz.
Mons. Bohumír Vitásek, prezident ACHO

Manželské večery Centrum pro rodinu Valašské Klobouky zve manželské páry
na kurz Manželské večery, který začne 11. února 2019 v 18.30 hodin. v Pastoračním
domě ve Valašských Kloboukách. Kurz je založen na křesťanských principech a je
určen pro každý pár. Jádrem večera je diskuse pouze v párech u kávy a zákusku. Jedná
se o 8 večerů, je však možné se přihlásit jen na první večer, a pak se rozhodnout, zda
pokračovat dál. Cena včetně 8 x 2 večeří je 2000,- Kč za pár. Přihlásit se je možné na
adrese: cprvalasskeklobouky@ado.cz; nebo na telefonu 605 206 302.
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Postní duchovní obnova v kněžském semináři o víkendu 8.-10.3.2019 postní
duchovní obnova určená pro mladé muže od 17 do 35 věku. Obnovu povede P. Jan
Krbec, duchovní správce farnosti Rokytnice nad Rokytnou. Informace a přihlášky je
možné získat na webové adrese <http://www.knezskyseminar.cz/akce/vir/vir-pust/>.
Den otevřených dveří pořádá Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži ve středu
6. února od 13.30 do 18.00 hodin. Zve všechny zájemce o studium na AG Kroměříž.
Nabídka studia je pro žáky, kteří ukončili 7. nebo 9. třídu ZŠ. Škola poskytuje
ubytování nejen dojíždějícím studentům gymnázia, ale také studentům ostatních
středních škol v Kroměříži.
Z pastoračního plánu 2019: Adorační den v Drnovicích bude v sobotu 2. března.
Mše svatá na Ploštině ke cti Panny Marie Bolestné bude v pátek 12. dubna v 17.00
hodin. Neděle Božího milosrdenství bude 28. dubna. Děkanátní pouť na Velehradě
bude v sobotu 11. května v 15.00 hodin. Pouť včelařů na Svatém Hostýně bude
v neděli 19. května. První svaté přijímání dětí bude v neděli 9. června v 9.30 hodin.
Pouť schol a pouť vozidel veteránů na Svatém Hostýně bude v sobotu 15. června.
Pobyty pro seniory. Oblíbené víkendy a nově i duchovní obnovy pro seniory
na poutních místech: Velehrad: 25. – 27. března 2019 a 11. – 13. října. Svatý Hostýn:
17. – 19. května a 22. – 24. září 2019. Podrobnosti na plakátech ve farním kostele
v Újezdě pod kůrem.
Mládežnické spolčo se schází každých 14 dnů na faře v Újezdě. Jsou zváni všichni od
15 let, aby se připojili. Začátek je vždy v 19.30 hodin. Termíny setkání jsou
na vývěsce kostela.
Arcidiecézní setkání mládeže bude letos v sobotu 13. dubna v Přerově. Podrobnosti
a možnost společné účasti budou sděleny zájemcům později.
Celostátní setkání animátorů (= těch, kteří absolvovali kurz pro vedení mládeže
v Rajnochovicíh) bude letos 13.–18.8.2019 v Chotěboři. Téma duchovní obnovy bude.
S Janem za Ježíšem. Podrobnosti budou na vývěskách kostelů.

SKUPINY

ÚKLIDU

kostelů újezdské farnosti v únoru 2019
_____________________________________________________

Dat. : Újezd :
Drnovice : Slopné :
___________________________________

2.2.:
9.2.:
16.2.:
23.2.:
2.3.:

13.
14.
15.
16.
17.

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

OSMISMĚRKA
„Přátelství roste radostí ze sebepoznání, z postupného vzájemného porozumění,
z reakce na nové situace a nové ideje, které prožívají přátelé…(viz osmisměrka).
Arturo Paoli
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BLEDULE, FIALA, HEŘMÁNEK, CHRPA, JETEL, KONVALINKA,
LILIE, LOPUCH, MEDUŇKA, MECH, MUŠKÁT, OCÚN, ORSEJ,
PELYNĚK, PETRKLÍČ, PÝR, RŮŽE, TULIPÁN, ZVONEK
Správné řešení z lednového farního měsíčníku: „…úcty.“
Mgr. Gabriela Pavelková
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