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PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ
V neděli 9. června na Slavnost Seslání Ducha Svatého
přistoupí rekordní počet dětí naší farnosti k prvnímu
svatému přijímání.
Přijetí této svátosti předcházela důkladná příprava dětí
i jejich rodičů.
V knize První svaté přijímání kněz Jan Houkal píše:
„Často se říkám, že Pán Bůh zpravidla nikoho k ničemu
nenutí, a je to pravda. Když chce totiž Bůh člověku něco
dát anebo když po něm něco vyžaduje, volá ho, zve,
vybízí a něco (vlastně sám sebe) mu nabízí.
Člověk ale také musí chtít poslechnout a musí chtít
přijmout to, čím ho Bůh chce obdarovat. Můžeme si to
představit, jako když nám rodiče něco přikazují. My
také víme, že to s námi myslí dobře, ale jsme to nakonec
my, kdo musíme poslechnout. Stejně tak, když nám
někdo třeba nabízí něco dobrého k jídlu. Jednak jsme to my, kdo to musíme sníst, a pak
jsme to zase my, na kom záleží, jak energii z tohoto snězeného využijeme. Zda ji v sobě
necháme ležet ladem, když si třeba je tak sedneme k počítačové hře, anebo zda půjdeme
něco užitečného dělat.
A tak nějak je to i s Bohem a se svátostmi, ve kterých k nám přichází. Bůh nám svátosti
nabízí a vybízí nás, abychom je přijímali rádi (a svaté přijímání a svatou zpověď i často).
Jsme to však my, kdo je musíme chtít přijmout. A pak je také na nás, jak jejich Boží sílu
„užijeme“. Ona v nás bude už tím, že svátost přijmeme. Bude nás „zevnitř“ sama pobízet
k tomu, abychom ji využili k větší víře, naději a lásce, ale je vždy také na nás, zda to
uděláme.“
Modleme se za děti i rodiče, aby je Duch svatý posiloval, aby první svaté přijímání
nebylo zároveň jejich posledním, a aby je rodiče povzbuzovali ve víře a byli jim dobrým
příkladem.
Modlitby dětí a rodičů na str.2
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ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY
Úmysl všeobecný:. Bude vyhlášen později.
Úmysl misijní: Životní styl kněží: Za kněze, aby tím, že se zavazují ke skromnému
a pokornému životu, aktivně projevili porozumění a podporu těm nejchudším.
Úmysl národní: Ať jsou křesťané vnímaví k trpícím i chudým a ti, kteří jim slouží, ať
mají dost pokory a trpělivosti.
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 :
V měsíci květnu 2019 odešli na věčnost a byli pohřbeni:
8. května
Josef Machů
Vysoké Pole 31

75 let

10. května
Josef Kráčalík
Hrobice 136

80 let

18. května
Emílie Kuželová
88 let
Sehradice 101 – DD Loučka

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

Modlitby ke svatému přijímání
Modlitba dětí
Pane Ježíši, přišel jsi ke mně.
Děkuji Ti a mám Tě za to rád/a.
Pomáhej mi, abych byl/a hodnější.
Pomáhej také tatínkovi a mamince,
bratřím i sestrám, kamarádům
i ostatním lidem, aby Tě měli také rádi.
Vezmi nás jednou všechny k sobě do nebe.
Modlitba rodičů
Dobrý Bože, děkujeme Ti za tyto děti, které jsi nám svěřil do výchovy, abychom jim
mohli ukazovat cestu k Tobě. Děkujeme Ti, že jsi je při křtu přijal do velké rodiny
Božích dětí a s láskou se o ně staráš.
Prosíme, ať skrze přijímání této svátosti přichází Tvé požehnání a milost do celé naší
rodiny. Panno Maria, Ty znáš naši starost o tyto děti; prosíme, přijmi je pod svou
zvláštní ochranu.
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GODZONE
(periodické okénko pro mladé)
Akce na měsíc červen:
1. červen
9. červen
15. červen
15. červen
29. červen

Večer chval v Újezdě
2. pouť krojovaných
5. pouť schol na Svatém Hostýně
6. pouť Klubů a přátel historických vozidel na Sv. Hostýně
Valašské hry Slavičín

Co se stalo v květnu?
Pouť děkanátu na Velehradě

Včelařská pouť na svatém Hostýně
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Svatí z kalendáře
Sv. Řehoř Barbarigo
18. červen

Připomínka

Postavení:

biskup

Úmrtí:

1697

ŽIVOTOPIS
Narodil se roku 1625 v Benátkách v Itálii ve vznešené rodině, v době třicetileté
války. Protestanti válčili s katolíky do roku 1648, kdy došlo k podepsání míru,
na němž měl také zásluhu benátský diplomat Řehoř Barbarigo.
První výchovy a základních poznatků se mu dostalo v rodině a pak studoval
v Padově. Ve 20 letech se stal benátským diplomatem. Patřil prý brzy k nejlepším
v Evropě. Řehoř se v doprovodu vyslance Contariniho zúčastnil kongresu v Műnsteru
na jednání o skončení náboženské války, která dostávala podobu boje o evropskou
nadvládu mezi Rakouskem a Francií. Výsledky jednání byly pak stvrzeny Vestfálskou
smlouvou o míru. Na konferenci se seznámil i s papežským zástupcem Fabiem Chigi.
Po návratu do Benátek, i když nedosahoval požadovaného věku, byl zapsán do "Rady
moudrých".
Nechal se dál řídit Duchem svatým a ve 30 letech přijal v Padově kněžské svěcení.
Po dalších studiích udělal ještě doktorát z kanonického i občanského práva. Za moru
v roce 1657 si počínal velmi hrdinně. Papež Alexandr VII. poznal Řehořovy
schopnosti již jako kardinál v Műnsteru, kde se spolu seznámili, proto ho
po oboustranném jednání učinil biskupem na uvolněném místě v severoitalském
Bergamu. Za několik let obdržel Řehoř i kardinálský klobouk.
V roce 1664 byl jmenován biskupem v Padově, kde založil seminář a zřídil školu
výchovných jazyků i mnohojazyčnou tiskárnu. Byl obdivován mocnáři, vědci
i umělci. Způsobem života se podobal spíše řeholnímu kajícníkovi a ten Řehoř
nezměnil. Jako biskup byl velmi horlivým a vynikajícím pastýřem v Padově 33 let.
Po papežově smrti z obav, aby nebyl zvolen jeho nástupcem, šířil o sobě mezi
kardinály špatnou pověst. Uspěl a tak mohl nakonec zemřít jako padovský biskup.
Pohřben byl v padovské katedrále.
Blahořečený byl v roce 1761 a kanonizován r. 1960.
PŘEDSEVZETÍ
Budu upřednostňovat moudrost pocházející od Boha a dnes se obzvlášť snažit
o konání dobrých skutků.
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MODLITBA
Bože, Tys naplnil svatého Řehoře Barbarigo svou láskou a moudrostí, dal jsi mu víru,
která přemáhá zlobu světa, a přidružil jsi ho k zástupu svatých biskupů; na jeho
přímluvu dej i nám vytrvalost ve víře a lásce, abychom měli spolu s ním účast na Tvé
slávě. 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
Milovat ... navzdory
„Milujte se navzájem; jak jsem já miloval vás, tak se navzájem milujte vy. Podle toho
všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku k sobě navzájem.“J 13,34-35
„Milujte se navzájem, jako já jsem miloval vás“ říká Ježíš svým učedníkům –
přátelům, které měl rád a kteří pro něj byli na naší zemi těmi nejbližšími. Když
přemýšlíme o naší lásce k těm, kteří jsou nám nejbližší, tak si možná řekneme, že se
nám daří milovat, a to dokonce i tehdy, když není vše zalité sluncem. Vždyť s láskou
snášíme manželovy špatné nálady, občas se nám podaří vzpomenout si na Ježíšova
slova, když se děti vztekají a poskytneme jim láskyplnou náruč, vyslechneme
rozvádějící se kamarádku a nabídneme jí podporu… Věnujeme se těm, které máme
rádi a na kterých nám záleží. Takže si můžeme tak trochu oddechnout, že Ježíšova
slova dobře následujeme, že to stačí?
Milovat své nejbližší, i když nás občas rozčilují, možná zvládáme, ale v Ježíšových
slovech se skrývá mnohem více. On neomezoval svou lásku jen na ty, kteří ho měli
také rádi. Stejně jako když byl na této zemi, on stále miluje nás všechny bez ohledu na
to, zda my milujeme jeho. Miluje, i když my ho odmítáme a naším chováním
zraňujeme.
Kolik je v nás lásky, když jsme v blízkosti někoho, kdo nám ublížil? Jak moc máme
rádi šéfa, který nás už zase na poradě přede všemi shodil? A co ta sousedka, která nás
pomluvila před půlkou města? Možná si teď v duchu představujeme ty, které je pro
nás obtížné milovat, ať už z jakéhokoliv důvodu. Abychom se přiblížili Ježíšovu
odkazu, musíme se sami sebe zeptat:
„Dokážu milovat i navzdory tomu,
že mě ten druhý rád nemá,
že mi ublížil, že o mě nestojí?“
Co odpovíme?

Citát měsíce
Život je mostem: přejdi po něm, ale nebuduj si na něm svoje obydlí.
sv. Kateřina Sienská
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Objevy sociálních sítí
Poutnici
Portál křesťanské mládeže - stovky zajímavých článků, free mp3 zdarma křesťanské
hudby, Bible on-line, denní čtení, zprávy a novinky z křesťanského světa.
Webová stránka: www.poutnici.com
Připravili: Animix

První červen – Mezinárodní den dětí
Mezinárodní den dětí se slaví každoročně
1. června. U příležitosti dne dětí jsou
připravovány
různé
společenské
a sportovní akce. Den dětí má upozornit
světovou veřejnost na práva a potřeby dětí.
Historie tohoto svátku je poměrně
dlouhá. První podnět k založení dne, který
by oslavoval děti, vznikl v Turecku při
založení
Národního
shromáždění
23. dubna 1920 během Turecké války za nezávislost. Tehdejší ochránce národních
práv Mustafa Kemal prohlásil, že důležitou součástí k budování nového státu jsou
děti. Proto ustanovil 23. duben jako Den dětí, který obyvatelé Turecka slaví dodnes
a je státem uznávaným svátkem.
Vyhlášení Dne dětí, který by se slavil po celém světě, bylo poprvé doporučováno
v roce 1925 na Světové konferenci pro blaho dětí. Den dětí však nebyl vyhlášen. Tato
konference se konala 1. června 1925. Ve stejný den se v San Franciscu konal
festival Dračích lodí, na jejichž oslavu čínský generální konzul shromáždil mnoho
čínských sirotků, aby poukázal na to, že by se společnost měla více zabývat blahem
dětí. Tyto významné události, které se staly ve stejný den, určily datum oslav Dne
dětí, který byl ale oficiálně vyhlášen později.
V roce 1949 Mezinárodní demokratická federace žen vyhlásila Den pro ochranu
dětí. Důvodem k vyhlášení bylo masové zabíjení žen a dětí v Lidicích v roce 1942
a také ve francouzském Ouradouru v roce 1944. Datum oslav bylo ustanoveno rovněž
na 1. červen, a tak se 1. června 1950 poprvé slavilo, a to hned v padesáti zemích světa.
Některé státy převzaly datum a postupně se ze Dne pro ochranu dětí stal Den
dětí nebo také jiným názvem Mezinárodní den dětí.
V Československu se slavil Den dětí již za první republiky. Oslavy se konaly
v podobě různých představení a her organizovaných školami. Československo,
později Česká republika také převzala toto datum a Mezinárodní den dětí se tedy slaví
na začátku června.
Mezinárodní unie pro péči o dítě usilovala o vyhlášení dne, který by oslavoval
výhradně děti. OSN proto v roce 1954 vyhlásila Světový den dětí (Universal Children's
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Day). Cílem bylo, aby každý stát jednou v roce upřel pozornost na nejmladší
obyvatele. Účelem vyhlášení byla také podpora dětí, poskytnutí dobrých podmínek
pro jejich zdravý vývoj a přístupu ke vzdělání, právo na život v míru. Valným
shromážděním OSN bylo všem státům doporučeno, aby oslavovaly děti ve stejný den,
a to 20. listopadu, protože v tento den v roce 1959 Valné shromáždění
OSN přijalo Deklaraci o právech dítěte a ve stejný den v roce 1989 přijalo Úmluvu
o právech dítěte.
Některé státy (tedy i Česká republika) si
přesto ponechaly datum oslav na začátku
června, jiné státy datum oslav přesunuly na
listopad, a některé státy oficiálně oslavují děti
v červnu i v listopadu. Mezinárodní den dětí
slaví asi 150 zemí světa.
Dnes se dostává do popředí téma ochrany
dítěte před válečnými konflikty, sexuálním
násilím, zanedbáváním atd. I proto je
1. červen také dnem dětských práv a ochrany dětí, které trpí.
V současnosti se k svátku dětí připojují nejen školy a organizace v obcích, různé
instituce jako knihovny, mateřská centra, ale také velké zábavní podniky nebo
obchodní centra.

Vícečetná rodina
V současnosti na tom Česká republika není
s porodností valně. Ostatně toto se netýká
jen České republiky, ale v podstatě celé
Evropy.
Standard je mít jedno maximálně dvě děti.
Tři už je tak na hraně a rodina se čtyřmi
a více dětmi budí pozornost a leckdy
dokonce pohoršení.
Nejčastějším argumentem proti vícečetným
rodinám je, že je to nákladné a dané děti trpí
nedostatkem.
Přitom, když se podíváte na některé vícečetné rodiny, zjistíte, že životní úroveň v
rodině by se dala charakterizovat jako mírný nadstandard.
Mnoho lidí se domnívá, že pro vícečetnou rodinu se rozhodují většinou lidé sociálně
slabí, kteří pak těží ze systému sociálních dávek a dítě pro ně tedy představuje vlastně
investici a dále lidé hluboce věřící, kteří nesmí užívat antikoncepci. Je pravda, že
například katolíci mají skutečně více dětí, ale když se na rodiny podíváte, zjistíte, že
tyto rodiny maximálně dobře prospívají.
Rozhodně to nejsou jen věřící lidé, kteří se rozhodnou pro vícečetnou rodinu. Jsou
lidé, kteří si to prostě vytoužili a tak to tak mají. Chcete jim snad vyčítat absenci
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sobectví? Někteří odpůrci vícečetných rodin by se mohli místo odsuzování, zamyslet
nad výhodami, které děti z vícečetných rodin získávají.
Mít více dětí má své výhody
Pojďme se zamyslet nad tím, co prospěšného děti v těchto rodinách získávají:
Samostatnost – protože děti v těchto rodinách nejsou rozmazlované.
Prosociální chování – protože starší děti jsou povinni starat se o mladší děti.
Osvojení si péče o domácnost – v domácnosti plné dětí neexistuje, aby vše zajišťovala
matka, děti se zcela přirozeně zapojují do domácích prací.
Rychlejší vývoj – zdá se, že mít více dětí může mít negativní vliv na vývoj dětí,
protože není na každé jedno dítě tolik času, ve skutečnosti děti se vyvíjí mnohem
rychleji a lépe, protože starší sourozenci působí jako velký motivační stimul.
Zdravá ctižádost – dítě z vícečetné rodiny se musí prosazovat v rámci vlastní rodiny,
což je pro rozvoj zdravé ctižádosti a sebevědomí velmi prospěšné.
Zodpovědný přístup k financím – dítě, o které se až přehnaně nepečuje, má daleko
zodpovědnější přístup k financím
a je podstatně méně ohroženo
rizikem dluhové pasti, protože
takové dítě si dokáže na
uspokojení svých potřeb počkat.
Sociální inteligence – dítě,
které vyrůstá ve vícečetné rodině,
vnímá za přirozené působit mezi
mnoha
lidmi
a
sebejistě
komunikovat. Takové dítě nebude
trpět samotou nebo osamělostí.
Převzato z internetu

Děti jsou dar
Být rodičem je jako být dobrým hostitelem cizinci! Zatímco si myslíme, že naše děti
jsou jako my, bez přestání nás překvapuje, jak jsou odlišné.
Může nás těšit jejich inteligence, umělecké nadání nebo obratnost ve sportu, nebo
můžeme být smutní, když jsou pomalí
v učení, chybí jim snaha nebo mají
„podivné“ zájmy. V mnoha případech
své děti nepoznáváme.
My jsme své děti nestvořili, ani je
nevlastníme. To je dobrá zpráva.
Nemusíme si dávat vinu za všechny
jejich problémy, ale ani bychom si
neměli přisvojovat jejich úspěch.
Děti jsou dar od Boha. Byly nám dány, abychom jim poskytli jistotu a místo plné
lásky, aby vyrůstali ve vnitřní i vnější svobodě. Jsou jako cizinci, kteří žádají
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pohostinnost, chtějí se stát dobrými přáteli, a potom zase odejít a pokračovat ve svém
putování. Přinášejí velkou radost a velký smutek právě proto, že jsou dary. A dobrý
dar, jak říká přísloví, se dává dvakrát. Dar, který dostaneme, musíme zase předat.
Když naše dítě odchází na studia, hledat si práci, vdát se, oženit se, připojit se
ke komunitě nebo se jednoduše chce stát nezávislým, radost a smutek se navzájem
dotknou. Protože právě tehdy hluboce pocítíme, že „naše“ dítě není skutečně „naše“,
ale že je nám dáno, aby se stalo skutečným darem pro ostatní.
Je pro nás velmi těžké dát dětem jejich svobodu -zvlášť v tomto drsném
a vykořisťovatelském světě. Příliš si přejeme uchránit je před všemi možnými
nebezpečími. Ale nemůžeme. Nepatří nám. Patří Bohu a jedním z největších skutků
víry v Boha je nechat naše děti, aby samy rozhodly o svých volbách a našly svou
vlastní cestu.
Převzato z knihy: Tady a teď, Henry J. M. Nouwen

Obyčejný dobrý táta
• Otec v rodině je důležitý, aby děti
našly svou identitu. Otec je ten, který dítě
potvrzuje: Ty jsi má milá dcera, ty jsi
můj milovaný syn.
• Bůh nás svým otcovským pohledem
osvobozuje od závislosti na druhých.
Mnozí jsou závislí na pohledu, mínění
druhých...
• Takový obyčejný dobrý táta je
k nezaplacení.
• Obyčejný dobrý táta není žádný
patriarcha, který všechno nadiktuje a nestrpí odpor. Neusiluje pouze o co největší
výdělek. Nepatří k těm, kteří znají jen svou práci a už jim nezbývá čas na to, být
dobrým tátou.
• Obyčejný dobrý táta je takový muž, který spolu se svou ženou vytvoří ze svého
bytu
či domečku domov, kde se dá krásně žít, kde je možno se smát i plakat, kde se lidé
mezi sebou poškorpí, ale zase hned usmíří. Je to domov, kde je všem dobře.
• Obyčejný dobrý táta je muž, který zahodí i šanci na povýšení jen proto, aby mohl
být více doma. Muž, který písničkou uspává miminko, který si s dětmi hraje, který
dovede i uvařit a vyprat.
• Obyčejný dobrý táta dokáže zajistit svému domu daleko víc bezpečí než všechny
pojišťovny světa dohromady. S obyčejným dobrým tátou se uspokojivě vyřeší mnoho
problémů, s kterými se jinak potýkají psychiatři.
Phil Bosmans
Den otců letos připadá na neděli 16. června 2019. Vzpomeňme si na ně!!!
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Nechtěné dítě
„Mému bratranci se narodila dcerka,“ vyprávěl primář K.V., „a když se narodila,
uvažoval, je-li to vůbec ještě dítě. Byla naprostý mrzáček. Bratranec i jeho žena jsou
krásní a urostlí lidé, to stvořeníčko oba úplně vyděsilo. Brali se brzy, jemu bylo
jedenadvacet a jeho ženě devatenáct, když se dítě narodilo, a bratranec trval na tom,
že dítě musí do ústavu, že oni mají život před sebou, nemohou si ho zničit tím, že by se
dívali na něco takovéhohle.
Navíc, jak jim lékaři potvrdili, jsou oba dva naprosto zdraví a záleží jen na nich.
Budou-li chtít ihned další dítě, je vysoce pravděpodobné, že bude normální. Proč by si
měli komplikovat mládí tímto? Dědečkové i babičky z obou stran s tím také souhlasili,
tohle vnouče - první vnouče - rozhodně nebylo takové, jaké si vysnívali.
Už to vypadalo, že se děcko dostane do jednoho z těch domů, kde se o podobné děti
starají řádové sestry. Ty je milují, i když vlastní rodiče lásku k vlastním dětem
neunesou.
Jenže bratrancova manželka si postavila hlavu. Ne. Ne. To dítě je její a zůstane s ní.
Bratranec ženu miloval, a když mu řekla, že si musí vybrat buď ji a dítě, nebo rozchod,
příliš neváhal. A tak si dítě v peřince odvezli.
Zvykli si na ně. I když každému, kdo je uviděl poprvé, připadalo nemožné, že si NA
NĚCO TAKOVÉHO může někdo zvyknout.
Holčička rostla. Byla velmi hodná, andělské dítě s neandělskou podobou. Byla chytrá
a vtipná.
Rodiče pak měli dvě další děti, krásné a zdravé, a ty měly kupodivu mrzáčka rády,
vozily ho ven na kočárku a praly se s dětmi, které se mu posmívaly. V kostele mělo
tohle dítě speciální židličku, aby mohlo sedět a zpívat s ostatními.
Bratranec se ženou stárli a jejich děti také, starší děti si našly partnery a odešly
z domu, mrzáček zůstával doma, nezemřel brzy, jak lékaři předpokládali. Bratrancova
rodina byla jedna z těch rodin, o jejichž štěstí je lépe nehovořit, aby se nezakřiklo,
všichni se měli rádi, vesele rádi, býval u nich smích od rána do večera a manželé si
už ani neuměli představit, že se někdy
uvažovalo o tom, že by jejich holčička
zmizela za zdmi nějakého ústavu.
Konečně: tělo je obálka a duše je dopis,
obálka se snadno okouká, dopis je
důležitý.
Když bylo bratranci pětačtyřicet let,
zjistili u něj v nemocnici leukémii.
Zhroutil se. Byl uprostřed práce, kterou
chtěl dokončit, a náhle uviděl její konec.
Naprostý konec.
Když se zhroutí optimista, bývá to
obzvlášť smutné. Manželka se ho snažila utěšit, jenže jakápak útěcha, když sama
plakala celé dny.
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Hledal se dárce kostní dřeně. Manželka neváhala ani okamžik, ale vysvětlili jí, že ona
dárcem být nemůže, že najít vhodného dárce je velice těžké. Aby splňoval podmínky,
musí se hledat v mezinárodních bankách dárců. Takové hledání bývá úspěšné, jenže se
na ně musí kolikrát čekat velice dlouho.
Ano, už asi tušíte, kdo byl tím nakonec dárcem. Dcera. To stvořeníčko, které bylo
dopisem, poslaným Stvořitelem. Nabídla se okamžitě. Její sourozenci nesplňovali
podmínky, ona byla opravdu jediným, kdo padal v úvahu.
To, proč tento příběh vyprávím, spočívá v poslání. Nebudu hovořit o obtížné operaci,
o modlitbách, o úzkostech rodiny... každý, kdo byl v podobné situaci či má dost
fantazie, si tohle dovede vybavit. Chci hovořit o něčem jiném, a to o symbolu.
Chápete?
Včera jsem byl u bratrance na návštěvě, každý Boží hod jej navštěvuji se svou
rodinou. Seděli jsme u stolu a vyprávěli, bratranec je zdráv. Veselý. Smáli jsme se v
tom zvláštním příjemném oparu, jaký obklopuje lidi, kteří se mají rádi, v tom oblaku
důvěry, radosti a lásky. Díval jsem se na jeho dítě. Na to nejstarší dítě. A najednou
jsem měl v očích slzy radosti z té úžasné síly, která řídí naše osudy a která nás
nepřestává milovat.
Každý z nás je dopisem. Dopisem, který je při našem narození poslán někomu na tento
svět, dopisem, který byl poslán z lásky a s láskou.
Odmítáme dopisy. Odesíláme je do tmy, nerozpečetěné... Posíláme je zpátky, jako by
adresát byl neznámý, jako bychom si ani neuvědomovali, že tím adresátem dopisu
z ráje jsme my.
Ale ODTAMTUD se nepíší zbytečné dopisy. Každý dopis má svůj přesný smysl.
Ta dívka, která s námi seděla u stolu, měla tak hluboké oči. Jediné, co na člověku
může být krásné, je to neviditelné ...
Milujeme viditelné a nazýváme to krásou. Milujeme obálky. A nepřijímáme dopisy,
posílané nám. Dopisy odtamtud. A pak si zoufáme, jako všichni, kdo si vybrali podle
obálky a ne podle obsahu dopisu.
Pane, modlil jsem se, když jsem odcházel jiskrnou vánoční nocí od bratrance, Pane,
dej mi sílu, abych se nikdy nenechal oklamat obálkou a uměl přijmout dopis. Tvůj
dopis. Protože každý Tvůj dopis je k naší záchraně."
Převzato z knihy Andělské vteřiny, Eduard Martin

Reakce okolí na bezdětnost
V prostředí věřících, kde často bývá zvykem
(či donedávna bývalo) mít již rok po svatbě miminko,
bezdětný pár velmi záhy začne vyčnívat.
Nejprve bývají takoví manželé dotazováni, kdy že už si dítě
pořídí, ale postupem času se kolem nich většinou prostě
mlčí. Může to být mlčení taktní, rozpačité, vyčkávající
a nevím jaké ještě. Co si s tím mají manželé počít?
Ticho může být výzvou. Znamená, že si okolí jaksi neví
rady. Nechce vás zranit, bojí se vaší bolesti, bojí se vaší reakce na jakoukoli otázku
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či poznámku. Snad i čeká, že sami otevřete tuto třináctou komnatu. Všechny ohledy
příbuzných a přátel mohou být často příjemné, stejně tak se ovšem mohou stát
břemenem. Potřebovali byste, aby si někdo z vašich nejbližších dodal odvahy a jen
lehce se dotkl onoho citlivého místa. Možná by potom vytryskl gejzír, který by
pomohl vyslovit alespoň něco z toho, co v sobě nosíte. Ale snad právě toho gejzíru se
vaše okolí tak obává. Není přece snadné zareagovat na bolest, hořkost těch, které
máme rádi, na jejichž životě a štěstí nám záleží. Díky těmto ohledům máte ovšem
někdy dojem, že ačkoliv právě vy jste ti, vůči nimž by okolí mělo být právem
empatické, zdá se, že naopak vaším úkolem je pomoci lidem okolo. Je to k vzteku,
možná vás tato situace přivádí do hlubší bezradnosti. Ve vlastním zájmu je však
zapotřebí nalézt a otevřít všechny možné a potřebné komunikační kanály.
Ne vždy ale bezdětný pár obestře mlčení. Odhlédneme-li od poznámek skrývaných
za vašimi zády, další reakcí okolí mohou být dobře míněné rady:
„Odjeďte na dlouhou dovolenou někam daleko, na všechno zapomenete a třeba si
přivezete miminko.“
„Uklidněte se, přestaňte na to pořád myslet.“
„Adoptujte si dítě, pak třeba otěhotníš. Nebyli byste první.“
Všechna tato doporučení jistě mohou být za určitých okolností pravdivá. Neplodnost,
bezdětnost, neschopnost donosit dítě uprostřed „plodného“ světa samozřejmě s sebou
přináší stres. Je jistě pravda, že každé uvolnění, relaxace, přináší i blahodárný klid.
Vůbec tuto rovinu nechci zlehčovat, protože řadě párů skutečně může pomoci.
Rozhodně i adoptované dítě pokoj může přinést. Ale - ruku na srdce - jak si takový
človíček zaslouží být jen prostředkem k dosažení vysněného cíle? I on chce být těmi,
kteří jej přijmou za vlastní, radostně očekáván pro svoji jedinečnost.
Jestliže vaše neplodnost nemá psychogenní příčinu, pak nalezení psychické rovnováhy
může být pomocí, ale nikoli lékem. Nad podobnými komentáři se potom můžete jen
usmívat.
Důležité je vědět, že vaše hodnota jako člověka nespočívá v tom, kolik máte dětí, zda
je vůbec máte a mít můžete.
To, co čteme ve 3. verši 43. kapitoly knihy proroka
Izajáše, platí pro plodné i neplodné, platí jednou pro vždy
pro každého z nás - tedy i pro vás!!
Jste Bohem milovaní, drazí a vzácní v jeho očích takoví, jací jste!
„Neboť já Hospodin jsem tvůj Bůh,
Svatý Izraele, tvůj spasitel.
Jako výkupné dal jsem za tebe Egypt,
Kúš a Sebu dal jsem místo tebe.
Protože jsi v mých očích tak drahý, vzácný,
protože jsem si tě zamiloval,
dám za tebe mnohé lidi
a národy za tvůj život.“ (Iz 43,3 )
Převzato z www.vira.cz
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Hornolhotská farní pouť – 2019
Milí bratři a sestry, 1. května jsme se vydali na další pouť, která nám má, jak
věříme, přinést požehnání pro naše rodiny a celou naši farnost. Program byl opět
bohatý, zájemců mnoho. První naší zastávkou byl nový kostel sv. Václava
v Sazovicích, jehož provedením jsme byli uchváceni. A nejenom to, ale také paní
Rapantová, která nás provázela, byla svým projevem a zapáleností pro věc
obdivuhodná. Svěcení proběhlo 13. 5. 2017 v den 100. výročí zjevení Panny Marie
ve Fatimě. Do obětního stolu
byly vloženy ostatky sv. Václava,
patrona obce, sv. Zdislavy,
patronky rodin a svatořečených
pasáčků z Fatimy, Františka
a Hyacinty. Kanadský časopis
AZURE, zařadil tento kostel mezi
10 TOP staveb světa roku 2017,
jako nejlepší sakrální stavbu.
Určitě všem doporučuji jeho
zhlédnutí.
Pak už nás čekala cesta do mariánského poutního místa Křtiny u Brna. Křtiny,
ležící 14 km severovýchodně od Brna, bývají považovány za vstupní bránu do střední
části Moravského krasu. Nejsou to však jen přírodní krásy, které sem přitahují
návštěvníky. Stávají se i cílem mnoha milovníků umění a těch, které sem přivádějí
zájmy duchovní. Santiniho chrám Panny Marie je skutečnou perlou mezi našimi
barokními stavbami a představuje jedno z nejstarších a nejpamátnějších poutních míst
na Moravě.
Zúčastnili jsme se mše
svaté, slavené k výročí
benedikce křtinského kostela
(1.
5.
1750),
kterou
celebroval Mons. Karel
Herbst, emeritní pomocný
biskup pražský, a krátké
májové pobožnosti včetně
krásně zpívaných litanií
k Panně
Marii
o.
Metodějem.
Následovala
přednáška
a
prohlídka
chrámu, ambitů a poslech zvonkohry. Po mši svaté následoval společný oběd v místní
restauraci. Poté jsme navštívili kryptu pod chrámovou věží, která je využita jako
kostnice pro uložení tělesných ostatků nejméně 974 lidí.
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Posledním cílem naší poutě byla Pustiměř. Zde nám paní průvodkyně představila
dochované zbytky rotundy sv.
Pantaleona
(sv.
Pantaleon
je
ochráncem zdravotníků), kapli sv.
Anny a kostel v Pustiměři, který
posvětil arcibiskup olomoucký Dr.
Tehodor Kohn.
A pak už nás čekala cesta domů.
Byli jsme unavení, ale spokojeni.
Chtěla bych tímto poděkovat o.
Jiřímu,
který
jako
obvykle
nezklamal, za pečlivě promyšlenou
a připravenou akci. Poutě se u nás
stávají krásnou tradicí, vedou
k prohloubení duchovního života a je
o ně velký zájem. Snad nám, našim
rodinám i celé naší farnosti přinesou
tyto poutě užitek na cestě k našemu
Pánu.
Mgr. Eva Řeháková

Pouť děkanátu Valašské Klobouky
za obnovu rodin a duchovní povolání
V sobotu 11. 5. 2019 jsme přijali pozvání našeho o. arcibiskupa Mons. Jana
Graubnera k modlitebnímu setkání na Velehradě. Začátek byl nestandardně
už v 9 hodin, jelikož tento den proběhl na Velehradě konference hnutí Europa Christi
Svatí Cyril a Metoděj (platný model inkulturace pro budoucí Evropu), kterého se
zúčastnili kněží ze Slovenska, Běloruska, Ruska, Ukrajiny, Polska, a také
z řeckokatolické, ale i pravoslavné církve.
Farnost Brumov zahájila modlitbou sv. růžence a následovaly moc pěkné mužské
zpěvy z východní liturgie. Vrcholem byla slavná mše svatá, kterou koncelebroval o.
arcibiskup společně s představenými ze zúčastněných zemí. Modlitba „Otčenáš“ byla
vyzpívána ve staroslověnštině našimi východními spolubratřími. Byl to krásný
zážitek. V závěru připravila farnost Újezd u Valašských Klobouk krátkou adoraci se
svátostným požehnáním.
Věříme, že modlitby a oběť těch, kteří se zúčastnili této slavnosti, přinese lásku
a požehnání do našich rodin, ze kterých vzejdou nová duchovní povolání, kterých je
tolik potřeba.
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Mgr. Eva Řeháková

II. vatikánský koncil (1962–1965)
Přednostní volba pro chudé
Pokud jde o církev, ta neustále opakovaně uplatňuje svou přednostní volbu
pro chudé. Neomezuje se jenom na ně, protože Kristus přišel pro všechny lidi bez
výjimky, ale v perspektivě, která je přísně věrná samotnému duchu evangelia:
„Podobně církev zahrnuje láskou všechny postižené lidskou slabostí, dokonce
v chudých a trpících vidí obraz svého chudého a trpícího zakladatele. Snaží se zmírnit
jejich bídu a chce v nich sloužit Kristu“ (Lumen gentium, 8).
Důvod této volby je vždycky týž, úcta k člověku a k jeho důstojnosti: „Ale
k popsanému smyslu pro odpovědnost člověk sotva dospěje, jestliže mu životní
podmínky nedovolí, aby si uvědomil svou důstojnost a plnil své povolání obětavou
službou Bohu a bližnímu. Lidská svoboda často slábne, když se člověk dostává do
krajní nouze“ (Gaudium et spes, 31).
Po II. vatikánském koncilu si církev více uvědomovala své poslání ve službě
chudým, utlačovaným a všem, kteří se ocitli na okraji společnosti. „V této přednostní
volbě, kterou bychom nemuseli považovat za výlučnou, září skutečný duch evangelia,“
zdůrazňuje synod svolaný papežem Janem Pavlem II. v roce 1985 na oslavu
dvacátého výročí koncilu.
Opravdová svoboda
„Člověk se však může přiklonit k dobru jen svobodně. Tuto svobodu naši
současníci vysoce cení a vášnivě o ni usilují, a to je správné. Často se však
o ni zasazují špatným způsobem, jako o možnost dělat cokoli, i zlo, jen když to přináší
potěšení. Pravá svoboda však je nevšední znamení Božího obrazu v člověku. Bůh totiž
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chtěl člověka ponechat v jeho rozhodování, aby svého Stvořitele sám hledal
a přimknutím k němu dospěl k plné a oblažující dokonalosti. Důstojnost člověka tedy
vyžaduje, aby jednal podle vědomé a svobodné volby, to znamená hýbán
a podněcován z nitra osobním přesvědčením, a ne ze slepého vnitřního popudu nebo
pouze z vnějšího donucení. Této důstojnosti člověk dosahuje tím, že se osvobozuje
z každého zajetí vášní, směřuje k svému cíli svobodnou volbou dobra a účinně
a s vynalézavou přičinlivostí si obstarává vhodné prostředky. Zaměřenost k Bohu
může hříchem narušená lidská svoboda plně uskutečnit jen s pomocí Boží milosti.“
(Gaudium et spes, 17)
Pokračování příště
Podle knihy Učení II. vatikánského koncilu připravil Vojtěch Chupík

MYŠLENKY NA MĚSÍC ČERVEN

BRATR YUN A PAUL HATTAWAY

ŽIVÁ VODA
KŘESŤANSKÝ ŽIVOT 2011
1.

Každý křesťan musí zemřít sám sobě a kompletně předat svou minulost,
přítomnost a budoucnost Ježíši Kristu.

2.

Ďábel má strach, abys nežil pro Ježíše Krista dnes, aby ses na něj právě teď
nespoléhal a nedůvěřoval mu. Obává se, abys neměl ochotu uposlechnout vedení
Duchem svatým.

3.

Bez hluboké zkušenosti pokání v našem životě budeme neustále bojovat
s běžnými hříchy a nikdy jako věřící nedospějeme.

4.

Neříkejte, že jste příliš mladí či staří, protože Bůh chce pracovat ve vás a skrze
vás mocným způsobem.

5.

Když chodíme tímto světem, musíme si dát velký pozor, abychom ochránili
dědictví, které nám Bůh dal.

6.

Jedině Boží milost nám může pomoci a vychovává nás k tomu, abychom
přemohli utrpení.

7.

Vzdejte se snahy řídit svůj život, jinak zjistíte, že budete pokračovat v pádech.
Přestaňte činit svou vůli a začněte poslouchat Boží vůli.

8.

Na hrozbu terorismu v dnešním světě existuje pouze jediné řešení. Jedinou nadějí
je přivést miliony lidí do Božího království, proměnit jednotlivce skrz naskrz,
zaměnit nenávist za lásku a hněv za odpuštění.
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9.

Pokud jste ochotni přijmout do svého života Ducha svatého, uvidíte mnohé
mocné věci od našeho velkého Boha.

10. Jedině skrze vztah s Ježíšem Kristem dokážeme začít chodit ve svobodě, která
vychází ze života v odpuštění.
11. Příliš mnoho Božích dětí ztratilo svou cestu a žijí v duchovním otroctví, protože
neodpustily. Bůh chce, abychom druhým odpouštěli jejich urážky, jako on
odpustil nám naše hříchy a urážky.
12. Odpouštíme nejen proto, abychom druhého osvobodili, ale abychom osvobodili
sami sebe.
13. Odpuštění je základním krokem v procesu, ve kterém se člověk stává nástrojem
požehnání.
14. Největším Božím plánem na zemi je jeho plán spásy. Je třeba, abychom si
uvědomili, že spása pramení z Boha, ne z nás.
15. Nejsme povolání pouze k následování trpícího Mistra. Jsme také povolání trpět
pro jeho království a vytrvat až do konce. Pokud máte Boží povolání, dá vám to
odvahu.
16. Bez Pána nejsme nic. Když chápeme, že potřebujeme být naprosto závislí na
něm, mizí všechna soutěživost, honba za ziskem a svárlivost. Kéž nám Bůh dá
tento pohled každý den.
17. Nezáleží na tom, zda vás druzí odmítají a říkají o vás, že nemáte žádnou cenu.
Vše, na čem záleží, je, že Ježíš vás miluje a chce být vaším nejlepším přítelem.
18. Kdykoliv chválíte Ježíše, přichází přítomnost a sláva Boží. Když přichází Boží
sláva, všechno se mění.
19. Pro Boha jste vzácní. Poznejte Pána jako své nejlepšího přítele a on vás nikdy
nezklame.
20. Nikdo z nás není takový superkřesťan, aby zažíval vítězný život čtyřiadvacet
hodin denně. Klíčové je, abyste dovolili Ježíši vzít vás za ruku a vést vás do
svobody.
21. Jestliže se kvůli neposlušnosti Bohu nacházíte uvězněni v temnotě, neplýtvejte
časem. Čiňte pokání a vyznávejte mu své hříchy.
22. Ježíšova odvaha byla motivována a vedena jeho láskou k Bohu a lidem a jeho
touhou poslouchat Otce. Naše odvaha by měla být motivována stejnými věcmi.
23. Jak je možné, že teroristé jsou ochotni si připoutat na hruď výbušninu a zemřít
pro satana, zatímco mnozí křesťané jsou bojácní jako myši a bojí se svědčit svým
sousedům?
24. Když do vašeho srdce vstoupí Duch svatý a převezme nad ním vládu, nebudete
se bát, protože ve vás bude plát svatý oheň Boží lásky.
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25. Abychom mohli být smělými svědky Pána Ježíše, potřebujeme nejdřív zemřít
sami sobě a být závislými na Pánu, aby nás změnil.
26. Bůh málokdy mluví silným hlasem. Jestliže svět působí spoustu hluku, Bůh se
nesnaží, aby byl ještě hlasitější než ten hluk. Spíše hovoří tiše a jedině ti, kteří
jsou ochotni vzdálit se řevu světa, ho budou moci uslyšet hovořit.
27. Bůh nejenže miluje celý svět, ale miluje vás. Chce vám ukázat svou slávu v Ježíši
Kristu a použít vás pro své království na této zemi.
28. Bůh od nás neočekává, že se s ním budeme přít, když nám řekne, že máme něco
udělat. On pouze očekává, že poslechneme a budeme mu důvěřovat.
29. Přátelé, neseďte a nečekejte, až dosáhnete dostatečné dokonalosti, abyste mohli
sloužit Bohu. Takový den ve vašem životě nikdy nepřijde. Vyjděte a čiňte to, co
Ježíš přikázal všem svým následovníkům a Pán změní váš život, když ho budete
poslouchat.
30. Potřebujeme odvrátit pohled od sebe sama a začít sloužit Bohu. To je také
největší lék na naše sobectví.

@@@
Z kroniky farnosti Újezd u Valašských Klobouk
2003 – 2011
Filiální kostel sv. Anežky České v Drnovicích
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2006
V Drnovicích byla provedena rozsáhlá oprava schodiště před kostelem. Žulovou
dlažbu položila firma pana Rejdy z Bylnice. Náklad byl uhrazen za vydatné dotace
Obecního úřadu Drnovice.
2007
Ve filiálním kostele v Drnovicích byl upraven kůr pro umístění píšťalových varhan
a zakoupena nová svítidla v ceně 57 550,- Kč.
2008
V Drnovicích byla provedena výměna oken a pořízeny píšťalové varhany.
Vnitřní vybavení filiálního kostela v Drnovicích
Současné zařízení kostela je většinou stejné jako v době svěcení v roce 1991 (hlavní
oltář, svatostánek, ambon, abak, zpovědnice, kostelní lavice), boční oltáře byly
pořízeny o rok později.
Hlavní oltář – obětní stůl dřevěný, zepředu ozdobený reliéfem Poslední večeře
(vyřezaným ze dřeva). Za ním se nachází svatostánek, zabudovaný uprostřed čelní zdi.
Na kovových dvířkách je vytepán výjev ze života Pána Ježíše.
Dřevěný ambon, který z přední strany zdobí reliéf Dobrého pastýře (rovněž ze dřeva),
je přístupný třemi stupni.
Dva boční oltáře, které se nachází podél stěn naproti sobě, jsou v kostele od roku
1992. Oba jsou stejné, vyrobené z dubového masivu. Menza o velikosti 160 x 65 x
100 cm má kazetové provedení; na ní je postaven jednoduchý svatostánek bez ozdob.
Ze světlého dubu jsou zhotoveny kostelní lavice. Jejich kazetové provedení
koresponduje s bočními oltáři. Na všech lavicích jsou hnědé sedačky. V roce 2001 byl
pod ně položen dřevěný podest.
Vlevo od hlavního vchodu se nachází zpovědnice – dvojdveřová, přístupná z levé
strany.
Nábytek do sakristie, tj. dvě šatní skříně a komoda (spodní část – zásuvky, horní –
uzavřené skříňky; prostřední ozdobená hlavou Krista), je ze světlé dýhy a byl pořízen
v roce 1994.
Výzdoba kostela
Plastika sv. Anežky České, patronky kostela, která je umístěna na čelní stěně
presbytáře (vpravo) a dosahující výšky 155 cm, byla slavnostně posvěcena 18.
července 1993. Podle předlohy Fr. Peňáze ji z dubového dřeva vyřezal pan František
Andrýs z Loučky. Světice je ztvárněna v klečící pozici s rozepjatýma rukama
a zrakem upřeným k nebi.
Od něho pochází také ostatní plastiky, které zdobí presbytář. Vedle plastiky sv.
Anežky se na pravé straně nachází klášter sv. Jiří o velikosti 55 x 58 cm a státní znak
České republiky (48 x 37 cm). Na levé straně čelní stěny kněžiště je zavěšena plastika
sv. Zdislavy. Je to polychromovaná polopostava v levé ruce držící košík s chleby
a v pravé smotek papíru. Při spodním okraji nápis „S. Zdislavo, oroduj za nás“;
pod ním jsou dva erby – státní a rodový. Dále pan Andrýs vyřezal obrazy křížové
cesty (32 x 66 cm).
František Andrýs, který je povoláním umělecký řezbář, je starší a už i nemocný
člověk. Pokud mu zdraví alespoň trochu dovolovalo, rád se podílel na výzdobě nejen
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drnovického kostela, ale i kaple v Domově důchodců v Loučce a je také autorem
křížové cesty ve Slopném. Všechny řezby dělal zdarma.
Za hlavním oltářem se tyčí kříž, který sahá až do stropu. Je ze světlého dřeva a tělo
Krista v životní velikosti je vyrobeno z pryskyřice.
U vchodu na zadní stěně vpravo visí obraz P. Marie Lurdské, jehož okraje jsou
lemovány širokým ornamentem. Obraz, který je namalován olejovými barvami na
dřevo, je vsazen do širokého vyřezávaného rámu.
Sochy: nad oběma bočními oltáři jsou připevněny podstavce pro sochy. Na levé stěně
je socha Nejsvětějšího Srdce Ježíšova a vpravo socha Neposkvrněného Srdce Panny
Marie. Obě jsou vysoké 120 cm. Na pravé boční stěně vzadu je socha sv. Josefa
s Ježíškem (asi 80 cm vysoká) a naproti ní socha sv. Antonína s dítětem o výšce 65
cm. Všechny sochy jsou sádrové.
V lodi se nachází 4 jednoduché lustry z bílého skla zavěšené na tyči (do 80. let 20.
století byly tyto ve farním kostele); na kůru, v sakristii a pod kůrem jsou běžné
stropnice (z lisovaného skla ve tvaru čtverce), kříž v presbytáři nasvěcují bodová
světla po jeho stranách. Největší svítivost mají halogenové reflektory umístěné v lodi
kostela.
Za 150 000,- Kč byly v roce 1993 pořízeny dvoumanuálové elektrodigitální varhany
značky Viscaunt. Varhany nejsou umístěny na kůru, jak jsme obvykle zvyklí
z ostatních kostelů, ale v pravé straně presbytáře u vchodu do sakristie.
Pokračování příště

Pořad bohoslužeb v červnu - farnost Újezd
1. června : Sobota
Sv. Justina, mučedníka

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

2. června : Neděle
7. neděle velikonoční
Sv. Marcelína a Petra, 9.40 Új.:
muč.
11.00 Dr.:
3. června Pondělí
Sv. Karla Lwangy
a druhů, mučedníků

4. června : Úterý
Ferie
5. června : Středa
Sv. Bonifáce,
biskupa a mučedníka

17.30 Új.:

Za + Oldřicha Kovaříka, celou + rodinu a živé
rodiny
Za farníky – večer chval
Za farníky
Za + rodiče Kučerovy, dvě sestry, švagry a
duše v očistci
Za živé i + osmdesátníky z Újezda
Za + Aloise a Ludmilu Manišovy, sourozence
a dceru Marii

AM
SJ

Za + Josefa Drgu, rodiče Drgovy, Slavíčkovy,
Josefa Ďulíka a živou rodinu

OS

18.30 Dr.:

Za + rodiče Častulíkovy

17.30 Új.:

Za + rodiče Stružkovy, + Marii Hlavicovou,
+ prarodiče, duše v očistci a Boží požehnání
pro živou rodinu
Za + Miloslava Fiodora, dva syny, rodinu
Fiodorovu, Zvonkovu, Majzlíkovu, stařečky
z obou stran, duše v očistci a ochranu Panny
Marie pro živé rodiny

18.30 Sl.:
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KA
SV

ČR

6. června : Čtvrtek
18.30 Dr.:
Sv. Norberta, biskupa

Za + d.p. Jaroslava Studeného, zemřelé kněze
naší farnosti, duše v očistci

15.30 Új.:

Za rodiče Šomanovy, Machů a dar zdraví pro
živou rodinu.
Za Františka Kolaříka, dceru, dva zetě, rodiče
z obou stran a dar zdraví pro živé rodiny

7. června : Pátek
První pátek v červnu

18.30 Sl.:

16.00 Lo.:
8. června : Sobota
Sv. Medarda, biskupa 18.30 Dr.:

Za + manžela Josefa Vaculu, rodiče z obou
stran, živou rodinu a duše v očistci
Za rodinu Tichou, dva švagry a Boží
požehnání pro živou rodinu

9. června : Neděle
Slavnost SESLÁNÍ
DUCHA SVATÉHO

Za + rodiče Čechovy, Čevelovy, jejich +
sourozence a Boží požehnání pro živou rodinu
Za farníky
Za děti prvokomunikanty a jejich rodiče

Sv. Efréma Syrského,
jáhna a učitele církve

10. června : Pondělí
Panny Marie,
Matky církve.
11. června : Úterý
Sv. Barnabáše,
apoštola

12. června : Středa
Ferie

7.00 Új.:
8.15 Sl.:
9.40 Új.:
17.30 Új.:

Za Jaroslava Kováře, jeho rodiče, rodiče
Drgovy a Boží ochranu pro živé rodiny

18.30 Dr.:

Za + Antonína a Marii Běloňovy, + rodinu
Běloňovu a Daňkovu

17.30 Új.:

Za + rodinu Černobilovu, dar zdraví pro
nemocnou osobu a Boží požehnání pro živou
rodinu
Za Alenu a Josefa Petrášovy, syny Josefa a
Martina, Aloise Gergelu, zetě Jaroslava, dar
zdraví a pomoc Boží pro živou rodinu

18.30 Sl.:

RZ

AL
SJ
RZ
KM
SJ

OS

13. června : Čtvrtek
Svátek Ježíše Krista,
nejvyššího a věčného
kněze
Sv. Antonína z Padovy,
kněze a učitele církve

18.30 Dr.:

Za rodiče Josefa a Emílii Machů, duše
v očistci, dar zdraví a Boží požehnání pro živé
rodiny

15.30 Új.:

Za + rodiče Hlavičkovy, Machů, syna Jana,
dar zdraví, Boží požehnání pro živé rodiny a
duše v očistci
Za + Františka a Marii Hlavenkovy, Janíkovy,
jejich rodiče, sourozence, vnuka Michala,
duše v očistci a Boží požehnání pro celou
rodinu

14. června : Pátek
Ferie
18.30 Sl.:

15. června : Sobota
Sv. Víta, mučedníka

16.00 Lo.:

Za + rodiče Hübnerovy, Andrysovy,
prarodiče, dar zdraví a Boží ochranu pro
živou rodinu
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ŠF

7.00 Új.:
16. června : Neděle
Slavnost
NEJSVĚTĚJŠÍ
TROJICE

8.15 Sl.:
9.40 Új.:
11.00 Dr.:

17. června : Pondělí
Ferie

17.30 Új.:

18. června : Úterý
Ferie

18.30 Dr.:
17.30 Új.:

19. června : Středa
Sv. Jana Nepomuka
Neumanna, biskupa

18.30 Sl.:

6.30 Új.:
15.30 Új.:
20. června : Čtvrtek
Slavnost
TĚLA A KRVE
PÁNĚ
(Boží tělo)

17.00 Dr.:

18.30 Sl.:

15.30 Új.:
21. června Pátek
Sv. Aloise, řeholníka
18.30 Sl.:

22. června : Sobota
Sv. Jana Fishera,
Tomáše Mora, sv.
Paulina Nolanského

11.00 VP

16.00 Lo.:
18.30 Dr.:

Za + rodiče Macíkovy, dceru Jarmilu, syna
Vojtěcha, + rodiče Slovákovy, jejich děti,
vnučku Barboru a Boží požehnání pro živou
rodinu
Za + rodiče Hlavičkovy, jejich rodiče,
sourozence, duše v očistci a dar zdraví pro
živou rodinu
Za farníky (svatý křest)
Za + Františka Rašku (výroční mše sv.)
Za rodiče Polomíkovy, dvě dcery a Boží
ochranu pro živou rodinu
Za + Aloise Polácha, jeho rodiče, sestry,
rodiče Mikušovy a dar zdraví pro živou
rodinu
Za + rodiny Štefkovu, Strečanskou, Kolárovu,
Ivana Pekaroviče, Ludmilu Košťálovou a
Boží požehnání pro živé rodiny
Za + Aloise Váňu, rodinu Váňovu, Čechovu,
sestru Marii, dar zdraví a Boží požehnání pro
rodinu doma a v cizině
Za farníky
Za + Josefa Kořenka, rodiče, bratra Františka
s manželkou, nemocnou osobu, Boží
požehnání a ochranu Panny Marie pro živé
rodiny
Za + rodiče Pavelkovy, jejich děti, vnuky,
vnučku, tři zetě, stařečky, pomoc Boží a
ochranu Panny Marie pro živou rodinu
Za + rodiče Váňovy, vnuka, + rodinu
Strnadovu, dar zdraví Boží pomoc a ochranu
Panny Marie pro živou rodinu
Za + Aloise Buriánka, jeho rodiče, rodiče
Kořenkovy, Františka Bartoše, Stanislava
Buriánka, Boží pomoc a ochranu Panny Marie
pro živou rodinu
Za + Františka Malotu, příbuzné, ochranu
Panny Marie a požehnání pro živé rodiny
Na poděkování Pánu Bohu za 50 let
společného života a Boží ochranu pro živou
rodinu
Za + Jana Hlavičku (výroční mše sv.)
Na dobrý úmysl
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AL
SV
AM
ČR

KA

SJ

KA
SJ
ŠF
ČR

AL

23. června : Neděle
12. neděle
v mezidobí
24. června : Pondělí
Slavnost NAROZENÍ

7.00 Új.:
8.15 Sl.:
9.40 Új.:

Za živé a zemřelé sedmdesátníky z farnosti
Za farníky
Za + Jana Machů, jeho manželku, dva
sourozence, tři děti a Boží pomoc pro živou
rodinu

17.30 Új.:

Za + rodiče Machů, dceru Marii, vnuka
Zdeňka, zetě, Marii Ambrůzovu, stařečky z
obou stran a duše v očistci

SV. JANA KŘTITELE

25. června : Úterý
Ferie

18.30 Dr.:

Za + Stanislava Greschnera, rodiče
Greschnerovy, Plškovy a dar zdraví pro živou
rodinu
Za + rodiče Mikulkovy, dva syny, zetě,
vnučku Irenku, + příbuzenstvo, duše v očistci
a živou rodinu

17.30 Új.:

27. června : Čtvrtek

18.30 Dr.:

Za + Vojtěcha Zádrapu, rodiče z obou stran,
bratra Josefa, Antonína, + rodinu Zádrapovu a
dar zdraví pro živou rodinu

17.30 Új.:

Za + Jana Václavíka, rodiče z obou stran, +
manžele Honkovy, Pastyříkovy, Janečkovy,
duše v očistci, dar zdraví a Boží požehnání
pro živé rodiny
Za + Marii a Josefa Změlíkovy, jejich rodiče,
Jana Marka, duše v očistci a dar zdraví a Boží
požehnání pro živou rodinu

Sv. Cyrila
Alexandrijského,
biskupa a učitele církve

28. června : Pátek
Sv. Ireneje, biskupa
a mučedníka
Slavnost
Nejsvětějšího
Srdce Ježíšova

18.30 Sl.:

8.30 Új.:
29. června : Sobota
Slavnost
Sv. Petra a Pavla,
apoštolů

11.00 Sl.:
16.00 Lo.:

18.30 Dr.:
7.00 Új.:
30. června : Neděle
13. neděle
v mezidobí

8.15 Sl.:

Pouť na Ploštině
9.40 Új.:
11.00 Pl.:

KA

Za Ladislava a Boženu Janošovy, syna Josefa,
jejich rodiče, sourozence, dar zdraví a Boží
požehnání pro živou rodinu

26. června : Středa
Ferie
Sv. Jana a Pavla,
mučedníků

18.30 Sl.:

AL
SJ
RZ
OS

SJ

AL

Za + Jaroslava Pavelku, rodiče, dar zdraví a
Boží požehnání pro živou rodinu
Svatební mše sv.
Za + Svatopluka Andrýska, rodiče z obou
stran, + sourozence, pomoc Boží a ochranu
Panny Marie pro živou rodinu
Za farníky
Za + Stanislava Pavelku, + rodinu Pavelkovu,
Zvončákovu, dar zdraví a Boží požehnání pro
živé rodiny
Za rodiče Janošovy, dva syny, snachu,
nemocnou osobu a dary Ducha svatého pro
živé rodiny
Za školní mládež
Za oběti Ploštiny a jejich příbuzné
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KA
SV
RZ
SJ

Pořad bohoslužeb v červnu - farnost Horní Lhota
1. června: Sobota
Sv. Justina mučedníka
1. sobota v červnu

8.00 DL

17.30 HL Za členy živého růžence ze Sehradic
9.00 HL

2. června: Neděle
7. neděle velikonoční

3. června: Pondělí
Sv. Karla Lwangy a druhů
mučedníků

Na úmysl dárce

Za + Václava Žáčka, rodiče, dar zdraví a ochranu
Panny Marie pro celou * rodinu

10.30 DL Za + rodiče Jurákovy, prarodiče Heinzovy,
dar zdraví a požehnání pro celou * rodinu
18.00 SE

Za * a + farníky

4. června: Úterý
5. června: Středa
Sv. Bonifáce, biskupa a muč.
6. června: Čtvrtek
Sv. Norberta, biskupa

7. června: Pátek
1. pátek v červnu

16.00 HL Za + Stanislava Navrátila, rodiče Navrátilovy,
Štreitovy, Marii Mihulcovu, požehnání, dar zdraví
a víry pro * rodiny
16.00 HL Za + Marii a Františka Juránkovy, jejich rodiče,
+ přízeň a požehnání pro * rodinu
17.30 DL Za účastníky májových pobožností
11.00 SE

8. června: Sobota

Za * i + členy hasičského sboru Sehradice s prosbou
o ochranu, pomoc a milosti všem bratrům a sestrám
i jejich rodinám

17.30 HL Za účastníky májových pobožností
9.00 HL
9. června: Neděle
Slavnost
Seslání Ducha Svatého

10. června: Pondělí
Panny Marie, Matky církve

Za * a + farníky

10.30 DL Za + Františka a Ludmilu Malotovy, syny, rodiče
Masařovy s prosbou o dar zdraví a ochranu pro
celou rodinu
18.00 SE

Za + Josefa Čechmánka, jeho rodiče, + rodinu
Janíčkovu, Holasovu a stálou pomoc pro * rodiny

11. června: Úterý
Sv. Barnabáše, apoštola
12. června: Středa
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16.00 HL

Na poděkování za kněze naší farnosti a všechny,
kteří zde působili, s prosbou o dary Ducha Svatého
pro ně; za nová kněžská a řeholní povolání z našich
rodin, obcí, farnosti

17.30 DL

Za + Stanislava Kúdelu, Marii Slovákovu, syna
Ivana, 2 manžely, rodiče Kúdelovy a ochranu pro * r

14. června: Pátek

17.30 DL

Za + Miroslava Masaře, jeho rodiče, duše v očistci
s prosbou o dar zdraví a ochranu pro * rodinu

15. června: Sobota
Ssv. Víta, mučedníka

17.30 HL Za + Marii Jankovu, její dvě sestry, jejich rodiče
a ochranu pro celou * rodinu

16. června: Neděle
Slavnost
Nejsvětější Trojice;
Den otců

8.45 HL

10.00 DL Za tatínky

17. června: Pondělí

17.00 SE

13. června: Čtvrtek
Svátek Ježíše Krista,
Nejvyššího a věčného kněze

Za tatínky

Mše svatá a mariánské večeřadlo (P. Jaroslav Stříž)

18. června: Úterý
19. června: Středa
20. května: Čtvrtek

16.00 HL

21. června: Pátek
Sv. Aloise, řeholníka

17.30 DL Za * a + farníky

22. června: Sobota

10.30 DL Za * i + členy hasičského sboru Dolní Lhota
s prosbou o ochranu, pomoc a milosti všem bratrům
a sestrám i jejich rodinám
17.30 HL Za + Františku Poláchovu (1. výročí)

23. června: Neděle
Slavnost Těla a krve Páně

9.00 HL

24. června: Pondělí
Slavnost
Narození sv. Jana Křtitele

16.00 HL Za + Zdeňka a Marii Navrátilovy, snachu Yvetu,
požehnání pro * rodiny

25. června: Úterý

Za + Milana a Marii Havelkovy, jejich rodiče,
sourozence, duše v očistci, ochranu a pro celou * r.

17.30 DL Za * a + rodinu Malaníkovu a Večeřovu
18.00 SE

Za * a + farníky

26. června: Středa
27. června: Čtvrtek

16.00 HL Za děti, mládež a učitele - poděkování za školní rok
s prosbou za prázdniny

28. června: Pátek
Slavnost Nejsvětějšího
Srdce Ježíšova

16.00 HL Za * a + farníky
17.30 DL Za + rodiče Hromádkovy, dceru, 2 syny, snachu,
zetě, dar zdraví a ochranu pro * rodinu
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29. června: Sobota
Slavnost sv. Petra a Pavla,
apoštolů

30. června: Neděle
13. neděle v mezidobí

8.00 DL Za + Josefa Coufalíka, duše v očistci s prosbou
o požehnání pro celou * rodinu
17.30 HL Za + Josefa Máčalíka, Bohumila a Miladu
Maňasovy, dceru Miladu a syna Josefa, dar zdraví
pro celou * rodinu
9.00 HL Za + rodiče Kunderovy, jejich rodiče, sourozence,
dar zdraví, ochranu Panny Marie pro * rodiny
10.30 DL Za + Jaroslava a Ludmilu Máčalovy, jejich rodiče
a sourozence a ochranu pro * rodinu

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

Zprávy a informace
Denní tábor pro děti na faře v Újezdě bude ve dvou turnusech: I. 22. – 26. 07.2019,
II. 29.07 – 02.08.2019. Ještě jsou nějaká volná místa především na II. turnus.
Přihlášky je možné podávat přes naše webové stránky nebo osobně u P. Jana Můčky.
Pouť schol na Svatém Hostýně. v sobotu 15. června 2019. Současně bude
na Svatém Hostýně pouť autoveteránů.
Hora Butkov – Slovensko, farnost Ladce. Pouť 22. června 2019 – Setkání Rodiny
Neposkvrněné: 9.30 – pozdrav kněze Ľuboše Václavka; 10.30 slavná mše sv., hlavní
celebrant Mons. Tomáš Galis, žilinský biskup, 14.30 modlitba bolestného růžence,
15.15 kající pobožnost a svátostné požehnání. Bude vypraven autobus, zájemci hlaste
se u paní Svatky Machů v Drnovicích 725 104 080.
Letní pouť na Ploštině – mše sv. za zemřelé na Ploštině a jejich příbuzné bude
v neděli 30. června 2019 v 11.00 hodin. Jelikož amfiteátr je již ve špatném stavu
a bude se provádět generální oprava, bude mše sv. před kaplí Panny Marie Bolestné.
Antiochia – letní misie 2019. Letošní rok máme prožívat jako přípravu na misijní
měsíc, vyhlášený papežem Františkem. Rád bych Vám mladým připomněl letní misii
Antiochia, kterou jste mnozí zažili. V posledních letech klademe důraz na tři roviny:
misie ven (preevangelizace místních obyvatel a prvotní hlásání) a misie dovnitř, jak
dané farní obce, tak samotného týmu, jehož členové by pak měli sami začít fungovat
ve svých farnostech. Další informace jsou dostupné na webu antiochia.cz. Prosím
mladé křesťany, aby využili této misijní možnosti.
Pěší pouť z Krakowa do Čenstochové. Od 5. do 12. srpna 2019 se k tisícům
poutníků z Krakowa do Čenstochové přidá už po dvacáté skupina poutníků z České
republiky. Přihlášky přijímá a informace podává: P. Jan Šimoník, 696 47 Žeravice
103, tel.: 731 402 082 simonik.jan@ado.cz.
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Společné prohlášení České biskupské konference, Ekumenické rady církví a Federaci
židovských obcí v ČR. V našem květnovém věstníku jsme uveřejnili článek týkající se
vracení církevního majetku. Poslanecká sněmovna odhlasovala zdanění finančních
náhrad, které církvi náleží za nevydaný majetek. ČBK, ERC a FŽO k tomu vydali
společné prohlášení:
Poslanecká sněmovna 23. dubna 2019 schválila zdanění peněžitých Náhrad, které
církve dostávají od státu za majetek nevydaný v restitucích i přes předchozí zamítnutí
této novely Senátem. Změna zákona nejen že způsobí církvím vážné finanční obtíže,
ale pro některé menší církve může být dokonce likvidační. Tato novela se nám jeví
jako nemravná a je ve své podstatě protiústavní.
Skupiny poslanců i senátorů jsou již připraveny obrátit se na Ústavní soud,
protože považují takové zdanění náhrad za protiústavní i s ohledem na smlouvy, které
stát uzavřel s církvemi v souvislosti s majetkovým vypořádáním.
Tímto krokem se relativizují jistoty právního státu a na Ústavní soud se spoléhá
nikoli jako na pojistku demokracie, ale jako na prostředek řešení důsledků
nezodpovědných politických rozhodnutí. Bohužel se jedná o vítězství populismu nad
zdravým rozumem a principy právního státu. Hovořit v tomto kontextu o "poptávce
společnosti" je cynické.
Ani tento krok politické reprezentace však nemůže zabránit připravenosti církví
a náboženských společností naplňovat své poslání ve prospěch člověka a společnosti,
a v úctě k Bohu.
Praha, 24. dubna 2019
Kardinál Dominik Duka, předseda České biskupské konference
Daniel Ženatý, předseda Ekumenické rady církví
Petr Papoušek, předseda Federace židovských obcí

SKUPINY ÚKLIDU
kostelů újezdské farnosti v červnu 2019
____________________________________________________
______

Dat. : Újezd :
Drnovice : Slopné :
__________________________________

01.6.:
08.6.:
15.6.:
22.6.:
29.6.:
06.7.:

13.
14.
15.
16.
17.
18.

11.
1.
2.
3.
4.
5.
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12.
13.
14.
15.
1.
2.

OSMISMĚRKA
„Člověk nehledá pravdu jen rozumem, ale i srdcem. Pravdu nalezne jen ten, kdo ji
hledá celou… (viz osmisměrka).“
Dominik Pecka
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AGAMA, BIZON, FOSA, HROCH, CHAMELEON, KLOKAN, KOALA, KOBRA,
KRAB, LEMUR, LENOCHOD, LEV, OKAPI, OSEL, PLAMEŇÁK, RYS, SOKOL,
SRNA, STRAKA, SURIKATA, ŠAKAL, TUČŇÁK, VLK, ZEBRA
Řešení osmisměrky z květnového farního měsíčníku: „…nacházím pokoj.“
Mgr. Gabriela Pavelková

-------------------------------------------------------------------------------------ŽIVOT FARNOSTÍ. Měsíčník farností. Vydává: Římskokatolická farnost
v Újezdě pro vnitřní potřebu farníků z Újezda a Horní Lhoty. Členové redakční rady:
Ing. Jarmila Váňová a Mgr. Gabriela Pavelková. Adresa: Římskokatolická farnost 763
25 Újezd u Val Klobouk č. 5, telefon: farnost Újezd: 731619849; farář Újezd
603154041; farnost Horní Lhota: 605206320; farář Horní Lhota: 604442038; mail:
rkf.ujezd@volny.cz;
fahornilhota@ado.cz
Stránky:
www.farnostujezd.cz;
a www.farnosthornilhota.cz. Příspěvky (v rukopise nebo e-mailem) doručte do
dvacátého dne předcházejícího měsíce.
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