----------------------------------------------------------------------------------------------------------Ročník XIII.
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č. 9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Společný zpravodaj farností Újezd a Horní Lhota. Vydává farní úřad pro potřebu svých farníků

Modlitba za naši zemi
Všemohoucí Bože,
jenž jsi přítomen v celém světě i v nejmenším
ze všech tvých tvorů, ty, který obklopuješ svou
něžností všechno, co existuje, vlij do nás sílu
své lásky, ať se staráme o život a krásu.
Zahrň nás pokojem, abychom žili jako bratři
a sestry, nikomu neškodili.
Bože chudých, pomoz nám zachránit opuštěné
a zapomenuté této země, kteří jsou tak vzácní
ve tvých očích.
Uzdrav náš život, abychom chránili svět, a ne ho pustošili, abychom rozsévali krásu,
ne znečištění a zkázu.
Dotkni se srdcí všech, kdo hledají pouze prospěch na úkor chudých a země.
Nauč nás objevit hodnotu každé věci, s úžasem ji kontemplovat a poznat, že jsme hluboce
spojeni se všemi tvory na naší cestě k tvému nekonečnému světlu.
Díky za to, že jsi s námi po všechny dny. Podpírej nás, prosíme, v našem boji
za spravedlnost, lásku a pokoj.
(papež František, modlitba z encykliky Laudato si´)

Bůh stvořil člověka a daroval mu tuto zemi. Proto je posláním lidí, aby svou zemi
udržovali a uchovali pro další pokolení. Nesmíme však zapomínat, že jsme byli
stvořeni k Božímu obrazu a jako je naším posláním udržovat a zkrášlovat tuto
zem, tak je třeba také pečovat a vytvářet duchovní hodnoty v nás a pomáhat na
cestě k Bohu také těm, které nám Pán svěřil.
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ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY
Úmysl všeobecný: Ochrana moří a oceánů: Aby politici, vědci a ekonomové společně
pracovali pro ochranu moří a oceánů.
Úmysl misijní: Bude vyhlášen později
Úmysl národní: Ať jsou děti a mladí lidé otevření pro poznání Boha i svého místa
ve světě a mají k tomu dost odhodlanosti i sebeovládání.
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 :
Svou společnou cestu před Božím oltářem začali v srpnu 2019:
10. srpna:
Josef Kaplan
Kristýna Zichová

Zlín
Vysoké Pole

V měsíci srpnu 2019 odešli na věčnost a byli pohřbeni:
16. srpna
Milada Drgová
Újezd 264

85 let

27. srpna
Jindřich Janoš
Slopné 48

68 let

24. srpna
Jan Janoš
Vysoké Pole 15

71 let

29. srpna
Anna Kořenková
Vysoké Pole 200

81 let

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

Připomínej těm, kdo jsou na tomto
světě bohatí, aby neskládali svou
naději ve věc tak nejistou, jako je
bohatství.
Bezvýznamné projevy lásky přežijí
naši smrt.
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GODZONE
(periodické okénko pro mladé)

Akce na měsíc červenec:
7. září Večer chval v Újezdě (18.00)
14. září Charitativní běh Lukov

Co se stalo v srpnu?
Farní tábor

V naší farnosti už je téměř zvykem fungování farního táboru. I letos příměstský tábor
fungoval dva týdny pro děti do páté třídy. Prvního týdne (22. – 26. 7.) se účastnilo 41
dětí, druhý týden (29. 7. – 2 . 8.) pak přišlo 33 dětí. Otec Jan Můčka nám poskytl
útočiště na faře v Újezdě, za což mu děkujeme. Také za zařízení důležitých věcí
pro fungování tábora.
První den probíhalo krátké seznamování s novými lidmi, vedoucími a příběhem, který
všechny provázel celý týden. Společně s Artušem jsme se pomocí získaného lektvaru
dostali do skrytého království, kde nás čekalo setkání s králem Edvardem.
Další den všechny čekalo putování podle map na Ostrov Temna. Nejmenší děti
zachránily princeznu Ritu. Čekalo nás nemilé zjištění. Dopis od mocného Eru oznámil
únos Artuše a krále Edvarda.
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Společnými silami jsme museli získat přízeň bojovníka a poprosit ho o pomoc při
osvobození Artuše a Edvarda. Mladší děti získali pro bojovníka meč a každý tým si
do boje vytvořil svou vlajku a pokřik. Boj se nám podařil vyhrát a Artuš s Edvardem
byli konečně osvobozeni.
Čekala nás túra ke kapli ve Vysokém Poli. V kapli byla sloužena mše otcem
Martinkou. Na Envicentru jsme opekli špekáčky a vrátili se autobusem zpátky
do Újezda.
Poslední den jsme opět museli spojit síly a zaútočit proti Zlu a zlým skřetům, kteří
nám celou cestu stěžovali. Spolu s vítězstvím jsme získali i diamant. Předáním
diamantu králi Edvardovi jsme nakonec úspěšně splnili své poslání.
Musíme poděkovat všem dětem
za svou účast, nadšení do her,
i dobré ohlasy. Samozřejmě také
všem vedoucím, kteří připravili jak
první, tak druhý týden. Děkujeme
rodičům, kteří pochválili a ocenili
práci vedoucích, také za jejich
slušný přístup. Také všem, kteří se
podíleli na přípravě svačin.
Jmenovitě pak mockrát děkujeme
Jirkovi Soukupovi za trpělivost,
Mirce Bednářové za ochotu
a samozřejmě Lucii Machů a Agátě Kubíčkové, které zařídily největší část tábora.
Anna Častulíková

Svatí z kalendáře
sv. Rozálie
Připomínka: 4. září
Postavení:

panna, poustevnice

Úmrtí:

XII. století

Patron:

Sicílie, zvláště Palerma,
dále Neapole a Nice; vzývána
jako ochránkyně před morem
i dalšími epidemiemi,
též před zemětřesením

Atributy:

lebka, jeskyně, věnec bílých růží
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ŽIVOTOPIS
Narodila se kolem roku 1100 na Sicílii v Itálii jako dcera hraběte Sinibalda
na Quisquině a Rosis, strýce krále Viléma I. S královským dvorem byla údajně
spřízněna i přes matku. Rozálie je představována jako dvorní dáma královny Markéty,
manželky Viléma II. Část mládí proto strávila na královském dvoře. Vypráví se, že
vynikala krásou i ctnostmi a tajně se zaslíbila Kristu, pro kterého se rozhodla žít
v čistotě, odříkání a někde v samotě. Plány dítěte nebyly totožné s hraběcím otcem,
který pro ni vyhlédl ženicha. Ke svatbě však nedošlo. Rozálie zavčas opustila dům,
v němž žila. - Její život je však zamlžen mnoha legendárními vyprávěními, z nichž
italský historik Ottavio Gaietani se pokusil zpracovat autentický životopis. Údaje
o jejím vstupu do kláštera sv. Basila a do augustiánského řádu nejsou zaručené stejně
jako útěk před ženichem. V klášteře basiliánek byl však objeven údajně od ní popsaný
křížek. Může být, že sem přišla ode dvora učinit slib čistoty, ale nebylo jí dopřáno
kvůli otcovým plánům zůstat trvale. Má se za spolehlivé, že z nějakých důvodů tajně
odešla hledat místo k poustevnickému životu.
V případě legendy o snoubenci má jít o oblast Quisquina. Vystřídala i další místa
v okolí hory Pellegrino, až se na pokyn anděla usadila na Monte Pellegrino. Zde je její
pobyt již doložen. Jedná se o horu porostlou stromy, keři a kaktusy, vzdálenou asi 13
km od Palerma. Zde v jeskyni, údajně obrácené na sever k moři, prožívala asketický
a mystický život poustevnice. Ten je opředen legendami, které se promítají
do různých vyobrazení. Např. na starém řeckém obraze Rozálie se skloněnou hlavou
přijímá na kolenou požehnání Božského Dítěte z náručí Panny Marie a po stranách
jsou dva andělé, jeden s poutnickou holí a druhý s knihou a růžencem.
Před Rozáliinou smrtí, údajně na pokyn ve zvláštním vidění, jí mnich Cyril donesl
Eucharistii. Zemřela asi kolem roku 1166 na Monte Pellegrino u Palerma, kde byl
v roce 1624 objeven její hrob.
V první polovině toho roku vypukla v Palermu morová epidemie a na její zastavení
začali věřící vzývat sv. Rozálii. V té době se podařilo v jeskyni na Monte Pellegrino
objevit pod kamennou deskou ostatky ženy, které byly uznány za pravé, patřící sv.
Rozálii. U nich byl i kříž a nápis označující totožnost. K vyzdvižení
a přenesení ostatků světice údajně došlo 15. července a zároveň ustal i mor. Proto byl
v minulosti tento den také slaven jako její svátek. V r. 1625 biskupem Palerma
jmenovaná lékařská komise potvrdila pravděpodobnou autentičnost ostatků. Jméno
Rozálie z Palerma zapsal do římského martyrologia r. 1630 papež Urban VIII. Další
doložení původu sv. Rozálie našli zedníci při restauraci kostela odkrytím nápisu,
uvádějícího, že sv. Rozálie byla dcerou knížete Sinibalda, strýce Viléma I. z XII.
století. Sicílie byla v r. 1743 opět sužována morem a i tehdy se občané Palerma
obrátili s prosbami k sv. Rozálii a epidemie se městu vyhnula.
Katedrála sv. Rosalie byla prý jako původní chrám postavena již v roce 1185
za Viléma II. a pak vícekrát přestavěna. Mezi léty 1426 až 1458 ozdobená portálem,
v r. 1781 - 1801 dostala kupoli a byly přistavěny postranní apsidy, dvojitá arkáda byla
spojena se zvonicí. V kapli sv. Rozálie se nacházejí její ostatky ve stříbrné rakvi
z r. 1631.
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Duchovní injekce
Když běžíš, neohlížej se, ale dívej se před sebe
„Odhoďme proto všecko, co by nás mohlo zatěžovat, všecko, co by nás mohlo
rozptylovat, a vytrvale běžme o závod, který je nám určen. Mějme oči upřeny
na Ježíše: od něho naše víra pochází a on ji vede k dokonalosti.“ (srov. Žid 12,1-2)
Naše mladší dcera velmi ráda běhá. Má to ale jeden háček – ani bych nespočítala,
kolikrát jsem jí řekla: „Když běžíš, neohlížej se, ale dívej se před sebe. Soustřeď se
na to, kudy běžíš.“ Kdepak, vždycky se rozběhne, a přitom se stále otáčí a kouká,
kde co lítá. Většinou to skončí tak, že spadne nebo do něčeho narazí…
Když tak vidím, jak ji otáčení a nepozornost za běhu už stálo nejednu bouli,
přemýšlím, kolik karambolů si působíme my dospělí tím, že ztrácíme ze zřetele naši
cestu a cíl, kterým je pro nás křesťany naplněný život bez konce v přítomnosti
milujícího Boha.
Otáčíme se – za tím, co se nám v životě stalo špatného, za tím, co nám ublížilo,
co nás ranilo. I za tím co jsme zkazili my sami... Špatně se nám utíká, když se
nedíváme na cestu a každou chvíli kvůli tomu zakopneme a upadneme. Jsme pomalí
a pohled zpět nám působí jen stále narůstající bolest. Díváme se, kde co lítá –
každému z nás může pozornost odebírat něco jiného. Možná trávíme moc času
u počítače a zanedbáváme své povinnosti. Nekonzumujeme přespříliš alkoholu? Třeba
se vzdalujeme od cíle kvůli nahodilým románkům… Každý z nás odvrací oči
od Ježíše z jiných důvodů. Stojí nás to nejeden náraz, který často velice bolí.
Vytrvale běžme o závod – zkusme se tentokrát neohlížet a odmítnout rozptýlení, která
se nám po cestě nabízejí, byť by byla sebelákavější. S očima upřenýma k cíli
si ušetříme nejeden pád.

Citát měsíce
Kdo se modlí za svého nepřítele, protože to tak chce a přikazuje Bůh, dostane v nebi
velkou odměnu
sv. Albert Veliký

Objevy sociálních sítí
Zpěvník pro Schóly
Schóly a zpěváci! Odzvonilo složitému vyhledávání písniček na internetu a nedostatku
zpěvníků a papírů - neváhejte vyzkoušet mobilní aplikaci! Díky za tu práci.
Jsme skupina lidí, kteří chtějí usnadnit práci všem, kteří pracují s českou nebo
slovenskou křesťanskou tvorbou. V dnešní době, kdy jsou materiály i potřebné
know-how roztroušeny po mnoha různých místech na internetu nebo v papírových
sbornících a zpěvnících, chceme nabídnout rychlou a praktickou alternativu.
Webová stránka: www. proscholy.cz
Připravili: Animix
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Prázdninové pouťování
V době vydání tohoto farního listu budou letošní prázdniny již minulostí, ale
vzpomínky na dny volna, sluníčka, odpočinku, poznávání nových míst a cestování nás
budou jistě provázet ještě dlouhou dobu. Chtěla bych se s Vámi podělit o naše
prázdninové pouťování po místech mariánských, ale i „domácích“.
Velehrad – v pátek 5. července 2019 probíhaly hlavní oslavy svátku svatých Cyrila
a Metoděje. Ranní mši sv. sloužil v bazilice P. Pavel Šupol (v tu dobu ještě vícerektor
arcibiskupského kněžského semináře v Olomouci, nyní farář v Otrokovicích) a byla
sloužena za všechny letošní novokněze. Slavnostní mši sv. na venkovním prostranství
sloužil apoštolský nuncius v Česku Charles Daniel Balvo a ve své promluvě (velmi
zdatnou češtinou) vzpomenul „na dva bratry, kteří se vydali na cestu ze svého domova
v Soluni a začali hlásat evangelium lidem, našim předkům, kteří ještě neznali osobu
Ježíše Krista. Vydali ze sebe to nejlepší a dědictví, které nám předali je úžasné: víra,
modlitba, zpěvy, jazyk, tradice a mnoho dalšího…“ - to jsou pouze některá slova,
která zazněla v promluvě. Bonusem navíc byla pro mě krásná červená anturie, kterou
jsem dostala od P. Antonína Baslera – bylo to jako pohlazení na duši a vzpomínka
na 9 let společně prožitých v naší farnosti Horní Lhota.
Provodov – toto poutní místo jsme během prázdnin navštívili dvakrát. V neděli
7. července 2019 bylo slavnostní požehnání sochy sv. Františka Saleského, která je
umístěna u studánky Radějůvka. Hudební doprovod zajistila dechová hudba
Provodovjané a drobné občerstvení obecní úřad. Mši svatou v kostele na Maleniskách
sloužil Mons. Antonín Basler, pomocný biskup a kancléř olomoucké arcidiecéze –
během jednoho víkendu opět milé setkání s otcem Antonínem, který právě v tento den
slavil 35 let svého kněžství.
Na Provodov jsme se vypravili ještě jednou, a to při hlavní pouti, která letos připadla
na neděli 11. srpna 2019. Pěší pouť jsme zahájili modlitbou u kostela sv. Diviše
v Horní Lhotě a vyšli jsme společně na „cestu“ k Panně Marii Provodovské, se
zastávkou u vyzdobených obrázků a s modlitbou radostného růžence, jehož první
desátek vedl otec Jiří. Postupně se zapojili poutníci jednotlivých obcí naší farnosti
a poslední pátý desátek se modlila paní D. Heinzová ze Slopného, která zastoupila
farnost Újezd. Poutní mše sv. v 9 hodin byla naše, farnosti Horní Lhota a soužil ji otec
Jiří Ševčík, který nás vyzval, abychom se nebáli změn a přijali nové výzvy.
Hlavní mši sv. sloužil otec Josef Červenka, farář v Soběchlebech, a „hřímal“ na okolní
lesy o významu a postavení rodiny. V průběhu dopoledne se na Maleniskách sešlo
opravdu mnoho farníků z naší farnosti, škoda jen, že mnozí přichází samostatně
a nepřipojí se k „průvodu“ (to ale může být můj subjektivní postřeh).
Svatý Hostýn – každoročně o prázdninách navštěvujeme toto poutní místo, děkujeme
za přijatá dobrodiní a prosíme o pomoc a ochranu Panny Marie Svatohostýnské pro
další školní rok. Tentokrát jsme měli možnost zúčastnit se v neděli 4. srpna 7. poutě
dechových hudeb, kde hlavním kazatelem pontifikální mše sv. na venkovním podiu
byl otec biskup Josef Nuzík. Slunečné odpoledne bylo obohaceno hudebním
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vystoupením, které ještě umocnilo sváteční atmosféru. Na Svatý Hostýn jsme se
vrátili ještě „rodinnou“ poutí s „dědečky“ Šenovskými a víme, že ještě minimálně
jedenkrát se zde v letošním roce vrátíme.
Svatá Hora u Příbrami – pro nás zatím
neznámé poutní mariánské místo, proto jsme
zde soustředili naši pozornost a vybrali si
poutní slavnost, která připadla na víkend
17. - 18. srpna. V kostele Nanebevzetí Panny
Marie jsme se modlili v sobotu večer
u Korunovačního oltáře a pak následoval
světelný průvod. Nedělní program byl
tradiční, ale pro nás něco nového – hlavní
mše sv. opět na venkovním prostranství,
průvod s milostnou soškou, požehnání květin a uctívání milostné sošky.
V odpoledním programu byly loretánské litanie, svátostné požehnání a nedělní
varhanní půlhodinka v podání Martina Kubáta. Již po druhé jsem si odnášela
z bohoslužby květinu – tentokrát bílou růži. Nádherných růží (dle legendy symbolu
Nanebevzetí Panny Marie) v rozličných barvách, bylo požehnáno velké množství
a byly připraveny pro všechny poutníky.
Svatá Hora u Příbrami je jedním z nejznámějších poutních míst ve střední Evropě a je
jednou z nejcennějších staveb českého raného baroka. Podle legendy sošku Panny
Marie Svatohorské vyřezal z hruškového dřeva arcibiskup Arnošt z Pardubic
v polovině 14. století. Návštěvu tohoto místa vřele doporučujeme.

Zbožná prosba
k Panně Marii Svatohorské
Maria, pomoz, přišel čas,
milostná Matko, slyš náš hlas!
V nebezpečí a strádání přímluva Tvá nás ochrání.
Lidská kde síla bezmocná, tvá kyne ruka pomocná;
neoslyš proseb dítek svých,
k tobě tak vroucně lkajících;
Matkou ukaž se laskavou,
sešli nám v nouzi pomoc svou;
Maria pomoz, přišel čas,
milostivá matko, slyš náš hlas.
Amen.
Maková hora u Smolotel s barokním kostelem sv. Jana Křtitele a Panny Marie
Karmelské z 18. století a mariánské poutní místo Žarošice s kostelem sv. Anny, jsou
dvě zastávky na cestě z Čech zpět k domovu. I tato místa mají svou historii a jejich
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návštěva může být posilou ve víře – hlavní pouť ke Staré Matce Boží Žarošické bude
v sobotu 14. září 2019.
Na závěr si nechávám místa milá a nejbližší
– pouť v kostele sv. Rocha ve Slopném,
s novoknězem P. Miroslavem Váňou a pouť
v kostele P. Marie Karmelské v Dolní
Lhotě, kde jsme přáli O. Janu Můčkovi
k 45. výročí kněžství.
Děkujeme Panně Marii, že nás provázela na
našich poutích a cestách a prosíme o její
přímluvu a ochranu pro dny následující.
Manželé Šenovští

Světový den modliteb za péči o stvoření – 1. září
Světový den modliteb za péči o stvoření (též Světový den modlitby za ochranu
stvoření) je mezinárodní den slavený 1. září zaměřený na životní prostředí. Slaví se
v křesťanských církvích: v pravoslavné od roku 1989, kdy ho vyhlásil tehdejší
ekumenický patriarcha Demetros I., v katolické od roku 2015.
Papež František ho v roce 2015 vyhlásil v návaznosti na svojí encykliku Laudato si´
jako výzvu k chvále za přírodu, kterou Bůh člověku daroval, a k prosbám za její
ochranu. Tato „revoluční“ encyklika Laudato si´, je zaměřena na životní prostředí, na
naši odpovědnost vůči planetě Zemi a životu na ní.
Obrací se ke každému člověku této planety, nejen ke křesťanům nebo členům
katolické církve. V ní zdůraznil, že ekologická krize nás vyzývá k hlubokému
duchovnímu obrácení: „Křesťané jsou
povolání
k ekologické přeměně, protože účinky
jejich setkání s Ježíšem Kristem se
projevují v jejich vztahu k okolnímu
světu.“ Navazuje tak na papeže Jana
Pavla II., který vyzval ke „globální
ekologické konverzi“ (ve vztazích
k okolnímu světu se projevují všechny
důsledky setkání s Ježíšem).
Tento den má být podle papeže Františka příležitostí potvrdit osobní povolání každého
člověka „být správcem stvoření“, příležitostí poděkovat Bohu za krásu světa kolem
nás, vyjádřit vděčnost za to, co nám svěřil do péče, a prosit ho o pomoc při
ochraně všeho stvoření i za odpuštění hříchů proti světu, ve kterém žijeme. Kromě
toho má také inspirovat ke konkrétním iniciativám v boji proti krizi životního
prostředí, jíž čelí naše planeta.
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Z poselství Svatého otce Františka ke Světovému dni modliteb za péči o stvoření:
K našemu společnému domovu buďme milosrdní
Samotný lidský život ve svém celku samozřejmě zahrnuje i péči o společný domov.
Dovoluji si tedy navrhnout doplněk ke dvěma tradičním seznamům sedmi skutků
milosrdenství a připojit ke každému z nich péči o společný domov. Jako skutek
duchovního milosrdenství vyžaduje péče o společný domov „vděčné nazírání na svět“,
jež „nám umožňuje skrze všechny věci objevovat nějaké poučení, které nám chce Bůh
sdělit. Jako skutek tělesného milosrdenství vyžaduje péče o společný domov
„jednoduchá každodenní gesta, skrze něž prolamujeme logiku násilí, vykořisťování
a sobectví a projevuje se ve všech skutcích, které usilují o budování lepšího světa.
„Nemůžeme si dovolit, aby se
moře a oceány staly skladištěm
plujících plastů. Také v této
věci jsme povoláni modlit se
jako by všechno záviselo
na
božské
Prozřetelnosti
a pracovat jako by všechno
záviselo na nás… Dnes jsme
povoláni uplatňovat možnosti,
které nám dává technologie,
správným využíváním zdrojů
a poskytováním pomoci zejména těm zemím, které jsou nejvíce postiženy chudobou
a zhoršováním životního prostředí, aby nastoupily cestu obnovy a udržitelného
a integrálního rozvoje.“
Papež se již dříve vyjádřil k tíživému stavu životního prostředí a mimo jiné poukázal
na závažný jev vyhynutí některých druhů v přírodě. „Kvůli nám tisíce druhů
už nevzdají Bohu slávu svou existencí, ani nám nebudou moci předat svoje poselství,“
napsal ve své ekologické encyklice.
Katoličtí křesťané se kromě toho na výzvu papeže
zapojili
do
ekumenické
iniciativy
nazvané
Čas stvoření, která v období od 1. září
do 4. října vyzývá k modlitbám a aktivitám
na ochranu životního prostředí.
Tato iniciativa vzešla ze Světové rady církví a jejím
cílem jsou modlitby a aktivity na ochranu přírody,
k čemuž jsou vyzváni křesťané po celém světě. Datum
začátku a konce této iniciativy odkazuje na východní a
západní křesťanskou liturgickou tradici.
Den 1. září byl prohlášen dnem modliteb za životní
prostředí ekumenickým patriarchou Demetros I.
v roce 1989, neboť tento den začíná liturgický rok
pravoslavné církve s odkazem na Boží stvoření světa. Dne 4. října zase katolická
církev slaví svátek Františka z Assisi, autora proslulé Písně tvorstva.
Jarmila Váňová
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Křesťanská modlitba s celým stvořením:
Chválíme tě, Otče, se všemi tvory, kteří vyšli z tvé mocné ruky.
Jsou tví a jsou plní tvé
přítomnosti a tvé něhy. Buď chválen!
Boží Synu, Ježíši, skrze tebe je všechno stvořeno. Přijal jsi podobu v mateřském lůně
Marie, stal ses součástí této země a díval ses na tento svět lidskýma očima. Teď jsi
živý v každém stvoření se svou slávou vzkříšení. Buď chválen!
Duchu svatý, jenž svým světlem vedeš tento svět k Otcově lásce a provázíš lkání
stvoření, ty přece žiješ v našich srdcích, abys nás pobízel k dobru.
Buď chválen!
Pane Bože, Jediný v Trojici, úžasné společenství nekonečné lásky, nauč nás nazírat
tě v kráse světa, kde všechno mluví o tobě. Probuď naši chválu a naši vděčnost za
každou bytost, kterou jsi stvořil. Dej nám milost, abychom se cítili důvěrně spojeni
se vším, co existuje.
Bože lásky, ukaž nám naše místo v tomto světě jako nástrojů tvé náklonnosti ke všem
bytostem na zemi, neboť žádná z nich není tebou zapomenuta. Osvěť ty, kdo mají
peníze a moc, aby neupadali do hříchu lhostejnosti, aby milovali obecné blaho,
podporovali slabé a starali se o tento svět, kde žijeme.
Chudí této země volají: Pane, vezmi nás pod svou moc a do svého světla, aby byl
ochráněn každý život, aby byla připravena lepší budoucnost, aby přišlo tvoje
království spravedlnosti, pokoje, lásky a krásy. Buď chválen! Amen.
(Papež František, encyklika Laudato si´)

Píseň bratra slunce (Modlitba sv. Františka z Assisi)
Nejvyšší, všemohoucí, dobrý Pane, tobě patří chvála, sláva,
čest a každé dobrořečení.
Náleží jen tobě, Nejvyšší, a žádný člověk není hoden
vyslovit tvé jméno.
Buď pochválen, můj Pane, spolu se vším svým stvořením,
především s panem bratrem Sluncem, jenž je dnem a skrze
něhož nám dáváš světlo.
A on je krásný a září velikým jasem; tvým, Nejvyšší,
je obrazem.
Buď pochválen, můj Pane, za sestru Lunu a za hvězdy,
na nebi jsi je stvořil jasné, vzácné a krásné.
Buď pochválen, můj Pane, za bratra vítr, za vzduch a oblaka, za jasnou oblohu a každé
počasí, jímž dáváš svým tvorům obživu.
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Buď pochválen, můj Pane, za sestru vodu, která je moc užitečná, pokorná, vzácná
a čistá.
Buď pochválen, můj Pane, za bratra oheň, kterým osvětluješ noc, a on je krásný,
veselý, silný a mocný.
Buď pochválen, můj Pane, za naši sestru, matku Zemi, která nás živí a stará se o nás
a vydává rozličné plody s pestrými květy
a bylinami.
Buď pochválen, můj Pane, za ty, kdo odpouštějí
pro tvou lásku a snášejí křehkost a trápení.
Blaze těm, kdo to snášejí pokojně, neboť tebou,
Nejvyšší, budou korunováni.
Buď pochválen, můj Pane, za sestru smrt těla,
které žádný živý člověk nemůže uniknout.
Běda těm, kdo zemřou ve smrtelných hříších;
blaze těm, které nalezne ve shodě s tvou
nejsvětější vůlí, protože druhá smrt jim neublíží.
Chvalte mého Pána a dobrořečte mu, děkujte mu
a služte mu s velkou pokorou.

5. září - Mezinárodní den charity
Charita může mít různou podobu
a mimo jiné má i svůj den, který
připadá na 5. září. Vždy má totiž
smysl pomáhat slabším, ať už jsou
oslabeni nemocí, chudobou či jinak.
Tento den byl vyhlášen v roce 2012
Organizací spojených národů. Datum
5. září je symbolické. Jde o den
výročí úmrtí Matky Terezy, která
za své humanitární dílo dostala
mnoho ocenění a dokonce byla
prohlášená za blahoslavenou.
Mezinárodní den charity má podpořit jednotlivce, společnosti i organizace celého
světa, které usilují a vyvíjí charitativní, dobrovolnické i filantropické aktivity
za účelem pomoci potřebným na místní, regionální, národní i mezinárodní úrovni.
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Pod charitu spadají veškeré dobročinné akce na pomoc potřebným, tj. dětem, starým
lidem, sociální slabým, nemocným atd. Charita pak může mít formu peněžitých darů,
věcných darů nebo práce vykonávané zdarma pro charitativní organizace.
Charita může zmírnit nejhorší následky humanitárních krizí, obnovit veřejné služby v
oblasti zdravotní péče, vzdělávání, bydlení a ochrany dětí. Pomáhá rozvoji kultury,
vědy, sportu a ochrany kulturního a přírodního dědictví.
charita - činná láska, skutky lásky, milosrdenství, slitování, pomoc, almužna
Slovo CHARITA pochází z latiny (caritas) a označuje všechny formy křesťanské
dobročinnosti. Charita je projevem křesťanské lásky.
Ochotně otvírej ruku utištěnému a potřebnému... (Dt 15,11)
Bůh není nespravedlivý, že by zapomněl na to, co jste vykonali, a na vaši lásku, kterou
jste kvůli němu projevovali, když jste prokazovali a stále prokazujete služby bližním.
(srov. Žid 6,10)
Na prahu věčnosti nám nezůstane to, co jsme si vydělali, ale to, co jsme rozdali.
(Tweet papeže Františka z 20. 1. 2019)
Mezinárodní den charity má přimět lidi, aby se zamysleli, zda by i oni nemohli
dlouhodobě pomáhat těm, kteří to potřebují. Pomoc nemusí být nijak velká a nemusí
být pouze finanční. I kdyby každý pomohl jen malou finanční částkou či hodinou
svého času věnovaného druhým, mělo by to smysl.
A jak pomáháte vy?
Mezi nejznámější charitativní organizace v České republice patří Charita České
republiky, dříve: Česká katolická Charita.
V roce 2008 Česká biskupská konference oficiálně vyhlásila den 27. září, kdy církev
slaví památku svatého Vincence z Pauly, jako Den Charity.
Svatý Vincenc z Pauly (1581 – 1660) byl francouzský kněz
a jeden ze zakladatelů moderní evropské charity a péče o chudé.
Vystudoval teologii v Toulouse a svůj život zasvětil pomoci
potřebným. Za válek 1648–1653 zorganizoval rozsáhlou pomoc
pro zpustošené kraje – za pomoci tištěných letáků se zprávami
o utrpení zbídačeného obyvatelstva shromáždil v Paříži finanční
milodary. Za ně byly nakoupeny potraviny a oděvy a pomocí
misionářů rozdělovány chudým v postižených oblastech.
Založil misijní řád lazaristů (vincentinů) a později i ženské
řehole Kongregaci Milosrdných sester a Společnost Dcer
křesťanské lásky (vincentky). Jeho myšlenka založit společenství
sester
s charitativní službou, které nejsou vázány klauzurou, byla průkopnická nejen
pro další vývoj ženských řeholí, ale také pro sociální a společenský vývoj Evropy.
Z myšlenek svatého Vincence z Pauly:
„Abych skutečně žil, musím druhým k životu pomáhat a život poskytovat. Žiji tedy
skutečně jen tehdy, když s mou pomocí žijí druzí.“
„Sloužit chudým znamená jít k Bohu.“
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Na přelomu měsíce září a října, okolo svátku tohoto světce, patrona charitních
zařízení, pořádají jednotlivé Charity společenské a kulturní akce pro veřejnost –
koncerty a hudební vystoupení, výstavy a divadelní představení, při kterých současně
představují svoji činnost. Často také pořádají dny otevřených dveří ve svých
zařízeních pro mládež, lidi s postižením nebo ohrožené vyloučením a pro seniory.
V souvislosti s Charitou České republiky je stále aktuální možnost podpořit petici
za zachování domácí péče, která je dlouhodobě podfinancována, a jejímž největším
poskytovatelem je právě Charita České republiky. Současný způsob, jímž zdravotní
pojišťovny hradí provedené úkony, už několik let charitním střediskům domácí
zdravotní péče nepokrývá nezbytné náklady. Charita se tak dostává do vážných
finančních a provozních problémů.
V textu petice je mimo jiné uvedeno: „Důvěrně známé prostředí domova je hojivé už
samo o sobě. Chceme, aby nemocní a umírající mohli zůstat v pohodlí i se svými
rodinami. Aby dál využívali domácí péči placenou ze zdravotního pojištění.
Nepřipusťme, aby naši blízcí strávili zbytek života za plentou v přeplněných
nemocnicích…. Chceme přimět politiky, aby se věnovali vážnému podfinancování
domácí zdravotní péče, jíž pro zdravé fungování dlouhodobě chybí třetina prostředků.
Jde o velmi malou částku (0,3 % ročního rozpočtu veřejného zdravotnictví)
s obrovským efektem. Pro přežití nekomerčních poskytovatelů domácí zdravotní péče
jsou ovšem tyto peníze naprosto zásadní. Charita Česká republika pečuje o třetinu
všech pacientů v domácí péči…“

Připojit se můžete i vy a na každém hlasu záleží. Podpořit petici můžete dvojím
způsobem. Buď přímo ihned zde na webu prostřednictvím on-line výzvy nebo
podpisem petice.
On-line výzva i petice mají stejný obsah, liší se pouze svojí formou. On-line výzva
nevyžaduje vlastnoruční podpis a adresu signatáře. Petice vyžaduje fyzický podpis
a adresu signatáře. Petici nebo on-line výzvu můžete podepsat od 3. července
do 30. září. Podpisy budou poté předloženy poslancům a senátorům Parlamentu ČR.
Více informací je možné najít na www.charita.cz/domajedoma.
Ing. Jarmila Váňová

II. vatikánský koncil (1962–1965)
Živá liturgie
Zatímco mnohé koncilní texty, například ty, které pojednávají o povaze církve
či o zjevení nijak nevzrušily masy křesťanů, u konstituce o liturgii tomu bylo jinak.
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Pro mnohé byl II. vatikánský koncil ten, který změnil mši. A nejen mši, ale celou
liturgii!
Dlouho připravovaná reforma
Když chtěl ukázat své odhodlání učinit z koncilu okamžik účinné a viditelné obnovy
církve, už v říjnu 1962 papež Jan XXIII. rozhodl, že koncilní otcové začnou pracovat
na liturgické reformě. Nežádal je, aby konkrétně obnovili liturgické obřady, ale aby
stanovili „základní principy obnovy liturgie jako celku“. Výsledkem byla tato velmi
bohatá konstituce o liturgii.
Od velmi důležité reformy, kterou provedl papež Pius V. po tridentském koncilu
v 16. století, se liturgie téměř nevyvíjela až do počátku 20. století, kdy papež sv. Pius
X. vyzval věřící k aktivní spoluúčasti na liturgii a k častému svatému přijímání
od „rozumného věku“, to znamená asi od sedmi let.
Reformy se urychlily za papeže Pia XII., který na toto téma uveřejnil v roce 1947
důležitou encykliku Mediator Dei. Poté na počátku padesátých let do hloubky obnovil
liturgii svatého týdne a velikonoční vigilii. Eucharistický půst omezil na tři hodiny
před svatým přijímáním, zatímco dříve se ten, kdo chtěl přijímat, musel postit
od půlnoci. A konečně povolil čtení z apoštolských listů a z evangelií v jazyce té které
země.
Tuto liturgickou obnovu doprovázelo hluboké zamyšlení nad tajemstvím liturgie
a nad jejím praktikováním. Pro odborníky to nebyl žádný problém vypracovat otcům
na žádost Jana XXIII. projekt konstituce.
Tento projekt byl tedy první, o kterém se na koncilu diskutovalo. Po patnácti
diskusních plenárních zasedáních, 328 ústních intervencích, více než 350 písemných
intervencích a po stovkách pozměňovacích a doplňovacích návrhů byl 4. prosince
1963 slavnostně přijat 2147 hlasy (4 hlasy proti), tedy téměř jednomyslně.

Koncilní konstituce
Tato konstituce zdaleka není seznamem detailů, které mají být v liturgii změněny,
je především doktrinálním výkladem tajemství liturgie. Koncilní Otcové důrazně
připomínají, že liturgie je vrcholem křesťanského života, protože liturgie je „první
a nezbytný zdroj, ze kterého mají věřící čerpat skutečně křesťanského ducha“
(Konstituce o posvátné liturgii, 14).
Existuje úzké pouto mezi vírou a svátostmi, mezi bohoslužbou a životem. Proto
na liturgii máme pohlížet jako na zdroj a vrchol, „k němuž směřuje činnost církve
a zároveň zdroj, z něhož vyvěrá veškerá její síla… Z liturgie tedy, především
z eucharistie, jako ze zdroje do nás proudí milost; liturgií se nejúčinněji uskutečňuje
v Kristu posvěcení člověka a oslava Boha, a právě k tomuto cíli je zaměřeno všechno
ostatní působení církve“ (Konstituce o posvátné liturgii, 10).
Co by to bylo za evangelizaci, kdyby jejím nejvyšším cílem nebyl přivést křesťany
k tomu, aby si uvědomili, že spásu jim přináší setkání s Bohem, a aby z něho žili?
Liturgie je výsadním prostředkem tohoto setkání, protože v liturgii působí sám Ježíš
Kristus jako kněz ve spojení se všemi pokřtěnými: „Kristus je stále přítomen ve své
církvi, především v liturgických úkonech. Je přítomen v mešní oběti jak v osobě
sloužícího kněze…, tak zejména pod eucharistickými způsobami. Je přítomen svou
mocí ve svátostech, takže když někdo křtí, křtí sám Kristus. Je přítomen ve svém slově:
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to mluví on, když se v církvi předčítá Písmo svaté. I tehdy je přítomen, když se církev
modlí a zpívá, jak to slíbil: „Kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam
jsem já uprostřed nich“ (Mt 18,20)“ (Konstituce o posvátné liturgii, 7).
Jsou-li všichni pokřtění výslovně pozváni ke spoluúčasti na liturgii, pak tato liturgie
přesahuje každého účastníka a každé společenství. Je to především dílo církve, a proto
si člověk nedělá svou liturgii sám: přijímá ji od církve a skrze ni od Boha. Avšak,
i když ji přijímáme od církve, je liturgie také výrazem víry všech věřících, kteří
z téhož popudu předkládají svou modlitbu skrze Ježíše Bohu a přijímají jeho Ducha.
Pokračování příště
Podle knihy Učení II. vatikánského koncilu připravil Vojtěch Chupík

Z kroniky farnosti Újezd u Valašských Klobouk
2003 – 2011
Kaple Panny Marie ve Vysokém Poli
2003
Leží v katastru Vysokého Pole a je ve vlastnictví této
obce, jak o tom rozhodli hlasováním vysokopolští
občané v červnu 2002, aby nebyla převedena
do majetku farnosti újezdské, jak bylo učiněno v roce
1994 v obci Slopné. Pod pořadovým číslem 2151 je
vedena v seznamu Národního památkového ústavu
v Brně. Dominuje krajině mezi Újezdem a Vysokým
Polem, od něhož je severně vzdálená asi 1 km.
Z dějin vysokopolské kaple:
Kaple „vysocká“, k níž přicházeli poutníci, hlavně aby si vyprosili zdraví, byla
postavena v roce 1748. Roku 1790 byla však z nařízení císaře Josefa II. zbořena
a mariánský oltář z ní byl přenesen do farního kostela, kde se od té doby konávala
pouť na svátek Navštívení Panny
Marie. Po bohoslužbách odcházel
průvod na místo zbořené kaple, kde
se konaly pobožnosti, neboť nedaleko
se nachází studánka, které lid
připisoval zvláštní moc.
Protože věhlas kaple stále rostl
a rozmáhala se zde úcta k Panně Marii,
požádal roku 1857 farář Tomaštík
konzistoř o povolení zbudovat novou
kapli. Kolem roku 1870 byla kaple
znovu postavena. Představený Vysokého Pole se reversem 30.4.1875 zavázal, že obec
bude znovuvybudovanou kapličku udržovat. Slavnostně byla benedikována 5.7.1876
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děkanem Fr. Žáčkem; mši sloužil újezdský farář Toman. Kaple byla dobře vybavena
a obec se o ni pečlivě starala.
Nad pramenem poblíž kaple stojí malá zděná kaplička pietně upravená.
Je pravděpodobné, že ji vybudovali vysokopolští občané současně se stavbou kaple.
Roku 1959 byl podle návrhu slopenského stavitele
Hlavenky upraven odtok z vodní kaple, postavena
ozdobná zeď s křížem. Ve vodní kapli je studna
hluboká 4 m z betonových skruží. Roku 1985 byla
kaple zrekonstruována (nový strop, dlažba, schody na
kůr, střecha z měděného plechu, lavice byly přivezeny
od Milosrdných sester sv. Kříže ze Sv. Hostýna).
Zdejší lid připisoval léčivou moc Panně Marii a
existuje o tom řada pověstí. Jedna vypráví o tom, jak
se Panny Maria zjevila pasačce a vyhloubila zde důlek,
z něhož začala prýštit voda. Druhá sděluje, jak oráč
vyoral obraz Panny Marie, která se mu na poli zjevila a
nechala vytrysknout prameni vody. Ještě z vyprávění
starých lidí dnes víme, že dříve lidé věšeli na
nedalekou hrušeň košile, které zde obětovali. Dálo se
tak prý od té doby, co se zde uzdravil chromý ze Sehradic a v dutině této hrušně
zapomněl své berly. Dodnes se vypráví o uzdravení Jana Barcůcha z Vysokého Pole,
který už ležel v márnici, prohlášený za mrtvého. Jeho otec ho omýval vodou
z kapličky a modlil se u něho. Až pojednou syn otevřel oči. Další pověst hovoří
o nějakém Kolínkovi z Vizovic, který si po svém pobytu v cizině, kde ztratil svou
rodinu, zvolil poustevnický život. U vysocké studánky si vystavěl z tyčí a slámy
boudu, kde přebýval. Po dědinách vybíral milodary na stavbu kapličky a sesbírané
peníze ukládal u vysockého starosty. Při vykonávání pouti do Mariazell (nebo snad
do Říma) na silnici za Vídní zemřel. Vypráví se, že občané vysokopolští za jím
vybrané peníze postavili dnešní kapli.
Dnešní podoba kaple Panny Marie ve Vysokém Poli:
Kaplička je obdélníkového půdorysu s půlkruhovitým závěrem kněžiště. Má hladkou
fasádu s nízkou podezdívkou. Boční okna (na každé straně po dvou) jsou hrotitě
zaklenutá, pod nimi parapetní římsa; v závěru kněžiště malé kruhové okno.
V průčelí
je
pravoúhlý
vchod
s kamenným
ostěním,
přístupným
dvěma stupni. Nad vstupem plechová
stříška, nad ní okno segmentovitě
zaklenuté. Po jeho stranách jsou niky,
v nichž původně stávaly sochy sv.
Cyrila a Metoděje. Nad vstupním
průčelím je čtyřboká zvonice zastřešena
čtyřbokým stanem, završeným makovicí
a křížem. Sedlová a nad závěrem
- 17 -

zvalbená střecha je pokrytá od roku 1984 měděným plechem.
Dnes je kaple vybavena docela prostě. Jednak se do ní vzhledem k její velikosti
mnoho zařízení nevejde, jednak stojí na osamělém místě a je nedostatečně ochráněná
před zloději (zvláště po roce 1989 dochází k velmi častým loupežím v kostelích,
což souvisí s většími možnostmi vývozu kradených věcí hlavně do západní Evropy),
a proto není radno nechávat cenné věci bez dozoru.
V presbytáři se nachází oltář – dřevěný, novogotický, bíle natřený s pozlacenými
řezbami.
Na odkládání věcí slouží obyčejný dřevěný stůl. Deset kusů kostelních dřevěných
lavic se červenou koženkou doplňuje několik obyčejných židlí.
Výzdobu kaple tvoří v podstatě několik sádrových sošek, které nemají žádnou
uměleckou hodnotu. Na podstavcích na bočních stěnách jsou to sošky Panny Marie,
Nejsvětějšího Srdce Ježíšova a Pražského Jezulátka. Ve „Vodní kapli“ můžeme
spatřit sádrovou sochu Panny Marie, vysokou asi 1 metr.
Cennější předměty byly převezeny do Újezda na faru. Je to socha Panny Marie
s Ježíškem (v růžovém oděvu a modrém plášti lemovaném zlaceným ornamentem),
která je vyrobená ze dřeva a vysoká 120 cm. Dále sochy sv. Josefa a sv. Františka –
obě dřevěné, vysoké asi 80 cm. Takto vysoké jsou také dvě sochy stojících andělů,
rovněž dřevěné (anděl v modrém rouchu má ruce sepnuté k modlitbě, v růžovém
rouchu zkřížené na prsou). Mezi kulturní památky byly zařazeny sochy sv. Cyrila
a Metoděje (p.č. 129106) a dřevěný kříž s korpusem vyřezaným rovněž ze dřeva
(p.č. 129108). V obou případech jde o lidovou tvorbu z konce 19. století, která je
charakteristická hrubými tvary a předimenzovanými hlavami.
Takto vypadá kaplička ve Vysokém Poli. Svou tvář by měla do budoucna docela
výrazně změnit, protože už na příští a popříští rok je plánovaná její důkladná
rekonstrukce.
2005
Dalším důležitým aktem dne 10.9.2005, kdy
byly slavnostně požehnány obecní symboly –
znak a prapor, bylo posvěcení oltáře v nově
zrekonstruované kapli.
Jak už bylo uvedeno, významná adaptace,
která docela výrazně změnila její vzhled, byla
započata na podzim 2003. Bylo provedeno její
statické zajištění, původní vnitřní i vnější
omítky byly odstraněny a naneseny nové.
Vrchní nátěr jak uvnitř, tak i vně budovy má
nyní tmavou, cihlově červenou barvu. Sokl,
pilastry, korunní římsa a ostění oken jsou
světle šedé. Znovu byla zrekonstruována
podlaha, která byla pokryta červenou keramickou ručně vyráběnou dlažbou. Mobiliář
v interiéru kaple byl zhotoven přímo na míru podle projektu, který vypracoval Ing.
arch. Petr Zámečník z Valašských Klobouk.
Pokračování příště
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MYŠLENKY NA MĚSÍC ZÁŘÍ

MAX LUCADO
NEBOJTE SE

PŘEDSTAVTE SI ŽIVOT BEZ STRACHU
NÁVRAT DOMŮ 2013
1. Soustřeďte se na dnešek. Bůh naplňuje naše potřeby každý den. Ne jednou
týdně či jednou za rok. Dá vám, co potřebujete, když to potřebujete.
2. Strach nikdy nenapsal symfonii nebo báseň, nikdy nevyjednal mírovou
smlouvu, nikdy nevyléčil nemoc. Něco takového dokáže odvaha. Něco
takového dokáže víra.
3. Léčíme-li strach výbuchy vzteku, alkoholem, trucováním, vylučujeme Boha
z řešení našeho problému a problém pouze prohlubujeme.
4. Strach z toho, že zklameme Boha, má ostré zuby. Nicméně Kristus má
zubařské kleště. Když se poprvé zmíní o strachu, neváhá jich použít. „Buď
dobré mysli, synu, odpouštějí se ti hříchy“.
5. Nezvládnutý strach vede ke hříchu. Hřích vede člověka k tomu, aby se
skrýval. A protože jsme všichni zhřešili, všichni se skrýváme – nikoli
do křoví, ale do osmdesátihodinového pracovního týdne, do záchvatů vzteku.
Vyhýbáme se kontaktu s Bohem.
6. Ježíš nás příliš miluje, než aby nás nechal pochybovat o své milosti.
7. Bůh si nevede seznam našich provinění. Jeho láska vyhání strach, protože on
sám vyhání náš hřích.
8. Žádná pilulka, žádné řeči, žádný psychiatr, žádný majetek nemůže zajistit
hříšníkovu srdci mír. Můžete strach otupit, nemůžete se ho ale zbavit.
To dokáže jedině Boží milost.
9. Když jste přijali Boží odpuštění, žijte jako člověk, jemuž je odpuštěno. Ježíš
otevřel vaši celu – tak z ní tedy vyjděte.
10. Ježíš neodsuzuje oprávněnou starost o naše povinnosti. Odsuzuje trvalý stav
mysli, který nepočítá s Boží přítomností.
11. Napodobujte Ježíšovu matku na svatbě v Káni. Zkuste to udělat taky tak
rychle. Zjistěte, co je za problém. Pak jděte k Ježíšovi a jasně jej popište.
12. Zamyslete se nad tím, v jakých oblastech si děláte starosti. Za to se pak
modlete zcela konkrétně.
13. Když budete hledat království zdraví, zneklidní vás každý pupínek
či boulička. Když budete hledat království popularity, připraví vás o pokoj
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14.
15.

16.
17.

18.
19.

20.

21.
22.
23.

24.

25.

26.
27.

sebemenší konflikt. Když ale budete hledat jeho království, naleznete je.
Můžeme se na něj spolehnout – a zbavit se tak starostí.
Nemůžeme jít někam, kde by nebyl Bůh. Ohlédněte se přes rameno – je to
Bůh, kdo kráčí za Vámi. Podívejte se do bouře – to k vám přichází Ježíš.
Kdyby Kristus přišel po klidné hladině jezera, Petr by mu patrně zatleskal,
ale asi by nevystoupil z člunu. Bouře nás přimějí, abychom se vydali
na pouť, na kterou jsme se doposud nikdy neodvážili.
Nemůžeme si zvolit, zda bouře v životě přijde či nepřijde. Můžeme se ale
rozhodnout, kam se za bouře budeme dívat.
Když nás Bůh volá k odvaze, nevolá nás k naivitě nebo k pošetilosti.
Nemáme být nevšímaví k obrovským problémům, které nám život přináší.
Máme ale svůj pohled na problémy vyvažovat dlouhými pohledy na to,
co všechno Bůh dokázal.
Udělejte vše pro to, abyste nepřestali hledět na Ježíše.
Učte se veršům z Písma zpaměti. Čtěte životopisy velkých lidí. Zabývejte se
svědectvím věrných křesťanů. Udělejte vědomé rozhodnutí, že svou naději
vložíte v Boha.
Bůh rozvěsil své diplomy po celém vesmíru. Duhy, západy slunce, obzory,
nebesa posetá hvězdami. Své mocné skutky zaznamenal v Písmu. Jeho
poučení je jasné – je pánem každé bouře. Bojíte se té své? Tak pohleďte
na něj.
Ježíš udělal víc, než že jen mluvil o strachu. On se strachu postavil – nejprve
v Getsemanské zahradě, a pak na golgotském kříži.
Ježíš se tváří v tvář největšímu strachu upřímně modlil. Nejde o vybroušenost
modlitby – jde o její opravdovost.
Modlitba znamená, že sedíme klidně na Otcově klíně a položíme ruce na jeho
volant. Otec volí rychlost, vytáčí nebezpečné zatáčky a zaručí, že dojedeme
bezpečně do cíle.
Zdravá církev je místem, kde náš strach umírá. Probodneme je Písmem,
oslavnými žalmy. Rozpustíme je ve slunečním světle vyznání. Uhasíme je
vodopádem chval a rozhodneme se hledět na Boha, nikoli na naše hrůzy.
Nejsme zabezpečeni proti zlu. Nejsme ale ani zastrašeni. Ježíš nám o tomto
brutálním světě měl co říci: „Nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale duši zabít
nemohou.“
Odvaha se rodí nikoli díky zvýšené policejní ochraně, ale ze zvýšené
duchovní zralosti.
Chyba není v tom, že plánujeme. Chyba je v tom, že ze svých plánů
vypouštíme Boha. Ježíš nekritizuje blahobyt – kritizuje naši namyšlenost.
- 20 -

Nekritizuje to, že si klademe osobní cíle, kritizuje to, že při nich nepočítáme
s Bohem.
28. Nejsme nejinteligentnější tvorové. Máme ale pastýře, který nás vždy znovu
postaví na nohy. Podobně jako dobrý pastýř nás nenechá odejít, aniž by nás
oděl a nakrmil.
29. Ježíš zakusil fyzické a skutečné vzkříšení. A nyní přichází to nejdůležitější.
Protože ho zakusil on, zakusíme ho i my.
30. Když uvěříte v Ježíše Krista, Kristus dá svého Ducha před vás, za vás
i do vás. Tento Duch pro vás udělá vše, co dělal Ježíš pro své následovníky –
vyučoval, uzdravoval, utěšoval.

Pořad bohoslužeb v září - farnost Újezd
7.00 Új.:
1. září : Neděle
22. neděle
v mezidobí
sv. Jiljí, řeholníka
2. září : Pondělí
Ferie
3. září : Úterý
Sv. Řehoře Velikého,
papeže a učitele
církve

4. září : Středa
Ferie

8.15 Sl.:
9.40 Új.:
11.00 Dr.:

17.30 Új.:

Za + Miroslava Zvončáka, bratra, švagrovou,
švagry, rodiče a dar zdraví pro živé rodiny
Za farníky
Za školní mládež
Za + rodiče a prarodiče Častulíkovy, + rodinu
Zámečníkovu a Zvonkovu, na poděkování za
pomoc Boží pro živou rodinu
Za rodiče Zichovy, syny, vnuka Pavla, živou
a zemřelou rodinu

18.30 Dr.:

Za + Jana Jaruška rodiče z obou stan a Boží
ochranu pro celou rodinu

17.30 Új.:

Za + Marii, Jana, Josefa Martinkovy, jejich
rodiče, zemřelé dítka, duše v očistci, Boží
požehnání a ochranu pro živé rodiny
Za + rodiče Bartošovy, 2 + syny, zetě,
+ rodinu Martinů, rodiče Talašovy, dary
Ducha svatého pro živé rodiny
Za + rodiče Šulákovy, dceru, dva zetě, dar
zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu

18.30 Sl.:

18.30 Dr.:

AM
SV
RZ
SJ

SJ

OS

5. září : Čtvrtek
Bl. Terezie z Kalkaty
15.30 Új.:
6. září : Pátek
Ferie
První pátek v září

18.30 Sl.:

Za + Josefa Hlavičku, jeho rodiče, Boženu
Sochorovu, syna Josefa, zetě, Boží pomoc a
ochranu Panny Marie pro živou rodinu
Na poděkování Pánu Bohu za 60 let
společného života s prosbou o požehnání pro
celou živou rodinu
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RZ

16.00 Lo.:
7. září : Sobota
Sv. Melichara
Grodeckého, kněze
a mučedníka

18.00 Új.:
18.30 Dr.:

7.00 Új.:
8. září : Neděle
23. neděle
v mezidobí
Pouť ve Vys. Poli
(Panny Marie
"Vysocké")

9. září Pondělí
Sv. Petra Klavera,
kněze
10. září : Úterý
Bl. Karla Spinoly,
kněze a mučedníka

8.15 Sl.:
9.40 Új.:
11.00 VP.:

Za živou a zemřelou rodinu Pomykalovu

18.30 Dr.:

Z a + rodiče Machů, vnuka, + rodiče
Kostkovy, dceru, zetě, živou a + rodinu
z obou stran

17.30 Új.:

Za zemřelého Jaroslava Martinku, rodiče
Stružkovy, prarodiče Stružkovy a
Pikálkovy, ostatní zemřelé příbuzné a dar
zdraví, Boží požehnání a ochranu Panny
Marie pro živou rodinu
Za + rodiče Chmelovy, syna, dva zetě,
snachu, vnučku, vnuka, + příbuzenstvo, duše
v očistci a živou rodinu

18.30 Sl.:

13. září : Pátek
Sv. Jana Zlatoústého,
biskupa a učitele
církve
14. září : Sobota
Svátek Povýšení
svatého Kříže

Za + manžele Marii a Josefa Machů, rodiče
a sourozence z obou stran, Boží požehnání
a ochranu pro celou živou rodinu
Za + manžela a syna Dubcovy, dvoje rodiče,
Boží požehnání, ochranu pro živé rodiny
a duše v očistci
Za + Františku Drgovu (výroční mše sv.)
Za živé a zemřelé padesátníky z Vysokého
Pole a jejich rodiny

17.30 Új.:

11. září : Středa
Ferie

12. září : Čtvrtek
Jména Panny Marie

Za + Václava Běhunčíka, dceru, duše
v očistci, nemocnou osobu a ochranu Boží pro
živou rodinu
Večer chval
Za + rodinu Barcuchovu, Smolkovu,
+ manžele Libenské dar zdraví a Boží
požehnání pro živou rodinu

18.30 Dr.:

Za zemřelé rodiče Běloňovy, syna Františka,
zetě Antonína, vnuka Vlastimila a celou živou
rodinu

15.30 Új.:

Za zemřelou rodinu Andrysovu a Jálovu, Boží
požehnání pro živou rodinu
Na poděkování Pánu Bohu za 50 let
manželství

18.30 Sl.:

16.00 Lo.:
18.30 Dr.:

Za Františka Kozubíka, jeho bratra Miloslava,
rodiče Kozubíkovy a Jurčíkovy
Za farníky
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AM
SV
RZ
ČR

KA

ŠF

KA

15. září : Neděle
24. neděle
v mezidobí
Ploština :
Panny Marie
Bolestné

7.00 Új.:

8.15 Sl.:
9.40 Új.:
11.00 Pl.:

Za + Marii Hlavičkovou, rodiče Vaňatkovy,
Hlavičkovy, Boží ochranu a pomoc pro živé
rodiny
Za farníky
Za + Boženu Machů (výroční mše sv.)
Za + rodinu Zichovu, Běloňovu, Raškovu
a oběti Ploštiny

16. září : Pondělí
Sv. Ludmily,
mučednice

17.30 Új.:

17. září : Úterý

18.30 Dr.:

Za + rodiče Pavelkovy, jejich rodiče z obou
stran, dva zetě, dvě snachy, vnuka Josefa,
rodinu Fojtíkovu, Hořčicovu, Obadalovu a
Boží ochranu pro celou živou rodinu

17.30 Új.:

Za + rodiče Sucháčkovy, Chromíkovy, jejich
+ děti a Boží požehnání pro živé rodiny
Za + manžela, rodiče z obou stran a Boží
ochranu pro živou rodinu

Sv. Kornélia a Cypriána,
muč., Sv. Roberta
Bellarmína, biskupa
a učitele církve

18. září : Středa
Ferie
19. září : Čtvrtek
Sv. Januária, biskupa
a mučedníka
20. září : Pátek
Sv. Ondřeje, Pavla
a druhů, mučedníků
21. září : Sobota
Sv. Matouše,
apoštola a evang.
22. září : Neděle
25. neděle
v mezidobí
Sv. Mořice a druhů,
muč.
23. září : Pondělí
Sv. Pia z Pietrelciny,
kněze

18.30 Sl.:

18.30 Dr.:

Za+ rodiče Štěpáníkovy, Josefa Janoše, jejich
rodiče a dar zdraví pro živé rodiny

15.30 Új.:
18.30 Sl.:

Za Ludmilu Struškovou, manžela, syna
Jindřicha a živou rodinu
Za + Rostislava Belžíka a Marii Belžíkovu

16.00 Lo.:

Na poděkování Pánu Bohu za 100 let života.

7.00 Új.:
8.15 Sl.:

Za farníky
Za Vlastu Machů, manžela Františka, rodiče,
a Boží ochranu pro živou rodinu
Za + rodiče Machů, tři děti, dva sourozence,
dar zdraví, ochranu a pomoc Boží pro živou
rodinu
Za Marie a Ludmily z Drnovic

9.40 Új.:

11.00 Dr.:
17.30 Új.:

18.30 Dr.:
24. září : Úterý
Ferie

Za rodiče Malotovy, syny Františka,
Miroslava a Ladislava, Josefa Šeligu a Boží
požehnání pro živé rodiny

Za + rodiče Ambrůzovy, Vaňkovy, jejich +
děti a Boží požehnání pro živé rodiny
Za zemřelou Ludmilu a Josefa Honkovy,
prarodiče Honkovy a Bližňákovy, pomoc
Boží a ochranu Panny Marie pro živé rodiny
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17.30 Új.:
25. září : Středa
Ferie
18.30 Sl.:
26. září : Čtvrtek

18.30 Dr.:

Sv. Kosmy
a Damiána, mučedníků

15.30 Új.:
27. září : Pátek
Sv. Vincence z Paula,
kněze
18.30 Sl.:
28. září : Sobota
Slavnost svatého
VÁCLAVA,
MUČEDNÍKA,
hlavního patrona
českého národa
29. září : Neděle
26. neděle
v mezidobí
Sv. Michaela,
Gabriela a Rafaela,
archandělů

8.30 Sl.:
11.00 Új.:
16.00 Lo.:
7.00 Új.:
8.15 Sl.:

9.40 Új.:

11.00 Dr.:
30. září : Pondělí
Sv. Jeronýma, kněze
a učitele církve

17.30 Új.:

Za + Františka Urubka, rodiče z obou stran,
neteř Marii, duše v očistci a Boží ochranu pro
celé rodiny
Za + Václava Zelenku, jeho rodiče, živou
rodinu Zelenkovu a Kozubíkovu
Za + Františka Stružku, rodiče Kúdelovy, děti,
dvoje stařečky, Anderse Bohumila, ochranu
Panny Marie a Boží požehnání pro živé
rodiny
Za + Jana Václavíka, rodiče z obou stran,
manžele Honkovy, Pastyříkovy, Janečkovy,
duše v očistci, dar zdraví a Boží požehnání
pro živé rodiny
Za + Karla a Aloisii Šustkovy, jejich rodiče,
sourozence a ochranu Boží pro živou rodinu

OS

ŠF

Za rodiče Kozubíkovy, syny Vladimíra a
Aloise, dary Ducha svatého pro živou rodinu
Svatba
Za farníky
Za občany Loučky
Za + Stanislava Hořáka k nedožitým 70.
narozeninám, + rodiče z obou stran a tetu, dar
zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu
Hořákovu a Plešovu
Za + Radka Hlavičku, jeho rodiče, Marii
Hlavičkovu, s prosbou o Boží požehnání a dar
zdraví pro živou rodinu
Za + rodinu Tichou, Kysučanovu, Manišovu a
Boží požehnání pro živou rodinu
Za + rodiče Pavelkovy, jejich + dceru Marii,
vnučku Marii, syna Josefa, rodiče Králikovy,
jejich zetě, syna a Boží požehnání pro jejich
živé příbuzné

AL
SJ
AM
OS

KA

Pořad bohoslužeb v září - farnost Horní Lhota
9.00 HL
1. září: Neděle
22. neděle v mezidobí
2. září: Pondělí

Za všechny školáky a studenty, učitele a profesory,
za zdařilý školní rok

10.30 DL

Za * a † farníky

18.00 SE

Za † rodinu Latinákovu a Motlovu s prosbou
o dar zdraví a ochranu pro * rodiny
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3. září: Úterý
Sv. Řehoře Velikého,
papeže a učitele církve
4. září: Středa
5. září: Čtvrtek
Památka sv. Terezie
z Kalkaty, řeholnice
6. září: Pátek
1. pátek v měsíci

7. září: Sobota
Sv. Melichara
Grodeckého, kněze a m.
1. sobota v měsíci

16.00 HL

Za † Boženu Váňovu, rodiče, sourozence,
manžele Hradilovy a ochranu pro * rodinu

16.00 HL Za † Anastázii a Karla Kozlovy, Marii a Františka Šenovské,
dceru Yvettu, Josefa a Marii Pláškovy, dar zdraví pro * rodinu
17.30 DL Za † Václava Vaněčku, jeho rodiče, prarodiče,
duše v očistci, požehnání a ochranu pro celou * r.
8.00 DL

Na úmysl dárce

17.30 HL

Za členy živého růžence ze Sehradic

9.00 HL

Za † rodiče Masařovy, Žákovy a Čaplovy, ochranu pro celou
* rodinu

10.30 DL

Za † Jaroslava Kozubíka, manželku Marii, celou * rodinu a †
rodinu Petrášovu a Pavlíčkovu

9. září: Pondělí

18.00 SE

Za * a † farníky

10. září: Úterý
Bl. Karla Spinoly, kněze
a mučedníka

17.30 DL

Na poděkování za dar zdraví a víry s prosbou
o požehnání a ochranu Panny Marie pro seniory

12. září: Čtvrtek
Jména Panny Marie

16.00 HL

Za uzdravení těžce nemocné osoby, ochranu
a požehnání pro celou * rodinu a za † rodiče Žáčkovy,
Kolaříkovy a Čechmánkovy

13. září: Pátek
Sv. Jana Zlatoústého,
biskupa a učitele církve

17.30 DL

Na poděkování za 40 let života s prosbou
o požehnání pro celou * rodinu

17.30 HL

Za † Zdenku Kolaříkovu, Václava Kolaříka,
Josefa Vaněčku a požehnání pro děti s rodinami

8. září: Neděle
23. neděle v mezidobí

11. září: Středa

14. září: Sobota
Svátek Povýšení
svatého Kříže

9.00 HL

Za * a † farníky

15. září: Neděle
24. neděle v mezidobí

10.30 DL

Za † Marii a Josefa Petrášovy, jejich rodiče
a sourozence, dar zdraví a požehnání pro * rod.

16. září: Pondělí
Sv. Ludmily, mučednice

18.00 SE

Za † Jaroslava Kutáčka, maminku, sestru,
švagra, duše v očistci a za celou * rodinu

17. září: Úterý
18. září: Středa
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19. září: Čtvrtek
Sv. Januária, biskupa
a mučedníka

16.00 HL Za † Vladimíra Petrůva, tetu, rodiče z obou stran
a požehnání pro celou * rodinu

20. září: Pátek
Sv. Ondřeje a druhů,
korejských mučedníků

17.30 DL

21. září: Sobota
Sv. Matouše, apoštola
a evangelisty

17.30 HL Za † Bohumila Juračku, Miloslavu Michalčíkovu,
kamarádku a ochranu pro * rodinu
9.00 HL

22. září: Neděle
25. neděle v mezidobí
23. září: Pondělí
Sv. Pia z Pietrelciny,
kněze
24. září: Úterý
25. září: Středa
26. září: Čtvrtek
27. září: Pátek
Sv. Vincence de Paul,
kněze
28. září: Sobota
Slavnost sv. Václava,
mučedníka
29. září: Neděle
26. neděle v mezidobí
30. září: Pondělí
Sv. Jeronýma, kněze
a učitele církve

10.30 DL

Za † Olgu a Stanislava Hovězákovy, jejich
rodiče, duše v očistci a požehnání pro * rodiny

Za † Václava a Annu Maňasovy, rodiče z obou
stran a ochranu pro * rodinu
Za * a † rodinu Máčalíkovu, rodiče Beňkovy,
syna Radka, bratra Františka a duše v očistci

17.00 SE Mše svatá a večeřadlo (P. Jaroslav Stříž)

16.00 HL

Za † maminku (1. výročí)

17.30 DL

Za † Josefa Janušku (1. výročí)
a za celou * a † rodinu

8.00 DL
17.30 HL

Za * a † farníky
Za † Miroslava Petrů (1. výročí), † rodiče Adolfínu a Aloise
Petrů, † příbuzné, dar zdraví a ochranu Panny Marie a za * rodinu

9.00 HL

Za † Václava Kolaříka, jeho manželku, dvoje
rodiče, dar zdraví a ochranu pro * rodinu
Za † manžela Miroslava Remeše (1. výročí)
a ochranu pro * rodiny

10.30 DL

18.00 SE Za * a † farníky

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

Zprávy a informace
Pouť k Panně Marii Vysocké bude v neděli 8. září. Mše sv. u kapličky za příznivého
počasí bude v 11.00 hodin.
Vyučování náboženství v základní škole bude jako v minulých letech dle rozvrhu
hodin jednotlivých tříd 1. – 9. třídy. Vyučování náboženství je nepovinný předmět,
do kterého mohou chodit všechny děti. Přihlášení je jako do ostatních nepovinných
předmětů (sborový zpěv, sportovní hry...) za předpokladu, že budou mít o toto
vyučování zájem a budou se podle toho v hodinách chovat. Pokud má žák přistoupit
ve třetí třídě k prvnímu sv. přijímání, případně v 18ti letech k biřmování, podávají
rodiče zvláštní přihlášku duchovnímu správci, ve které žádají o tyto svátosti pro své
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děti. Vyučování náboženství, jelikož do něj nechodí všechny děti ze třídy, je obyčejně
poslední vyučovací hodinu, někdy i po hodině volna. Chování žáků i přesto musí být
v souladu se způsobem chování žáka ve škole jako v jiných vyučovacích předmětech.
Charita Luhačovice slaví letos patnácté výročí svého trvání. Oslava bude
ve čtvrtek 5. září v 17.00 hodin slavnostní mší svatou ve farním kostele Svaté Rodiny
v Luhačovicích. V 18.00 hodin proběhne ocenění dlouhodobých spolupracovníků
a dobrovolníků.
Ploština – kaple Panny Marie Bolestné. Mše sv. o svátku Panny Marie Bolestné
bude v neděli 15. září na Ploštině v 11.00 hodin.
Centrum naděje a pomoci (CENAP) pořádá Kurz STM. Je to jedinečný kurz
směřující k pochopení základů lidské plodnosti, jak správně vymezit plodné
a neplodné dny, jak si nenechat ničit zdraví či vztah ani antikoncepcí, ani umělým
oplodněním. Kurz pomáhá nepodlehnout tlaku reprodukčního a antikoncepčního
průmyslu. Jedinečnost kurzu spočívá ve vedení zkušenou gynekoložkou, předávané
informace jsou podloženy roky výzkumů a praxe. Termíny jsou buď ve čtvrtky
od 19.9, nebo v soboty od 14.9. Informace https://www.cenap.cz/kurz-stm-ppr.
Výročí svatořečení sv. Anežky České. Kanonizace Anežky Přemyslovny se
12. listopadu 1989 v Římě účastnilo až 10 tisíc Čechů, jimž úřady v rozporu
s dosavadními zvyklostmi umožnili cestu do Itálie. Poutníky vedl kardinál František
Tomášek a bohoslužbu přenášela Československá televize. Svatořečení Anežky bylo
následně považováno za předzvěst listopadových událostí.
Národní pouť k výročí svatořečení se uskuteční ve dnech 11. až 13. listopadu 2019
v Římě, následovat ji bude slavnostní bohoslužba ve svatovítské katedrále v sobotu
16. listopadu 2019.
Na základě naléhavé výzvy českých a moravských biskupů je možné se k charitní
sbírce pro papeže Františka - „KORUNA SVATÉ ANEŽKY ČESKÉ“ – připojit ještě
během celého měsíce září. Podrobnosti najdete na www.anezka 2019.cz.

SKUPINY ÚKLIDU
kostelů újezdské farnosti v září 2019
____________________________________________________

Dat. : Újezd :
Drnovice : Slopné :
__________________________________

7.09.:
14.09.:
21.09.:
28.09.:
5.10.:

10.
11.
12.
13.
14.

3.
4.
5.
6.
7.
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11.
12.
13.
14.
15.

OSMISMĚRKA
„Je ve tvých silách, aby tvůj život plynul…(viz osmisměrka).“
Marcus Aurelius
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ARABELA, BAJAJA, BOBEK, ČARODĚJ, ČERT, DRAK, HONZA,
KARKULKA, KRÁL, LOUPEŽNÍK, MACH, MAUGLÍ, PÁŽE, POPELKA,
PRINC, RUMBURAK, TAU, VÍLA, VLK, VODNÍK
Řešení ze srpnového farního měsíčníku: „…životem.“
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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