----------------------------------------------------------------------------------------------------------Ročník XIII.
KVĚTEN 2019
č. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Společný zpravodaj farností Újezd a Horní Lhota. Vydává farní úřad pro potřebu svých farníků

Korunovaná hvězdami
Ref.: Přijmi naši chválu, Paní divukrásná, Panno přesvatá,
celá sluncem oděná, korunu z hvězd máš a měsíc u nohou, jsi
jistý přístav náš, jsi spásy jitřenkou.
1. Úžasná je Tvá krása, ó Panno pokorná, odpovíš slovu
Páně: „Staň se vůle tvá“. Lůnem spásy se stáváš nám
z Evy zrozeným, jásot zní v nebesích nad Božím vtělením.
Přijmi naši chválu...
2. Místo své neopouštíš u nohou Synových, zkoušená bolestí,
chraň víru dětí svých. Z pramenů Boží spásy žíznivým
nabíráš, kříž, který objímáš, nám nebe otvírá
Přijmi naši chválu...
3. Jméno tvé jasně září nádherou nesmírnou, Královnou
andělů a jitřenkou tě zvou. Radostí Eva jásá, chválu vzdá
stvoření, v lásce Tvé odkrývá se příslib spasení.
Přijmi naši chválu...
4. Bůh tě vzal do své slávy, ozdobil korunou, krásu tvou
vyvýšil, jsi naší Královnou. Věrně nás doprovází srdce
Tvé mateřské, projdi s námi až k trůnu slávy nebeské.
Přijmi naši chválu...

Den matek letos připadá
na neděli 12. května 2019.
Všem maminkám a babičkám
děkujeme za jejich starost,
lásku a péči
a přejeme vše dobré.
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ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY
Úmysl všeobecný:. Bude vyhlášen později
Úmysl misijní: Církev v Africe – kvas jednoty. Za církev v Africe, aby se přičiněním
vlastních členů stala kvasem jednoty mezi národy a znamením naděje pro celý tento
světadíl.
Úmysl národní: Ať v našich rodinách i farnostech vládne atmosféra laskavosti a
vzájemného přijetí.
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 dubnu 2019 přijati:
Damián Máčalík

Dolní Lhota

V měsíci dubnu 2019 odešli na věčnost a byli pohřbeni:
3. dubna
Daniel Brunik
Dolní Lhota 59

78 let

4. dubna
Lidmila Pochylá
Slopné 97

74 let

3. dubna
Josef Machů
Újezd 261

80 let

11. dubna
Anna Kozubíková
Slopné 41

92 let

Odpočinutí věčné dej jim, Pane,
a světlo věčné ať jim svítí, ať odpočívají v pokoji.

o o o
Mariánské hudební pásmo
gregoriánského chorálu a polyfonie

Maria,
znamení na cestě
S Matkou Boží liturgickým rokem
Kněžská gregoriánská schola
Provodov – Malenisko,
kostel Panny Marie Sněžné
neděle 12. května 2019 v 15.30 hodin
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GODZONE
(periodické okénko pro mladé)

Akce na měsíc květen
1. květen
3. květen
4. květen
11. květen
17. květen
31. květen

Ministrantský den v Arcibiskupském kněžském semináři v Olomouci
Godzone konference
Večer chval Újezd (18.00)
Na jedno s animátory
Večer chval v Dolní Lhotě
Biblická konference: Církev, která činí učedníky

Co se stalo v dubnu?
Výroční mše na Ploštině
Jako
každoročně
se
konala
vzpomínková mše svatá na památku
obětí upálených na Ploštině dne
19. dubna 1945.
Tentokrát byla ve zrekonstruované
kapli Panny Marie, za hojné účasti
farníků, sloužena mše svatá v pátek
12. dubna o tzv. Bolestném pátku.

Arcidiecézní setkání v Přerově
Dne 13. dubna se uskutečnilo
v Přerově
arcidiecézní
setkání
mládeže. Abych řekla pravdu, tak
sem mi tam vůbec nechtělo a jak už
to tak bývá, tak se z toho stala jedna
z těch událostí, na které budu
vzpomínat asi celý život.
Už jsem na pár takových akcích
byla a za tu dobu jsem zjistila, že
vlastně vůbec nejde o to, jak nabitý
program si organizátoři přichystali,
nebo jak moc se na ni těším. Ze všeho nejvíc záleží na tom, s kým tam jsem a jak se
tam cítím. Už když jsem vystoupila z vlaku, čekalo na mě nespočet srdečných
úsměvů a to hlavně od organizátorů, kteří nám ochotně ukazovali směr cesty k hale,
kde se celá akce konala. Po celou dobu jsem měla pocit, že tam patřím a že všichni ti
kdo tam jsou, tak tam být i chtějí. Mohla bych vám vyprávět o tom, jak krásný a
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pestrý program plný workshopů a přednášek byl připraven a jak perfektně hrála
Arcischóla, ale to by nevystihovalo tu pravou podstatu. Nejvíce zde šlo o setkání,
a to se povedlo. Všude okolo byli lidé, kteří se setkali se svými přáteli; už dlouho
jsem neviděla tolik srdečných obětí. Dobrá nálada byla všude kolem nás.
Ze setkání jsem si odnesla domů hřejivý pocit v srdci a úsměv na rtech.
Každému bych přála několik takových radostných dnů, jako byl tento.
Lucie Machů
V sobotu 13. dubna se mladí z naší arcidiecéze setkali v Přerově. Heslem tohoto
setkání bylo "Jsem služebnice Páně, ať se mi stane podle Tvého slova”.
Na programu byly katecheze, zajímavé workshopy, přednášky a samozřejmě i mše
svatá s biskupy. O páteční předprogram se postaral klobucký Projekt ON, který měl
nachystaný krásný večer chval i aktivity na zamyšlení.
Blanka Máčalová
(Pozn. Zveřejněná fotka ze setkání, na které jsou i mladí naší farnosti, s názvem Naděje církve
se dostala na titulní stránku Katolického týdeníku č. 16, viz www.katyd.cz.)

Svatí z kalendáře
Sv. Matěj
Svátek:

14. května

Postavení: apoštol
Úmrtí:

1. století

stavebních řemeslníků, řezníků,
cukrářů, kovářů, krejčích, mládeže
zejména v souvislosti začátku
školního roku; vzýván je proti
manželské neplodnosti, při černém
kašli a neštovicích
Atributy: sekera, kniha a svitek, kopí, kamení

PPatron:

Životopis
Pocházel prý ze zbožné bohaté rodiny v Betlémě a toužil po příchodu Mesiáše.
Dostal se mezi jeho 72 učedníků a chodil za ním od křtu u Jordánu.
Po nanebevstoupení Pána Ježíše se učedníci sešli s jeho Matkou i dalšími ženami
ke společné modlitbě. Bylo pohromadě asi 120 lidí a Petr se ujal slova a připomenul,
že se muselo splnit slovo Písma, kde Duch svatý už ústy Davidovými mluvil
o Jidáši, a zopakoval, co se s ním stalo. Pak uvedl z Písma důvod, proč k nim mluví:
„Jeho pověření ať převezme jiný.“(Ž 109,8) Protože v posvátné dvanáctce apoštolů,
která se symbolicky vázala i k 12ti kmenům Izraele, byla mezera po Jidášově
zrádném odchodu, navrhl Petr volbu náhradníka z těch, kteří s Ježíšem chodili
od jeho křtu až po nanebevstoupení. Vybrali dva, Josefa zv. Barsabás a Matěje.
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Pak se modlili: „Ty, Pane, znáš srdce všech lidí; ukaž, koho z těch dvou sis vyvolil,
aby převzal místo v této apoštolské službě, kterou Jidáš opustil a odešel tam, kam
patří.“ Potom jim dali losy a los padl na Matěje; tak byl připojen k jedenácti
apoštolům.(Sk1,24-26)
Po seslání Ducha svatého odešel hlásat evangelium a svědčit o Kristově
vzkříšení. Své působení začal v Palestině a po jeho odchodu z této oblasti nemáme
o něm další doložené zprávy a musíme se spokojit s tradicí předávanou ústně. Přes
Malou Asii vedla jeho apoštolská cesta až prý mezi lidožrouty. Působil v Severní
Africe v Núbii a v Etiopii (Habeši). Podle sv. Jeronýma tam skončil svůj život.
Místo dnes není zaručené.
Vraťme se však ještě k jeho životu. Traduje se jako jeho heslo tento příkaz:
„Podrobuj tělo umrtvováním, aby se Duch stal podobný Ukřižovanému.“
Klement Alexandrijský, teolog a církevní spisovatel z 2. - 3. století, uvádí
ve svém díle Stromata tyto tři Matějovy výroky:
„Obdivuj časné věci tak, abys v nich objevil Boží velikost.“
„Duši vychováváme ve víře a v poznání tím, že bojujeme proti tělu, tvrdě s ním
zacházíme a nedovolujeme mu žádný hříšný požitek.“
„Když hřeší soused vyvoleného, tehdy mívá hřích i vyvolený. Neboť kdyby se
choval, jak učí Slovo, i jeho soused by se styděl hříšně žít!“
Matěj nás v těchto větách učí vidět všude stopy Boží a obdivovat Boží velikost.
Poukazuje na smysl křesťanské askeze být schopni se ovládat, mít sílu proti hříšným
požitkům. A za třetí poukazuje na naši spoluzodpovědnost za druhé, nechováme-li
se podle nauky evangelia. Stále se dokola poukazuje na život prvních křesťanů,
jak ovlivňovali své vrstevníky, a my menší možnosti nemáme. Rozdíl a problém je
v tom, že nám nevěřící nezávidí šťastný život, plný hýřivé lásky k druhým, protože
touto láskou nežijeme. Naopak, vidí chování křesťanů, které je proti pravidlům
evangelia, a aniž ho znají, řeknou: „Jako oni žít nechceme!“ Se sv. Matějem se tedy
pusťme do své obnovy.
Ježíš řekl apoštolům: „Vy mi budete svědky!“ (Sk 1,8; Lk 24,48) A Matěj věrně
plnil tento závazek, který s vyvolením přijal.
Apoštolové jsou přímými svědky Kristova zmrtvýchvstání, ale příkaz vydávat
svědectví o Kristu neplatí jen apoštolům, nýbrž i nám. Vždyť i my jsme skrze svatý
křest vyvoleni a povoláni za jeho svědky a máme účast na jeho životě..
Podle tradice Matěj zemřel mučednickou smrtí, k níž bylo použito sekery. Někde
se také mluví o předchozím kamenování.
Biskup Agricius na počátku 4. století přinesl jeho ostatky do Trevíru jako dar
císařovny Heleny. Na začátku druhého tisíciletí byly vyzvednuty. Lebka se dostala
do relikviáře podoby busty do chrámu S. Maria Maggiore v Římě. Další relikviář je
snad z té doby v Padově, kde je pohřben i sv. Lukáš a původní zdobená schránka
zůstala s ostatními ostatky v kostele sv. Matěje v Trevíru.
PŘEDSEVZETÍ
Pokud mne něco neoslovilo výrazněji, stanovím si způsob, který mně napomůže učit
se ovládat v duchu evangelia, abych vydával věrohodnější svědectví křesťanského
života.
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MODLITBA
Bože, Ty znáš srdce všech, Tys přidružil svatého Matěje ke sboru apoštolů a také
nás volá Tvá láska, abychom šli cestou, kterou jsi pro nás připravil; prosíme Tě:
provázej nás na jeho přímluvu svou milostí, ať dojdeme do společenství Tvých
vyvolených v nebi. 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
Nejde o naši dokonalost, ale ochotu být k dispozici
Ježíš pokračoval v cestě do Jeruzaléma. Poslal napřed dva ze svých učedníků
a řekl jim: "Přiveďte mi oslátko." Přivedli tedy oslátko k Ježíšovi, přehodili přes ně
své pláště a on se na ně posadil. ... (srov. Lk 19, 30-35)
Římané, pod jejichž nadvládou žil Ježíš a jeho učedníci, vyhrazovali triumfální
průvody císařovi nebo vítěznému vojevůdci. Vítěz přijížděl na koni nebo na voze
taženém koňmi. Jeho průvod byl slavnostní, lidé mu provolávali slávu. Mnohdy tak
byli uctíváni po celý život.
Ve světle těchto zvyklostí musel vypadat Ježíšův vjezd do Jeruzaléma velmi
podivně. Přijížděl na oslátku, slávu mu provolával zástup (či jen skupina?) jeho
učedníků. Za pár dnů se pak volání „sláva“ změnilo na volání „ukřižuj“. Skromný
král. Podivný král.
Ježíš je „podivný“ král. Je jiný. Nejde mu o jeho slávu, ale přichází jako poslaný
Bohem. V tom je jeho sláva. Ani náš úspěch a sláva nespočívají v tom, že se
budeme pohybovat v záři reflektorů, ale že budeme naplňovat naše osobní Boží
poslání tam, kde žijeme. I když třeba můžeme někdy působit jako oslové. Matka
Tereza řekla: „Ježíš vás nepovolal, abyste se stali úspěšnými, ale abyste byli
k dispozici Bohu. V tom bude spočívat váš úspěch.“

Citát měsíce
Když se nebudeme brát příliš vážně, život bude o mnoho krásnější.
bl. Jan XXIII

Objevy sociálních sítí
Schóly
Přehled schól a křesťanských skupin. Noty, inspirace, rady, soutěže, akce. To vše
najdete na stránce scholy.cz. Můžete zde udělat profil své schóly, přidávat fotky,
zapisovat písničky k jednotlivým dnům. Získáš informace o akcích a soutěžích,
které můžeš se schólou navštívit. Webová stránka: www.scholy.cz

Ministranti olomoucké arcidiecéze
Podklady pro ministrantské schůzky, přehledy akcí pro ministranty, ministrantské
setkání, fotky, materiály, sportovní turnaje a modlitby.
Webová stránka: www.ministranti.info
Připravili Animátoři farností Újezd a Horní Lhota (Animix)
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K zamyšlení

Pohlazení, dotek
Pohlazení, dotek nás provází celý život. Někteří lidé jej vyhledávají s vědomím,
že to obohacuje jejich život, nebo si na jeho základě vytvářejí první dojem o druhé
osobě podáním ruky, což je forma nejběžnějšího společensky přijatelného doteku.
Ti, které spojuje láska, komunikují dotekem ve velké míře. Jiní lidé se doteku
vehementně vyhýbají a jejich život je na pohlazení skoupý. I oni mají k takovému
postoji své důvody. Jedním může být fakt, že dotek je v naší společnosti, i když
nesprávně, spojován s erotikou. Ale ve světě doteků je nutno rozlišovat: dotek
laskavý, přátelský, dotek matky hýčkající své dítě, dotek lhostejný nebo v omylu.
Schopnost vnímat dotek je prvním smyslem, který nám pomáhá ke komunikaci
s okolním světem. V raném dětství je dokonce životně důležitý.
Dovolte mi uvést zkušenost z jednoho nemocničního pokoje plného osiřelých
nemluvňat. V dlouhé řadě postýlek churavěla a některá umírala. Kromě dítěte
na poslední postýlce. Tomu se dařilo dobře. Lékaři byli zmateni. Všem dětem byla
poskytována stejná péče. Plynuly měsíce, děti se střídaly. Přesto však prospívala jen
nemluvňata na poslední postýlce. Lékař se rozhodl vyřešit záhadu. Ukryl se na noc
v pokoji a pozoroval dění. Přišla uklízečka, vkleče drhla podlahu od jedné postýlky
ke druhé. Když skončila u poslední, narovnala se, zvedla dítě z postýlky, mazlila se
s ním, povídala mu něco, broukala. To se opakovalo každý večer. Tajemství bylo
odhaleno: dítě prospívalo dobře, protože se ho někdo laskavě dotýkal.
Dotek je komunikace beze slov. Známe dobře terapeutický dotek – masáž – od
řeckého masso, tzn. hnětu, mačkám. Zkusme takto doslova „hníst, mačkat“ duši
druhého. Moc to potřebuje.
Podle arciopata břevnovského kláštera Prokopa Siostrzonka
připravil Mgr. Václav Ulrich

Každá matka zanechává stopu v životě svých dětí
Matka nastavuje naše první vzorce chování
Pohled matky je pro nás prvním otiskem vztahu. Prvotní zrcadlení, kterého se
nám dostalo, nám zůstává na celý život. To matka nastavuje naše první vzorce
chování. Pokud jsme neměli nikoho, kdo by zaujal
místo matky, jsme „nezrcadlení“ a neukotvení,
často se necítíme doma ve svém těle. Vzdálenost,
na kterou dovede prý dítě zaostřit v nejranějším
věku, odpovídá přesně vzdálenosti mezi matčiným
prsem a jejíma očima.
Určitě už jste viděli, s jak naprostou blažeností
na sebe matka s dítětem vzájemně upírají oči
při kojení. Působí to téměř mysticky. Ve skutečnosti tento pohled hledáme po celý
zbytek života; toužíme najít někoho, kdo by s námi zažíval blaženost. Je to pohled
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nekonečné lásky, která nás nikdy nepřestane naplňovat. A kdykoliv nám někdo
požehná očima, vždycky nás to rozechvěje. Dar byl již darován oním pohledem
lásky – kéž bychom mu jen byli s to věřit a uchovat jej.
Citová zranění způsobená v dětství
na nás v dospělosti zanechávají mnohé
následky.
Citová zranění způsobená v dětství
na nás v dospělosti zanechávají mnohé
následky. Události, které nás zranily,
zanechávají na našem životě stopy,
ať už si to uvědomujeme nebo ne.
Každé dítě například potřebuje
pozornost, aby se cítilo milované.
Ale já neměla nikoho, kdo by mě
ocenil, nikdo mi neříkal, jak mě má rád, což byl jeden z důvodů mého trápení
v dětství. Byla to obrovská prázdnota. Citová zranění, která jsem prožila jako dítě,
způsobila, že jsem se sama neměla ráda, a to do té míry, že jsem nebyla schopná
uvěřit, že by někdo mohl mít rád mě.
Ale díky modlitbě za uzdravení, díky setkání s Ježíšem a naplnění Duchem
Svatým jsem mohla tuto vnitřní černotu vymýtit a dovolit Ježíši, aby mne prostoupil
svým světlem a uzdravil mě. Mohla jsem pak prožít, jak pokoj a jemnost proniká
mou bytostí. Každý den děkuji Bohu, že je pro mě vždy přítomný
a vždycky byl, i když jsem si myslela, že jsem byla ponechána sobě samé.
Duch Svatý nás chce uzdravovat všechny, abychom byli osvobozeni od všech
zranění v naší minulosti. Musíme o to jen požádat. Každou vzpomínku, která se
skrývá v naší emoční paměti, můžeme podřídit Ježíšově lásce, moci a vládě.
Pán totiž dokáže „recyklovat i náš odpad“.
Zpracováno podle z knih: Richard Rohr: Na prahu proměny,
Pauline Edwards: Malá cesta uzdravení

INZERÁT: Hledá se ideální matka!
Pro novorozence
Požadavky: Pohodový, uvolněný, laskavý typ pro
péči o novorozence. Měla by mít zálibu v houpání,
mazlení, schopná držet dítě trpělivě a bez ošívání
během dvacetiminutového kojení každé tři či čtyři
hodiny. Měla by mít lehký spánek a vstávat brzy.
Vysokoškolský diplom není nutný. Práce na směny,
sedm dní v týdnu. Žádná dovolená, pokud
si neobstará vlastní matku jako dočasné zastoupení.
S kariérním postupem nelze počítat.
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Pro osmnáctiměsíční batole
Požadavky: Atletka v nejlepší formě, aby zvládla ochránit neúnavné batole.
Potřebuje rychlé reflexy, neutuchající energii, nekonečnou trpělivost.
Mimosmyslové vnímání vítáno. Znalost první pomoci je klíčová. Schopnost řídit
auto, vařit, telefonovat a pracovat bez ohledu na neustálé vyrušování. Pracovní doba
15 hodin. Bez přestávek na kávu či oběd – s výjimkou chvil, kdy dítě usne. Vhodné
pro dětské zdravotní sestry se zkušenostmi z olympiády.
Pro tříleté dítě
Volné místo: Odbornice na vzdělávání nejmenších dětí,
schopná
zajistit
stimulující
laskavé,
tvůrčí,
individualizované učební prostředí pro předškoláka.
Vyžadují se zkušenosti z umělecké oblasti, s hudbou
a trávením volného času a znalost jednoho cizího jazyka.
Výhodou je absolvování kurzů z lingvistiky,
psychologie a pedagogiky Montessori. Dvě hodiny
volna po pět dnů v týdnu, za předpokladu, že funguje
školka a dítě je zdravé.
Pro šesti až dvanáctileté
Dobrá příležitost: Hledá se odbornice na volný čas,
táboření, indiánská umění, sporty všeho druhu. Schopná
fungovat jako rozhodčí. Musí být ochotna fungovat jako
matka pečující o doupě, matka pečující o dětský pokoj,
matka pečující o celý blok. Umění pěstovat vztahy s veřejností je podmínkou. Musí
být schopna vyjednávat s učiteli, představiteli sdružení rodičů a přátel školy
a ostatními rodiči. Vyžadovány jsou znalosti ze sexuální výchovy, fyziky
a matematiky. Nesmí jí vadit bláto, sbírky hmyzu, domácí zvířata a děti
ze sousedství.
Pro třinácti a čtrnáctileté
Volné místo: Pro specialistku v oboru psychologie dospívajících, se zkušeností
s vařením pro velké množství lidí. Hlavním požadavkem je tolerance. Výhodou je
mírná porucha sluchu; jinak si musí obstarat vlastní špunty do uší. Musí být naprosto
vyrovnaná. Měla by vycítit, kdy je její přítomnost dítěti nepříjemná, a kdy by tudíž
měla zmizet. Naléhavě hledáme: Pracovnice v oboru financí, schopná zajistit peníze,
ošacení, hudbu a dopravní prostředek pro vysokoškolského studenta. Udílení rad
není nutné. Místo je na dobu neurčitou. Dostatek volného času, v němž se může
věnovat jiné produktivní činnosti.
Jak tomu často bývá u podobných inzerátů hledajících pracovní sílu, některé věci
nebyly v popisu práce uvedeny: Matka, která má více než jedno dítě, musí mnohdy
zastávat dvě či více z uvedených zaměstnání současně. Matky, které svou práci
zastávají nejlépe, se nakonec o práci připraví natrvalo. Odměny jsou ale větší, než si
kdo dokáže představit.
Zpracováno podle knihy Sharon Jaynesové: Být dobrou mámou
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MYŠLENKY NA MĚSÍC DUBEN

TIMOTHY DOLAN
KNĚŽÍ PRO TŘETÍ TISÍCILETÍ
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KARTUZIÁNSKÉ NAKLADATELSTVÍ 2016
Základem svatosti je hluboký, osobní, důvěrný vztah s Ježíšem Kristem.
Dokonalý je ten, kdo dokonale dělá každodenní práci.
Člověk je stvořen, abych chválil Boha, vzdával mu úctu a sloužil mu, a takto
spasil svou duši. Ostatní věci na světě jsou stvořeny pro člověka, aby mu
pomáhaly k dosažení cíle, pro který je stvořen.
Nikdy nám nesmí scházet ani moudrost, ani láska. Moudrost má oči, láska má
nohy.
Ježíš má nyní mnoho milovníků svého nebeského království, ale málo těch,
kdo nesou jeho kříž. Mnozí jej následují až po lámání chleba, ale málokteří
až k pití z kalicha utrpení. Mnozí velebí jeho zázraky, málokteří jdou s ním
křížovou cestu.
Když zapomeneme, že potřebujeme pokání, sebezapření a oběť, zapomeneme
na skutečnost vlastní hříšnosti. Když zapomeneme, že jsme hříšníci,
zapomeneme, že potřebujeme Krista. A když zapomeneme, že potřebujeme
Krista, ztratili jsme všechno.
Chudoba člověka se posuzuje podle dispozice srdce, ne podle počtu truhlic.
Odpírání si dovolených příjemností nás učí odepřít si i ty nedovolené. Umím-li
například zkrotit svou chuť na zmrzlinu, pak možná dokážu zkrotit i jazyk,
až budu chtít říct něco nemilého.
Nemůžeme polevit v bdělosti a sebekázni. Když si pomyslíme, že jsme silní
a máme svou hříšnou přirozenost pod kontrolou, v ten okamžik si koledujeme
o pád.
Čím více toho máme, čím lépe je náš život zajištěný, uvelebený v pohodlí
a příjemnostech, tím méně spoléháme na Boha, že nám dá to, co skutečně
potřebujeme.
Křesťanství člověku ze života těžkosti neodstraní, ale prostě dá člověku důvod
k tomu, aby je snášel.
Protože milost zdokonaluje naši přirozenost, Hospodin může pracovat jenom
s tím, co mu předložíme.
Svatost stojí na každodenní modlitbě. Živit ji a rozvíjet ji je náš celoživotní
úkol.
Tři zásady pro účinnou modlitbu jsou trpělivost, neodbytnost a vytrvalost.
Dávejme si proto pozor na pokušení být netrpěliví a nechat se odradit, když je
naše modlitba frustrující a vyprahlá.
Nenechte se rozrušit svými nedokonalostmi, vždy statečně povstávejte z pádů.
Kristův kříž je největším příkladem a inspirací trpělivosti.
Nemějte starost o to, co máte, ale o to, kým jste.
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18. Uvědom si, kolik ti Bůh dál, vezmi si z toho, co potřebuješ; to, co zbude,
potřebují druzí.
19. Duše bez pravidelné modlitby je duše bez domova.
20. Radost je nejspolehlivějším znamením Boží přítomnosti.
21. Nadpřirozený život darovaný ve křtu je nutno rozvíjet, je třeba o něj pečovat.
K tomu slouží modlitba, úsilí o ctnostný život a svátosti.
22. Poznávací znamení katolíka je jeho ochota hledat božství v nemluvněti
v jeslích a vidět Krista v podobě chleba a vína na oltáři.
23. Náš Pán nepřichází z nebe každý den jen proto, aby zůstal ve zlatém ciboriu.
Přichází, aby našel jiné nebe, nebe našeho srdce.
24. Pán po nás nechce, abychom byli úspěšní, ale žádá, abychom byli věrní.
25. Každá matka projevuje lásku k dítěti třemi způsoby: krmí je, čistí je
a napravuje. Podobně i Matce Církvi udělil vzkříšený Spasitel mandát, aby své
syny a dcery ve křtu očišťovala, v Eucharistii sytila a v pokání napravovala.
26. Pokorné uznání naší vlastní hříšnosti a přijetí Božího milosrdenství je
začátkem růstu ke svatosti.
27. Nic před zpovědníkem neskrývej. Nemocný člověk může být vyléčen pouze
tehdy, když ukáže své rány.
28. Modlitba musí být věčná, ustavičná. Stejně jako nemůžete své tělo zásobit
jídlem, třeba v pondělí se hodně najíst, abyste po zbytek týdne jíst nemuseli,
tak je to i s modlitbou.
29. Naším cílem je Kristu Ježíš a jeho Církev – všechno ostatní je druhořadé.
30. Není lepšího způsobu, jak získat milosti od Boha, než když si je žádáme skrze
Marii, protože jí její božský Syn nedokáže nic odmítnout.
31. Maria nás učí, že není tak důležité, co se nám stane, ale v čí blízkosti se nám to
stane. Podstatné je, že u jeslí i u kříže směla být v blízkosti Ježíšovi. To je
věrnost.

Z kroniky farnosti Újezd u Valašských Klobouk
2003 – 2011
Filiální kostel sv. Anežky České v Drnovicích
2003
Kostel
stojí
při
silnici
téměř
na rozhraní katastrů obcí Drnovice
a Vysoké Pole.
Touha mít svůj vlastní kostel držela
farníky z Drnovic už delší dobu. I když
myšlenka na stavbu kostela se
za socialismu zdála být velmi bláhová,
nevzdávali se jí. V té době bylo
povoleno stavit jedině obřadní síně
a projekt musel být proto nazván jako
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smuteční síň v Drnovicích s vědomím farníků, že půjde o kostel.
Vzápětí však přišel podzim 1989, sametová revoluce, převrat a všechno bylo jinak.
Budování kostelů přestaly být kladeny překážky, a tak stavba byla zahájena v květnu
1990. Už koncem roku byla z největší části hotova. K jejímu dokončení došlo v roce
1991 a téhož roku 21. července byl kostel vysvěcen Mons. Janem Graubnerem.
Většina prací se prováděla brigádnicky.
Kostel je postaven z cihel podle projektu německého architekta Jana Preislera.
Vnitřní úpravy navrhl akademický malíř a grafik František Peňáz z Hřivínova
Újezdu. Výmalbu provedl Petr Káňa z Návojné.
Jednolodní objekt s obdélníkovým půdorysem 20 x 10 m
dosahuje výšky 8 m. V průčelí je po levé straně postavena
věž, v jejíž horní otevřené části jsou zavěšeny 2 zvony;
ve spodní části je výklenek s mozaikou Panny Marie. Pod ní
je pamětní deska z černého mramoru, v níž je vytesáno
poděkování duchovním otcům, kteří se zasloužili
o zbudování kostela: o. Studenému, o. Můčkovi –
a architektu Preislerovi.
Po pravé straně presbytáře je přistavena sakristie se
samostatným vchodem a jedním pravoúhlým oknem.
Ostatní okna po obvodu bočních stěn mají tvar
nepravidelných čtyřúhelníků; v presbytáři je velké
kruhovité okno vyplněné žlutým sklem.
Střecha kostela je sedlová, pokrytá plechem. 6 ks elektrických kamen zajišťuje
vyhřívání kostela. Poplašné zařízení bylo namontováno v roce 1997.
Do kostela se vchází po širokých betonových schodech. Kolem kostela se
rozprostírá hřbitov, na kterém se pohřbívá už od roku 1991. Zcela dokončen byl
postavením centrálního kříže a požehnán 2. listopadu 1996.
Náklady vynaložené farním úřadem v Újezdě na stavbu kostela se pohybovaly okolo
jednoho milionu Kč, Zemědělské družstvo Ploština přispělo částkou 200 000,- Kč
a obec Drnovice darovala na pořízení elektrodigitálních varhan 100 000,- Kč, dále
pořídila lavice na kůr, židle, bojler na teplou vodu v sakristii, provedla venkovní
chodníky, odpady dešťové vody, parkoviště a osvětlení před kostelem, vodovod
na hřbitově a zděné oplocení.

Centrální kříž na hřbitově
Je z roku 1996 a má tvar hranolového sloupu postaveného
z kamenů. V horní části je vyhloubena nika, do níž je vsazen kříž
z bílého mramoru s hlavou Krista, pod ním je reliéf
P. Marie a Ježíška. Ve spodní části vpravo je výstupek pro
květiny. Celá stavba, vysoká cca 3 m, je ukončena stříškou
pokrytou eternitem.
2006
Obec Drnovice věnovala 270 000,- Kč na úpravu hřbitova
a nové schodiště pod kostelem.
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II. vatikánský koncil (1962–1965)
Úcta ke svobodě člověka a k jeho důstojnosti
V minulosti se církvi často vyčítalo, někdy to nebylo bezdůvodné, že dostatečně
nerespektuje svobodu člověka. S vědomím, že se tento problém stává prvořadým
v moderní společnosti i v samotné církvi – v jejím vnitřním i vnějším fungování-,
rozhodli se koncilní otcové pojednat o něm zpříma.
To podstatné z úvah koncilních otců na toto téma najdeme v prohlášení
o náboženské svobodě Dignitas humanae (O důstojnosti člověka). Tento text byl
přijat velkou většinou (2308 hlasů pro, 70 proti) v prosinci 1965.
Co je to svoboda?
Svoboda, upřesňují na začátku koncilní otcové, není prostě možnost dělat cokoli,
jakkoli a kdekoli. Není to rozmar. Jednat svobodně znamená rozhodovat se
co nejlépe, abychom svůj život vedli co možná nejuspokojivěji ve vztahu
k hodnotám, které pokládáme za podstatné. Jinak řečeno, skutečná svoboda existuje,
mohou-li se lidé účinně rozhodovat ve věcech týkajících se jejich osobního
a společenského života podle svého přání, ale až po zralé úvaze, a tedy s osvíceným
svědomím. Poté, co si svůj skutek rozvážili, mají uznat plnou odpovědnost
a přijmout důsledky. Tato svoboda je podstatná a má být přiznána každému: jde
o důstojnost člověka.
Právo na náboženskou svobodu
Odsuzujíce to, co se v minulosti příliš často dělalo, když se církev snažila
zvnějšku vnucovat svou pravdu, potvrzují koncilní otcové, že „lidská osoba má
právo na náboženskou svobodu“ a že na nikoho nemůže být vykonáván žádný vnější
nátlak, protože „nikdo ani nesmí být donucován jednat v oblasti náboženství proti
svému svědomí, ani mu nesmí být zabraňováno jednat podle svého svědomí“.
Bůh Ježíš Kristus se nám nabízí a chce, abychom si ho zvolili vírou a láskou.
Nevnucuje se, má příliš v úctě lidskou svobodu. Chápe, že má před sebou dospělé
lidi, a ne adepty postrádající osobnost, kteří by si ho vyvolili pod nátlakem nebo ze
strachu.
Náležet ke společenství učedníků Ježíše Krista znamená osobně a svobodně
odpovědět na osobní výzvu a jednat ze svobodného přesvědčení: nikdo nemůže být
nucen, aby věřil v Boha, aby vstoupil do církve a setrval v ní. Nikdo nemůže být do
církve násilím naverbován. A naopak, nikomu nemůže být nijak bráněno, aby jednal
podle svého náboženského přesvědčení a aby své náboženství, jestliže si to přeje,
praktikoval.
Koncilní otcové, aby se vyhnuli jakékoli dvojznačnosti, jasně upřesňují, že
potvrzujíce nezadatelné právo na náboženskou svobodu, chtějí zároveň respektovat
všechny lidi a být zcela věrni pravdě evangelia: „Zásada náboženské svobody je
ve shodě s důstojností člověka a s Božím zjevením“. To ostatně neznamená, jak by si
někteří mohli myslet, že se církev vzdává své vlastní identity. Bez sebemenší
dvojznačnosti či omezujících ústupků hodlá předkládat pravdy víry, které jsou pro ni
podstatné. Koncil prostě zdůraznil sílu zjevení Ježíše Krista, které má mít tu moc, že
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– budou-li křesťané přinášet dostatečné svědectví – se prosadí samo, aniž bude
znásilňovat svědomí.
Úcta k lidské osobě
Péče o úctu k lidské osobě se zdá být prvořadá. V očích koncilních otců je
to něco absolutního, něco z čeho se neslevuje: „Všechno, co je přímo proti životu,
jako vraždy všeho druhu, genocidy, potraty, euthanasie i dobrovolná sebevražda;
cokoli porušuje nedotknutelnost lidské osoby, jako mrzačení, tělesné nebo duševní
mučení, pokusy o psychické násilí; co uráží lidskou důstojnost, jako nelidské životní
podmínky, svévolné věznění, deportace, otroctví, prostituce, obchod se ženami
a s mladistvými; a také hanebné podmínky práce, když je s dělníky zacházeno jako
s pouhými výrobními prostředky, a ne jako se svobodnými a odpovědnými osobami:
všechny tyto věci a jim podobné jsou opravdu ostudné; vnášejí nákazu do lidské
civilizace a poskvrňují více ty, kteří je dělají, než ty, kteří trpí bezpráví, a velice
zneuctívají Stvořitele“ (Gaudium et spes, 27).
To se projevuje také v odmítání rasismu: „Nemůžeme se však obracet v modlitbě
k Bohu, Otci všech, jestliže odmítáme chovat se bratrsky k některým lidem,
stvořeným podle Božího obrazu… Církev tedy zavrhuje jako cizí Kristovu smýšlení
jakoukoli diskriminaci nebo jakékoli utiskování lidí pro jejich rasu nebo barvu pleti,
sociální postavení nebo náboženství“ (Nostra aetate, 5).
A konečně, „Aby se učinilo zadost požadavkům práva a spravedlnosti, je třeba
všemi silami se přičinit – ovšem při zachování jak práv jednotlivých osob, tak
osobitosti toho kterého národa -, aby se co nejrychleji odstranily obrovské
hospodářské nerovnosti nyní existující, často ještě rostoucí a spojené s individuální i
společenskou diskriminací“ (Gaudium et spes, 66).
Pokračování příště
Podle knihy Učení II. vatikánského koncilu připravil Vojtěch Chupík

Ekonomická pohádka: O nenažraných prelátech
Slovo „restituce“ znamená
„navrácení
do
původního
stavu“. Kdo sledoval jednání
o zdanění finančních náhrad
církvím, ten musel mít pocit
dokonalého navrácení naší
země
a
Sněmovny
do
původního stavu před rokem
1989. Smutnější než celkový
výsledek hlasování je však
neustálé
opakování
stále
stejných chyb, omylů a lží.
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Lidský mozek se není schopen zabývat příliš vysokými ciframi.
Ne nadarmo napsal nositel Nobelovy ceny za fyziku Richard Feynman,
že zatímco dříve se veliká čísla nazývala astronomická, v době nepředstavitelných
státních dluhů bychom je měli nazývat čísly ekonomickými. Když řekneme,
že v roce 2017 dostaly všechny církve působící na území České republiky
dohromady 5,5 miliard korun ze státního rozpočtu, nepředstaví si člověk uvyklý
hospodaření s patnácti tisíci měsíčně takřka nic. Když stejnou částku srovnáme třeba
s ročními příjmy České televize (ČT) z koncesionářských poplatků (5,6 miliard
korun), už se má naše představivost čeho chytit. Srovnání s veřejnoprávní televizí je
ostatně v mnohém praktické. Hlavní zpravodajskou relaci ČT sleduje denně
průměrně 683 tisíc diváků starších 15 let. K římskokatolické církvi se při posledním
sčítání lidu hlásilo 1,2 milionů obyvatel. Průměrné mzdové náklady v katolické
církvi jsou zhruba poloviční oproti nákladům na pracovníka ČT. Vysokoškolsky
vzdělaný farář působící v menší obci dostává měsíční mzdu zhruba 18.000 Kč, tedy
něco jako dnes už příslovečná prodavačka; měsíční příjem arcibiskupa je přibližně
osmkrát nižší než příjem ostatních držitelů klíčů k českým korunovačním klenotům.
Z pohádek o nenažraných prelátech okrádajících ubohý lid dnes patří
k nejoblíbenějším ta „O zlé Církvi, která neplatí daně“.
Vyjdeme-li z výročních zpráv osmi českých a moravských diecézí, pak „daně
neplatící církev“ odvedla v roce 2017 na daních asi 124 milionů korun.
Jen na samotné dani z příjmu přitom poslala do státní kasy zhruba osmkrát více než
český Google. Dalších nejméně 380 milionů pak zaplatila na sociálních
a zdravotních odvodech, neboť patří (například spolu s firmou Siemens) k největším
zaměstnavatelům v České republice. Průměrně tak katolická církev vrátí do státní
kasy ročně asi 500 milionů korun, tedy plnou čtvrtinu částky, kterou dostává v rámci
splátky náhrad a státního příspěvku. Opět pro srovnání: příspěvky ze státního
rozpočtu uhrazené čtyřem politickým stranám a hnutím, které hlasovaly pro zdanění
finančních náhrad (ANO 2011, KSČM, ČSSD a SPD), činily v roce 2017 celkem
312 milionů korun.
Co však oni nenažraní preláti pro českou ekonomiku dělají?
Mimo jiné provozují téměř stovku škol po celé republice. Tři z devatenácti
církevních gymnázií se umístila v první desítce nejlepších českých škol podle
srovnání dle výsledků státní maturitní zkoušky, v pěti krajích patří církevní
gymnázia do trojice nejlepších. Ta samá nenažraná církev poskytuje v rámci
provozu Charity České republiky své služby 144 000 „klientů“. Ve zdravotnických
zařízeních, hospicích a domovech pro seniory pečuje o ty, kdo už dávno nejsou
cílovou skupinou ani marketérů, ani politiků. Církev totiž plnila úlohu sociálního
státu mnohem dříve (a mnohem lépe) než jej socialisté vymysleli.
Druhá oblíbená pohádka používaná ke strašení zlolajnými církevníky
se jmenuje „Kterak Církev k majetku přišla“.
V obecném povědomí (de)formovaném čtyřiceti lety komunismu si církev
majetek buď „nakradla od chudých rolníků,“ nebo alespoň „získala kupčením
s odpustky“. O poznání nudnější realitu však zrcadlí vůbec první známá dochovaná
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česká věta zapsaná ve 13. století na zakládající listině litoměřické kapituly: „Pavel
dal jest Ploskovicích zemu, Vlach dal jest Dolas zemu bogu i svatému Ščepánu se
dvěma dušníkoma, Bogučejú Sedlatú.“ Církev na našem území od samého počátku
získávala majetek především z darů věřících, což je ostatně praxe přežívající
do současnosti. Lze samozřejmě zpochybňovat vlastnické právo poukazováním
na temnou minulost, a to i využitím zkreslených historických nepravd ve stylu
„upálili jste nám Husa, vezmeme vám les“. Tato metoda je ovšem stejně nesmyslná,
jako kdyby byla výše koncesionářských poplatků v roce 2019 posuzována činností
ČT během normalizace.
Církevní restituce, jakkoli nutně kompromisní a nedokonalé, mají jednu
podstatnou výhodu: poslední státní příspěvek dostanou církve vyplacený
do roku 2030 a poslední splátka za nevrácený majetek bude uhrazena do roku
2042.
Poté už budou české církve hospodařit jen samy za sebe. Nevěřící či ateista proto
nebude muset platit podprůměrnou mzdu venkovskému kaplanovi, ale bude moci
dále posílat své dítě na církevní gymnázium, stonat v církevní nemocnici a – bude-li
mít alespoň trochu štěstí – důstojně zemřít v církevním domově pro seniory. Místo
zlých nenažraných prelátů tak bude moci dále financovat pouze veřejnoprávní
televizi, divadelní představení a vrcholové sportovce šířící slávu České republiky na
kolbištích celého světa.
Řada poslanců zjevně hlasovala pro komunistický návrh s jakýmsi
lehkomyslným spoléháním se na už osvědčený Ústavní soud, který prý
protizákonný zákon stejně zruší. Neuvědomují si však, že boj proti církvím není
bojem proti oněm barvotiskovým prelátům ve vyšívaných ornátech a zlatých
kočárech. Je v prvé řadě bojem proti starým, nemocným, odstrkovaným lidem –
proti těm, o které se církve v rámci své vedlejší činnosti starají.
Jakkoli je sociální role církví důležitá, není jejich jediným a už vůbec
ne hlavním úkolem.
Hodnotu onoho nezměřitelného a nezvážitelného „absolutna“ – vlastní
pastorační činnosti – ovšem ekonom odhadnout neumí. V uplynulých dvou
tisíciletích však CÍRKEV mnohokrát prokázala, že umí žít v chudobě i v bohatství,
v podzemí i v palácích, že dokáže hospodařit s málem a přitom dělat mnohé. Laciný
boj o restituce tak zůstane především nesmrtelným svědectvím o nevyléčitelné zlobě
těch, kdo se třesou strachem před svými padajícími volebními preferencemi.
Hana Lipovská
Text mírně upraven.

Pozn. Poslanecká sněmovna schválila v úterý 23.4.2019 počtem hlasů 114
(ANO, ČSSD, KSČM, SPD) : 57 návrh poslanců KSČM na zdanění
peněžitých náhrad pro církve za majetek nevydaný v restitucích. Prezident
Miloš Zeman již veřejnost „ujistil“, že tuto novelu zákona podepíše.
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Pořad bohoslužeb v květnu - farnost Újezd
17.30 Új.:
1. května : Středa
Sv. Josefa, Dělníka
18.30 Sl.:
17.30 Új.:
2. května : Čtvrtek
Sv. Atanáše, biskupa
a učitele církve

18.30 Dr.:
15.30 Új.:

3. května : Pátek
Sv. Filipa a Jakuba,
apoštolů
4. května : Sobota
Sv. Floriána,
mučedníka

18.30 Sl.:

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

5. května : : Neděle
3. neděle velikonoční
Sv. Zigmunda, mučedn.
sv. Pia V., papeže

9.40 Új.:
11.00 Dr.:
14.00 VP.:

6. května : Pondělí
Sv. Jana Sarkandra,
kněze a mučedníka

17.30 Új.:
17.30 Új.:

7. května : Úterý
Ferie

8. května : Středa
Panny Marie,
Prostřednice všech
milostí

18.30 Dr.:
17.30 Új.:

18.30 St.:

Za +Josefa Kubíčka, rodiče Kubíčkovy, švagra
Jana, synovce Rudolfa a celou + rodinu
Kubíčkovu, Boží požehnání a ochranu P.M.pro
živou rodinu
Za + rodiče Hořákovy a Kovářovy, dceru, syna,
Boží pomoc a ochranu Panny Marie pro živou
rodinu.
Za + Jindřišku Jakůbkovu, její rodiče,
sourozence, švagra a Boží požehnání pro živou
rodinu.
Za + Františka a Annu Častulíkovy a duše v
očistci
Za + Jana Pochylého, dvoje rodiče a pomoc
Boží pro živou rodinu
Za zemřelé rodiče Urbanovy, Mozgvovy, Boží
požehnání a ochranu Panny Marie pro živou
rodinu
Za + Františka Bartoše, rodiče, Aloise
Buriánka, dar zdraví a Boží požehnání pro
živou rodinu
Večer chval: Za + Stanislava Ambrůze
Za Marii a Karla Barcuchovy, jejich rodiče,
zetě Jaroslava a Boží požehnání pro živé rodiny
Za + Jaromíra Mlýnka, nemocnou manželku,
rodiče Kozubíkovy, Mlýnkovy a Boží ochranu
pro živé rodiny
Za živé a zemřelé hasiče z Loučky a Újezda
Za + Jana a Emílii Častulíkovy, jejich
sourozence a Boží požehnání pro živou rodinu
Ke cti sv. Floriána za živé i + hasiče
z Vysokého Pole
Za + Josefa Ďulíka, rodiče Drgovy, Ďulíkovy,
Josefa Drgu, Milana Špotáka a živou rodinu
Za + Ludmilu a Jana Pavelkovy, sestry, rodiče,
dceru Vlastu, syna Jaroslava, dar zdraví a Boží
požehnání pro celou rodinu
Za zemřelé rodiče Stružkovy, zemřelou rodinu,
duše v očistci, Boží požehnání pro živou rodinu
a ochranu Panny Marie
Za Antonína Krajču, Františku a Františka
Rošťanské, rodiče Kamenčákovy a jejich děti a
dar zdraví pro celou živou rodinu
Za + Karla Kostku, rodiče Petrů, Františka
Kolaříka a ochranu Boží pro živou rodinu
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KA

AM

RZ

AM

KA
SV
AM
SJ

KA

AL

RZ

17.30 Új.
9. května : Čtvrtek
Ferie

18.30 Dr.:
15.30 Új.:

10. května : Pátek
Ferie
18.30 Sl.:
11. května : Sobota
Ferie

9.00 Vel.:
16.00 Lo.:

7.00 Új.:
12. května : Neděle
4. neděle velikonoční
Sv.Pankráce a sv. Nerea
a Achilea, mučedníků

8.15 Sl.:
9.40 Új.:
11.00 Dr.:

13. května : Pondělí
17.30 Új.:
Panny Marie Fatimské
17.30 Új.:
14. května : Úterý
Sv. Matěje, apoštola

15. května : Středa
Ferie

18.30 Dr.:

17.30 Új.:

18.30 Sl.:
17.30 Új.:
16. května : Čtvrtek
Sv. Jana
Nepomuckého,
kněze a mučedníka

18.30 Dr.:
17.30 Új.:

17. května : Pátek
Ferie

18.30 Sl.:

18. května : Sobota

16.00 Lo.:

Za Josefa Janoše a rodiče Janošovy, dar zdraví
a Boží požehnání pro živou rodinu
Za Františka Čurečka, snachu Annu, rodiče a
celou živou a + rodinu
Na poděkování za dožití životního jubilea,
s prosbou o ochranu Panny Marie a dary Ducha
svatého pro živou rodinu
Za + Vladimíra Kozubíka, jeho rodiče, bratra
Aloise a Boží požehnání pro živou rodinu

KA

SJ

Pouť děkanátu na Velehradě
Za + Stanislava a Ludmilu Belžíkovy, pomoc
Boží a sílu Ducha svatého pro živé rodiny
Za + Ludvíka a Marii Ambrůzovy, dar zdraví a
Boží požehnání pro živou rodinu
Za farníky
Za + Jana Šafaříka (výroční mše sv.)
Za + Andělu a Františka Stružkovy, syna,
dceru, Emílii a Eduarda Velískovy, jejich
rodiče a duše v očistci
Za + Marii a Františka Machů, jejich rodiče,
rodinu Rošťanskou, Miroslava Kuželu a Boží
ochranu pro živé rodiny
Za + rodiče Bulíčkovy, Zvonkovy z Lipiny,
Marii a Josefa Častulíkovy a dar zdraví pro živé
rodiny
Za + rodiče Stružkovy, dceru, syna, snachu, dva
zetě dva vnuky, vnučku, Antonína Knotka,
Vladimíra Jordána a Boží požehnání pro živé
rodiny
Za + rodiče Zvonkovy, Vaňkovy, jejich + děti,
duše v očistci s prosbou o dar zdraví a ochranu
Panny Marie pro živé rodiny
Za zemřelé Marii a Stanislava Petrů, jejich
zemřelé rodiče, sourozence a živou rodinu
Za živou a zemřelou rodinu Belhovu, Machů,
Žálkovu a Machalovu, dar zdraví pro živou
rodinu a za duše v očistci.
Za + Josefa Žáka, rodinu Žákovu,
Nedavaškovu, Machů, duše v očistci, dar zdraví
a Boží požehnání pro živé rodiny
Za rodiče Rumanovy, + děti, rodinu, Annu
Černobilovu a Boží ochranu pro živé rodiny
Za Františka a Vlastu Elšíkovy a dar zdraví a
Boží ochranu pro rodinu Elšíkovu a Vítkovu
Za farníky

Sv. Jana I., papeže a m.
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AL
SJ
RZ
KM

RZ

AL

AM

KA

SJ

7.00 Új.:
19. května : Neděle
5. neděle velikonoční
Pouť včelařů
na Svatém Hostýně

8.15 Sl.:
9.40 Új.:
11.00 Dr.:

20. května : Pondělí
Sv. Klementa Marie
Hofbauera, kněze

17.30 Új.:
17.30 Új.:

21. května : Úterý
Ferie

18.30 Dr.:
17.30 Új.:

22. května: Středa
Ferie

23. května: Čtvrtek
Ferie

18.30 Sl.:
17.30 Új.:
18.30 Dr.:
15.30 Új.:

24. května : Pátek
Ferie
18.30 Sl.:
25. května : Sobota
Sv. Bedy Ctíhodného,
kněze a učitele církve

16.00 Lo.:
7.00 Új.:

26. května : Neděle
6. neděle velikonoční
Sv. Filipa Neriho,
kněze
27. května : Pondělí

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

Sv. Augustina
z Canterbury, biskupa

28. května : Úterý
Ferie

18.30 Dr.:

Za + Vlastimila Šlíška, rodiče Šlíškovy,
Škubníkovy, + rodinu, duše v očistci a Boží
požehnání pro živou rodinu
Za rodiče Marii a Františka Kozubíkovy, dva
bratry, sestru, dar zdraví a ochranu Boží pro
živou rodinu
Za + Vojtěcha Macíka (výroční mše sv.)
Za + Annu Kořenkovu (výroční mše sv.)
Za + rodinu Divokou, Machů, Stružkovu a Boží
požehnání pro živé rodiny
Za + Rudolfa a Annu Macíkovy, jejich rodiče a
prarodiče
Za zemřelé rodiče Pavelkovy, Tarabusovy,
snachu, vnučku, dva zetě, Jonáška a dar zdraví
pro živou rodinu
Za + rodiče Maliňákovy, Hasoňovy, vnučku
Renatku, duše v očistci a ochranu Panny Marie
pro živé rodiny
Za + rodiče Kořenkovy, dcery, syny, zetě,
vnuka a duše v očistci, dar zdraví pro živou
rodinu
Za + rodiče Machů, vnuka, + rodiče Zichovy,
jejich + děti, stařečky z obou stran, dar zdraví a
Boží požehnání pro živou rodinu
Za Vladimíra Čecha, rodiče z obou stran,
švagry, švagrové, synovce Mirka a ochranu
Panny Marie pro celou Čechovu rodinu
Za + rodiče Gjondlovy, dceru Miloslavu, Emílii
Raškovu, živou a + rodinu Gjondlovu,
Hlavoňovu a duše v očistci
Za + Karla Manu, rodiče Davidovy, pět
sourozenců a za dar zdraví pro živou rodinu
Za + Františka Machů, rodiče z obou stran,
stařečky a ochranu Panny Marie pro celou
rodinu
Za + rodiče Soukupovy, jejich + děti, snachy,
zetě, + rodiče Petrů, duše v očistci a dar zdraví
pro živou rodinu
Za farníky (sv. křest)
Ke cti sv. Floriána za hasiče z Drnovic živé i +
Za + Miladu a Václava Šimákovy, Boží pomoc
a ochranu pro živou rodinu
Na poděkování Pánu Bohu za 50 let společného
života
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ŠF
SV
AM
KM

KA

AM

SJ

AL

RZ

AL
SJ
RZ
KM

SJ

KA

17.30 Új.:
29. května : Středa
Ferie

18.30 Sl.:
6.30 Új.:
15.30 Új.:

30. května : Čtvrtek
Slavnost
NANEBEVSTOUPENÍ
PÁNĚ

17.00 Dr.:

Sv. Zdislavy
18.30 Sl.:

31. května : Pátek
Svátek Navštívení
Panny Marie

15.30 Új.:
18.30 Sl.:

Za rodiče Mozgvovy, dceru Marii, živou a
zemřelou rodinu
Za + Helenu Číčelovu, jejího syna Stanislava,
rodiče Číčelovy a Urbaníkovy, duše v očistci a
dar zdraví pro živé rodiny
Na dobrý úmysl
Za zemřelou Marii Machů, zemřelé rodiče z
obou stran, dar zdraví a Boží ochranu pro živou
rodinu
Za + rodiče Martiniskovy, syny Josefa, Karla a
Stanislava, + rodiče Šuráňovy, syny Josefa a
Zdeňka, Boží pomoc a ochranu Panny Marie
pro živou rodinu
Za + Františku Poláchovu, manžela, rodiče,
sourozence a duše v očistci, na které nikdo
nepamatuje
Za + Jitku Machů, rodiče z obou stran, jejich +
příbuzné a duše v očistci
Za + Vladislava Mikulku, dceru Irenku, +
příbuzenstvo, duše v očistci a živou rodinu

RZ

KA
SJ
RZ
SJ

SJ

Pořad bohoslužeb v dubnu - farnost Horní Lhota
1. května: Středa
2. května: Čtvrtek

Farní pouť do Křtin u Brna
16.00 HL

Za + Karla a Ludmilu Myškovy, 2 dcery, 2 zetě
a vnuka Jiřího

16.00 HL

Za + Oldřicha Kuželu, bratra, rodiče, dar zdraví
a požehnání pro celou * rodinu

17.30 DL

Za členy živého růžence z Dolní Lhoty

8.00 DL

Za vítězství Neposkvrněného Srdce Panny Marie
na celém světě a za obrácení hříšníků

17.30 HL

Za + Marii a Květoslava Nášelovy, jejich rodiče
a sourozence s prosbou o ochranu Panny Marie
pro celou rodinu

9.00 HL

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

10.30 DL

Za členy sboru dobrovolných hasičů všech obcí
farnosti

18.00 SE

Za * a + rodinu Manduchovu, Novosadovu,
Roubalíkovu, Váňovu a duše v očistci

Sv. Atanáše, biskupa
a učitele církve

3. května: Pátek
Svátek sv. Filipa a Jakuba,
apoštolů; 1. pátek v květnu

4. května: Sobota
Památka sv. Floriána;
1. sobota v květnu

5. května: Neděle
3. neděle velikonoční

6. května: Pondělí
Sv. Jana Sarkandra,
kněze a mučedníka
7. května: Úterý
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8. května: Středa
Panny Marie,
Prostřednice všech mil.

9.00 DL

Za rodiny, děti a mládež

18.00 SE

Za * a + farníky (Výročí posvěcení kaple)

9. května: Čtvrtek

16.00 HL

Za + rodiče Šenovské, syna, dědečky, rodiče
Mikovy, jejich sourozence a ochranu pro * rodiny

10. května: Pátek

17.30 DL

Za + manžela Karla, rodiče Malyškovy,
Voltnerovy, Slávku, Miroslava a celou * rodinu

11. května: Sobota

17.30 HL

Za * a + farníky

12. května: Neděle
4. neděle velikonoční

9.00 HL

Za všechny maminky

10.30 DL

Za všechny maminky

18.00 SE

Za + Karla a Ludmilu Máčalovy, jejich rodiče,
syna Karla, jeho 2 manželky, dceru, duše
v očistci, dar zdraví a ochranu pro * rodinu

Svátek sv. Jana
Nepomuckého, kněze
a mučedníka

16.00 HL

Za + Josefa Zámečníka, sestry, bratra, rodiče,
za dar zdraví a požehnání pro * rodinu

17. května: Pátek

17.30 DL

Za + manželku a za * a + rodinu

11.00 SE

Za všechny občany Sehradic s prosbou
o požehnání a ochranu od všeho zlého

17.30 HL

Za + rodiče Schovajsovy a Šůstkovy, ochranu
a požehnání pro * rodiny Za * a + farníky

9.00 HL

Za + Petra Zábojníka, švagra Michala, rodiče
Zábojníkovy a Pytlovy, dar zdraví a ochranu
pro celou * rodinu

10.30 DL

Za + Milana Žáčka, rodiče z obou stran,
dar zdraví a ochranu pro * rodinu

18.00 SE

Za + Vojtěcha a Drahoslavu Urbanovy, duše
v očistci a ochranu pro * celou rodinu

16.00 HL

Za + Františka a Zdenku Odehnalovy, jejich
rodiče, dar zdraví a ochranu pro * rodinu

13. května: Pondělí
Panny Marie Fatimské
14. května: Úterý
Svátek sv. Matěje,
apoštola
15. května: Středa
16. května: Čtvrtek

18. května: Sobota

19. května: Neděle
5. neděle velikonoční

20. května: Pondělí
21. května: Úterý
22. května: Středa
23. května: Čtvrtek
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24. května: Pátek

17.30 DL

Za dvoje + rodiče, jejich + děti, dar zdraví
a požehnání pro * rodinu

9.00 HL

Za * i + členy hasičského sboru Horní Lhota
s prosbou o požehnání a milosti všem bratrům
a sestrám i jejich rodinám. Dej, Pane, ať máme
lásku, moudrost a vzájemnou soudržnost;
pomáhej nám, ať jednáme vždy podle hesla:
„Bohu ke cti, lidu ku pomoci."

25. května: Sobota

17.30 HL

Za rodinu Březinovu a Fojtíkovu a požehnání
pro celou rodinu

9.00 HL

Na poděkování za dožité jubileum 60 let života
s prosbou o dar zdraví, požehnání do dalších let
i pro * rodiny

10.30 DL

Za + rodiče Marii a Bohuslava Maňasovy, jejich
rodiče, sourozence, ochranu P. M. pro * rodinu

17.00 SE

Mše svatá a večeřadlo (P. Jaroslav Stříž)

30. května: Čtvrtek
Slavnost
Nanebevstoupení Páně

16.00 HL

Za + Josefa Šimoníka, rodiče, duše v očistci
a požehnání pro * rodiny

17.30 DL

Za * a + farníky

31. května: Pátek
Svátek Navštívení P. M.

17.30 DL

Za + rodiče Mikuláškovy, jejich rodiče a za celou
* a + rodinu (mše u kapličky nad DL)

26. května: Neděle
6. neděle velikonoční

27. května: Pondělí
28. května: Úterý
29. května: Středa

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

Zprávy a informace
Pouť za obnovu rodin a kněžská povolání děkanátu Valašské
Klobouky se koná v sobotu 11. května 2019 na Velehradě, letos
výjimečně v dopoledních hodinách, s tímto programem:
9:00 - modlitba růžence
9:50 – zpěvy z východní liturgie
10:15 – mše svatá, celebruje arcibiskup Mons. Jan Graubner
11:15 – adorace a svátostné požehnání
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Pouť včelařů na Sv. Hostýně.
17. národní pouť včelařů se koná ve dnech 18. – 19. května 2019
na Svatém Hostýně.

Pouť u Chladné studny.
Letošní pouť u kaple Panny Marie u Chladné
studny,
kterou
pravidelně
pořádá
římskokatolická farnost Vizovice, se uskuteční
v neděli 19. května 2019. Mše svatá za živé
a zemřelé poutníky začíná v 15.00 hodin.

Pouť křesťanských médií 2019.
V předvečer Světového dne modliteb za sdělovací prostředky,
který připadá vždy na sedmou neděli velikonoční, se v ČR
tradičně koná pouť křesťanských médií. Letos se uskuteční
v sobotu 1. června 2019 na Velehradě. Již od 9.00 budou na
ploše kolem baziliky rozmístěny stánky křesťanských médií,
jako je Proglas, TV Noe, Katolický týdeník, Signály.cz,
Immaculata, Tarsicius, IN!, Duha, Tiskové středisko ČBK,
Nezbeda, Světlo, Milujte se! nebo RC Monitor, Rodinný život,
rádio Lumen. Poutní mše svatá začíná v 11.00 hodin v bazilice
Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje. Hlavním
celebrantem bude pomocný ostravsko-opavský biskup Martin
David.

Ohlédnutí za benefičním koncertem
Zaplnit velký újezdský kostel do posledního místa, tak jako tomu bývá na
velikonoční třídení, se podařilo Velké újezdské schole, která v neděli 28. dubna
2019 uskutečnila svůj první benefiční koncert.
Spojení krásné hudby s dobročinností přilákalo do kostela nejen věřící, ale i ty, kteří
do kostela pravidelně nechodí.
Jen houšť a větší kapky! Už nyní se těšíme na další koncert!
redakční rada

SKUPINY ÚKLIDU
kostelů újezdské farnosti v květnu 2019
____________________________________________________
______

Dat. : Újezd :
Drnovice : Slopné :
__________________________________

4.5.:
11.5.:
18.5.:
25.5.:
1.6.:

9.
10.
11.
12.
13.

7.
8.
9.
10.
11.
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8.
9.
10.
11.
12.

OSMISMĚRKA
„Před svým přítelem se nemusím omlouvat, nemusím se bránit, nemusím nic –
u něho … (viz osmisměrka)“.
Antoine de Saint – Exupéry
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BEČVA, BEROUNKA, DŘEVNICE, DUNAJ, DYJE, LABE, LUŽNICE,
MORAVA, MŽE, NISA, ODRA, OHŘE, ORLICE, OSTRAVICE, SVITAVA,
SVRATKA, ÚPA, VLTAVA
Správné řešení osmisměrky z dubnového měsíčníku: „…dobrodiní.“
Mgr. Gabriela Pavelková

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