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JÁ JSEM VÁŠ ŽIVOT…
„To já jsem ten, který zničil smrt a slavil vítězství
nad nepřítelem a svou nohou rozdrtil podsvětí
a spoutal jsem siláka a uchvátil jsem člověka
do výšin nebes, to já“, praví Kristus.
„Pojďte tedy, všechny rodiny lidí, které jste se
poskvrnily hříchy, a přijměte odpuštění hříchů.
Neboť já jsem vaše odpuštění, já jsem Pascha spásy,
já jsem Beránek za vás obětovaný,
já jsem vaše výkupné, já jsem váš život, já jsem vaše
světlo, já jsem vaše spása,
já jsem vaše vzkříšení, já jsem váš král.
Já vás vzkřísím svou pravicí, já vás vedu do výšin
nebes, tam vám ukáži Otce, který je od věků.“
To je ten, který učinil nebe a zemi
a na počátku utvořil člověka, který je ohlašován
prostřednictvím Zákona a proroků,
který v Panně přijal tělo, který byl pověšen na
dřevo,
který byl pohřben do země,
počátek nevýslovný a konec nepostižitelný,
který byl vzkříšen z mrtvých
to on je Kristus,
a vystoupil do výšin nebes,
to on je král,
který sedí po pravici Otce,
to on je Ježíš,
který má moc všechno spasit,
to on je velitel,
skrze něhož Otec učinil to,
to on je Pán,
co je od počátku až do věčnosti.
to on je ten, který vstal z mrtvých,
To on je Alfa i Omega,
to on je ten, který usedl po pravici Otce,
to on je počátek i konec,
nese Otce a je nesen Otcem.
Jemu buď sláva i moc na věky. Amen.
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ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY
Úmysl všeobecný: Za lékaře a humanitární pracovníky přítomné ve válečných oblastech,
kteří nasazují vlastní život pro záchranu života druhých.
Úmysl misijní: Bude vyhlášen později
Úmysl národní: Ať pokoj, který Ježíš Kristus po svém zmrtvýchvstání daroval svým
učedníkům, dokážeme šíři do svého okolí.
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 byli skrze svátost křtu v měsíci březnu 2019 přijati:
Markéta Kovaříková
Emily Hübnerová
Adam Berčík
Adam Belžík

Dolní Lhota
Sehradice
Dolní Lhota
Újezd

V měsíci březnu 2019 odešli na věčnost a byli pohřbeni:
1. března
Stanislav Žebráček
Sehradice 51

78 let

11. března
Marie Masařová
Sehradice 68

85 let

7. března
Františka Černobilová 83 let
Újezd 277
Odpočinutí věčné dej jim, Pane,
a světlo věčné ať jim svítí, ať odpočívají v pokoji.

K zamyšlení

Být křesťanem
Byl to Ježíš, kdo nám přinesl radostnou zprávu. A byl to On, nejvyšší Inteligence, kdo
mohl nalézt ten nejlepší způsob, jak se dát druhým pochopit a jak uskutečnit Boží plán.
Nuže, co učinil? Neotevřel nemocnice, nezaložil sirotčince a útulky, ale vtělil se do
jednoho národa a žil s ním. Jako první začal poctivě uskutečňovat své poselství v jeho
celé komplexnosti. Jeho slovo předcházel příklad. Snadno zapomínáme
na Ježíšův postup. Dříve, než něco svým posluchačům vysvětlil, nejprve jim to ukázal.
Dnes zatím je katecheze v mnoha případech omezena na „slova“ více než na jediný
„skutek“, na přednášky více než na starost o osobní svatost. Možná, že v tomto spočívá
příčina nedostatečných výsledků, a především velkého smutku a pasivity křesťanů.
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Neexistují výsledky, protože neexistuje život, neexistuje život, protože neexistuje příklad,
protože prázdná slova zabrala místo víře a lásce. „Chci hlásat evangelium svým životem,“
opakoval často Charles de Foucauld, a přesvědčil se, že nejúčinnějším způsobem
apoštolátu je žít jako křesťan. Zvláště dnes, kdy se lidé stávají prohnanější a už nechtějí
poslouchat kázání, chtějí vidět. Dřív, než se Nazaret stane místem Jeho působení,
předchází mu dlouhý čas příprav, modlitby, obětí, čas ticha, života ve společenství
s Bohem, čas dlouhého osamocení, očišťování, poznávání lidí a zároveň ukrývání se před
nimi, to je vše, co je důležité k tomu, aby se člověk mohl nazývat křesťanem. Z Nazareta
vyjde apoštol.
Podle Carla Carretta připravil Mgr. Václav Ulrich

GODZONE
(periodické okénko pro mladé)

Akce na měsíc duben
12 . - 13. duben
6. duben

Arcidiecézní setkání mládeže Přerov
Večer chval Újezd (18.00)

Co se stalo v březnu?
Putování kříže
V neděli 24.3.2019 se v naší farnosti jako už každoročně nesl putovní kříž z Újezda
do Dolní Lhoty. Počasí nám přálo, slunce svítilo celý den. V každé obci se někdo připojil,
ve Slopném jsme se pomodlili v kostele, v Sehradicích v kapli a společně jsme kříž
předali v Dolní Lhotě. Potěšilo nás také připravené občerstvení, za které děkujeme.
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Svatí z kalendáře
Blah. Notker Balbulus
Svátek:
6. dubna,
Postavení:

připomínka

Úmrtí:

912

Patron:

dětí s vadou řeči
a hudebníků

Atributy:

benediktinský mnich
a mlýnské kolo

Narodil se kolem roku 840 v Heiligau
(přejmenovaném na Elgg) u St. Gallenu ve Švýcarsku. Pro trvalou vadu v řeči byl svými
vrstevníky v dětství posmíván a dostal přezdívku Balbulus - koktavý. Ale nikterak
nezatrpkl, byl pokorný a skromný a dosáhl nadprůměrného vzdělání. V St. Gallen vstoupil
do svatohavelského benediktinského kláštera. Pečoval tam o knihovnu, rozšiřoval si
vědomosti a byl jmenován vedoucím klášterní školy, kterou přivedl
k rozkvětu. Byl také hudebníkem a básníkem. Zabýval se i studiem života světců
a psal o nich. Mnozí lidé u něj hledali pomoc a nemocní prosili o jeho návštěvu.
Pro jeho laskavost, učenost a moudrost jej snad Karel III. učinil svým duchovním
rádcem. Dvorní kaplan jej však prý při společné návštěvě pohrdlivým způsobem označil
jako nejučenějšího z celé říše a hned dodal, že mu dá otázku, na které jeho moudrost
ztroskotá. Povýšeně ho pak požádal, aby odpověděl, co zrovna Pán Bůh v nebi dělá?
A Notker pohotově řekl: „Dělá to, co dělal vždy: pokorné povyšuje
a pyšné ponižuje.“ Dvořané se zasmáli a dvorní kaplan se studem odešel. Při odjezdu se
mu splašil kůň a řeholníci ho zraněného odnesli do kláštera. Pro nehojící se nohu vyzvali
nemocného kaplana, aby, chce-li se uzdravit, poprosil dobrého Notkera
o odpuštění a požehnání. Kaplanovi v tom ale bránila pýcha. Teprve až se bolesti v noze
hodně zvětšily, s nářkem poprosil, aby mu Notkera zavolali. Světec mu požehnal,
pomodlil se za něj a kaplan byl během několika málo dní prý uzdraven nejen na těle, ale
i na duši.
Notker se proslavil různými skladbami. Napsal pojednání „De musica
et symphonica“ i „Knihu sekvencí“ a složil také píseň „Media vita in morte sumus,“ která
se stala válečnou písní křižáků. Jeho melodie k svatodušnímu zpěvu
je rytmizována taktem klepotu mlýnského kola, proto je u něj např. od Ludvíka Seitze
zobrazen. V roce 1512 byl blahořečen od Julia II.
PŘEDSEVZETÍ, MODLITBA
Budu rozjímat o Boží moudrosti, třeba nad osmi blahoslavenstvími a vážit si těch, kteří
něco z tělesných darů postrádají.
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Bože, Tys povolal blahoslaveného Notkera, aby následoval Tvého Syna v jeho chudobě,
pokoře a druhé vedl cestou lásky; pomáhej i nám, abychom věrni Tvému volání šli cestou,
která je nám ukázána v evangeliu. Prosíme o to skrze Tvého Syna Ježíše Krista, našeho
Pána, neboť on s Tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
Amen.

Duchovní injekce
Bůh naštěstí vidí nejenom na facebook,
ale i do našeho srdce
„Mnozí mají zájem jenom o věci pozemské, jejich bůh je břicho, jejich konec je
záhuba, a vychloubají se tím, zač by se měli spíše stydět. “
Mnozí z nás dnes běžně používají sociální sítě ke komunikaci, sdílení fotografií,
zážitků, názorů… Na svých profilech máme několik set „přátel“. Můžeme se podívat na
kohokoliv, kdo nás zajímá, zjistit, co nám jeho stránka odhalí. A co nám odhaluje?
Všechno, co druzí chtějí, abychom viděli: úžasné zážitky z úžasných dovolených,
zdánlivé či opravdové rodinné štěstí, úspěchy v práci, polo/nahé fotografie dokonalých
těl… A to vše na nás působí.
Každý z nás by jistě uměl říci, co na něj působí nejvíce, co se ho dotýká, co ho možná
i znejisťuje. Neřekneme si někdy: „Proč nejsem tak krásná jako tato ´přítelkyně´“? Nebo
„Proč já nemám peníze na takovou dovolenou?“ „Proč naše manželství a rodina není tak
happy?“. Anebo: „Každý vypadá šťastněji, než já…“ Zaměřujeme se na to, co si myslíme,
že nám může tento svět nabídnout. A možná se necháme opít pocitem, že to je právě to, co
nutně potřebujeme, bez čeho se neobejdeme… krása, peníze, zážitky…
Nejenže v takové chvíli zapomínáme na to, že každá mince má dvě strany a my vidíme
jen tu jednu – lesklejší a líbivou. Ale také se vzdalujeme od toho, co by pro nás mělo být
stěžejní – že totiž nemá smysl usilovat pouze o věci, které vidíme, o věci tohoto světa. Že
jde o víc. Bůh nás stvořil všechny z lásky. A s velkým potenciálem
ke konání dobra. Každý den si vybíráme, zda se budeme plahočit za dočasnými požitky,
nebo budeme pracovat na tom, abychom směřovali k Božímu království, věčnému životu.
Možná si někdy myslíme, že nemáme nic tak úžasného, co bychom mohli sdílet –
žádné líbivé zážitky, dokonalý vzhled, úspěchy v kariéře. Že by o to nikdo nestál.
Ale ve skutečnosti existuje někdo, kdo o naše sdílení stojí. Nenajdeme ho sice
na sociálních sítích, přesto je tu a každý den sleduje náš profil. Neoblafneme ho tím, že
mu budeme ukazovat to, co si myslíme, že chce vidět. Bůh (naštěstí!) vidí
do našeho srdce. Vidí i to, s čím se potýkáme, naše neúspěchy, nedokonalosti…
a přesto zůstává stále s námi a nikdy neklikne na „odebrat z přátel“.

Citát měsíce
Máme orlí zrak, pokud jde o chyby bližního, vůči vlastním chybám jsme slepí.
sv. František Saleský
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Objevy sociálních sítí
Křesťan Dnes
Křesťan Dnes je mezidenominační křesťanská mediální společnost, která slouží
k poskytování přesných a aktuálních informací obecné křesťanské veřejnosti. Využívá
zpravodajství České tiskové kanceláře (ČTK), Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
(TASR), Tiskového střediska České biskupské kanceláře (TS ČBK) a Tlačovej kancelárie
Konferencie biskupov Slovenska (TK KBS) a dalších důvěryhodných křesťanských
serverů (https://www.krestandnes.cz).
Sleduj na Facebooku: Křesťan dnes.
Připravili Animátoři farností Újezd a Horní Lhota (Animix)

Ježíš přijímá kříž
Nesl všechno – tebe, mě.
Představte si ten těžký kříž,
který nese.
Předtím byl bit.
Dlouho mu tekla krev.
Na jeho hlavu byly naraženy zvlášť
dlouhé
trny
z
Východu.
Je vyčerpaný a musí si sám nést nástroj
svého umučení.
„Byly to naše nemoci, jež nesl
(rakoviny,
nejrůznější
postižení,
utrpení). Naše bolesti na sebe vzal
(bolesti srdce, egoismus, rasismus,
nenávist,
odmítnutí
odpustit…).“
(Izaiáš 53,4)
Nesl všechno – tebe, mě.
Je tady v každém utrpení, které
prožíváš, je v tobě, není to pro něho
problém.
Když toto víme, neseme utrpení s ním.
A to je úžasné.
Když toto nevíme, bouříme se.
A to je hloupé.
Modleme se, abychom dokázali říct Kristu: „Pomoz mi, moc tě o to prosím.“
A nikdy nezapomínejme: On nám dá vždycky sílu.
Stačí ho jen zavolat: „Přijď, moc tě prosím!“
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A je zde ještě věta, která mi vždy dodala neskutečnou sílu: „Na něj hoďte všechnu svou
starost, vždyť jemu na vás záleží.“ (1 Petr 5,7)
Když víme, že Pán nám dá vždycky sílu, ať se děje cokoli, ať jsme v jakémkoli pokušení,
ať nás potká jakékoli utrpení, můžeme žít pokojně, klidně, s radostí, neboť víme, že náš
kříž… … nese stále s námi.
Guy Gilbert

Malá inspirace na dobu postní
Každodenně bojuji se svými chybami a emocemi.
Často mě svazují, někdy až příliš řídí můj život. Někdy
jim až příliš podléhám. Žalmy byly lékem
na emoce krále Saula. Proč by tedy nemohly pomoci
i mně v mých malých i větších bojích a těžkostech.
Žalmy jsou všemocný lék, stačí denně pár kapek.
Toto jsou úvodní slova malé, útlé knížky, ze které
jsem vybrala dva žalmy pro zamyšlení v této postní době.
Nestřídmost
Žalm 78:29-31 „Najedli se víc než do sytosti, dopřál
jim toho, čeho byli chtiví. Nepřešla je chamtivost. Měli
ještě pokrm v ústech, když proti nim vyšlehl hněv Boží...“
Nesu plné tašky s nákupem, až se mi prohýbají záda.
To jsem zas přehnala. Pokolikáté už? Čokoláda v akci,
máslo taky, dostanu chuť na křupky, šup s nimi
do košíku. Jé a tady mají dobré víno, dvoulitrovku koly za dvacku …nekupte to! Potom
tohle, ještě tamto, jé a tohle mají taky v akci, vezmu si to hnedka třikrát. Košík málem
nestačí. Kolikrát kupujeme věci, které nejsou nezbytné, jenom proto, že jsou v akci nebo
že na ně máme chuť. A když je to zlevněné, proč toho nevzít víc, když je to taková
úspora! Skutečně ale potřebuji ke svému životu klobásky či nutelu nebo dobré víno?
A v jakém množství? A dokážu se toho taky někdy vzdát?
Milosrdný Ježíši, pomáhej nám, abychom užívali tvých darů s rozmyslem.
Když nejde odpustit
Žalm 37:8 „Odlož hněv a zanech rozhořčení, nevzrušuj se, ať se nedopustíš zlého.“
Cítím bolest. Zklamání. Hněv. A on přilívá olej do ohně. Jako by do otevřených ran
sypal sůl a smál se tomu. Odpuštění je někdy těžké. Možná až nezvládatelné.
Ale neodpuštění ubližuje především mně samotné. A tak říkám stále dokola: odpouštím ti,
odpouštím ti, odpouštím ti … žes mi udělal to a to. Ze začátku to tak necítím, ale zvu
do toho Boha. Tečou mi slzy, zmítá mnou hněv, ale čím déle opakuji „odpouštím ti“,
vlévá se do mého srdce pokoj.
Milosrdný Ježíši, prosím vstupuj do našich vztahů a pomáhej nám odpouštět.
Zpracovala Mgr. Jiřina Šenovská
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Z kroniky farnosti Újezd u Valašských Klobouk
2003 – 2011
Výzdoba kostela
Dominantou presbytáře je velký, zhruba šestimetrový
kříž z tmavě hnědého mramoru. Tělo Krista v životní
velikosti je vyrobeno ze dřeva; bederní rouška zlatě
lemovaná. Kříž visí na čelní stěně, kolem něj hnědá
mozaika z roku 1986. Samotný kříž byl pořízen v roce
1952.
Mladší a především mnohem menší je další kříž, který
se nachází vzadu u vchodu, vedle kapličky
P. Marie Bolestné. Celý, včetně korpusu, je vyroben
z tmavého
železa
a
je
připevněný
na dřevěné desce, v jejíž horní části je nápis
„Za mne“.
Vybavení obrazy: Obrazy křížové cesty jsou z roku
1911. Jedná se o kopie, které podle Führicha
namaloval na plátno olomoucký malíř Arvín Bubeník. Mají rozměry cca 90 x 160 cm.
Nad zpovědnicí na pravé boční stěně
visí obraz Panny Marie v doprovodu
světců (takto je pojmenován ve starších
pramenech, přesný název není znám).
Po pravé straně P. Marie je 9 a po levé
straně 8 stojících nebo klanějících se
postav.
Tento
obraz namaloval
akademický malíř Ondráček, který byl
také autorem fresek v presbytáři, které
byly později vyměněny za mozaiky.
Jeho velikost je přibližně 2,5 x 2 m.
Na protější levé straně, nad druhou
zpovědnicí můžeme vidět obraz sv.
Mikuláše, který předtím visel v čele
presbytáře, na místě, kde se nyní
nachází velký mramorový kříž. Patron
našeho kostela je na něm zobrazen
v biskupském oděvu, jak se vznáší na obláčku. U jeho levé nohy jsou dva andílci s knihou
a třemi jablky, ve spodní části rybářská loď na rozbouřeném moři.
Nad vchodem do kapličky visí obraz sv. Jana Nepomuckého. Představuje světce
v kněžském oděvu, s ratolestí a křížem v rukou. V pozadí je matná krajina se sakrální
stavbou. Všechny obrazy, včetně obrazů křížové cesty, jsou namalovány olejem
na plátně a jsou zasazeny do stejných dubových rámů. Z bližšího pohledu jsou na nich
patrné četné krakelury (praskliny).
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Mimo obrazů zdobí újezdský kostel také řada soch. Většina z nich je
umístěna na dřevěných podstavcích na bočních stěnách. Vpředu, hned
u presbytáře, na pravé straně se nachází socha sv. Josefa. Na pravé
boční stěně je dále socha sv. Pavla, sv. Václava a vzadu při hlavním
vchodu socha sv. Antonína.
Na levé stěně stojí na podstavcích sochy sv. Petra, sv. Anežky
a vzadu při hlavních vchodu socha sv. Františka. Všechny tyto sochy,
které dosahují velikosti cca 160 cm,
jsou bíle natřeny, místy jemně
pozlaceny. Až na sochu sv. Petra
a
Pavla
(které
jsou
sádrové
a pocházejí z roku 1949) jsou vyrobeny ze dřeva.
Dále vpředu u presbytáře vlevo je umístěna sádrová socha
Panny Marie Fatimské. Byla pořízena v roce 1953.
Z ostatních soch to jsou: pieta – Panna Maria držící
v náručí Kristovo tělo – epoxidové sousoší na kamenném
podstavci. Najdeme ji v kapličce P. Marie Bolestné. Byla
zakoupena v roce 1985, stejně jako sádrová socha
Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, která stojí na bočním oltáři
naproti vedlejšímu vchodu.
Na bočním oltáři sv. Anny je postaveno sádrové sousoší
sv. Anny a P. Marie, vysoké 110 cm a dvě dřevěné sochy
sv. Cyrila a Metoděje po stranách, dosahující výšky 95 cm.
Naproti na oltáři P. Marie jsou další dva adorující andělé,
vyrobení ze dřeva, ve světlezeleném a krémovém rouchu.
Tyto sošky jsou vysoké asi 60 cm. Poslední dvojice klečících
andělů je v presbytáři, u velkého kříže. Jsou z bílého
kamene, vysoké 85 cm.
O Velikonocích bývá v presbytáři vystavena dřevěná soška
vzkříšeného
Krista,
vysoká
asi
70
cm.
Už mnohaletou a neodmyslitelnou součástí fotografií
prvokomunikantů bývá dětmi oblíbená soška Jezulátka
sedícího v jeslích. Je vyrobena ze sádry, světle natřená
a během roku (mimo Vánoc, kdy je postavena před hlavní
oltář) bývá uložena na faře.
Do farního inventáře je zahrnut také původní vybavení
kaple ve Vysokém Poli, které se tohoto času nachází
na faře. Jsou to především památkáři chráněné sochy
sv. Cyrila a Metoděje a dřevěný kříž s korpusem vyřezaným rovněž ze dřeva. Jde
o lidovou tvorbu z konce 19. století, která je charakteristická hrubými tvary
a předimenzovanými hlavami. Ze dřeva je vyrobena také asi 120 cm vysoká socha
P. Marie s Ježíškem, asi 80 cm vysoké sochy sv. Josefa a sv. Františka
a přibližně stejně vysoké sochy dvou stojících andělů s rukama sepnutýma k modlitbě.
Pokračování příště
-9-

Příroda nám nabízí jakýsi obraz vzkříšení
Před našima očima slunce každého dne
jako by umíralo a zase vstávalo z říše mrtvých.
Hvězdy zapadají za svítání
a večer jako by vstávaly z mrtvých.
V létě vidíme stromy plné listí a plodů,
v zimě však jsou jakoby suché.
Jakmile se vrátí jarní slunce, z kořenů začne
stoupat kmenem životodárná míza,
a stromy se opět přiodívají bohatstvím listoví
a plodů.
Proč bychom tedy měli pochybovat o vzkříšení lidí, když se něco podobného odehrává
v životě rostlin nebo nebeských těles?
Sv. Řehoř Veliký

Velikonoce - svátek jara
Velikonoce jsou svým původem svátkem jara. Židé dali kananejskému pohanskému
svátku jara zcela nový význam svátkem Paschy.
Křesťané pak v tajemství Velikonoc poznali opravdové jaro: život je silnější než smrt,
strnulost hrobu je proměněna v kvetoucí zahradu... Skrze vzkříšení objevujeme nový
život.
Mnozí raději zůstávají ležet v hrobě
Kristovo vzkříšení nebylo ojedinělou
událostí. Ve víře v Ježíšovo vzkříšení
můžeme
zakoušet
vzkříšení
i my sami na sobě a navíc můžeme
k životu probouzet i druhé. Mnozí ale
přesto zůstávají raději ležet v hrobu svého
strachu a rezignace, svých zklamání
a
zranění.
Zařídili
se
v hrobce, protože mají strach ze života.
Zpívejme Aleluja, i když jsme plni starostí
Od počátků církve byly Velikonoce hlavním a ústředním svátkem církevního roku.
Po celých 50 dní slavili křesťané vzkříšení Pána, radovali se z toho, že láska zvítězila
nad smrtí, a že skrze vzkříšení již máme podíl na naplněném životě Ježíše Krista.
Výrazem této velikonoční radosti se staly rozmanité zpěvy Aleluja...
„Zpívejme Aleluja zde na zemi, kde jsme ještě plni starostí,
abychom je jednou mohli zpívat ´tam´ v jistotě...
Zpívejme Aleluja dnes ne proto, abychom se radovali z klidu,
ale abychom našli útěchu v trápení.
Tak jako zpívali poutníci:
- 10 -

Zpívej, ale kráčej dál!
Zpěvem se těš v nouzi, nebuď rozmrzelý!
Zpívej a kráčej dál“! (Sv. Augustin)
Haleluja! Spasení, sláva i moc patří našemu Bohu! (Zj 19,1)
Zpracováno podle knížky Anselma Grüna Tajemství velikonoční radosti

MYŠLENKY NA MĚSÍC DUBEN
GUY GILBERT
ŠTĚSTÍ – JAK HO NAJÍT,
PROŽÍVAT, SDÍLET
PORTÁL 2015
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Štěstí znamená nezabývat se stále dokola minulými událostmi a nepředvídat
katastrofy. Štěstí znamená dát přednost přítomnému okamžiku.
Dokonalé štěstí je mít naději, že jsem Božím přítelem.
Blahoslavení ti, kteří dovedou mlčet a naslouchat: naučí se nové věci.
Skutečné štěstí je jeden z darů, které člověk dostane. Díky němu má každý možnost
najít si v životě místo, které mu vyhovuje. Je na nás, abychom se ho pokusili hledat.
Bůh je láska a pokoušet se touto láskou žít je nádherné.
Pokora znamená podporovat druhého.
Peklo nejsou ti druzí, můžeme jím však být my sami, když se nemáme rádi
a zanedbáváme se.
Hlavním receptem na štěstí je čerpat z prostých a přirozených věcí lidského života
a nechat je dusit na mírném ohni.
Pokora nám pravdivě ukazuje, jací jsme. Pokora znamená odkrýt masku.
Štěstí je umění, jemuž je třeba se každý den učit.
Přejte si to, čeho můžete v rámci svých schopností dosáhnout. Buďte šťastní z toho,
co máte, nehoňte se za nemožným.
Ticho má pro nás neocenitelný přínos – proměňuje nás tím, že nám dává jasný
pohled na náš život.
Boží milost působí jedině v přítomném okamžiku. Pokud se rozhodneme, že ji
přijmeme, čeká nás nádherná a jedinečná cesta ke svatosti.
I ten nejmenší skutek lásky je Bohem požehnaný.
Když budeš všude šířit radost, jistě zbude i na tebe.
Umět se radovat z radosti druhého: to je tajemství štěstí.
- 11 -

17. Je důležité rozvíjet pozitivní vztah k sobě samému. Sami se sebou budeme
až do konce života, takže je třeba, abychom sami sebe akceptovali, byli rádi takoví,
jací jsme.
18. Můžeme mít obrovitou křesťanskou lásku, naději pevnou jak z betonu, ohromnou
víru, ovšem pokud nemáme pokoru, nejsme ničím.
19. Pokora znamená, že jsme tím, kým jsme, a jsme si toho vědomi. Vědět, kdo
ve skutečnosti jsme, si žádá velkou schopnost vhledu do vlastního nitra.
20. Bůh je v nás každičkou minutu našeho dne. V těžkých chvílích stejně jako
v okamžicích radosti.
21. Když darujeme sami sebe, znamená to, že známe Boží lásku. Musíme se stát láskou,
musíme se proměnit v dar.
22. Jediné štěstí, které máme, vychází ze štěstí, které dáváme.
23. Máme celý život, abychom se naučili milovat.
24. Rozmlouvejte s druhými, zdravte se s lidmi, dívejte se na ně ve vlaku. Může to být
hlavní zdroj vašeho štěstí.
25. Když tě někdo zraní, napiš to do písku a vítr odpuštění to může smazat. Ale když
pro tebe někdo udělá něco dobrého, vyryj to do kamene a nikdy to nevymizí.
26. Napojení na Boží srdce, to je modlitba v kterémkoli okamžiku; ta by se měla stát
naší přirozeností.
27. Modleme se a prosme Pána, abychom každý den věnovali hlavní pozornost tomu,
kdo se něčím odlišuje, kdo je nemocný, osamělý, kdo se cítí jako cizinec, je
v depresi nebo se chová násilnicky. Ježíš se díval na druhé celý svůj život.
28. Humor, to je přítomnost Krista v nás, která nám dává schopnost zasmát se vlastnímu
trápení.
29. Jste šťastní lidé, umíte-li s vážností nahlížet na drobné věci a pokojně sledovat věci
závažné: dojdete v životě daleko.
30. Pracujte na své vnitřní síle – ta je důležitější než síla svalů. Je to síla lásky, pokoje
a milosrdenství.

II. vatikánský koncil (1962–1965)
Několik zvlášť důležitých bodů
V perspektivě vnímání církve ve službě člověka zdůrazňuje koncil několik bodů, které mu
připadají důležité.



Potvrzuje, že církev je důvěrně spojena s lidským rodem. Všechny radosti, naděje,
smutky a úzkosti lidí mají nacházet ozvěnu v srdci Kristových učedníků.
Konstatuje, že uprostřed úžasných změn, jež zmítají tímto světem, si mnozí lidé
kladou otázky. Ptají se, jaký význam má bolest, zlo, smrt, co je po smrti, jaký smysl
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má život člověka a jeho usilování. A koncil připomíná, jaké odpovědi
na tyto otázky má církev.
Zdůrazňuje důstojnost lidské osoby, kterou Bůh stvořil ke „svému obrazu“. Člověk je
svázán se svými bratry, a navíc je povolán ke svazku s Bohem.
Velmi jasnozřivě přistupuje k problému ateismu a ukazuje, že církev, třebaže
ateismus naprosto odmítá, je připravena vést s ateisty „poctivý a rozumný dialog“.
Mimochodem připomíná, že věřící mají čestně uznat, že za rozvoj ateismu mohou mít
částečnou odpovědnost, pokud nemluví vždycky dobře o Bohu a pokud svým
způsobem života dávají špatný příklad.
Potvrzuje, že máme vždycky uznávat základní rovnost lidí. Je jisté, že všichni nemají
stejnou sílu fyzickou, intelektuální či morální. Ale všichni mají tentýž božský úděl,
tutéž důstojnost. Je třeba odstranit jakoukoliv diskriminaci (založenou na pohlaví,
rase, náboženství apod.) a rovněž je třeba, aby lidé dospěli k spravedlivějším
a lidštějším životním podmínkám. Každý má mít možnost rozvíjet své schopnosti,
vzít na sebe odpovědnost, účastnit se života společnosti.
Vysvětluje, čím může církev lidem pomoci. Církev neusiluje o žádnou pozemskou
nadvládu. Od svého zakladatele nedostala žádné politické, ekonomické či sociální
poslání. Její cíl je náboženský, duchovní. Dává se lidem do služby. Nikoliv tím, že by
přinášela přímo technická, politická či ekonomická řešení jejich problémů, což je
úkolem různých legitimních ekonomických, sociálních a politických institucí, ale tím,
že připomíná základní morální požadavky života ve společnosti, a tím, že pomáhá
křesťanům splnit jejich pozemský úkol ve službách lidstvu.

Pět naléhavých problémů
Nakonec projednává pět určitých problémů, které považuje za „nejnaléhavější“.






Problém rodiny, jejíž pouta je třeba posílit. Mimochodem je třeba připomenout, že
koncil se nevyslovil o prostředcích plánování rodičovství. Pavel VI. požádal, aby péči
o tuto otázku nechal koncil na něm. Dal ji k prostudování komisi složené
z kompetentních osobností. V roce 1968 se pak papež vyjádřil encyklikou Humanae
vitae, v níž se vyslovil proti umělým prostředkům kontroly porodnosti.
Koncil pak přistoupil k problému kultury. Je důležité, aby každý k ní měl přístup,
protože člověku umožňuje růst a rozvíjet se. Ale „má přispívat k všestranné
dokonalosti lidské osoby, k dobru jednotlivých společenství a celé lidské společnosti“
(Gaudium et spes, 59). Je zřejmé, že věřící mají v této oblasti co říci.
Třetí téma: hospodářsko-společenský život. Koncil zdůrazňuje především tento bod:
„Člověk je původcem, středem i cílem veškerého hospodářsko-společenského života“.
Jinak
řečeno,
nutný
hospodářský
vývoj
má
být
ve službách člověka. Nestačí tedy zvyšovat produkci, ale je třeba dát lidem
důstojnější, spravedlivější život. Koncil dává přesná doporučení: povinnost
podporovat chudé a pomáhat rozvojovým zemím; povinnost vytvářet sociální
instituce, které by lidem dávaly jistotu; usměrnění soukromých investic k uspokojení
naléhavých potřeb země a lidstva; povinnost veřejné moci bránit zneužívání
soukromého majetku a někdy dokonce převést soukromý majetek do veřejné správy.
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Čtvrtý problém: politických život. Koncil vyzdvihuje nutnost spravedlivé politické
autority a povinnost občanů ji poslouchat. Znovu zdůrazňuje svobodu
a hodnotu vlastenectví a uznává, že křesťané mohou mít různé politické názory.
V páté části nakonec koncil hovoří o mezinárodním životě. Zdůrazňuje, že je nutné
respektovat práva národů. Použití jaderných zbraní odsuzuje jako zločin, závody
ve zbrojení odhaluje jako „nejbolestnější ránu lidstva“ a od všech vyžaduje, aby
jednali ve prospěch míru tím, že změní smýšlení, budou podporovat mezinárodní
instituce a rozvíjet mezinárodní spolupráci.

Stále velmi aktuální text
Některé aspekty analýzy z Gaudium et spes jsou dnes překonány. Ale principy, které
potvrdili koncilní otcové, jsou stále – a možná víc než kdy jindy – aktuální. Poselství
konstituce Gaudium et spes je stále aktuální především proto, že vyzdvihuje důležitost
takových principů, jako je úcta ke svobodě a důstojnosti člověka či důležitost
spravedlivého rozdělení hmotných statků mezi všemi lidmi. Tyto principy jsou dnes příliš
často zlehčovány. Toto poselství je aktuální také proto, že k obrazu Božímu
a bez jakékoli naivity či slabosti vůči zlu a hříchu je důkazem základní naděje
a optimismu, kterých by se Ježíšovi učedníci neměli nikdy zříci.
Pokračování příště
Podle knihy Učení II. vatikánského koncilu připravil Vojtěch Chupík

24. duben – Den skautů a skautek
24. dubna, na sv. Jiří, slaví skauti a skautky každoročně svůj svátek. Sv. Jiří, který
symbolizuje boj dobra proti zlu, je patronem skautů, skautského bratrství již více než 100
let.
Zakladatele skautingu lorda Baden-Powella vedla ke zvolení tohoto světce
za ochránce a ideový symbol celého hnutí legenda o sv. Jiří, který v boji zabil draka zloby
a barbarství. Věděl, že víc než slovo působí na chlapeckou duši příklad a tak při hledání
ztělesněných ideálů, které vložil do skautského zákona a slibu, zvolil právě tohoto
jediného patrona rytířů mezi světci.
Skauting (z angl. scout – zvěd, průzkumník, pozorovatel) je celosvětové hnutí, jehož
cílem je výchova a sebevýchova dětí
a mladých lidí. Jeho členové se
nazývají skauti. Český
skauting je
specifickou
národní
formou
tohoto
mezinárodního hnutí a je reprezentován
celou řadou různorodých spolků.
Posláním hnutí je podporovat rozvoj
osobnosti dětí a mladých lidí, jejich
duchovních, mravních, intelektuálních,
sociálních a tělesných schopností. Vede děti
a mládež k osobnostnímu rozvoji, odpovědnosti Bohu, Pravdě a Lásce, samostatnosti,
lásce k vlasti, přírodě a úctě ke každému člověku.
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Skauting vznikl v roce 1907 v Anglii na základě myšlenek Roberta Baden-Powella,
významného britského generála, hrdiny druhé búrské války. Hnutí se postupně šířilo do
dalších států. Dnes skauting existuje prakticky ve všech státech světa (216 států), je pouze
několik výjimek – vesměs totalitních států (Andorra, Čína, Kuba, Severní Korea, Laos).
Celkem má 50 milionů členů.
Do Česka skauting přinesl Antonín Benjamín Svojsík. Současný Junák – český skaut, z. s.,
je největší českou skautskou organizacím, (a také největší organizací dětí
a mládeže v Česku) a je součástí světového skautského hnutí. V roce 2014 registroval
2113 oddílů, které vyvíjely celoroční činnost, a každoročně pořádá velké množství
dětských táborů. Neustále se vyvíjí a snaží se, aby byl stále aktuální a měl dětem
i jejich rodičům co nabídnout. Hodnoty obsažené ve skautském slibu a skautských
zákonech se však nemění. Celkem bylo k 1. 1. 2018 v Junáku - českém skautu
registrováno 60 522 skautů a skautek.
První zmínky o skautingu v Česku pochází z roku 1911, v červenci 1912 byl veden první
český skautský tábor. 15. června 1914 byl založen spolek s názvem Junák - český skaut..
V roce 1940 byla česká skautská
organizace zlikvidována nacisty.
V květnu 1945 byl skauting
obnoven, v roce 1946 byla pod
vrcholem Lysé hory na památku
pěti skautů, kteří byli popraveni
za
účast
v protinacistickém
odboji,
postavena
kamenná
mohyla Ivančena. (Každoročně
v sobotu kolem svátku sv. Jiří se
na toto místo konají skautské
výstupy a součástí setkání je také
mše sv. Letos se uskuteční 27.
dubna 2019. A z vlastní zkušenosti vím, že na tomto místě se zastavují také téměř všichni
turisté mířící na Lysou horu.)
V roce 1948 byl Junák začleněn do Svazu československé mládeže a 1. ledna 1950 byl
oznámen jeho zánik. Další obnovení skautingu přišlo v
souvislosti s pražským jarem v roce 1968, po událostech
listopadu 1989 byla 2. prosince 1989 opět obnovena činnost
Junáka a 28. prosince téhož roku byly schváleny stanovy
organizace Český Junák - svaz skautů a skautek. V roce 2011
a 2012 proběhly oslavy 100. výročí vzniku skautingu v
Česku.
Skauti se po celém světě zdraví zdviženou pravou rukou k
rameni. Při setkání se skauti také zdraví podáním levé ruky
se zaklesnutým malíčkem. Skautský kroj českých skautů se
skládá ze skautské košile jednotného střihu, trojcípého
skautského šátku s turbánkem a funkční šňůry s píšťalkou. Ke skautskému kroji také
náleží kožený opasek s kruhovou přezkou, v jejímž středu je vyobrazena skautská lilie.
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Lilie je hlavním motivem znaku či loga většiny skautských organizací a představuje
hlavní myšlenky skautingu: outdoor (pobyt v přírodě) a divočinu. Tři okvětní lístky nebo
listy představují tři principy skautského slibu (Povinnost k Bohu (vyššímu principu),
povinnost k sobě, povinnost k druhým) v podstatě stejným způsobem jako tři
listy trojlístku představují slib skautek. Dvě malé pěticípé hvězdy představují pravdu
a poznání. Společně jejich deset cípů reprezentuje deset bodů skautského
zákona. Ambulanční spojka nebo uzel přátelství představuje sílu světového skautingu.
Lano je symbol jednoty skautů po celém světě. Kroužek držící lístky dohromady
představuje pouto bratrství.
Základní výchovnou jednotkou je skautský oddíl. Oddíl obvykle tvoří 12–30 dětí. Oddíly
se pak zpravidla člení do družin, což jsou menší skupinky cca šesti až osmi dětí, které
fungují do určité míry samostatně. Družinu vede pod dozorem vedoucího oddílu někdo
z jejích starších členů – označovaný jako rádce družiny. Družina funguje jako užší
kolektiv dětí, ve kterém poznávají své chování v jiném než školním kolektivu, učí se žít
s ostatními, předcházet konfliktům a pracovat v týmu.
Několik oddílů společně vytváří středisko, které má za úkol zajišťovat servis a zázemí
oddílům. Nad střediskem stojí vyšší organizační jednotky - okresní a krajské rady
a ústřední orgány.
Junák pracuje s několika věkovými kategoriemi. Program se vytváří speciálně pro každou
kategorii na základě potřeb dětí a jejich věku. Věkové rozmezí uvedené
u jednotlivých kategorií není striktní.
 benjamínci – předškoláci (5–7 let)
 vlčata (chlapci) a světlušky/žabičky (dívky) – obvykle 8–10 let
 skauti a skautky – přibližně 11–14 let
 roveři (chlapci) a rangers (dívky) – přibližně 15–21 let
 oldskauti – dospělí
Známí čeští skauti z řad duchovních: kardinál Štěpán Trochta, biskupové František
Radkovský, František Václav Lobkowicz, kněží Jiří
Reinsberg, Tomáš Halík, Marek Orko Vácha, Josef
Suchár (Neratov), atd…
Skauti jsou nejen u nás spojováni také s Betlémským
světlem, které se stalo novodobým symbolem Vánoc,
a které se každoročně zapaluje v Betlémě a poté putuje
napříč Evropou. Do Česka putuje z Vídně, kde jej
rakouští skauti předávají delegacím z celé Evropy; pro
Česko jej přebírají brněnští skauti, následně jej v sobotu
před 4. nedělí adventní skauti rozvážejí po celé zemi.
Nechávají jej pak k dispozici v kostelích, na náměstích,
vánočních trzích, knihovnách na stovkách míst
po celé republice, jako symbol původního významu
Vánoc.
Ing. Jarmila Váňová
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Poselství papeže Františka k setkání skautů
„Celé generace vděčí skautské pedagogice za svůj růst..."
„Modlete se za mír v Evropě, nemějte strach hájit křesťanské hodnoty", vyzval papež
František evropské skauty v poselství k jejich mezinárodnímu setkání, které se konalo
v srpnu 2014 v Normandii za účasti 12 tisíc chlapců a děvčat z 20 zemí.
„Aby bylo možné poznat Ježíše, je třeba se vydat na cestu, která ukáže, že se Bůh dává
poznat různými způsoby: prostřednictvím svého stvoření, když s láskou zasahuje
do našich dějin, v bratrských vztazích a ve službě bližním“, píše papež. František uznává,
že „celé generace vděčí skautské pedagogice za svůj růst na cestě ke svatosti
praktikováním
ctností,
zvláště
velkodušnosti“.
Papež vybízí skautskou mládež
k modlitbě za jednotu a mír
v Evropě: „Vy jste pravými aktéry
tohoto světa a nikoli jenom diváci!“
Petrův nástupce vyzývá také k ochraně
křesťanských hodnot jako je obrana
života, rozvoj, důstojnost člověka, boj
proti chudobě a mnohé jiné, kterých je
třeba se denně chápat. „Církev vám
přitom bude s láskou pomáhat, protože
je matkou, kterou jste povoláni mít rádi
a sloužit jí s radostí a velkodušností, jež jsou mládeži vlastní“ – povzbuzuje papež skauty
v poselství, které bylo přečteno místním biskupem na zahajovací nedělní mši
v dějišti zmíněného skautského setkání.
Převzato z webu České sekce Radio Vaticana

Pořad bohoslužeb v dubnu - farnost Újezd
1. dubna : Pondělí
Ferie

17.30 Új.:

2. dubna : Úterý
Ferie
3. dubna : Středa
Ferie

18.30 Dr.:
17.30 Új.:
18.30 Sl.:

4. dubna : Čtvrtek
18.30 Dr.:
Ferie
5. dubna : Pátek
15.30 Új.:
Ferie
První pátek v dubnu 17.30 Sl.:

Za zemřelou Františku Kozubíkovu k 10. výročí
úmrtí, zemřelého manžela a 2 syny, za dar zdraví a
ochranu Panny Marie pro živé rodiny
Za + Marii Častulíkovu, syna Josefa, vnuka
Michala, Boží požehnání pro živou rodinu
Za + Františka Vaňka (výroční mše sv.)
Za + Aloise Hořáka, rodinu Hořákovu, dar zdraví a
Boží požehnání pro živé rodiny
Za + rodiče Šomanovy, snachu, prarodiče, +
rodinu a duše v očistci
Za + Josefa a Zdenku Machů, duše v očistci, dar
zdraví a ochranu Boží pro živou rodinu
Za + rodiče Číčelovy, Váňovy, syna, zetě,
prarodiče a dar zdraví pro živé rodiny
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AM

OS

RZ

6. dubna : Sobota
Ferie
7. dubna : Neděle
5. neděle postní
(smrtná)

8. dubna : Pondělí
Ferie
9. dubna : Úterý
Ferie

16.00 Lo.:
18.00 Új.:
7.00 Új.:

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

18.30 Dr.:
17.30 Új.:

10. dubna : Středa
Ferie
18.30 Sl.:
11. dubna : Čtvrtek
Ferie Sv. Stanislava,

18.30 Dr.:

biskupa a mučedníka

15.30 Új.:
12. dubna : Pátek
Ferie

13. dubna : Sobota
Ferie

17.00 Pl.:
18.30 Sl.:
16.00 Lo.:
7.00 Új.:
8.15 Sl.:

14. dubna : Neděle
KVĚTNÁ
(pašijová)
NEDĚLE
15. dubna : Pondělí
Pondělí Sv. týdne

9.40 Új.:
11.00 Dr.:

Úterý Sv. týdne
Sv. Bernardetty

Za dvoje rodiče Machů, děti, zetě, dvě snachy a
Boží požehnání pro živé rodiny
Za nedožitých 70 let manžela Stanislava Buriánka,
bratra Josefa, rodiče Buriánkovy, Aloise Buriánka,
Boží pomoc a ochranu Panny Marie pro živou rod.
K Panně Marii Bolestné za zemřelé na Ploštině
Za + rodiče Kolaříkovy, dceru Jiřinu, syna Karla,
živou a + rodinu
Za + Františka Hovězáka, jeho rodiče, celou +
rodinu, dar zdraví a Boží požehnání pro celou
živou rodinu
Za farníky
Za zemřelého Františka Kozubíka, za zemřelé
rodiče Esterkovy a dar zdraví pro živou rodinu
Za + Jana Machů, jeho manželku, dva sourozence,
tři děti a Boží pomoc pro živou rodinu
Za + Aloise Petrů, jeho manželku Annu, vnuka
Luboška, + Františka Bodláka, jeho manželku
Marii, syna Františka a Boží požehnání pro živou
rodinu

18.30 Új.:

Za Irenu Petrů, rodiče Petrů, Ludmilu Janoušovu,
dar zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu

18.30 Dr.:

Za + manžela, rodiče a duše v očistci a živou
rodinu

Sv. Anastázie, panny
a mučednice

16. dubna : Úterý

Za + rodiče Juřicovy, syna, zetě a živou rodinu
Večer chval
Za + Anastazii Machů, + rodiče Machů, syna
Františka, jeho manželku, syna Josefa a dar zdraví
pro živou rodinu
Za živou a + rodinu Krausovu, Hlavenkovu,
Adamovskou, Kouřilovu, Cvešperovu, Pechovu
a duše v očistci
Za + Pavla Zichu (výroční mše svatá)
Za farníky
Za + Františka a Emílii Frýželkovy, syna
Františka, vnučku Janičku, dar zdraví pro živou
rodinu Frýželkovu, Hruškovu a Vaňkovu
Za + Andělu a Františka Machů, jejich dceru,
rodiče, sourozence, Boží požehnání pro živou
rodinu
Za + Josefa a Annu Barcuchovy, rodiče
Mozgvovy, Boženu Trčkovu, duše v očistci a dar
zdraví pro živou rodinu
Za + rodinu Mlčkovu a Heinzovu, rodiče z obou
stran a Boží požehnání pro živou rodinu Hinkovu
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AM
SV
RZ
SJ

ČR

AL

KA

AL
SJ
RZ
KM

KA

17. dubna : Středa
Středa Svatého
týdne

17.30 Új.:

18.30 Sl.:
18. dubna : Čtvrtek
ZELENÝ
ČTVRTEK
19. dubna : Pátek
VELKÝ PÁTEK
Den přísného postu
20. dubna : Sobota
BÍLÁ SOBOTA

17.00 Új.:

Za děti, které byly vloni u prvního svatého
přijímání

15.00 Új.:

OBŘADY VELKÉHO PÁTKU

20.00 Új.:

Pobožnost křížové cesty a Korunka k Božímu
milosrdenství

19.30 Új.:

Za farníky

7.00 Új.:
21. dubna : Neděle
Slavnost
Zmrtvýchvstání
Páně

8.15 Sl.:

9.40 Új.:
HOD BOŽÍ
VELIKONOČNÍ
11.00 Dr.:
14.30 Lo.:

22. dubna : Pondělí
Pondělí velikonoční

23. dubna : Úterý
Úterý velikonoční

Za rodiče Zvonkovy, prarodiče Jarmilu a Františka
Zvonkovy, Boží požehnání a dar zdraví pro živou
rodinu
Za rodiče Jurkovy, Pláškovy, duše v očistci

7.00
8.15
9.40
11.00

Új.:
Sl.:
Új.:
Dr.:

Za + Aloise Petrů, rodiče z obou stran, dar zdraví,
Boží ochranu Panny Marie a dary Ducha svatého
pro živou rodinu
Za Františku a Antonína Máčalovy, Josefa
Bližňáka, živou a + rodinu Máčalovu, Talašovu,
Bližňákovu, Kozubíkovu, duše v očistci a ochranu
Panny Marie
Za + Františka Kořenka, rodiče, sestry, bratra,
švagry, nemocnou sestru, duše v očistci, Boží
pomoc a ochranu Panny Marie pro živou rodinu
Za + Josefa Běloně, duše v očistci a Boží
požehnání pro živé rodiny a duše v očistci
Za + Jana Kozubíka, dceru Ivanu, rodiče z obou
stran, dar zdraví a Boží požehnání pro živou
rodinu
Za farníky
Za + rodiče Struškovy, syna, dceru, dva zetě, +
rodiče Velískovy, zetě, duše v očistci, dar zdraví,
Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro živé
rodiny
Za + rodiče Lukášovy + syna Zdenka a dar zdraví
pro živou rodinu

24. dubna : Středa
Středa velikonoční

17.30 Új.:

Za + Karla a Františku Urubkovy, jejich rodiče,
ochranu a dar zdraví pro živé rodiny

Sv. Jiří, mučedníka

18.30 Sl.:
18.30 Dr.:

25. dubna : Čtvrtek
Čtvrtek velikonoční
Sv. Marka, evangelisty

KA
SV

AL
SV
ŠF
ČR

KA
SV

18.30 Dr.:

Sv. Vojtěcha, biskupa
a mučedníka

ŠF

Za + Emílii a Jana Častulíkovy, dva zetě, +rodinu
Častulíkovu, Šulákovu, Frýželkovu a Boží
požehnání pro živé rodiny
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AM
SJ

OS

15.30 Új.:
26. dubna : Pátek
Pátek velikonoční
18.30 Sl.:

27. dubna : Sobota
Sobota velikonoční
28. dubna : Neděle
2. neděle
velikonoční
neděle Božího
milosrdenství

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

29. dubna : Pondělí
17.30 Új.:
Sv. Kateřiny
Sienské, panny
a učitelky církve,
patronky Evropy
30. dubna : Úterý
18.30 Dr.:
Sv. Zigmunda, muč.
sv. Pia V., papeže

Za + Josefa Mikulku, Vlastu Mikulkovu, dceru
Lenku, rodiče Mikulkovy, syna Stanislava s
manželkou, dceru Marii a Boží požehnání pro
živou rodinu
Za Aloise a Marii Opravilovy, jejich rodiče,
sourozence, dva syny, snachu, dar zdraví a Boží
požehnání pro živou rodinu
Za + rodiče Pavlůskovy, Šebákovy, jejich + děti na
jistý úmysl
Za farníky
Ke cti sv. Floriána za živé i + hasiče ze Slopného
Za Janu Trčkovou, Josefa Trčku, rodiče Trčkovy,
babičku Matyášovou, živou a + rodinu Trčkovu
Za + rodiče Františka a Boženu Machučovy, jejich
rodiče, sourozence, celou + rodinu a Boží
požehnání pro živé rodiny
Za rodinu Kudelovu, Dlabajovu, jejich rodiče, +
děti, sourozence, dar zdraví pro živé rodiny

ŠF

AL
SJ
ŠF
OS

SJ

za zemřelého Antonína Vašičku, zemřelou
manželku Františku a dar zdraví pro živou rodinu

Pořad bohoslužeb v dubnu - farnost Horní Lhota
1. dubna: Pondělí 18.00 SE

Za * a + farníky

2. dubna: Úterý
3. dubna: Středa
4. dubna: Čtvrtek 16.00 HL Za + Martu a Františka Máčalovy s prosbou o ochranu
Panny Marie a dar zdraví pro celou rodinu
5. dubna: Pátek
1. pátek v dubnu

16.00 HL

Za * a + farníky

17.30 DL

Za + rodiče Kuželovy, snachu Věru, rodiče Hlavičkovy,
dar zdraví a ochranu pro celou * rodinu

6. dubna: Sobota 8.00 DL Na úmysl dárce
1. sobota v dubnu
17.30 HL Za členy živého růžence z Horní Lhoty
9.00 HL
7. dubna: Neděle
5. neděle postní

Za + Petra, Marii a Františka Ulrichovy
a za celou * a + rodinu

10.30 DL Za + Boženu a Aloise Maňasovy, vnučku Kamilu,
+ rodinu Maňasovu, duše v očistci a požehnání pro * rodinu
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8. dubna: Pondělí 18.00 SE

Za všechny * i + dárce hmotných majetků
a za všechny dobrodince

9. dubna: Úterý
10. dubna:Středa
11. dubna:
Čtvrtek

16.00 HL Za + Františku a Aloise Pláškovy, rodiče z obou stran,
sourozence a za celou * rodinu

12. dubna: Pátek

17.30 DL Za + rodiče Kozubíkovy, 2 zetě, + rodiče Januškovy,
dva syny, zetě a za * a + rodiny a duše v očistci

13. dubna:
Sobota

17.30 HL Za + Ludmilu Pláškovu, rodiče Janíkovy a Pláškovy
s prosbou o požehnání pro celou * rodinu
8.45 HL

14. dubna:
Neděle
Květná neděle

Za + Zdeňku Žáčkovu, bratra Miroslava, + rodiče
Honzovy, Žáčkovy a požehnání pro celou * rodinu

10.30 DL Za Jarmilu a Aloise Kuželovy, syna Jiřího, rodinu
Záhorovskou a Františka Janíka

15.dubna:Pondělí 17.00 SE

Mše svatá a večeřadlo (P. Jaroslav Stříž)

16. dubna: Úterý
17. dubna: Středa
18. dubna:
Čtvrtek
Zelený čtvrtek

16.00 HL Za Svatého otce, biskupy, kněze a za nová povolání
17.30 DL Na poděkování za dar kněžství a eucharistie

19. dubna: Pátek 15.30 HL Velkopáteční obřady
Velký pátek
17.30 DL Velkopáteční obřady
20.dubna: Sobota 20.00 HL Na poděkování za spásu lidstva a za její rozšíření
po celém světě
Bílá sobota
21.dubna: Neděle 9.00 HL
Slavnost
Zmrtvýchvstání 10.30 DL
Páně
8.00 DL
22. dubna:
Pondělí
Velikonoční
pondělí
23. dubna: Úterý

Na poděkování za 60 let společného života
Za * a + farníky
Za + Aloisii Žáčkovu, manžela, syna Františka, rodiče
z obou stran, duše v očistci, dar zdraví a ochranu
pro * rodiny

9.00 HL Na poděkování za dožití životního jubilea s prosbou
o dar zdraví a požehnání do dalších let
18.00 SE

Za + rodiče Bačovy, 2 dcery, 2 syny a ochranu pro * rodinu

24. dubna: Středa
25.dubna:Čtvrtek 16.00 HL Za * a + farníky
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26. dubna: Pátek 17.30 DL Na úmysl dárce
27. dubna:
Sobota

17.30 HL Za + manžela, jeho bratry, duše v očistci, dar zdraví
a ochrany Panny Marie pro * rodinu

28.dubna: Neděle 9.00 HL Za + Antonína Boráně, dvoje rodiče, za dar zdraví
a pomoc pro * rodinu
2. neděle
velikonoční;
10.30 DL Za + Marii a Františka Ulrichovy, jejich rodiče,
Neděle Božího
sourozence, duše v očistci, dar zdraví a požehnání
milosrdenství
pro * rodinu
29.dubna:Pondělí 18.00 SE
Svátek sv.
Kateřiny Sienské,
p. a uč. církve

Za * a + farníky

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

VELIKONOČNÍ KVÍZ
Na začátku každé odpovědi je tučně vytištěno písmeno. Písmeno u odpovědi, kterou
považujete za správnou, napište dolů do tabulky pod kvízem k číslu otázky a vyjde vám
tajenka.
1. Ježíš přijel do Jeruzaléma:
C – na velbloudovi
P – na oslovi
D – na koni
2. Při Poslední večeři Ježíš učedníkům umyl:
R – nohy
B – vlasy
A – ruce
3. Zahrada, ve které se Ježíš krví potil, se nazývala:
E – Genezaretská
Á – Getsemanská
I – Gedeonská
4. Ježíše zradil Jidáš za:
T – 30 zlatých
U – 20 zlatých
Z – 30 stříbrných
5. Petr Ježíše třikrát zapřel. Uvědomil si to, když uslyšel:
O – zpívat slavíka
D – kokrhat kohouta
E – kukat kukačku
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6. Ježíš nesl kříž na horu:
N – Golgotu
V – Sinaj
J – Tábor
7. Žena, která Ježíšovi při nesení kříže utřela tvář, se jmenovala:
Z – Marie
H – Marta
Ý – Veronika
8. Pod křížem stáli:
U – Maria a apoštol Petr
H – Maria a apoštol Jan
A – Josef a Maria
9. Když Ježíš zemřel, stalo se toto:
R – setmělo se a chrámová opona se roztrhla v půlce
B – nastala velká povodeň
N – na nebi se objevila duha
10. O Ježíšově zmrtvýchvstání se jako první dověděli(y):
Á – apoštolové
D – vojáci
O – ženy
11. Když se zmrtvýchvstalý Ježíš poprvé ukázal apoštolům, chyběl mezi nimi
apoštol:
B – Tomáš
S – Jakub
Í – Petr
Tajenka:
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Mgr. Gabriela Pavelková

SKUPINY ÚKLIDU
kostelů újezdské farnosti v dubnu 2019
____________________________________________________
______

Dat. : Újezd :
Drnovice : Slopné :
____________________________________

6.4.:
13.4.:
20.4.:
27.4.:

5.
6.
7.
8.

3.
4.
5.
6.
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4.
5.
6.
7.

OSMISMĚRKA
„Opravdu dobrý člověk nikdy nezapomíná na přijatá…(viz osmisměrka).“
čínské přísloví

S

P

D

A

F

A

R

I

Ž

O

U

T

Á

K

E

B

V

Á

P

C

R

D

R

Č

N

R

N

L

L

E

I

A

I

A

E

A

Ý

B

A

Ž

K T

O

K

K

D

D

O

M

O

A

E

I

U

O

A

N

B

E

R

T

L

T

K

Á

B

Y

R

Ň

O

A

Y

O

R

E

L

R

A

Á

S

Í

R

G

O

R

I

L

A

K

O

K Ů

Ň

R

C

Í

J

A

Z

N

BOBR, ČÁP, DATEL, DIKOBRAZ, FENEK, GORILA, KROKODÝL,
KUKAČKA, KŮŇ, LAŇ, NOSOROŽEC, OREL, PÁV, PLAMEŇÁK,
RYBÁK, STRAKA, SURIKATA, TUKAN, TYGR, ZAJÍC, ŽIRAFA
Správné řešení z březnového farního měsíčníku: „…nás stojí.“
Mgr. Gabriela Pavelková
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