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Neobávejte se o - na první pohled slabého - Boha
Nanebevzetí Panny Marie je pozváním, abychom důvěřovali Bohu.
I dnes chce drak spolknout Boha, který se stal dítětem (srov. Zj 12,4).
Neobávejte se o tohoto na první pohled slabého Boha. Boj už je rozhodnut.
Také dnes je tento slabý Bůh silný: On je opravdovou silou.
Proto je slavnost Nanebevzetí Panny Marie pozváním, abychom důvěřovali Bohu,
a také pozváním k napodobování Marie, která řekla: Jsem služebnice Páně, dávám se
Pánu k dispozici. Učme se kráčet její cestou, svůj život dávat, a ne život brát.
Tak budeme na cestě lásky, která je sebezříkáním, které je ve skutečnosti jedinou cestou
k opravdovému nalezení sebe sama, k nalezení pravého života.
Benedikt XVI.
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ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY
Úmysl všeobecný: Bude vyhlášen později.
Úmysl misijní: Rodiny – školy lidského zrání. Aby se rodiny zásluhou života modlitby
a lásky stávaly stále více „školami“ skutečného lidského zrání.
Úmysl národní: Ať věrnost, láska a odpovědnost doprovázejí všechny manžele, stejně
jako vytrvalost při společné modlitbě v rodinách.
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 červenci 2019 přijati:
Adéla Dorušková
Štěpán Doruška
Nikol Janošová
Vít Machů

Vysoké Pole
Vysoké Pole
Vysoké Pole
Vysoké Pole

Svou společnou cestu před Božím oltářem začali v červenci 2019:
20. července:

27. července:

Roman Tvrdoň
Jana Trčková
Pavel Londýn
Petra Kuželová

Míkovice
Loučka
Lužkovice
Sehradice

Pavel Holík
Erika Pavlišová

V měsíci červenci 2019 odešli na věčnost a byli pohřbeni:
11. července
Marie Krajčová
Újezd 319

85 let

26. července
Anastasie Častulíková
Vysoké Pole 191

89 let

27. července
Radek Hlavička
Loučka 74

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

GODZONE
(periodické okénko pro mladé)
Akce na měsíc červenec:
22 – 24. srpen Festival UNITED (Vsetín)

Co se stalo v červenci?
Dny lidí dobré vůle na Velehradě
Dvacáté Dny lidí dobré vůle dnes končí.
Slavnostní poutní mše svaté se na Velehradě
zúčastnilo téměř 25 tisíc nejen poutníků. Včerejší
den oslav navštívilo k 20 tisícům lidí a výtěžek
z benefičního Večera lidí dobré vůle se vyšplhal na
1,6 milionu korun. Velehradské cyrilometodějské
oslavy jsou největší svého druhu u nás a konají se
každoročně ve dnech 4. a 5. července.
Od půl sedmé ráno dnes probíhaly v prostorách
baziliky mše svaté a připraven byl i doprovodný program. Mimo jiné bylo k uctění
vzácné Palladium země České.
Včerejší den (4. červenec) patřil především rodinám s dětmi, pro které byl od ranních
hodin připraven bohatý program. Ten vyvrcholil v 19.30 benefičním koncertem Večer
lidí dobré vůle, na kterém vystoupili interpreti oslovující jak mladou, tak starší
generaci. Kromě toho zazněla i jedna světová premiéra. „Na Velehradě včera díky
Jiřímu Pavlicovi a Filharmonii Bohuslava Martinů zazněla ve světové premiéře
skladba Septteto, kterou složil arcibiskup Rudolf Jan,“ uvedl tajemník Dnů lidí dobré
vůle Josef Kořenek. Skladba zazněla u příležitosti dvoustého výročí jmenování
Rudolfa Jana olomouckým arcibiskupem, který byl mj. přítelem Ludwiga van
Beethovena.
Mezi letošními vystupující byli Jiří Pavlica s Hradišťanem, Marek Ztracený s kapelou,
Javory Beat s Hanou a Petrem Ulrychovými, houslisté Bohuslav Matoušek a Jakub
Junek, Filharmonie Bohuslava Martinů pod vedením dirigenta Stanislava Vavřínka
a Pěvecký sbor Stojanova gymnázia.
Monika Babincová

Svatí z kalendáře
Sv. Vavřinec
Svátek:
Postavení:

10. srpen
patron archivářů, jáhnů, chudých, správců majetku, kuchařů,
sklenářů, hasičů, duší v očistci; Španělska, města Říma a
Florencie

úmrtí:

258
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ŽIVOTOPIS
Pocházel ze Španělska. Jeho rodiči prý byli
Orancius a Patientie. V mládí přišel do Říma a za svého
učitele si zvolil pozdějšího papeže Sixta, který tehdy byl
knězem. Vavřinec vynikal ve ctnostech a byl velmi
důsledný v otázkách mravní čistoty. Sixtus II. po
zvolení za papeže r. 257 ho jmenoval na místo arcijáhna
do čela římské církve. Stal se tak prvním ze sedmi
římských jáhnů.
Jako arcijáhen byl Vavřinec i správcem církevního
majetku a k jeho úkolům patřila i charitativní činnost v
římské církvi. V té době, jak zmíněno u památky Sixta
II. (7. 8.), císař Valerián velmi tvrdě pronásledoval
křesťany. K dopadení a zabití papeže s jeho jáhny došlo
v cemeteriu při bohoslužbě.
Jak uvádí sv. Ambrož ve IV.stol. a začátkem V. stol. papež sv. Damasus I., sv.
Augustin, sv. Maimus Turínský i básník Prudencius, byl Vavřinec umučen ohněm o
tři dny později. Historickou dokumentaci doplňuje a vybarvuje legendární zpracování,
které zde vychází z historického jádra.
Není podstatné, zda skutečně před svou smrtí Sixtus II. s Vavřincem mluvil o
urychleném rozdání všeho církevního jmění, přičemž mu papež předpověděl
mučednickou smrt tři dny po něm, ale nejpříkladnější je jeho láska k církvi, k
mystickému tělu Krista, kterého v této lásce následoval a pro ni se také stal tolik
oslavovaným.
Vavřinec měl tři dny na to, aby pro pozemského krutovládce nachystal přehled
všech církevních pokladů. Ty tři dny využil k tomu, aby všechno církevní jmění
zhodnotil a zajistil podle evangelia. Měl "srdce na pravém místě" i dostatek moudrosti
a také věděl, co se dá očekávat. Když po třech dnech pozemský soudce s dychtivostí
chtěl vidět všechen církevní majetek, ukázal Vavřinec na všechny chudé a zubožené,
na trpící vdovy a sirotky se slovy: "Pohleď, to je naše bohatství! Zde ti ukazuji poklad
církve. Péče o něj, není jako mamon příčinou zla, ale v pravdě vede k většímu
obohacení i k slávě."
Nevíme, zda tato významná slova bral soudce jako opovážlivý výsměch, podvod
nebo i jinak, každopádně velmi rychle vymyslel za ně krutou pomstu. Císař zuřil.
Žádné rychlé usmrcení jako v případě ostatních, ale bičování, mučení na skřipci s
následným velmi pozvolným umučením ohněm. Řetězy byl připoután na rošt a opékán
nad žhavými uhlíky, aby mu jejich žár působil co největší a nejdelší bolesti.
Sv. Ambrož vyslovil názor, že oheň Boží lásky, který měl sv. Vavřinec v srdci, byl
mnohem silnější než oheň, který pálil jeho tělo. Proto nemohl přemoci jeho vnitřní
pokoj a lásku, s níž se na roštu modlil za obrácení Říma. Vedle této skutečnosti jsou
mu do úst vkládána i slova, jejichž humor má svědčit o jeho vnitřní síle a přijímání
mučednické smrti s radostí. Podle legendy na císaře volal: "Dej mne obrátit! Z jedné
strany jsem již upečen dost!" A pak ještě: "Už jsem upečen, je-li libo, jez!" A jeho
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poslední tichá slova patřila jen Bohu: "Děkuji ti, Pane, že jsem si zasloužil, abych
prošel branou tvého království."
V blízkosti jeho hrobu byla už v roce 330 postavena basilika přispěním
Konstantina Velikého a přímo nad hrobem dal vystavět basiliku v VI. stol. papež
Pelagius II. (Dnes někde v těch místech stojí "sv. Vavřinec za hradbami" ze 13. stol.)
K Vavřincově cti následovaly další chrámy nejen v Římě, kde jich během let údajně
vyrostlo 34, ale i ve Španělsku a na mnoha dalších místech Evropy, později i v
Americe. České země se mohou pochlubit 162 kostely, které mu byly zasvěceny. Je to
odezva na jeho lásku k církvi.
MODLITBA
Budu rozjímat o ceně lásky k chudým a pomíjejícnosti pozemského bohatství.
Bože, Tys naplnil svatého Vavřince žárem své lásky a dávals mu sílu, aby věrně konal
jáhenskou službu a překonal všechny útrapy při mučení; nauč i nás následovat příklad
jeho lásky: milovat, co miloval on, a zachovat věrnost tomu, co on svým životem
vyznával. Prosíme o to skrze Tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s
Tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen

Duchovní injekce
Odpočinek z donucení
Potřebujeme chvíle, kdy se zastavíme
Mnozí lidé se ženou od jednoho termínu ke druhému. Zdá se, že jsou na
permanentním útěku před sebou samými, a cítí se zvenčí neustále něčím poháněni.
Chybí jim záchytné body, a přicházejí tak o vztah k sobě samým, odcizují se sobě
samým. Už si nedokážou uvědomit, kým ve skutečnosti jsou.
V současné době nás neohrožuje pouze to, že se štveme od termínu k termínu, ale i to,
že jsme neustále on-line a dostupní, jen abychom tak získali co nejvíce informací jak
soukromého, tak i profesního rázu. Jenže i přemíra informací nám odnímá schopnost
žít přítomný okamžik. Zastavit se znamená udělat si zkrátka přestávku, zarazit proud
myšlenek. Jakmile to učiníme, dotkneme se svého nitra, svého bytostného já
a uvědomíme si, kdo jsme. Identita nám poskytuje záchytný bod. Z tohoto vnitřního
záchytného bodu jsme schopni uchopit svůj život do rukou a utvářet jej tak, jak to
odpovídá naší osobnosti.
Dobře vyvážit odpočinek a aktivitu
Je zapotřebí dobře vyvážit odpočinek a aktivitu, volno a práci. Právě tento rytmus
zavedl svatý Benedikt pro své mnichy: Ora et labora – modli se a pracuj. Ten, kdo se
pouze modlí, začíná se točit jen kolem sebe. A naopak ten, kdo pouze pracuje, se často
jen bezmyšlenkovitě řítí kamsi kupředu. I ve všedním dni potřebujeme zastávky
k odpočinku, abychom se mohli znovu a s novou chutí pustit do práce.
Znám lidi, kteří nedokážou posedět. Domnívají se, že by se bez nich nic neobešlo, a že
je pořád někdo potřebuje. Jistá paní učitelka, s níž jsem se setkal, si například naříkala
na těžké břemeno, jakým je práce ve školství. Ovšem nedopřála si ani chviličku
oddechu. Nenaslouchala varovným signálům vlastního těla, které zaprotestovalo
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nepěknou kožní vyrážkou. Dalo jí tím najevo, že si nutně potřebuje odpočinout. Ta
žena se nejprve snažila zvládnout vyrážku pomocí medicíny a dále přitom naplno
pracovat. Jenže při rozhovoru s lékařem pochopila, že nemá smysl dále ignorovat
a nerespektovat signály vlastního těla. Její kůže jí říkala, že už se v ní necítí dobře.
Tělo jí tak udělovalo souhlas k tomu, aby si dopřála přestávku a vzala si na nějakou
dobu volno.
Pokud si záměrně neuděláme volno, donutí nás k němu naše tělo. Taková nucená
přestávka – uzdravování z nemoci – ovšem zpravidla trvá déle, než kdybychom si byli
přestávku vědomě naplánovali.

Citát měsíce
Máme orlí zrak, pokud jde o chyby bližního, vůči vlastním chybám jsme slepí.
sv. František Saleský
Připravili: Animix

Slavnosti ve farnosti Horní Lhota
V sobotu 20. 7. 2019 oslavil 20 let kněžské služby náš duchovní správce O. Jiří
Ševčík. Oslavu jsme zahájili ve farním kostele v Horní Lhotě děkovnou mší svatou
za velké účasti farníků nejenom z hornolhotské farnosti, ale také ze Slopného a dalších
míst, ve kterých O. Jiří dříve působil.
Promluvu měl jeho kamarád O. Gabriel, který měl kázání už na primiční mši našeho
O. Jiřího na samotném počátku jeho kněžské dráhy. Vyzýval nás k modlitbě za kněze,
které jsou pro ně nesmírně cenné a pomáhají jím v této nelehké službě.
Pozvání přijal také farář
vizovické
farnosti
a
zároveň
děkan
vizovického děkanátu O.
Vít Hlavica.
V závěru mše poděkoval
milými a hřejivými slovy
našemu O. Jiřímu starosta
Horní Lhoty Ing. Josef
Šenovský a popřál mu
za nás všechny mnoho
Božího požehnání a darů
Ducha svatého do dalších
let.
Poté se všichni zúčastnění přesunuli do kulturního domu k výbornému pohoštění,
které připravil pan Krajča z Pozlovic. O. Jiří byl moc rád, že se nás tolik sešlo
k modlitbě, ale také k připraveným stolům. Naší hojnou účastí jsme mu vyjádřili
poděkování, neboť je tím obětavým „dělníkem na vinici Páně“ a jsme mu za to
nesmírně vděční.
Mgr. Eva Řeháková
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Pouť k Panně Marii Karmelské v Dolní Lhotě
V neděli pak následovala pouť k Panně
Marii Karmelské v Dolní Lhotě.
Obě mše svaté sloužil na přání vděčných
farníků Mons. Jan Můčka, který je tím,
kdo má ty největší zásluhy na zbudování
dolnolhotského kostela, ale i na dalších
významných opravách kostela v Horní
Lhotě.
Společně se svými bývalými farníky zde
oslavil své narozeniny, a zároveň také 45
let kněžské služby. Za vše mu poděkoval
starosta Dolní Lhoty pan Jaroslav Masař
a zároveň mu předal krásně vyšívaný
obraz dolnolhotského kostela, který
vyrobil pan David Kadleček ze Sehradic.
Všichni mu přejeme hlavně hojnost
Božího požehnání, hodně zdraví, spousty
elánu, který vždy a za každé situace
směřuje k oslavě Boží.
Mgr. Eva Řeháková

12. srpen - Mezinárodní den mládeže
Mládež je budoucnost, proto záměrem Valného
shromáždění OSN, které Mezinárodní den mládeže
vyhlásilo, bylo poukázat na problematiku mládeže
ve všech různých formách, od těch pozitivních mládež sportující, bavící se, až po stinnou stránku,
například drogy, násilí, apod. Upozorňuje svět
na různá témata týkající se právě mladých lidí a mimo jiné přibližuje problémy
mládeže. Zaměření na konkrétní téma se mění rok od roku.
Od Mezinárodního dne mládeže není daleko ke Světovým dnům mládeže.
Světové dny mládeže (SDM, anglicky World Youth Days, WYD) je označení pro
celosvětová setkání mládeže (16–30 let) pořádaná katolickou církví, přesněji
papežskou Radou pro laiky (část Kurie) a hostitelskou zemí.
Setkání mají původ v iniciativě papeže Jana Pavla II. Dne 22. října 1978 papež Jan
Pavel II. mladým lidem řekl: „Vy jste naděje církve a světa. Vy jste moje naděje.“ Při
svém prvním větším setkání s mladými, v listopadu 1978 v bazilice sv. Petra, dodal:
„Řekněte každému, že papež klade důraz na mladé.“ Stejná slova často opakoval,
zvlášť v průběhu Světových dní mládeže.
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Při „Jubilejním roce mladých“ (na Květnou neděli roku 1984) pozval mladé křesťany
do Říma. Již během tohoto setkání mládeže začala v Janu Pavlu II. dozrávat myšlenka
Světových dnů mládeže. Večer po skončení vigilie řekl členům přípravného výboru
setkání: „Byla to dobrá myšlenka, je třeba pokračovat.“ A jak prohlásil, tak také
udělal. Když byl rok 1985 v OSN vyhlášen Rokem mládeže, bylo rozhodnuto. Jan
Pavel II. pozval mladé, aby se u příležitosti tohoto roku v Římě opět setkali.
Dosud proběhlo 14 mezinárodních dnů mládeže. SDM se slaví každý rok, ale v letech,
kdy se nekoná mezinárodní setkání, probíhají oslavy na národní nebo diecézní úrovni
(v jednotlivých diecézích s biskupy).
SDM se konaly v 10 státech. První setkání označené jako Mezinárodní světový den
mládeže proběhlo v Římě roku 1986. V Římě se setkání uskutečnilo čtyřikrát.
Papež Jan Pavel II. se Světových dní mládeže účastnil naposledy v roce 2002
v Torontu. Jeho nástupci v této tradici pokračují. Konají se setkání jednak v diecézích
jednou do roka, na Květnou neděli (týden před Velikonocemi), a ve světovém měřítku
každé 2 až 3 roky.
Každé Světové dny mládeže mají svoje logo, hymnu a motto z Bible, které vybírá
papež.
Ze slov Jana Pavla II. k mládeži:
„V této sekularizované době, kdy mnoho našich
současníků myslí a žije, jako by žádný Bůh neexistoval,
nebo jsou zlákáni takovými formami náboženství, které
se vymykají zdravému rozumu, jste to právě vy, drazí
mladí přátelé, kdo musíte znovu dát najevo, že víra je
osobním rozhodnutím, které postihuje celý váš život.
Ať je evangelium rádcem a kritériem všech vašich
životních plánů a rozhodnutí!“
„Nemějte strach jít do ulic a na veřejná místa a jako první apoštolové hlásat
radostnou zvěst spásy na náměstích měst, městeček a vesnic. Teď není doba stydět se
za evangelium (srv. Řím 1,16). Nyní je čas k tomu, aby bylo hlásáno ze střech (srv. Mt
10,27). Nemějte strach zpřetrhat životní způsoby založené na pohodlí a zvyku
a odpovědět na výzvu tím, že budete dávat možnost poznat Krista i v moderním
velkoměstě.
„Přinášejte svým přátelům radost z následování Ježíše. Kdo se s Ním setká, zakusí
zvláštním způsobem, co znamená být šťastný – radost, která není založená
na vlastnění něčeho nebo na zdání, ale zakořeněná v samotné existenci...“
K významu Světových dnů mládeže papež Benedikt XVI. řekl:
„Řekl bych, že Světové dny mládeže jsou znamením, přílivem světla; zviditelňují
ve světě víru a Boží přítomnost, a dodávají tak odvahu k tomu být věřícími. Věřící se
v tomto světě často cítí osamoceni a jakoby ztraceni. Zde zjišťují, že nejsou sami, že
existuje velká síť víry, světové společenství věřících, a že je krásné toto univerzální
přátelství zažívat. Zdá se mi, že se takto rodí přátelství.
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Boží setba je vždy tichá, nepromítá se ihned do statistik. A se zrnem, které Pán zasévá
do země skrze Světové dny mládeže, je to stejné jako se zrnem, o němž mluví
v evangeliu: některá zrna padají na cestu a přijdou nazmar; jiná padají na kamenitou
půdu a přijdou nazmar; jiná padají do trní a přijdou nazmar; ale některá zrna padají
na dobrou půdu a přinášejí hojný užitek. Právě tak je to i se setbou Světových dnů
mládeže.“
Z promluv papeže Františka k mládeži:
„Ježíš, který je cestou, tě dnes volá, abys
zanechal stopu v dějinách. On, který je život,
tě zve, abys v dějinách svých i mnoha jiných
zanechal stopu plnou života. On, který je
pravda, tě zve, abys opustil cesty separace,
rozdělení a nesmyslu. Jsi pro? Co odpoví
tvoje ruce a tvoje nohy Pánu, který je cesta,
pravda a život? Jsi pro? (Mladí odpovídají: Ano). Pán žehnej vašim snům. Děkuji.“
„Bůh nás všechny volá jménem. Tvoje jméno je pro Něho cenné. Důvěřujte paměti
Boha: Jeho paměť není „harddisk“, který zaznamenává a archivuje všechna naše
špatná data. Jeho pamětí je něžné srdce, které se raduje, když definitivně maže každou
stopu naší špatnosti. Zkusme nyní také my napodobit věrnou paměť Boha a opatrovat
dobro, které jsme obdrželi v těchto dnech. Mlčky vzpomínejme na toto setkání,
opatrujme vzpomínku přítomnosti Boha a Jeho Slova, oživujme v sobě Ježíšův hlas,
který nás volá jménem. Modleme se mlčky, pamatujme a děkujme Pánu, který nás tady
chtěl mít a setkat se s námi.“
... Ježíš se svým křížem kráčí po našich cestách a bere na sebe naše obavy, naše
problémy, naše utrpení, i ta nejhlubší. Ve svém kříži se Ježíš spojuje s mlčením všech
obětí násilí, které nemohou křičet, zejména těch, kdo jsou nevinné a nikdo je nebrání.
Ježíš přijímá toto všechno s otevřenou náručí, nese na svých ramenou naše kříže
a říká nám: Odvahu! Svůj kříž neneseš sám! Já ho nesu s tebou. Já jsem zvítězil
nad smrtí a přišel jsem proto, abych ti dal naději a život.
Kolik tváří doprovázelo Ježíše na jeho cestě na Kalvárii: Pilát, Šimon z Kyrény,
Panna Maria, jeruzalémské ženy ... Komu z nich se chceš podobat? Chceš být jako
Pilát, který nemá odvahu jít proti proudu a zachránit Ježíšovi život, a proto si nad ním
myje ruce. Jsi jeden z těch, kdo si myjí ruce, předstírají neznalost a stáčí zrak
opačným směrem? Nebo jsi jako Šimon z Kyrény, který pomohl Ježíši nést onen těžký
kříž, jako Panna Maria a ženy, které neměly strach doprovodit Ježíše s láskou a něhou
až do konce. Kým chceš být – Pilátem, Šimonem, nebo Marií? Ježíš se na tebe dívá
a ptá se: Pomůžeš mi nést kříž? Bratře, sestro, co Mu ve své síle mládí odpovíš?“
Světová setkání se konala například
v Čenstochové (1991), v Denveru (1993),
v Manile (1995), v Paříži (1997), v Římě
(2000), v Torontu (2002), v Kolíně nad
Rýnem (2005), v Sydney (2008), v Madridu
(2011), v Rio de Janeiro (2011), v Krakově
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(2016) a naposled v lednu 2019 v Panamě. Některých těchto setkání se účastnili
i mladí našich farností a mají na ně nezapomenutelné zážitky.
O pořádání Světových dnů mládeže v roce 2022 se i s podporou české vlády ucházela
také Česká biskupská konference. V roce 2022 se však Světové setkání mládeže
neuskuteční v Praze, ale v portugalském Lisabonu. Motto tohoto setkání je již známé:
„V těch dnech se Maria vydala na cestu a spěchala do hor do města Judova. (srov. Lk
1,39)“.
V naší republice proběhlo v letních měsících také 6 celostátních setkání mládeže,
které v současné době organizuje Sekce pro
mládež České biskupské konference. Historicky
první české celostátní setkání proběhlo v roce
1993 na Velehradě. V roce 1999 proběhlo setkání
na Svaté Hoře, v letech 2002 a 2012 ve Žďáru
nad Sázavou, v roce 2007 v Táboře – Klokotech
a v roce 2017 v Olomouci.
Díky TV NOE, která v srpnu 2017 přenášela Celostátní setkání mládeže v Olomouci
(a na Svatém Kopečku) téměř v plném rozsahu, jsme se tohoto setkání mohli účastnit
také…a třeba vzpomínat na setkání, jaká jsme zažili my.
Jako účastník asi prvního Setkání mládeže Olomoucké arcidiecéze na Velehradě
v červenci 1992 a následně celostátního setkání v létě roku 1993 si už jen matně
vybavuju konkrétní zážitky. Ale bylo to pro nás něco zcela nového, nečekaného
a povzbuzujícího. Velké množství mladých lidí, celodenní program před bazilikou,
pravidelné slovo na den, rytmické mše, přednášky na aktuální témata, setkání s našimi
biskupy a kněžími, jejich katecheze, společné modlitby, adorace, program prokládaný
hudbou a zpěvem, naučili jsme se mnoho nových písní, které se vlastně zpívají
dodnes… Ubytování ve školách
ve Starém Městě nebo Uherském
Hradišti, polní kuchyně, fronty na
jídlo, otlaky, spálení od slunce, atd…
A nezapomenutelné bylo také setkání
mládeže s papežem Janem Pavlem II.
v květnu 1995 na Svatém Kopečku.
Díky televiznímu záznamu, který je
možné najít i na internetu, se člověk
pobaví nad účesy a oblečením, které
jsme tehdy nosili, a které by dnes už
možná zase byly IN…, ale snad i díky blízkosti naší a polské historie, kultury a
jazyků, je především vidět, jak srdečné toto setkání bylo a jaká úžasná atmosféra tu
panovala. O čemž svědčí i fakt, že samotný papež si později při vzpomínce na
Olomouc a Svatý Kopeček vybavil toto setkání s mládeží a Kopeček plný oveček… (ze
zvolání: „Otče, Svatý Kopeček plný je tvých oveček!“, které na něm opakovaně
zaznělo.)
Jarmila Váňová
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Co s mladými lidmi ve farnosti?
Rozdíl mezi mladšími a staršími lidmi není jen v životních zkušenostech, ale
i v "časové" orientaci. Mladí se orientují na přítomnost a částečně na budoucnost, ale
téměř nijak na minulost. Pro starší je minulost důležitým zdrojem zkušeností, jistot,
mnohdy je to jejich "slavnější doba života", která ale mladým zpravidla nic neříká
a nemají důvod se minulostí zabývat. Staří lidé se pak budoucnosti nezřídka bojí a tím
více utíkají do náruče minulosti. Co mladí ve farnosti potřebují?
Pokusme se o několik odpovědí, vycházejících z obecných poznatků o mladých
lidech. Zdaleka ovšem nepůjde o úplný výčet. Mladí lidé potřebují, a proto často
hledají:
- pomoc a podporu, a to nejčastěji u vrstevníků a dále u důvěryhodných lidí starších
než jsou oni, které si ovšem sami vyberou;
- prostor k vlastní realizaci;
- vědomí, že jsou přijímáni;
- psychologický prostor k experimentování i k provokování - tedy k ověření si
vlastních sil;
- přiměřený stupeň důvěry v přítomnosti i vzhledem k budoucnosti;
- možnost uchopit víru jako záležitost vlastního přesvědčení, mít v ní "vlastní poklad".
Prakticky je ovšem nutné nejen tyto potřeby mladým lidem přiznat, ale je třeba se ptát,
zda a jak mohou být uspokojeny. Už na první pohled může být zřejmé, že odpověď
nebude jednoduchá, a že záleží také na typu farnosti, která potom k realizaci potřeb
mladých lidí přispívá nebo nepřispívá, případně jim brání.
Mladí lidé ovšem nejsou jen těmi, kdo
ve farnosti či ve společnosti pouze
přijímají a potřebují péči. Jsou také
zdrojem podnětů. Co dávají a vytvářejí?
Kromě některých aktuálních pomocí
a služeb druhým lidem dávají převážně:
- elán;
- naději;
- ale působí také starosti.
Mnoho dobrých a zodpovědných lidí
(rodiče, farníci, faráři atd.) je sice elánem
mladých lidí povzbuzováno, ale současně mají o mladé lidi v etapách jejich růstu
a sbírání zkušeností obavy a někdy až palčivý strach.
Co mladé lidi ohrožuje:
Z poměrně velkého výčtu možných nebezpečí a rušivých vlivů vybíráme:
- nejen "svody světa", ale také nepřiměřené nároky dospělých;
- strach (faráře, rodičů), že se jim ztratí;
- vnucování vlastních představ rodičovské generace, která chce utvářet jejich život;
- nedůvěra;
- osamocenost.
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Mladý člověk, který není zakotven ve farnosti nebo jiném podobném společenství, je
v nebezpečné situaci. Ohrožuje ho osamocenost uprostřed evangeliu vzdáleného světa.
Osamocen si těžko obhájí křesťanský způsob života, v mnohém tak odlišný
od běžného průměru. Ovšem mladý člověk, který přebývá jen a jen ve své farnosti
a nic jiného nepoznává, se také dostává do nebezpečné situace. Nesetká se totiž
mnohdy s ničím, co by ho dál rozvíjelo, ani se nesetká s lidmi, kteří se vyrovnali s tím,
s čím on zápasí. Pokud se později někam přestěhuje, je nebezpečí, že se z církve ztratí,
pokud nenajde v novém prostředí přesně to, nač byl dosud zvyklý.
Pro mladého člověka je tedy potřebné sbírání zkušeností (tovaryši šli povinně
do světa!) - což je něco jiného, než občasné "duchovní povyražení" v jiném než
domácím prostředí. Je to jeden z normálních úkolů mládí. Vzniká tak problém hledání
vhodné rovnováhy mezi farní a nadfarní (mimofarní) církevní činností, zakotvením
a identitou. Každé vzdálení se z domácího prostředí nemusí znamenat trvalé odcizení
nebo definitivní odchod.
Úzkoprsost rodičů a farářů, kteří nechtějí své mladé "ztratit" a proto se je snaží stále
držet v domácí farnosti, zde může udělat mnoho škod. Škodlivé je ovšem také
nekritické preferování nějaké "mimofarní" aktivity či zakotvenosti, je-li prezentovaná
jako jedině správná a jedině možná a je-li v jejím jménu popřeno nebo pohaněno vše,
v čem mladý člověk dosud vyrůstal. Růst mladého člověk
Co animuje křesťanský růst mladého člověka? Co ho motivuje k pokračování na cestě
víry? Zpravidla něco jiného, než to, co motivovalo jeho rodiče, prarodiče či jejich
faráře. Dnes rozhodně nebude motivací snaha o vzdorování totalitní moci, jak jsme ji
mnozí před léty prožívali, ač to byl tehdy jeden z trvalých a silných motivů růstu.
A kriticky uvažující mladý člověk také ví, že jeho křesťanský růst mu sám o sobě
nezaručí ani úspěch v zaměstnání, ani vyšší životní úroveň, a většinou ani společenské
uznání.
Motivace k růstu ve víře spadá z velké části do velmi niterné, zásadně důležité, ale
těžko postižitelné oblasti života. Proto se jedná o jednu z nejobtížnějších otázek.
Rozhodně nemůžeme předpokládat, že mladého člověk k růstu ve víře (a ten je často
pro něho podmínkou k setrvání v křesťanské víře!) bude motivovat snaha o "prostou
reprodukci farnosti", čili o její další pokračování, kde on se stává pouhým dalším
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generačním "schodem". To může být pro staršího člověka silný motiv, pro mladého je
ale málo atraktivní ve srovnání se vším ostatním, co život nabízí.
Naštěstí zde máme pomoc, kterou poskytuje evangelium, a která může korigovat naše
snahy. Je to například Ježíšovo slovo: „Nikdo ke mně nemůže přijít, jestliže ho
nepřitáhne můj Otec.“ A čas, kdy se tak stane, není plánovatelný. To ovšem může ve
farnosti, kde se lidé navzájem dost dobře znají, vytvářet napětí, obtížné situace pro
rodiče i kněze, neoprávněná zklamání. Farnost totiž bývá mnohdy v pokušení spíše
vyžadovat ihned realizaci ideálu, než uznat, že "všechno má určenou chvíli a veškeré
dění pod nebem svůj čas".
Zásadní otázka: Ptáme se my starší spíše "co s mladými", případně "co pro mladé",
nebo "co máme udělat sami se sebou"? Co z naší víry v kritických očích mladých lidí
obstojí? Co je strhne? Co je pro ně skutečně výzvou k následování? Kritičnost
mladých lidí je známou věcí. Můžeme ji přijmout, i když se jí jistě ve všem
nepodřídíme.
A můžeme tím i získat, pokud na jejich kritické otázky budeme hledat pravdivé
evangelní odpovědi, a to především pro svůj vlastní život.
Setkávání s mladými křesťany v rodině i ve farnosti je samozřejmě náročné. Mám
zájem
na jejich růstu víry a na dobrém vedení jejich vlastního života a přitom do mnoha věcí
v jejich životě nemůžeme účinně zasahovat. Tím větší nároky jsou kladeny na naši
víru a důvěru, a to v několika směrech. Především potřebujeme silnou důvěru v Boží
péči a vedení, které je účinnější než péče a vedení naše.
Věřit víc Bohu než sobě je podle katechismu celkem snadné, v praktických otázkách
života to ale může být pro člověka velmi nesnadné. Dále potřebujeme dát velkou
důvěru mladým lidem. Ne v tom smyslu, že
bychom lehkověrně věřili, že všechno dobře
vyřeší a vždy se v životě dobře rozhodnou.
Máme jim dát (v závislosti na naší důvěře
v Boha) důvěru v to, že je i zamotané
a popletené cesty nedovedou vždy a neomylně
ke katastrofám, že mnohé z toho, co pokazí,
nakonec - třeba velmi obtížně - uvedou
do přijatelného stavu.
Měli bychom připustit, že se nám mladí
možná na dlouhá léta i desetiletí ztratí z očí,
ale že to nutně neznamená, že se natrvalo
ztratili Bohu, církvi, že je po naději.
Takže: Kolik důvěry jsme jim schopni dát? Kolik důvěry Bohu, který se o ně stará?
Jakou míru jejich bloudění s důvěrou uneseme? Jaký význam přisoudíme našemu
doprovázení mladých lidí modlitbou?
Převzato z přednášky Mons. Aleše Opatrného:
Mladí křesťané jako součást farnosti
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Copak může punkerka reprezentovat Boha?
Poprvé jsem ji spatřila koncem září. Byl to den, kdy se studenti registrovali
na univerzitě. Byla jsem jedním ze zaměstnanců. Dobrovolně jsem se přihlásila, že
budu vítat nové studenty. Tomuto podivnému
přírůstku jsem se ale snažila vyhnout. Byla
ostříhaná téměř dohola – nechala si pouze ofinu
dlouhých červených vlasů, které jí padaly do očí.
Měla na sobě kombinézu, do níž by se vešla
snad třikrát, a vypadalo to, že už ji nesundala
hezky dlouho. Na nohou měla odřené armádní
kanady. V životě jsem neviděla nikoho, kdo by měl na sobě tolik piercingů. Vypadala
jako jehelníček v lidské podobě. Kolem krku měla psí obojek stejného druhu, jako byl
řetěz, který měla kolem pasu a jehož konec byl zastrčený do zadní kapsy kombinézy.
Zjistila jsem, že soudím lidi podle vnějšího vzhledu
Jsme křesťanská vysoká škola. „Cožpak si tahle punkerka myslí, že takto může dělat
Bohu čest?“ říkala jsem si. Vzpomněla jsem si, že když šel náš nejmladší syn na
střední školu, nosil dlouhé vlasy a ošoupané džíny. Přesto je teď se svou ženou
misionářem v Thajsku. Jsem moc ráda, že se mé děti dostaly z tohoto vzpurného
období, říkala jsem si, aniž by mi docházelo, že mi teď kolem krku visí pýcha a pocit
nadřazenosti, které mě svírají pevněji než ji její psí obojek.
Během následujícího čtvrtletí jsem na tuto dívku neustále narážela. Při obědě sedávala
sama. Postarala jsem se o to, aby si k ní přisedl někdo ze zaměstnanců. Je to
koneckonců naše studentka. Jednou večer jsme si s manželem zašli do restaurace.
Na chodníku nedaleko restaurace jsme potkali ošuntělého bezdomovce s hrníčkem
na almužnu. Dávala jsem si pozor, abych se mu nepodívala do očí, a velkým
obloukem jsem ho obešla. Při večeři mě ale cosi trápilo. Cožpak jsem v Bibli nečetla
cosi o tom, že cokoli děláte jednomu z těchto mých nejmenších, děláte mně?
Rozhodně by mi nijak neublížilo, kdybych mu dala do hrníčku pět korun. Proč jsem to
neudělala? Když jsme se vrátili domů, musela jsem stále přemýšlet nad otázkou, jak
milovat ty, kdo nejsou k pomilování. Mohl to být bezdomovec, mohla to být
punkerka…, podle všeho soudím lidi podle vnějšího vzhledu.
Chtějí nás svým provokativním vzhledem odpudit nebo naopak zaujmout?
Cožpak by po mně mohl někdo chtít, abych měla ráda někoho, kdo páchne nebo kdo
se neobléká tak, jak to já považuji za správné? Vnějšek je ale přece odrazem nitra.
Touto myšlenkou jsem se snažila ospravedlnit. Cožpak by mě ostatní neposuzovali
podle mých společníků, kdybych se stýkala s podobnými lidmi? Připadalo mi, že lidé
se nám svým oblečením někdy snaží říci: „Nemluvte na mě“, „Nedotýkejte se mě“
nebo „Nedívejte se na mě“. A co když nám chtějí říci pravý opak?
V každém případě jsem chtěla milovat tak, jak miluje Bůh. Bůh nehledí na vnější
vzhled, ale na ryzost charakteru. Chtěla jsem se na svět dívat Božíma očima. „Pane
Bože, pomoz mi milovat ty, u nichž je to tak těžké.“ S touto myšlenkou jsem usnula.
Náhle uprostřed noci jsem se probudila s nutkavým pocitem, že něco musím udělat.
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Dovlekla jsem se do obývacího pokoje a čekala jsem, co mi Pán řekne. Nedělo se nic.
Obrátila jsem se tedy tam, kde mluví stále. Bible se mi otevřela na 1. Janově 3,17:
„Má-li někdo dostatek a vidí, že jeho bratr má nouzi, a bez soucitu se od něho odvrátí
– jak v něm může zůstávat Boží láska?“ Došlo mi, že jsem vlastně pokrytecká. Všude
kolem jsou lidé, které je nesnadné milovat, a já je záměrně přehlížím. Každý má právo
na lásku. Má láska k druhým musí být autentická a čistá.
Udělat vstřícný krok nebylo tak nesnadné, jak to na první pohled vypadalo...
Následujícího dne seděla dívka v ošuntělé kombinéze a s červeným pramenem vlasů
opět osaměle – jako vždy. „Mohu si přisednout?“ zeptala jsem se. „Jistě,“
odpověděla radostně. „Jak se jmenujete?“ „Adéla.“ „Krásné jméno. Chtěli jsme
naše druhé dítě pojmenovat Adéla, ale pak se nám narodil chlapeček.“ Obě jsme se
zasmály. „Já se jmenuji Barbora.“ Nebylo snadné necivět na zavírací špendlíky, které
jí visely na uších. Nikdy jsem také neviděla piercing mezi očima. To asi muselo hodně
bolet. Nicméně s Adélou se snadno konverzovalo, a tak jsem s ní začala obědvat
několikrát do týdne. Pak jsem ji zdravila, kdykoli jsme se potkaly v areálu školy.
Pouhé přátelství stačilo, aby se změnila...
Brzy jsem si přestala všímat jak piercingu, tak červené ofiny a nadměrné kombinézy.
Začala jsem s ní kamarádit, scházely jsme se na kafe a v knihovně, chodily spolu
na oběd, Adéla byla vždy a za každých okolností hrozně fajn. Asi po měsíci jsem si
všimla dramatické změny. „On ti někdo říkal, že máš dát pryč ten piercing?“ ptala
jsem se. „Ne,“ odpověděla Adéla vesele. „Řekla jsem si, že se toho zbavím.“ Všimla
jsem si, že má hezký obličej. Do Vánoc si nechala odrůst vlasy, ostříhala si ofinu
a nabarvila si ji tak, aby to odpovídalo jejím přirozeným světlehnědým vlasům. Moc jí
to slušelo.
Nemohla jsem svou otázku vydržet, muselo to ze mě ven. „Adélo, vypadáš skvěle. Co
tě přimělo k tak zásadní změně?“ Adéla se zamyslela a pak odpověděla: „No…
myslela jsem si, že když mě budete mít ráda, i když vypadám tak divně, budu mít
jistotu, že když budu vypadat normálně, budou mě brát i ostatní.“
Dostalo mě to. Pochopila jsem, že Adéla je něco víc než to, co vidím očima. Nejde jen
o to, jak vypadá. Naučila jsem se dívat se na ni tak, jak se na ni dívá Bůh. To změnilo
můj život, začala jsem se dívat na vše kolem novým srdcem. Už nechci nikoho
odsuzovat jeho podle vzhledu. Mé nové srdce se pomalu začalo učit milovat každého
člověka.
Zpracováno podle knihy G. Chapmana: Příběhy lásky, které se skutečně staly

II. vatikánský koncil (1962–1965)
Duch velké otevřenosti
Koncil nejprve upřesňuje, že všichni lidé všech dob a všech zemí si kladou stejné
otázky o smyslu a cíli života, o smyslu utrpení a smrti. Třebaže velmi různým
způsobem a v nesmírně odlišném kulturním prostředí, všichni se snaží zjistit, odkud
pochází lidský život a kam směřuje. Všichni se snaží objasnit smysl své vlastní
existence. Starobylé a bohaté kultury spojené s hinduismem a buddhismem jsou
prostoupeny hledáním nejvyššího tajemství Boha. V těchto náboženstvích lidé
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poznávají úzkost a nedostatečnost pozemského života a snaží se dosáhnout poznání
Boha jinými cestami než my.
Také muslimové hledají Boha jinými cestami než křesťané. Přesto má křesťanství
s tímto náboženstvím něco společného: Abraháma, který je uznáván jako společný
praotec, Ježíše, jehož muslimové uctívají jako proroka, a Marii, které vzdávají
nekonečnou úctu.
Postoj křesťana
Pro katolíka z toho vyplývají praktické závěry: má začít tím, že uzná, co je v jiných
náboženstvích dobré. Nejde o to, aby se katolík vzdal své vlastní identity, ale spíše,
aby se v pozitivním duchu snažil lépe poznat a chápat jiná náboženství, aby v nich
rozpoznal paprsky světla vycházejícího z Krista, světla, jehož plnost je mu dána v jeho
vlastním náboženství: „Katolická církev neodmítá nic, co je v těchto náboženstvích
pravdivé a svaté. S upřímnou vážností se dívá na jejich způsoby chování a života,
pravidla a nauky. Ačkoli se v mnohém rozcházejí s tím, co ona věří a k věření
předkládá, přece jsou nezřídka odrazem Pravdy, která osvěcuje všechny lidi. Sama
však hlásá a je povinna ustavičně hlásat Krista, který je „cesta, pravda a život“ (Jan
14,6), v němž lidé nalézají plnost náboženského života a skrze něhož Bůh všechno
smířil se sebou“ (Nostra aetate, 2).
Kromě toho, když křesťan bude lépe znát jiná náboženství a bude mít v úctě jejich
hodnoty, objeví bohatství a specifičnosti svého vlastního náboženství. Když se bude
moudře, s úctou a láskou snažit o spolupráci a dialog s těmi, kdo vyznávají jiná
náboženství, tím bude schopnější podávat svým životem autentické svědectví o své
vlastní víře.
„Bohem milovaný“ národ
Pouta mezi křesťanskými náboženstvími a náboženstvím židovským jsou úzká úměrně
k tomu, jak hluboce je křesťanství zakořeněno v židovství: „Církev Kristova totiž
uznává, že počátky její víry a jejího vyvolení sahají podle Božího tajemství spásy až
k patriarchům, Mojžíšovi a prorokům. Vyznává, že všichni, kdo věří v Krista, jsou
Abrahámovými dětmi podle víry, že jsou zahrnuti v povolání tohoto patriarchy a že
odchod vyvoleného národa ze země otroctví je tajemným předobrazem spásy církve“
(Nostra aetate, 4).
Ale nejsilnějším poutem, které ji spojuje s židovským lidem, je pro církev Ježíš, jenž
žil a zemřel jako příslušník židovského národa.
Kvůli Ježíšově smrti jsme v církvi v minulých staletích příliš často souhlasili s tím, že
židé mají být zavrženi. Prohlášení koncilu důrazně podtrhuje, že toto odsouzení židů
je stejně mylné jako nespravedlivé. Dnes stejně jako včera není židovský národ
Bohem odmítán, ale stále Bohu „milý“. V této perspektivě koncilní otcové velmi litují
všeho utrpení a strádání, které v průběhu staletí židy postihlo.
Jan Pavel II. a ekumenismus
V poslední encyklice o ekumenismu: Ut unum sint (O ekumenickém úsilí) papež Jan
Pavel II. znovu připomíná, jakou důležitost vždycky přikládal hledání jednoty mezi
křesťany: „Druhým vatikánským koncilem katolická církev nezvratně vykročila na
cestu ekumenismu a zaposlouchala se tak do hlasu Pánova Ducha, který nás učí, jak
máme pozorně číst „znamení doby“.
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„Mám-li mluvit za sebe jako římského biskupa, ekumenické úkoly jsou „jednou
z pastoračních priorit“ mého pontifikátu. Myslím na vážné překážky, které nedostatek
jednoty při zvěstování evangelia vytváří. Křesťanské společenství, které věří v Krista a
s evangelijním zápalem touží po spáse lidstva, může být stěží uzavřeno vanutí svatého
Ducha, který vede všechny křesťany k plné a viditelné jednotě. Zde je v sázce příkaz
lásky, příkaz, který nepřipouští výjimku. Ekumenismus není jen vnitřní záležitostí
křesťanských společenství, je věcí lásky, kterou má Bůh v Ježíši Kristu k celému
lidstvu; stát této lásce v cestě je hřích proti Bohu a jeho plánu shromáždit všechny
v Kristu.“
Pokračování příště
Podle knihy Učení II. vatikánského koncilu připravil Vojtěch Chupík

Z kroniky farnosti Újezd u Valašských Klobouk
2003 – 2011
Vnitřní vybavení filiálního kostela ve Slopném
2003
Hlavní oltář (obětní stůl) je vybudován
z bílého mramoru (1,6 x 0,6 x 0,97 m).
Stojí na kvádrovém podstavci, na jehož
čelní stěně je vyrytý zlacený obraz
vítězného beránka ve zlaceném rámu. Byl
pořízen za 53 000,- Kč.
Za oltářem je uprostřed čelní stěny
zabudován
svatostánek.
Dvířka
svatostánku jsou postříbřená a pozlacená
– ozdobená reliéfem. Ten znázorňuje
kalich, nad ním je hostie a po stranách
písmena alfa a omega. Nad dvířky je
půlkruhovitý nástavec se zlaceným
symbolem kříže. Pod svatostánkem je zazděná dubová deska. Ze světlého mramoru je
také ambon, který stojí na dvou mramorových deskách. Abak je vybudován
ze stejného materiálu – světlého
mramoru. Je pevně zabudovaný, stojí
na dvou mramorových deskách.
V presbytáři se dále nachází sedes se
sedačkami pro ministranty. Vše je
vyrobeno z masivního dubového dřeva
doplněné
polštáři
s červeným
sametovým čalouněním. Podobné
sedilia se nachází také ve farním
kostele i v kostele v Drnovicích.
U hlavního vchodu po levé straně
najdeme zpovědnici – vestavěnou,
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trojdveřovou, částečně prosklenou.
Na kůru je umístěných 15 ks dlouhých kostelních lavic, vyrobených ze smrkového
dřeva (stály 32 000,- Kč). Lavice v lodi (28 ks) jsou dubové a mají železnou
konstrukci (byly pořízeny za cca 94 000,- Kč). Všechny jsou pokryty sedačkami
s červenými potahy. Veškeré toto vybavení kostela bylo nově pořízeno v roce 1996, tj.
v době jeho svěcení. Jenom lavice na kůr byly dodány o rok později.
Boční oltář podél pravé stěny a naproti bočnímu vchodu je zhotoven ze dřeva. Menza
s kovovou zlacenou hlavou Krista uprostřed je kombinací tmavého a světlého dřeva.
Dřevěný svatostánek (s písmeny alfa a omega uprostřed) je samostatně připevněn
na zdi. Sakristie je prozatím vybavena starým nábytkem (2 skříně, stůl a židle).

Výzdoba kostela
V kněžišti, na čelní stěně vlevo je zavěšen masivní kříž, vysoký 110 cm. Zhotoven je
z dubu, železný korpus pozlacený.
Kromě obrazů křížové cesty se v kostele sv. Rocha ve Slopném v současnosti
nacházejí pouze dva obrazy:
Obraz sv. Rocha byl namalován olejem na plátno někdy v 19. století. Ztvárňuje
postavu světce – patrona kostela, který přidržuje v pravé ruce pastýřskou hůl a levou
ukazuje na poraněné koleno. U jeho pravé nohy je pes, v pozadí stádo ovcí a hrad
stojící na skále. Obraz je vsazen do dřevěného, vcelku jednoduchého, v horní části
zakulaceného rámu. Obraz se dobře vyjímá nad svatostánkem, v čele presbytáře. Jeho
rozměry jsou asi 150 x 120 cm.
Na levé boční stěně – nad vedlejším vchodem je připevněn obraz Obětování Izáka.
Je zdařilou kopií barokní malby o velikosti 114 x 78 cm. Znázorňuje známý biblický
výjev: Izák je připraven k oběti, v horní části obrazu anděl zachycující Abrahámovu
ruku, z níž vypadává nůž. Jde o olejomalbu na plátně.
Obrazy křížové cesty – dřevořezby (59 x 38 cm) v lipovém dřevě – jsou v kostele
od roku 1997 a jsou dílem řezbáře Dušana Špůrka z Rožnova pod Radhoštěm.
(V Životě farností č. 5/2019 bylo mylně uvedeno, že křížovou cestu vytvořil pan
Andrýs z Loučky.)
Pravou boční stěnu zdobí socha sv. Františka s dítětem (sádrová, vysoká 65 cm)
a socha P. Marie s Ježíškem (dřevěná,
vysoká 85 cm).
Na levé boční stěně se nachází socha sv.
Josefa s Ježíškem. Je dřevěná, natřená
hnědou barvou, vysoká 60 cm. Sv. Josef
je zde ztvárněn s tesařským nářadím –
sekerou zaťatou do špalku. Sekyrku drží
v pravé ruce také malý Ježíš. Všechny
tyto sochy jsou umístěny na dřevěných
podstavcích.
U bočního vchodu stojí dřevěné, 90 cm
vysoké sousoší sv. Anny a P. Marie.
Socha P. Marie Lurdské z předsíně
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bočního vchodu dosahuje 110 cm. Je vyrobena ze sádry.
V presbytáři je na abaku socha P. Marie Královny míru. P. Maria stojící
na zeměkouli drží v levé ruce Ježíška. Na podstavci je štítek s nápisem: NOTRE
DAME DE FRANCE, REINE DE LA PAIX. Tato 90 cm vysoká skulptura je
zhotovena z pryskyřice.
O Vánocích bývá na bočním oltáři vystaven hezký betlém. Má dřevěnou stáj se
slámovou střechou a 18 sádrových figurek (vysokých 5 – 7 cm). Elektrický
zabezpečovací systém ve slopenském kostele doposud nainstalován není. Hudební
doprovod při bohoslužbách zatím zajišťují pouze jednomanuálové elektrodigitální
varhany značky Cantorum II. Kostel je osvětlován hlavně halogenovými reflektory,
které jsou rozmístěny jak v lodi, tak i v presbytáři a na kůru. Při hlavním vchodu jsou
po stranách dva skleněné nástěníky (dvouramenné, ramínka, která jsou nad sebou,
ukončena miskami s facetami, čiré sklo je zčásti zabarveno do modra). Další dva
skleněné nástěníky se nachází v lodi na bočních stěnách (také dvojramenné – prohnutá
skleněná ramena jsou ukončena miskami se zavěšenými facetami). V sakristii
a na kůru jsou jednoduché stropnice.
2006
Sakristie, která byla ve Slopném rozšiřována v roce 2004, byla dovybavena nábytkem
ze stopařské dílny pana Machů z Vysokého Pole v hodnotě kolem 50 000,- Kč.
2007
Pro filiální kostel ve Slopném byly zakoupeny nové dvoumanuálové elektrodigitální
varhany, jejichž cena včetně úprav na kůru činila 170 000,- Kč. Byly pořízeny z darů
věřících a příspěvkem Obecního úřadu ve Slopném
Pokračování příště

MYŠLENKY NA MĚSÍC SRPEN
PAPEŽ FRANTIŠEK,
ANTONIO SPADARO, SJ
U MNE JE VŽDY OTEVŘENO
PAULÍNKY 2014
1. Bůh je skrytý v tom, co je malé, v tom, co roste, i když to nejsme schopni
zahlédnout.
2. Moudré rozlišování umožňuje najít ty nejvhodnější prostředky, které nejsou
vždycky totožné s tím, co se jeví jako velké nebo mocné.
3. Bůh je ten, kdo nás předchází – hledáš ho, ale on tě nalézá jako první. Chceš
ho potkat, ale on ti jako první vychází vstříc.
4. Snažme se být církví, která nalézá nové cesty, umí vycházet ze sebe a jít
i k těm, kdo se k ní nehlásí, kdo odešli nebo jsou lhostejní.
5. Je třeba se pustit do dobrodružství, které tkví v tomto: hledat setkání, nechat
se hledat a dovolit Bohu, aby nás potkal.
6. Křesťan nemůže žít ani v panice, ani spoléhat na zaběhané jistoty.
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7. Bůh je vždycky větší.
8. Rozlišování je duchovní proces, prostřednictvím něhož člověk odlišuje ty
duchovní popudy, které ho vedou k Bohu, od těch, které ho od Boha vzdalují.
9. Velký plán se realizuje drobným skutkem, malým krokem.
10. Sv. Ignác nás vede k tomu, abychom měli před sebou Krista vždy většího,
jenž nás neustále vyvádí ven z nás samých a vede nás k tomu, abychom
vykročili ze své vlastní lásky, ze své vůle i svých zájmů.
11. Bůh se každému z nás zjevuje prostřednictvím vnitřních hnutí – pohne vůlí
a přitáhne ji k sobě.
12. Srdce spojuje ideu se skutečností.
13. Nikdo se nespasí sám, jako izolovaný jedinec, ale Bůh nás přitahuje v rámci
komplikovaného tkaniva osobních vztahů, které se v lidském společenství
utváří. Bůh vstupuje do této dynamiky lidu.
14. To, co církev dnes nejvíce potřebuje, je schopnost ošetřovat zranění
a rozehřívat srdce věřících, projevovat vlídnost a blízkost.
15. Služebníci církve musí být především služebníky milosrdenství.
16. Bůh je větší než hřích.
17. Musíme kráčet společně uprostřed různorodosti. K sjednocení nevede žádná
jiná cesta. Toto je cesta Ježíšova.
18. Bůh nám přináší spásu skrze něhu, nabízí nám spásu v pohlazeních, přináší
nám spásu skrze svůj život za nás.
19. Nechám se Bohem překvapit, jak to učinila Maria, anebo se uzavírám
ve svých jistotách, jistotách svých vlastních plánů?
20. Svatost je běžná svatost, která je projevem velké trpělivosti a vytrvalosti
v každodenním putování.
21. Všichni se potřebujeme naučit obejmout člověka v nouzi, jak to činil svatý
František.
22. Chceme-li zatlouci na dveře srdce, je nezbytné mít holé ruce.
23. Bůh se účastní našich běd, stará se o ně, přibližuje se našim ranám, vlastníma
rukama je uzdravuje a k tomu, aby měl ruce, se stal člověkem.
24. Musíme nechávat prostor Hospodinu, ne našim jistotám.
25. Církev neexistuje proto, aby mluvila o sobě a k sobě, ale proto, aby
zvěstovala Boha Ježíše Krista, aby o něm mluvila světu a se světem.
26. Pravda se nám dává vždycky a pouze jako cesta a život.
27. Existuje pokušení hledat Boha buď v minulosti, anebo v budoucnosti.
Ale konkrétní Bůh je dnes. Proto nám nářky nikdy nepomohou nalézt Boha.
28. Znamením toho, že jsme na dobré cesta, je hluboký pokoj, duchovní útěcha,
Boží láska a schopnost vidět všechny věci v Bohu.
29. Život znamená jít, kráčet, dělat, hledat, vidět.
30. I když je život člověka polem plným bodláčí a plevele, vždy je v něm
i prostor, na němž může vyklíčit dobré semeno. Je třeba důvěřovat Bohu.
31. Bůh ze mě činí chrám, poněvadž jsem stvořen podle podoby a obrazu jeho
božské Velebnosti.
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Pořad bohoslužeb v srpnu - farnost Újezd
1. srpna : Čtvrtek
Sv. Alfonsa z Liguori,
biskupa a učitele
církve
2. srpna : Pátek
Panny Marie,
Královny andělů
První pátek v srpnu
3. srpna : Sobota
Ferie

18.30 Dr.:

Za + Františku a Josefa Nedavaškovy, jejich
rodiče, Josefa Žáka, duše v očistci, dar zdraví
a Boží požehnání pro živé rodiny

15.30 Új.:

Za +Jaroslavu Janošovu, rodiče z obou stran,
švagry Josefa, Jana a nemocnou osobu
Za zemřelé rodiče Starovy, syna Karla, dceru
Jaroslavu a dar zdraví pro živou rodinu
Za + Ludmilu a Stanislava Fojtíkovy, dar
zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu

18.30 Sl.:
16.00 Lo.:
7.00 Új.:

4. srpna : Neděle
18. neděle
v mezidobí
Sv. Jana Maria
Vianneye, kněze

5. srpna : Pondělí
Panny Marie Sněžné
6. srpna : Úterý
Svátek Proměnění
Páně

8.15 Sl.:
9.40 Új.:
11.00 Dr.:

Za + rodiče Kořenkovy a Ludíkovy, Boží
požehnání a ochranu Panny Marie pro živou
rodinu.
Za + Vladimíra Dubce, jeho otce s prosbou
o Boží požehnání pro živé rodiny a duše v
očistci
Za farníky
Za+ Marii Smolkovu, rodiče Smolkovy,
Obadalovy, jejich rodiče, + Davida Smolka a
Boží ochranu a pomoc Panny Marie pro živou
rodinu

RZ

AL
SJ
RZ
KM

17.30 Új.:
AM
18.30 Dr.:

7. srpna : Středa
Sv. Sixta II. a druhů,
mučedníků

17.30 Új.:
18.30 Sl.:

8. srpna : Čtvrtek
Sv. Dominika, kněze

18.30 Dr.:

Za + Vlastu Tománkovu, rodiče z obou stran a
živou rodinu.
Za Josefa Kuželu, jeho rodiče, strýce, rodiče
Váňovy, manžele Kráčalíkovy za dar zdraví a
Boží požehnání pro živé rodiny
Za + Stanislava, Františka a Františku
Struškovy, Aloisii a Josefa Tarabusovy, dar
zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu

9. srpna : Pátek
15.30 Új.:
Sv. Terezie Benedikty
od Kříže, panny a
18.30 Sl.:
mučednice

Za + Pavla Dorušku, + rodinu Mozgvovu a
Doruškovu
Za + prarodiče z obou stran, rodiče Jurkovy,
bratra Miroslava a duše v očistci

10. srpna : Sobota
16.00 Lo.:
Svátek Sv. Vavřince,
jáhna a mučedníka

Za + Josefa Kuželu, bratra, sestry, dvoje
rodiče, tetu Annu, dary Ducha svatého pro
živé rodiny a duše v očistci
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7.00 Új.:
11. srpna : Neděle
19. neděle
v mezidobí
Sv. Kláry, panny

8.15 Sl.:
9.40 Új.:
11.00 Dr.:

12. srpna : Pondělí
Sv. Jany Františky
17.30 Új.:
de Chantal, řeholnice
13. srpna : Úterý
Sv. Ponciána, papeže, 18.30 Dr.:
a Hippolyta, kněze,
mučedníků
17.30 Új.:
14. srpna : Středa
Sv. Maxmiliána
18.30 Sl.:
Marie Kolbeho,
kněze a mučedníka
15. srpna : Čtvrtek
Slavnost
NANEBEVZETÍ
PANNY MARIE

16. srpna : Pátek
Sv. Rocha a sv.
Štěpána Uherského,
vyznavačů
17. srpna : Sobota
Ferie
18. srpna : Neděle
20. neděle
v mezidobí
Pouť ve Slopném II.
19. srpna : Pondělí
Sv. Jana Eudese,
kněze
20. srpna : Úterý
Sv. Bernarda, opata
a učitele církve

6.30 Új.:
15.30 Új.:
17.00 Dr.:

18.30
15.30 Új.:

Za Ladislava Ambrůze, bratra Miroslava,
rodiče Ambrůzovy, Janků, rodinu
Černobilovu a dar zdraví pro živou rodinu
Za farníky
Za + Marii Buriánkovu (výroční mše sv.)
Za rodinu Kudelovu, syna Stanislava, rodiče
Tkadlecovy, Šašinkovy a živou rodinu
Za + Jaromíra a Annu Belžíkovy, syna
Františka, rodiče z obou stran a duše v očistci

Za + Karla Hlavičku, syna, dvoje rodiče,
bratry, sestry, živou rodinu a duše v očistci
Za + Miroslava Švihla, sestru Boženu,
ochranu Panny Marie a duše v očistci
Adorační den Slopné
Za + Františka a Františku Červinkovy,
jejich rodiče, prarodiče a duše v očistci
Za + Jarmilu Urbanovu, její rodiče, stařečky,
její syny, vnuka Josefa a dar zdraví pro celou
živou rodinu

18.30 Sl.:
16.00 Lo.:

Za nemocnou osobu s prosbou za uzdravení

7.00 Új.:

Za živé i + pětašedesátníky z farnosti a dar
zdraví pro jejich rodiny
Za farníky
Za + Marii Ďulíkovu (výroční mše sv.)
Za živé a + šedesátníky ze Slopného a jejich
rodiny

17.30 Új.:

18.30 Dr.:

AM
KM

ŠF

Za + rodiče Kořenkovy, duše v očistci a Boží
požehnání pro celou živou rodinu

Za + rodiče Machů, zetě Antonína, snachu
Aničku, rodiče Polomíkovy, sourozence, dar
zdraví a Boží ochranu pro celou rodinu a duše
v očistci.
Za ministranty a scholu ze Slopného

8.15 Dr.:
9.40 Új.:
11.00 Sl.:

ŠF
SV

Za + rodiče Častulíkovy, dvě dcery, syna
Josefa, jejich rodinu, duše v očistci a Boží
požehnání pro živou rodinu
Za rodiče Fojtů, syna Stanislava, Josefa,
snachu, tři zetě, dar zdraví pro živou rodinu
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17.30 Új.:
21. srpna : Středa
Sv. Pia X., papeže
18.30 Sl.:
22. srpna : Čtvrtek
Panny Marie
Královny

18.30 Dr.:
15.30 Új.:

23. srpna : Pátek
Sv. Růženy, panny.
18.30 Sl.:

24. srpna : Sobota
Sv. Bartoloměje,
apoštola
25. srpna : Neděle
21. neděle
v mezidobí
Sv. Kristýna a druhů;
sv. Ludvíka; sv. Jana
Kalasanského, kněze

16.00 Lo.:

7.00 Új.:

8.15 Sl.:
9.40 Új.:
11.00 Dr.:

Za + Františka a Andělu Tomšů, + rodinu
Tomšů, Frýželkovu, dar zdraví a Boží
ochranu pro živé rodiny a duše v očistci
Za + Karla Mozgvu, bratra, tatínka, za +
rodinu Bělaškovu, Váňovu a dar zdraví pro
živou rodinu
Za + Jana Machů, zetě, manžele Svobodovy,
duše v očistci a Boží požehnání pro živé
rodiny
Za + rodiče Měřičkovy, jejich syna Františka,
všechny + sourozence, rodiče z obou stran a
Boží požehnání pro živou rodinu
Za + Miroslava Růžičku, jeho rodiče,
Františka Kolaříka a ochranu Boží pro živé
rodiny
Za + Marii Trnčákovu, manžela, syna,
nemocnou osobu a pomoc Boží pro živou
rodinu
Za + Svatopluka Andrýska, sourozence,
rodiče z obou stran, duše v očistci, pomoc
Boží a ochranu Panny Marie pro živou rodinu
Za živou a zemřelou rodinu Bézovu,
Navrátilovu, Krumpolcovu a Rokytovu
Za farníky (svatý křest)
Za + rodiče Kořenkovy z Podpolí, jejich
sourozence, dar zdraví pro jejich rodiny

26. srpna : Pondělí
Ferie

17.30 Új.:

27. srpna : Úterý
Sv. Moniky
28. srpna : Středa
Sv. Augustina,
biskupa
a učitele církve

18.30 Dr.:

29. srpna : Čtvrtek
Památka Umučení
sv. Jana Křtitele

18.30 Dr.:

Za + Františka Marcaníka, syna Josefa,
snachy Marii, Věru, dar zdraví a Boží
požehnání pro živou rodinu.

15.30 Új.:

Za živou a + rodinu Drgovu, Semelovu
a Kovářovu
Za živou a + rodinu, Šenovskou, Plškovu,
Kozubíkovu, duše v očistci a pomoc Panny
Marie pro živé rodiny
Za + Františka Arnošta, duše v očistci a
pomoc Boží pro živou rodinu

30. srpna : Pátek
Ferie

31. srpna : Sobota
Ferie

17.30 Új.:
18.30 Sl.:

18.30 Sl.:

16.00 Lo.:

Za zemřelého Jaroslava Martinku, rodiče
Stružkovy, prarodiče Stružkovy, Pikálkovy,
zemřelé příbuzné, dar zdraví, Boží požehnání
a ochranu Panny Marie pro živou rodinu
Za + Miroslava Machuču, jeho + rodiče a
duše v očistci
Za živé a zemřelé členy rodiny Machů,
Váňovy, Svatoňovy a Hlubinovy
Za zemřelé rodiče Starovy, syna Karla, dceru
Jaroslavu a dar zdraví pro živou rodinu
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Pořad bohoslužeb v srpnu - farnost Horní Lhota
1. srpna: Čtvrtek
Památka sv. Alfonsa z Liguori,
biskupa a učitele církve

16.00 HL Za † rodiče Šenovské, 2 zetě, vnučku, rodiče
Majerikovy, duše v očistci, dar zdraví
a požehnání pro * rodiny

2. srpna: Pátek
1. pátek v srpnu

16.00 HL Za * a † farníky
17.30 DL Za členy živého růžence z Dolní Lhoty
Na úmysl dárce

8.00 DL
3. srpna: Sobota
1. sobota v srpnu

17.30 HL Za † Františku a Antonína Chalupovy,
sourozence, jejich rodiče a za duše v očistci
9.00 HL Za † manžele Dobešovy a za duše v očistci

4. srpna: Neděle
18. neděle v mezidobí

5. srpna: Pondělí
Posvěcení římské baziliky P M

10.30 DL Za † Františka Petráše, 2 sestry, jejich rodiče,
2 zetě, pomoc a ochranu Panny Marie
pro celou * rodinu
Za * a † rodinu a za duše v očistci

18.30 SE

6. srpna: Úterý
Svátek Proměnění Páně
7. srpna: Středa
8. srpna: Čtvrtek
Památka sv. Dominika, kněze

17.30 HL

9. srpna: Pátek
Sv. Terezie Benedikty od Kříže, 17.30 DL Za † bratra a rodiče s prosbou o požehnání,
panny a muč., patronky Evropy
dar víry a moudrosti pro kmotřence
10. srpna: Sobota
Svátek sv. Vavřince, mučedníka

17.30 HL Za † Zdenku Žáčkovu, Lubomíra Žáčka,
syna Jaroslava a požehnání pro děti s rodinami

11. srpna: Neděle
19. neděle v mezidobí;
Farní pouť na Provodov

17.30 DL Za * a † farníky

12. srpna: Pondělí
Sv. Jany Františky de Chantal
řeholnice

18.00 SE

13. srpna: Úterý

Za † rodiče Hlavičkovy, jejich rodiče, za duše
v očistci a za dar zdraví pro celou * rodinu

17.30 HL Za † rodiče Žáčkovy, Kovářovy, Hubáčkovy,
pomoc a ochranu Panny Marie pro * rodiny
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14. srpna: Středa
Památka sv. Maxmiliána
Kolbeho, kněze a mučedníka
15. srpna: Čtvrtek
Slavnost Nanebevzetí
Panny Marie

16.00 HL Za † Annu a Karla Kuželovy, bratra Karla
v cizině s prosbou o požehnání pro * rodiny
17.30 DL Za všechny * i † dárce hmotných majetků
a za všechny dobrodince

16. srpna: Pátek

17.30 DL Za † Bohumila Hubáčka, rodiče, bratra,
jeho manželku a za celou † rodinu

17. srpna: Sobota

17.30 HL Za † Josefa Maňase, rodiče z obou stran,
dar zdraví pro * rodinu
Za † rodiče Šimoníkovy, syna Josefa, dar zdraví
a požehnání pro * rodiny
10.30 DL Za † Luboška a Michalku Barcuchovy, † Aloise
a Annu Petrů, duše v očistci, dar zdraví
a požehnání pro rodinu Barcuchovu
18.00 SE Za * a † farníky
9.00 HL

18. srpna: Neděle
20. neděle v mezidobí

19. srpna: Pondělí
Památka sv. Jana Eudese, kněze
20. srpna: Úterý
17.30 DL
Památka sv. Bernarda, opata
a učitele církve
21. srpna: Středa
Památka sv. Pia X., papeže
16.00 HL
22. srpna: Čtvrtek
Památka Panny Marie
Královny
17.30 DL

Za † rodinu Kadlečkovu, Zádrapovu, Kovářovu,
požehnání a ochranu Panny Marie pro * rodinu

Za † rodinu Matulovu, syna Jaroslava, rodinu
Krejčířovu, dceru Marii, manžela a syna
a za * a † rodinu
Za lékaře a politiky, aby prosazovali ochranu
života od početí až do přirozené smrti

23. srpna: Pátek
Památka sv. Růženy z Limy, p.
24. srpna: Sobota
Svátek sv. Bartoloměje, apoštola
25. srpna: Neděle
21. neděle v mezidobí

9.00 HL Na poděkování za 70 let života s prosbou
o požehnání pro celou * rodinu
10.30 DL Za † Aloise Divoku, rodiče z obou stran
a požehnání pro celou * rodinu

26. srpna: Pondělí

17.00 SE

Mše svatá a večeřadlo (P. Jaroslav Stříž)

27. srpna: Úterý
Památka sv. Moniky
28. srpna: Středa
Památka sv. Augustina,
biskupa a učitele církve
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29. srpna: Čtvrtek
Památka umučení
sv. Jana Křtitele
30. srpna: Pátek
31. srpna: Sobota

16.00 HL Za * a † rodinu Kolaříkovu a za duše v očistci
17.30 DL Za † Marii a Ottu Majzlíkovy a za * a † rodinu
17.30 HL Za dvoje † rodiče, 3 † sestry, duše v očistci
a ochranu Panny Marie pro * rodinu

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

Zprávy a informace
Přihlášky do vyučování náboženství podávají rodiče žáků, kteří nastupují 1. září
do první třídy ZŠ a to osobně duchovnímu správci. Pokud je dítě pokřtěné mimo
farnost Újezd, nechají rodiče potvrdit udělení svatého křtu ve farnosti, kde bylo dítě
pokřtěno. Přihlášku si rodiče mohou vyzvednout v kostele v sakristii, nebo stáhnout
z našich webových stránek. Potvrzení o křtu je součástí přihlášky, proto musí být
na témž listě na druhé straně.

Hlavní pouť na Malenisku u Provodova
Hlavní pouť ke cti Panny Marie Sněžné
na Malenisku se letos uskuteční až v neděli
11. srpna 2019 (svátek Panny Marie Sněžné
připadá na pondělí 5. srpna).
Mše sv. v neděli 11. srpna v 9:00, 10:30 a v 14:30
hod.

Poutní sezona na Svatém Hostýně v srpnu
2019
Neděle 4. srpna – 7. pouť dechových hudeb, hlavní
mše sv. v 10:15 na venkovním oltáři, celebruje
biskup Josef Nuzík
Sobota 10. srpna – 2. svatovavřinecká pouť
kuchařů a cukrářů ČR, mše sv. v 10:15, celebruje
biskup Josef Nuzík
Čtvrtek 15. srpna – Nanebevzetí Panny Marie, titulární slavnost, hlavní mše sv.
10:15, celebruje biskup Antonín Basler
Sobota 17. srpna – 11. pouť pedagogů, hlavní mše sv. v 10:15
Neděle 18. srpna - Hlavní pouť, pontifikální mše sv. v 10:15, celebruje biskup
Antonín Basler
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Sobota a neděle 24. -25. srpna – Tradiční orelská pouť, hlavní mše sv. v neděli
v 10:00 na venkovním oltáři, celebruje Mons. Jan Graubner
Sobota 31. srpna – Arcidiecézní pouť rodin a dětská pouť na konci prázdnin, hlavní
mše sv. v 10:15 na venkovním oltáři, celebruje Mons. Jan Graubner, následuje
program pro děti.

Děkanství valašskokloboucké má nového děkana.
1. července 2019 byl jmenován do Valašských Klobouk nový duchovní správce
Mgr. Pavel Macura, který byl zároveň ustanoven do funkce děkana.
Tím po 27 letech končí správa děkanátu z újezdské farnosti. V této době byl postaven
kostel Svaté Rodiny v Luhačovicích, zahájila činnost Charita sv. Vojtěcha
ve Slavičíně a Charita Svaté Rodiny v Luhačovicích, bylo zřízeno Centrum pro rodinu
ve Valašských Kloboukách a Charitní stacionář v Brumově Bylnici, který je nyní
součástí Charity Valašské Klobouky. Šestkrát jsme uskutečnili kurz laických
pomocníků, který absolvovalo asi 400 zájemců z řad věřících laiků a mnozí z nich
pomáhají ve farnostech jako rozdavatelé sv. přijímání, lektoři apod., dále dvakrát kurz
pro lektory.
P. Jan Můčka při této příležitosti děkuje všem kněžím, kteří v této době působili, nebo
působí v děkanátu, laickým spolupracovníkům jako paní účetní, vedoucím charit,
technickým administrátorům, a vedoucím Centra pro rodinu, kteří se po celou dobu
věnovali službě nejen ve své farnosti, ale pracovali i pro dobro děkanátu.

Křesťanský festival UNITED
Ve dnech 22. - 24. 8. 2019 proběhne ve Vsetíně
křesťanský multižánrový festival UNITED.
Téma: Srdeční záležitost
Na programu: hudba, semináře, workshopy,
divadlo, film, sporty, street scéna, služba modliteb
a duchovního poradenství.
Více na https://festivalunited.cz/

SKUPINY ÚKLIDU
kostelů újezdské farnosti v srpnu 2019
____________________________________________________
______

Dat. : Újezd :
Drnovice : Slopné :
__________________________________

3.8.:
10.8.:
17.8.:
24.8.:
31.8.:
7.9.:

5.
6.
7.
8.
9.
10.

9.
10.
11.
1.
2.
3.
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6.
7.
8.
9.
10.
11.

OSMISMĚRKA
„Společná cesta je ten nejlepší způsob, jak poznat toho druhého. Cesta je totiž
obrazem života a její štrapáce jsou přesným obrazem štrapácí životních. Nelze jít
s kýmkoli. Na výlet, do hor, ani …(viz osmisměrka).“
Miroslav Horníček
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BRNO, CHEB, JESENÍK, JIČÍN, KLADRUBY, KONICE, KRNOV, LIBEREC,
MOST, NÁCHOD, NAPAJEDLA, OPAVA, OSTRAVA, OTROKOVICE, TÁBOR,
VIZOVICE, ZLÍN, ZNOJMO
Řešení z červencového farního měsíčníku: „…krátký čas….“
Mgr. Gabriela Pavelková
„Pouť neznamená procházet se po rozkvetlé zahradě, ale svým putováním přinášet
Bohu oběť.“ Tato slova kardinála Schönborna by se jednoznačně dala vztáhnout
na zpáteční cestu z pěkné poutní mše u kapličky sv. Františka, konané v neděli
28.7.2019, při které zastihla některé z poutníků bouřka s krupobitím, kdy na vlastní
kůži zažili skutečnou nepřízeň počasí. V nedělní podvečer tak bylo o zábavu
postaráno, zkulturnit sebe sama, vyčistit a vysušit promočené a špinavé oblečení, ale
i totálně promočené pohorky, které si někteří hned druhý den potřebovali zabalit
do kufru na dovolenou, a někde bylo nutné k usušení mokrých dokladů, mobilů, ale
i papírových bankovek z peněženek použít i fén.
Ing. Jarmila Váňová

-------------------------------------------------------------------------------------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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