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Říjen - měsíc Panny Marie Růžencové
Když se modlíme růženec, je to jako by nás Maria vzala za ruku
a řekla nám: „Pojď se mnou a podívej se, co pro tebe Ježíš
udělal.“ Potom kráčejme s ní a ona nám umožní dívat se jejíma
očima na to, co vidí, a zažít to, co zažila ona.
Tak například můžeme být duchovně
přítomni Ježíšovu narození. Můžeme
sledovat, jak Josef a Maria střídavě
chovají v náručí svého božského Syna.
A zatímco rozjímáme o tomto výjevu,
Maria se na nás podívá a řekne: „Taky by sis ho chtěl
pochovat?“ A my potom berete do náručí Ježíše, Boha
vesmíru, a chováme ho. Takhle se modlí růženec! Maria nás
vždycky povede k Ježíši;
vzpomeňte si, že její poslední slova zaznamenaná v Písmu,
zněla: „Udělejte, cokoli vám Ježíš nařídí“ (srov. Jan 2,5).
Výborná rada, pokud chcete zrát a růst.
Převzato z knihy Larry Richards, Buď mužem!

Růžencové pobožnosti v měsíci říjnu budou bývat v Újezdě
a ve Slopném vždy ve všední dny půl hodiny před mší svatou.
V Drnovicích pondělí, středa, pátek v 18.00 hodin v místnosti hasičské
zbrojnice, v úterý a ve čtvrtek v 18.00 hodin v kostele.

Večer chval: V Újezdě v sobotu 12. října v 18.00 hodin.
V Horní Lhotě v pátek 18. října po mši svaté.
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ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY
Říjen 2019
Úmysl všeobecný: Bude vyhlášen později
Úmysl misijní: Misijní jaro církve – aby inspirace Ducha Svatého vedla církev k novému
rozkvětu misií.
Úmysl národní: – Ať svatost kněží a tichost a obětavost všech Bohu zasvěcených svědčí
světu o tom, že Bůh stačí pro naplnění života.
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 církve byla v září 2019 přijata:
7. září
Karin Mikešová

Horní Lhota

Svou společnou cestu před Božím oltářem začali v září 2019:
7. září
Michal Heinz
Radka Zvonková

Sehradice
Vysoké Pole

21. září
Dan Darmopil
Denisa Zámečníková

Brno
Vysoké Pole

21. září
Petr Marášek
Marie Hurtová

Kaňovice
Horní Lhota

28. září
Aleš Zvonek
Monika Bartošová

Haluzice
Loučka

V měsíci září 2019 odešli na věčnost a byli pohřbeni:
3. září
Karel Ambrůz
Vysoké Pole 53

63 let

4. září
Antonín Boráň
Sehradice 188

63 let

14. září
Lubomír Vaněčka
Sehradice 120

57 let

18. září
Ladislav Kužela
Dolní Lhota 100

72 let

21. září
Aleš Plášek
Slopné – Luhačovice

46 let

28. září
Marie Kořenková
Drnovice - Štípa

76 let

Odpočinutí věčné dej jim, Pane,
a světlo věčné ať jim svítí, ať odpočívají v pokoji.
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GODZONE
(periodické okénko pro mladé)

Akce na měsíc říjen:
5. říjen Poslaný - konference o modlitbě chval a službě (Valašské Klobouky)
5.říjen Večer chval s kapelami Lámačské chvály a ESPÉ (Valašské Klobouky)
12. říjen Večer chval Újezd

Co se stalo v srpnu a září?
Festival UNITED baví všechny generace
Říká se, že z valašského Vsetína se pravidelně koncem srpna stává hlavní město české
křesťanské mládeže. Myslím, že už to tak docela neplatí. Návštěvníky festivalu
UNITED, který se letos konal 22.–24. srpna, totiž už zdaleka nejsou jen mládežníci.
V „kotli“ pod hlavním pódiem při koncertech sice fandí především teenageři, když se
ale porozhlédnete po vsetínských náměstích a kolem Domu kultury, najdete maminky
a tatínky s kočárky, malé i větší děti, střední generaci i seniory.
Festival UNITED se nezavírá mezi stěny, ale doslova zaplaví celé město. Program se
odehrává na náměstích, v kulturním domě, sokolovně, knihovně, v kině, kostele,
ve školách, nebo např. i v městské zasedací místnosti. Festivalové městečko nabízí
sporty a atrakce pro děti (letos třeba aquazorbing nebo závodní čtyřkolky), kavárny
a stánky s občerstvením, filmová promítání s diskusí, modlitební karavan, koncerty,
divadla a talkshow.
Téma pro řečníky: Srdeční záležitost
Letošním tématem byla „srdeční záležitost“, na kterou se z různých úhlů pohledu
soustředilo pět hlavních řečníků. Jan „Chenza“ Šeda, jeden z vedoucích sboru
CityHouse Brno (Apoštolská církev), se účastníků ptal, kde hledají sebehodnotu
a přijetí. „Jsme zvyklí, že nás hodnotí lidé – ve škole, v práci… Pán Ježíš mě nepřišel
hodnotit, ale dát mi hodnotu. Říká ti: ‚Máš takovou hodnotu, že jsem kvůli tobě šel na
kříž. Soustřeď se na mě, ne na lidi, a pojď za mnou.‘“ Boží přístup ilustroval mimo
jiné na evangelijním příběhu o marnotratném synovi, kterého jeho otec běžel přivítat
navzdory všemu, čeho se dopustil.
Vítek Vurst, vedoucí Církve adventistů sedmého dne, v tématu Boží milosti v pátek
ráno pokračoval. Poukázal na Ježíšův rodokmen, kterým začíná Evangelium podle
Matouše, a upozornil, že mezi Ježíšovy předky patřili i lidé, kteří udělali velké chyby,
a přesto z rodokmenu nebyli vyškrtnuti. „Ježíš je součástí příběhu všech, kdo selhali,
kdo jsou unavení, kdo prožili bolest, kdo jsou průměrní a v ničem nevynikají, i těch,
kterým se daří dobře. My všichni jsme Ježíšovou srdeční záležitostí. Jak na to
zareagujeme?“ ptal se.
Dalšími řečníky byla katolická teoložka a psycholožka Kateřina Lachmanová,
římskokatolický kněz Kamil Strak a Bogdan Lach (Církev bratrská), který pracuje
s mládeží v rámci Křesťanské akademie mladých v projektu Exit tour.
-3-

Ke slovům o Boží bezpodmínečné lásce přidali výzvu, abychom se dali Bohu
k dispozici a nechali ho svůj život a vztahy s lidmi proměňovat. „Bůh nás miluje, ale
to samo o sobě naši zemi nezmění. Pokud chci vidět kolem sebe změnu, musím pro to
něco udělat. Může to být i to, že se rozhodnu poslouchat svoje rodiče. V Božích očích
je to obrovská věc, která může změnit celou rodinu, obzvlášť pokud je nevěřící,“ řekl
pro Svět víry Bogdan
Největší životní úspěch? Manželka a šest dětí
Hlavní hudební hvězdou festivalu byl britský zpěvák Martin Smith, který zde
představil své nové album Iron Lung, a také vedl ranní chvály. V talkshow Face2face
pak publiku před Domem kultury přiznal, že mezi jeho největší koníčky mimo hudbu
patří zahradničení, a pochlubil se, že nedávno s manželkou oslavili 25. výročí svatby.
Svou početnou rodinu – manželku a šest dětí – považuje za svůj největší životní
úspěch. „Najděte si někoho, s kým opravdu rádi trávíte čas. Pouštějte mezi sebe do
vztahu Boha. Vyhýbejte se problémům – nenechte své oči bloudit kolem. Snažte se
svému partnerovi sloužit. Je to tvrdá práce, musíte na tom makat… A nevzdávejte to
příliš brzo,“ předal davu posluchačů svůj recept na šťastné manželství.
Mezi další zahraniční hudební hosty patřila britská vedoucí chval Lucy Grimble,
která svou tvorbu přijela českému publiku představit poprvé. Dále americká rocková
kapela The Violet Burning, kapela Divine Attraction, která již čtyři roky žije
v Česku a spolupracuje s Exit tour, a rapper a tanečník Brandon „Knowbody“
Greathouse. Ten se stal i hlavní postavou videoklipu, který na UNITED v rámci
sobotního dopoledního programu ke své písni „Rapper“ natočil písničkář Pavel
Helan.
Láska, sexuální zneužívání i leadership
Počet účastníků festivalu organizátoři ze spolku UNITED 3P letos odhadli na 5500.
Plno bylo nejen u hlavního pódia, ale většinou i na koncertech méně známých
interpretů a na seminářích a workshopech. Ačkoli audionahrávky z většiny seminářů
budou dostupné na webu festivalu, účastníci mnohdy posedávali i na zemi v uličkách
či na chodbě u otevřených dveří. Mezi témata, o která byl největší zájem, patřila např.
„Láska a jiné srandy“ manželů Vejmělkových, „Sexuální zneužívání (nejen) v církvi“
v podání Kateřiny Lachmanové nebo „Leadership – jak vést inspirativně“ od Ondřeje
Szturce.
Nedílnou součástí všech devíti ročníků festivalu je i modlitební služba a duchovní
poradenství. „Chodili za námi docela dost, až jsem byla překvapená. Nejen mladí,
ale i starší místní lidé. Mladí nejvíc řešili vztahové věci nebo otázky ohledně
budoucnosti. Jedna holka přišla s tím, že byla znásilněná. Další dívku její kluk nutí,
aby se s ním vyspala. Jedna paní řešila to, že její manžel hodně pije, v církvi o tom ale
nikdo neví. Bylo pro ně důležité, že na festivalu je to anonymní,“ prozradila jedna
z duchovních poradkyň Hana Pospíšilová z Křesťanské misijní společnosti.
Takovýchto rozhovorů letos proběhlo na pět set.
„Překvapilo mě, jak si to lidé z města vzali za své. Různé paní nám pekly koláče,
přinášely jednohubky, jedna paní měla na starosti úklid, záleželo jí na tom, aby se tam
všichni cítili dobře. Ubytování jsme byli v rodinách. Hodně mě to oslovilo,“
poodhaluje Pospíšilová zákulisí festivalu, ve kterém se pohybují desítky organizátorů,
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modlitebníků a dobrovolníků ze všech křesťanských denominací. Na výsledku je znát,
že je pro ně festival a služba (nejen) mladým opravdu srdeční záležitostí.
Převzato z www.svetviry.cz
Jako už po několikáté i letos jsem se rozhodla navštívit multižánrový křesťanský
festival, který se koná vždy na konci srpna na Vsetíně. Je to pro mě výjimečná akce,
která vystupuje z řady ostatních podobných událostí, a to především protože se zde
setkávají lidé z různých církví a po celou dobu se zaměřují na tu spoustu věcí, které
máme společné, a nevšímají si těch směšně malých rozdílů, kvůli kterým se často
vedou nesmyslné rozbroje. Myslím, že především toto vlévá po celý čas ten
všudypřítomný klid a pokoru mezi všechny účastníky. I tento rok tomu nebylo jinak,
program byl opravdu plný skvělých koncertů, přednášek, workshopů, filmů a spousty
jiných aktivit. Mohla bych Vám vyprávět o tom, jak celý festival probíhal a jak jsem
si ho užila, ale myslím si, že tyto věci prostě člověk musí prožít a získat si vlastní
zážitky a vzpomínky. Tudíž není nic jednoduššího než se příští rok připojit k ostatním,
co jsou UNITED.
Lucie Machů

Svatí z kalendáře
sv. Kryšpín a Krispinián
Připomínka: 25.říjen
Postavení:
mučedníci
Úmrtí:
asi 3. století
Patron:
měst
Soissons,
Atributy:

Osnabrück,
obuvníků, sedlářů, koželuhů,
rukavičkářů, krejčích, tkalců
boty, kůže, ševcovské nářadí
(nůž, dratev, šídlo), palmová
ratolest; jako vedlejší: kniha,
kotel, hranice, mlýnský kámen,
meč, řemeslníci nebo měšťané

ŽIVOTOPIS
Narodili se ve 3. století v Římě, podle legendy údajně
ve šlechtické rodině jako sourozenci. Jejich jména
poukazují na osoby s kudrnatými vlasy. S biskupem
Dionýsiem (vyslaným od papeže Fabiána) přišli prý do Galie a rozhodli se následovat
příklad apoštola Pavla - "všem stát se vším, aby získali Kristu aspoň některé."(srov.
1Kor 9,22) Pro Francouze stali se Francouzi, pro chudé chudými ševci a v tichosti,
bez hluku jim zvěstovali evangelium.
Ve francouzském departementu Aisne (v Pikardii), v městě Soissonsu ležícím asi 120
km severovýchodně od Paříže, se poctivě živili ruční prací jako obuvníci.
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Pro nejchudší pracovali zdarma, ke všem zákazníkům projevovali velkou laskavost
a hovory s nimi zaměřovali křesťanským způsobem k Bohu. Mluvili s nimi o smyslu
světa a života, o nesmrtelnosti a Ježíši Kristu. Často pracovali v noci, neboť se přes
den více zabývali evangelizací. Jako Pavel, ani oni nechtěli být závislí na milodarech
a způsob výdělku si zvolili nejspíše proto, že ševce potřebuje téměř nejvíce lidí
a nebudou budit pozornost navazováním nových kontaktů. Tím způsobem získávali
důvěru a obrátili značný počet obyvatel v době, kdy za Diokleciána a západního císaře
římské říše Maximiána začalo probíhat velké pronásledování křesťanů. Tito horliví
laici nakonec dovršili své svědectví mučednickou smrtí.
Písemné zprávy o jejich umučení pocházejí asi až z 8. století a proto podrobný popis
jejich muk je považován za méně věrohodný. Tradované legendy, které popisují
diskuzi mezi těmito mučedníky a prefektem, který je nakonec dal stít jako nepřátele
bohů, nesou známky vypravěčské fantazie. Nejednou jsou ale i předmětem pro jejich
zobrazení. Jedná se o natahování na skřipec, odřezávání pruhů kůže ze zad, ponoření
do kotle i marný pokus utopit je s mlýnským kamenem v řece Aisne, aby zapřeli svou
víru. Autoři měli zde snahu zdůraznit, že opravdovou víru nemůže nic zlomit.
Na hrobech těchto dvou mučedníků byla v Soissons postavena bazilika, která je
doložena již ze 6. století ve zprávě biskupa Řehoře z Tours o pohřbu mladého
královského syna Chlodoberta a dále je zmiňováno, že do této baziliky sv. Kryšpína
a Krispiniána v roce 587 připutovala o jejich svátku jistá šlechtična.
V 9. století se část relikvií sv. Kryšpína a Krispiniána dostala ze Soissons
do Osnabrück. Menší část se údajně nachází v kapli sv. Vavřince v Římě a ve Fuldě.
PŘEDSEVZETÍ
Budu se dnes snažit být ke každému vstřícný, plný lásky a učit se tak vydávat
nezkreslené svědectví Kristova učedníka.
MODLITBA
Všemohoucí Bože, Ty nám posíláš své svaté a oni nás svým příkladem povzbuzují
lepšímu životu; veď nás, abychom svatého Kryšpína a Krispiniána nejen oslavovali,
ale také se od nich stále učili a jako oni přinášeli ovoce dobrých skutků. 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
Karamboly a těžkosti v životě mohou být i inspirací
Často ve svém životě vycházíme z představy, že k úspěšnému a tvůrčímu životu nutně
potřebujeme "svatý pokoj" neboli pohodlí. Domníváme se proto, že je potřeba
za každou cenu se zbavit veškerého nepokoje, strachu, pochybnosti a stresu.
Jakmile se nás zmocní nějaké obavy, pochybnosti a neklid, napadá nás jako první:
odstranit tyto překážky ze svého života - například útěkem, alkoholem,
psychoterapeutickým sezením... To je to, co nám má navrátit psychické pohodlí.
Semleti psychoanalýzou a terapií se ale můžeme začít motat jen kolem sebe a stávat se
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lhostejnými a necitlivými k druhým. Svatý apoštol Petr nás nabádá a zároveň nám
zaslibuje: „Jestliže něco vytrpíme, sám Bůh nás zdokonalí, upevní, posilní a dá nám
pevný základ“ (srov. 1 Petr 5,10). Těžkosti a trápení v životě totiž mohou být
pro člověka i zdrojem tvůrčí inspirace a impulsem pro jakousi změnu směru. Proto je
třeba se učit určité napětí a nepokoj podržet a umět z něho vytěžit.
V případě větších těžkostí je ale nutné umět vyhledat a přijmout i pomoc...
S duševním a duchovním zdravím a pohodou je to i jako se zdravím a pohodou
tělesnou: (preventivně) je třeba žít zdravě, dodržovat alespoň v určité míře zdravou
životosprávu, (psycho)hygienu, být v pohybu atd. V případě onemocnění je pak
situaci třeba řešit, ale - přiměřeně poměrům. Jsou totiž lidé, kteří se s rýmou cítí jako
umírající a vyžadují takovou péči, oproti tomu jsou lidé, kterým i když je sebehůře a opravdu by potřebovali pomoci - odmítají jakoukoliv pomoc. I zde tedy platí
pravidlo "zlaté střední cesty"...

Citát měsíce
Kdo se nemodlí, nepotřebuje, aby ho ďábel svedl z cesty. Vrhne se do pekla sám.
sv. Terezie z Avily

Objevy sociálních sítí
Hudba křesťanů
Na naší stránce aktuálně najdete informace o téměř 130 interpretech ze všech koutů
světa a všech možných žánrů od reggae, přes rap, rock, pop až po metal...
Webová stránka: www.hudbakrestanu.cz
Facebook: hudbakrestanu.cz
Připravil Animix

II. vatikánský koncil (1962–1965)
Podporovat aktivní spoluúčast
Konstituce o liturgii tedy nepojednávala do podrobností o reformách, které se měly
konkrétně provádět. Vytvořila prostě jakousi jejich chartu. Tyto reformy měly spatřit
světlo světa v následujících letech jako výsledek důležité práce „rady“ odborníků
a biskupů jmenovaných papežem. Rada pracovala bez oddechu od roku 1964 do roku
1975. Patřilo k ní 150 konzultantů, mezi nimiž bylo mnoho vyhlášených specialistů.
Tito odborníci měli však jenom poradní hlas. V tajném hlasování rozhodovala rada 30
kardinálů a biskupů z celého světa. Jejich rozhodnutí mohla vstoupit v platnost teprve
po schválení papežem, který zblízka sledoval všechny práce.
Aby se věřícím umožnila aktivní účast, bylo nutné nechat liturgii, aby se rozvíjela.
Vždycky se ale muselo dobře odlišit to, co je srdcem každé liturgické činnosti,
a nemůže se tedy změnit od toho, kde oprávněná změna byla nutná: Církev touží
„po uskutečnění celkové obnovy liturgie. Liturgie totiž obsahuje složku neměnnou,
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ustanovenou Bohem, a části podléhající změnám. Tyto části se postupem času mohou
nebo dokonce musí měnit, jestliže do nich proniklo něco, co docela neodpovídá vnitřní
povaze liturgie, nebo jestliže zastaraly“ (Konstituce o posvátné liturgii, 21).
Tato velmi důležitá liturgická reforma rozvrátila zejména to, co někteří považovali
za liturgii „navždycky“. Problémy vykrystalizovaly zejména kolem mešní liturgické
reformy.
Od mše sv. Pia V. po mši Pavla VI.
Když po tridentském koncilu měl papež svatý Pius V. za úkol napravit bohoslužební
zlořády, byl nejprve připraven všude prosadit mešní obřad praktikovaný v Římě.
Přesto však povolil východním církvím katolického obřadu a některým řeholním
řádům, které měly vlastní už dvě stě let starou tradici, aby si ji zachovaly.
Mše zvaná „mše svatého Pia V.“ obsahovala dvě různě důležité části: na jedné straně
to byl samotný střed eucharistie, jehož poslední úpravy sahaly až do 7. století
k sv. Řehoři Velikému, a na druhé straně vedlejší obřady jako vstupní modlitba,
obětování, obřad přijímání a závěr, které byly z doby mnohem pozdější a měly různou
kvalitu.
Při pokoncilní mešní reformě se s úzkostlivou péčí zachovalo to, co bylo středem mše
svaté, římský kánon (1. eucharistická modlitba). Přesto se však přidaly tři další
eucharistické modlitby, které měly také velmi dávnou tradici, abychom se vyhnuli
tomu, že opakování jednotného textu by nakonec vedlo k nepozornosti při jeho
poslechu. Obřady zvané „vedlejší“ byly zjednodušeny.
Pro neděle a slavnosti se navíc obnovil starý římský zvyk uvádět tři biblická čtení,
pro něž byl vypracován tříletý cyklus, aby se tak křesťanům umožnil přístup k větší
části Bible.
Věřícím bylo znovu povoleno přijímat Tělo Páně na ruku, což byl zvyk, který
už dávno předtím vymizel. Znovu se zavedla koncelebrace, to znamená možnosti pro
kněze slavit mši svatou společně.
A konečně, aby se ještě víc usnadnila spoluúčast věřících při liturgické činnosti, bylo
povoleno používat při slavení svátostí národní jazyk. To se samozřejmě týkalo také
slavení mše svaté.
Důležité a vysoce kvalitní reformy
Těch několik stručných poznámek jasně ukazuje důležitost liturgické reformy, která
pro mnohé byla nejvíc viditelná. Jejím jediným cílem bylo umožnit věřícím lepší
spoluúčast při slavení liturgie, aby z ní mohli lépe žít. Přes politováníhodné výstřelky
byla nakonec nalezena správná rovnováha, která konečně ukazuje vysokou kvalitu
pokoncilních reforem. Když pochopíme důležitost koncilu pro křesťanský život,
můžeme si k tomu jenom blahopřát.
Konec
Podle knihy Učení II. vatikánského koncilu
připravil Vojtěch Chupík
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ŘÍJEN – MĚSÍC RŮŽENCE
Růženec? Nikdo tomu nerozumí, je to furt dokola,
dobrý jen tak pro starý ženský, mnoha slovy se
modlí jen pohané, nedá se u toho soustředit, trvá
to dlouho, nic rozumného z toho nekouká, studenty
tím jenom odrazujeme, každý toho má plný zuby,
zkrátka možná je to i hřích tohle udržovat nebo
dokonce zavádět, tenhle relikt do naší doby přece
určitě nepatří, no a tak…
Úvodní text jsou slova Martina Kvapilíka, autora
uvedené publikace a jsou jeho osobním
svědectvím, jak dlouho mu trvala cesta
k pochopení modlitby růžence. Ani přesně nevím, kde se u nás tato malá knížka vzala,
ale najednou jsem ji uviděla ležet na poličce, tak jsem po ní sáhla a vybírám několik
myšlenek, o kterých autor říká – na co jsem přišel a co mi předtím nikdo neřekl:
1.

2.

3.

4.

Není to žádná křesťanská povinnost.
Křesťan se nemusí modlit růženec. Jediná skutečně závazná osobní modlitba
mimo mši svatou je modlitba, kterou nás naučil přímo náš Pán – Otče náš.
Jak říká sv. Tomáš Akvinský, Otče náš obsahuje vše, za co se máme modlit,
a ještě v tom správném pořadí.
Jenže růženec je modlitba prosebná a rozjímavá a učí nás sjednotit se s Kristem,
takže není moc chytré ji opomíjet. Učí naše srdce i rozum. Stále znovu a znovu
se sjednocujeme s důležitými momenty z Ježíšova života. Proto Jan Pavel II.
říká, že růženec je evangelium ve zkratce. A funguje i jako prosebná modlitba,
když své rozjímání o životě Ježíše Krista zaměříme – obětujeme na určitý úmysl.
Není to žádné opakování.
Opakujeme biblické verše v modlitbě Zdrávas Maria proto, abychom udrželi
myšlenky u Ježíšova života – u konkrétního tajemství jeho života. Tedy text
Zdrávas Maria má jediný účel – vracet naše myšlenky stále znovu a znovu zpět
k Ježíšovu životu. Je to jakési „mentální pozadí“ modlitby. Slova jsou jen
podkladem k tomu, aby naše představivost neutíkala od tématu a my se dokázali
soustředit.
Není to primárně společná modlitba, tj. pro více lidí.
Pokud máte problém s růžencem, první se jej naučte modlit o samotě. Až po čase
zkuste modlitbu s někým dalším – manželkou nebo manželem, s přáteli, s rodiči
nebo dětmi. Až se člověk díky praxi naučí při růženci soustředit na tajemství,
které se právě modlí, je potom možné modlit se také při řízení v autě,
při přípravě jídla, při opakujících se činnostech v práci a doma, při čekání
na zastávce tramvaje či metra, na rušné ulici, ve vlaku.
Nerozjímat o něčem jiném, než je biblické tajemství.
Jan Pavel II. mluví o významu růžence jako o rozjímání o Ježíšově životě.
Ideální je přečíst si úryvek Evangelia, který mluví o rozjímavé scéně –
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např. o Ježíšově křtu v Jordánu. Potom si tu scénu v tichu a mlčení představit.
A prožívat spolu s lidmi tu scénu tak, jako bychom tam byli také a dívali se
zblízka. Slovy Jana Pavla II.: „Ohlášení tajemství, a pokud je to možné,
současné vystavení obrazu, který je představuje, je něco jako otevření scény,
na kterou se má soustředit pozornost. Slova vedou představivost ducha k dotyčné
epizodě nebo momentu Kristova života.“
5. Nehrát si na soustředěného duchovního borce.
Jan Pavel II. upozorňuje na „chvályhodný zvyk“ v každém Zdrávasu za jménem
Ježíš znovu opakovat tajemství, o kterém rozjímáme. Přitom jméno Ježíš má být
podle papeže středem celé modlitby.
6. Pořád tak moc nepočítat.
Moc nezáleží na tom, jestli se modlíme desátek, devátek nebo třeba dvanáctek.
Důležité je rozjímaní o Ježíšově životě.
Tolik z myšlenek M. Kvapilíka. Sama už několik let patřím do společenství živého
růžence v naší hornolhotské farnosti. Ze začátku nebylo úplně jednoduché
NEZAPOMENOUT na desátek, je to přece velká zodpovědnost. Paradoxně větším
problémem byly víkendové dny, ale časem si vše našlo svůj čas. Ztotožňuji se
s bodem č. 3 a už vím, že cestou autobusem do školy se dá zvládnout někdy i celý
růženec, pěšky mezi školou a nemocnicí jeden desátek a opačným směrem
od nemocnice na zastávku i desátky dva.
Otec Jiří nás také opakovaně pozval ke společnému setkání všech modlitebních
společenství v naší farnosti – je škoda, že ze tří vesnic, kde se pravidelně modlí
všechna tajemství růžence, se nás až tak moc nesešlo. Určitě je to výzva a pozvání
na další setkání.
Ve stolním kalendáři Radia Proglas je na tento týden text Marka Orka Váchy: „Žijeme
ve velmi náročných životech v práci i starostech o domácnost a děti a je jasné,
že nemůžeme mít na modlitbu tolik času jako kněží a řeholníci. Na druhou stranu –
hraje se o všechno! Čas na modlitbu je nejdůležitější chvílí dne, ke které musíme být
pozorní.“
Měsíc říjen nás vybízí k modlitbě růžence. Je to příležitost něco v našem duchovním
životě změnit, jen je potřeba začít a vytrvat.
Mgr. Jiřina Šenovská

Dny důvěry Taizé
Chtěli bychom Vás srdečně pozvat na víkendové setkaní Taizé pro mladé, které se
uskuteční v Olomouci ve dnech 18.-20. října 2019. Od pátku do neděle se účastníci
zapojí do společných modliteb s meditativními zpěvy, nasloucháním Božímu slovu
a modlitbou v tichu. Na programu budou biblické úvody, sdílení ve skupinkách
a workshopy. Téma setkání bude letos provázáno s úryvkem z Písma: „Blaze tomu,
kdo dává, ne tomu, kdo bere“ (Sk 20,35).
Přihlásit se můžete na webových stránkách www.dnyduvery.cz.
Organizační tým Dnů důvěry
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K zamyšlení
Posvícení, hody
O posvícení všechno to voní, zpívá se v jedné české písničce. A víme vůbec, co je
posvícení? No přece hody, pečení koláčů, návštěvy příbuzných, velká taneční zábava
… Ale proč se peče a uklízí, proč se sjíždí celá rodina, proč se slaví? Málokdo si
uvědomí, že posvícení je den, kdy si připomínáme velkou radost – z posvěcení
místního kostela. Posvícení je od slova posvěcení. Kde znají datum posvěcení kostela,
slaví jeho výročí přesně v ten den. Tam, kde se nezachoval žádný záznam o datu
posvěcení, slaví se většinou poslední říjnovou neděli.
První myšlenka, která člověka napadne při vstupu do chrámu, je, že vstupujeme
na místo, kde se shromažďují věřící, církev. V mnoha jazycích se chrám i církev
vyjadřují stejným slovem: Kirche, church, chiesa, église. Je zvláštní, že čeština přijala
pro chrám slovo z latiny: kostel – od castellum, hrad, tvrz. Jako by pro Čechy vše,
co souvisí s chrámem a církví, přicházelo od vrchnosti. Ale co přichází shora, k tomu
obyčejně nemáme kladný vztah. Že by podhoubí současné české lhostejnosti vůči
kostelům a církvi?
Byla by škoda obdivovat chrámy jen pro jejich estetickou hodnotu. Skutečná krása,
to nejsou jen živé barvy, líbivé formy. Jde především o harmonii proporcí, vztahů.
Přeneseme-li tuto myšlenku do duchovní oblasti, snáze pochopíme, po čem vlastně
toužíme, když jdeme do chrámu.
Svět kolem nás převrátil skutečné proporce a chrám je usměrňuje, opravuje.
Na náměstí by si Krista nikdo ani nevšiml, byl by tam opomenutý, ten poslední.
V kostelech je jeho obraz na čelném místě. Ve společnosti je ctnostný, svatý člověk
mnohokrát v opovržení, v chrámu je postaven před oči přítomných jako vzor.
Ve světě se všechno žene za požitkem, v chrámu přistupujeme ke kříži, který
připomíná, že oběť není ztráta, ale zisk, posvěcení. Ve světě jsou všichni zahlceni
různými zvuky a nabídkami, kdežto v chrámu se často mlčí a posvátné ticho
promlouvá k srdci důrazněji.
Dá se tedy říci, že v chrámu se jeví všechno obráceně než venku. Tomuto převrácení
hodnot se v evangeliu říká metanoia, obrácení, změna smýšlení. Chrám nás má
změnit, naplnit, posílit, povzbudit. Pro naše předky byl chrám samozřejmým místem,
jež je usměrňovalo a posilovalo v životě. Proto ta radost z výročí posvěcení tohoto
místa. Neměli bychom se k této radosti v její ryzí podstatě stále vracet?
Podle arciopata břevnovského kláštera Prokopa Siostrzonka
připravil Mgr. Václav Ulrich

20. říjen – Světový den modliteb za misie
Světový den modliteb za misie, slavený každoročně předposlední neděli v říjnu,
je v České republice známý pod názvem Misijní neděle. Tento den je spojený
s finanční sbírkou na podporu misijních oblastí a v celé církvi se začal poprvé slavit
na popud papeže Pia XI v roce 1926.
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„Misijní neděle je zvláštní příležitostí, která připomíná Božímu lidu neustálou platnost
jejího misijního mandátu, neboť misie je věcí všech
křesťanů…“ (Jan Pavel II.). Slaví se jako den modlitby
a podpory misií v každé diecézi, farnosti a instituci
katolického světa. Papež k této příležitosti vydává
poselství, národní ředitel Papežských misijních děl píše
dopis, který je rozesílán do všech farností. Věřící ve všech
katolických farnostech světa se tedy během Misijní neděle
společně modlí a finančně přispívají do světového fondu
solidarity, ze kterého jsou následující rok podporovány
projekty
na pomoc potřebným ve všech kontinentech skrze Papežské
misijní dílo šíření víry (PMD ŠV), jehož počátky sahají
do roku 1818.
Tato pomoc se dostává do misijních oblastí na základě žádostí od místních
odpovědných lidí. Vedoucí projektů jsou povinni vždy doložit způsob využití
darovaných finančních prostředků na příslušný generální sekretariát v Římě.
Ze získaných prostředků se v rámci PMD ŠV zajišťuje kvalitní a systematická pomoc
nejchudším v 1.100 diecézích světa, na které se podílí téměř 650 tisíc biskupů, kněží,
řeholníků a řeholnic, katechetů, bohoslovců a laických spolupracovníků. Podporují se
katechetické, vzdělávací, charitativní a sociální projekty, školy, nemocnice,
domovy pro sirotky a staré lidi,
dispensária a leprostřediska, stavby
a opravy kostelů a jiné.
Papežská misijní díla vždy vyžadují
od místních lidí na jednotlivých projektech
spoluúčast, vychovávají a vedou lidi
z misijních oblastí k umění hospodařit
a k postupné samostatnosti. Systematické
zlepšování situace v těchto krajinách je
koordinováno skrze místní biskupy, kteří jsou garanty jednotlivých projektů. Národní
ředitelé Papežských misijních děl spolu s jejich diecézními řediteli a spolupracovníky
na celou pomoc dohlížejí a koordinují ji.
Na činnost Papežského misijního díla šíření víry lze kromě sbírky na Misijní neděli
přispívat též v průběhu celého roku.

MIMOŘÁDNÝ MISIJNÍ ŘÍJEN 2019
„Zvu každého křesťana na jakémkoli místě a v jakékoli
situaci
k tomu, aby se hned dnes navrátil ke svému osobnímu
setkání
s Ježíšem Kristem, nebo alespoň aby učinil rozhodnutí,
že se s ním chce setkat a že ho bude každý den bez ustání
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hledat. Nikdo nemá sebemenší důvod myslet si, že se ho toto pozvání netýká,
protože „z radosti, kterou dává Bůh, není nikdo vyloučen.“
„Kdo riskuje, nebude Pánem zklamán, a kdo učiní malý krůček směrem k Ježíši,
objeví, že On už na jeho příchod čekal s otevřenou náručí…” (Papež František,
Evangelii Gaudium)
30. listopadu 2019 uběhne 100 let od vydání apoštolského listu Maximum illud,
kterým chtěl dát tehdejší papež Benedikt XV. po zničujícím světovém konfliktu
nový impuls misijnímu úkolu hlásat evangelium. V listu zdůrazňuje, že jediným
motivem misijní činnosti má být poselství a láska Pána Ježíše, šířené svatostí
vlastního života a dobrými skutky. Papež František klade opět důraz na tento
úkol, který byl církvi svěřen, a proto si přeje, aby se v celém světě slavil říjen
2019 jako Mimořádný misijní měsíc, kterému by měla předcházet celoroční
příprava.
Pro každý den Mimořádného misijního měsíce října 2019 je vydána brožurka
drobných Misijních úvah. V papírové podobě je možné si ji objednat v Národní
kanceláři nebo přes online katalog misijních materiálů.
Misijní úvahy také jako aplikace pro telefony Android
Misijní úvahy si lze bezplatně stáhnout nově také jako aplikaci do mobilu
s operačním systémem Android. V Obchodě Google Play ji najdete pod názvem
Misijní měsíc říjen 2019 a od 1. října vám bude automaticky nabízet jednotlivá
zamyšlení podle data.
Uživatelé pouze internetu či operačního systému iOS mohou toté ž využít
na www.misijnimesic.maweb.eu. Každý den se na výše uvedené stránce objeví
nové zamyšlení. Texty můžete číst v internetovém prohlížeči, a to jak
na počítači, tak v telefonu.
Převzato z www.missio.cz

Poselství papeže Františka
k 93. Světovému dni misií – 20. října 2019
(Vatikán 9. června 2019, slavnost Seslání Ducha Svatého)

Pokřtění a poslaní: Kristova církev na misii ve světě
Milé sestry, milí bratři,
požádal jsem celou církev, aby se v měsíci říjnu 2019, kdy si připomeneme sté
výročí vydání Apoštolského listu Maximum illud papeže Benedikta XV. (30.
listopad 1919), věnovala mimořádnou pozornost misiím. Prorocká a prozíravá
výzva k apoštolátu tohoto dokumentu potvrdila, jak je důležité, abychom
dnes obnovili církevní misijní úsilí a zlepšili poslání církve hlásat a přinášet
světu spásu zmrtvýchvstalého Ježíše Krista.
Motto tohoto poselství, stejně jako téma misijního měsíce října, zní: Pokřtění a
poslaní: Kristova církev na misii ve světě. Slavení tohoto měsíce nám pomůže
především znovu objevit misijní rozměr naší víry v Ježíše Krista, kterou jsme
zdarma obdrželi při křtu. Jsme Božími dětmi, a to není nikdy záležitost
individuální, ale vždy církevní. Ze společenství s Bohem – Otcem, Synem a
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Duchem Svatým – se rodí nový život s ostatními bratry a sestrami. Božský
život není nějaký produkt, který máme prodávat, nejsme proselyté; je bohatstvím,
které je třeba rozdávat, šířit, hlásat: to je smysl misie. Tento dar jsme dostali
zadarmo a zadarmo se o něj dělíme, aniž bychom kohokoli vylučovali. Bůh chce,
aby skrze církev, všeobecnou svátost spásy, došli všichni lidé spásy v poznání
jeho pravdy a milosrdenství.
Církev je ve světě na misii: víra v Ježíše Krista dává správný rozměr všem
skutečnostem a ukazuje nám svět Boží optikou a Božím srdcem. Naděje nám
otevírá věčné horizonty božského života, na kterém máme skutečně účast.
Dobročinná láska, kterou můžeme zakoušet ve svátostech a v bratrské
náklonnosti, nás pobízí, abychom šli až do končin země. Církev, vycházející až do
nejzazších končin, vyžaduje stálé a trvalé misijní obrácení. Je mnoho svatých,
mnoho věřících mužů a žen, kteří dosvědčují a ukazují, že lze být zcela otevření,
milosrdní a druhým blízcí a odpovídat tak na neodbytný podnět lásky. Její
vlastností je totiž dar, oběť a nezištnost. Ten, kdo hlásá Boha, buď člověkem
Božím.
Toto poslání se nás dotýká v první osobě: já jsem stále misií, ty jsi stále misií,
každý pokřtěný je misií. Kdo miluje, dává se do pohybu, je pobádán,
aby vycházel ze sebe, je přitahován a přitahuje, daruje se druhému a navazuje
životodárné vztahy. Pro Boží lásku není nikdo neužitečný či bezvýznamný.
Každý z nás jako plod Boží lásky je ve světě misií. I kdyby moje matka a můj otec
zradili lásku lží, nenávistí a nevěrností, Bůh se nikdy nevzdá daru života
a každého svého syna od počátku volá k božskému a věčnému životu.
Ve křtu dostáváme život, který nám dává víru v Ježíše Krista, vítěze nad hříchem
a nad smrtí. Utváří nás k Božímu obrazu a Boží podobě a včleňuje nás
do Kristova těla, kterým je církev. Křest je tedy skutečně nezbytný pro spásu,
protože nám zajišťuje, že v Otcově domě jsme vždy a všude syny a dcerami, nikoli
sirotky, cizinci nebo otroky.
To, co v křesťanovi utváří svátosti, jejichž naplněním je Eucharistie, je povolání
a úděl každého člověka v očekávání obrácení a spásy. Křest je totiž naplněním
přislíbeného božského daru, který vytváří z lidského tvora syna v Synu. Jsme
dětmi vlastních rodičů, ale ve křtu je nám dáno původní otcovství a pravé
mateřství; pro koho není církev matkou, pro toho nemůže být Bůh Otcem.
Naše misie má své kořeny v Božím otcovství a v církevním mateřství, protože
ve křtu je obsaženo Ježíšovo velikonoční poslání: jako Otec poslal mne, tak i já
posílám vás, plné Ducha Svatého, pro usmíření světa. Křesťan je poslán,
aby nikdo nebyl vynechán ze zvěsti o tom, že byl přijat za Božího syna. Je třeba
ho ujistit o osobní důstojnosti a niterné hodnotě života od jeho početí až do jeho
přirozené smrti. Pokud se rozmáhající sekularismus v našem životě stane
aktivním a společenským odmítáním otcovského Božího díla, bude tak bráněno
jakékoli skutečné podobě bratrství všech lidí, které se odráží ve vzájemné úctě
mezi lidmi. Bez Boha Ježíše Krista se každá odlišnost redukuje na děsivou
hrozbu, znemožňující jakékoli bratrské přijetí a plodnou jednotu lidského rodu.
- 14 -

Pokud má být kultura a komunita otevřená vůči poselství spásy Ježíše Krista, pak
je třeba překonat každou nepatřičnou etnickou a církevní introverzi. V církvi je
i dnes zapotřebí mužů a žen, kteří v milosti svého křtu velkodušně odpovědí
na povolání vyjít ze svého domu, ze své rodiny, ze své vlasti, ze své rodné řeči,
ze své místní církve. Jsou vysláni k lidem do světa neproměněného svátostmi
Ježíše Krista a jeho církve. Když zvěstují Boží slovo, svědčí o evangeliu a slaví
liturgii, vyzývají k obrácení, křtí a předávají křesťanskou spásu,
přičemž respektují osobní svobodu každého člověka a vedou dialog s kulturou
a náboženstvím národa, do kterého jsou vysláni. V církvi stále nezbytná Missio
ad gentes přispívá zásadním způsobem k trvalému procesu obrácení všech
křesťanů. Víra v Ježíšovo zmrtvýchvstání, církevní poslání obdržené ve křtu,
zeměpisné i kulturní vyjití ze sebe a ze svého domu, odpuštění hříchů
a osvobození od osobního a společenského zla – to vše vyžaduje misii sahající
do nejzazších koutů světa.
Nové Letnice otevírají dokořán brány církve, aby žádná kultura nezůstala
uzavřená do sebe a žádný národ nebyl izolovaný, ale otevřený všeobecnému
společenství víry. Nikdo ať nezůstane uzavřen do svého já, do sebestřednosti
v rámci své etnické a náboženské příslušnosti. Ježíšovo tajemství smrti
a zmrtvýchvstání boří malicherná omezení světů, náboženství a kultur a volá je,
aby se rozvíjely v úctě k důstojnosti mužů a žen, ke stále plnějšímu obrácení
k Pravdě zmrtvýchvstalého Pána, který daruje všem opravdový život.
V této souvislosti se nabízejí slova papeže Benedikta XVI. na zahájení našeho
setkání latinskoamerických biskupů v Aparecidě v Brazílii v roce 2007. Ocituji
zde jeho slova, která beru za svá: „Co přineslo přijetí víry latinskoamerickým
zemím a Karibským ostrovům? Přineslo jim poznání a přijetí Krista, neznámého
Boha, kterého jejich předkové, aniž by si toho byli vědomi, hledali ve svých
bohatých náboženských tradicích. Kristus je Spasitel, po kterém v tichosti toužili.
Skrze křestní vodu obdrželi božský život, kterým byli přijati za Boží syny. Přijali
také Ducha Svatého, který zúrodnil jejich kulturu, očistil ji a dal vzklíčit
četným zárodkům a semenům vloženým vtěleným Slovem, nasměroval je na cestu
evangelia. (…) Boží Slovo, které se stalo v Ježíši Kristu člověkem, se stalo
i dějinami a kulturou. Utopická myšlenka probudit předkolumbovská náboženství
a oddělit je od Krista a všeobecné církve by neznamenala pokrok, nýbrž úpadek.
V podstatě by šlo o regresi k historickému okamžiku zakotvenému v minulosti.“
Svěřme misijní poslání církve Panně Marii, naší Matce. Ona, spojena se svým
Synem již od počátku vtělení, se vydává na cestu, aby se stala součástí Ježíšova
poslání, které se u paty kříže stává i jejím posláním: jako Matka církve bude
skrze Ducha a víru dávat život novým synům.
Na závěr bych se rád krátce zmínil o organizaci Papežská misijní díla, o které
hovoří již dokument Maximum illud jako o misijním nástroji. Papežská misijní
díla svou službou všeobecné církvi utvářejí celosvětovou síť, která skrze
modlitbu, misijního ducha a lásku křesťanů rozesetých po celém světě podpírá
papeže v jeho misijním úsilí. Jejich dary pomáhají papeži v evangelizaci
partikulárních církví (Papežské misijní dílo šíření víry), ve formaci místního
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kléru (Papežské misijní dílo svatého Petra apoštola), v utváření
misijního povědomí dětí na celém světě (Papežské misijní dílo dětí) a v misijní
formaci křesťanské víry (Papežská misijní unie). Znovu vyslovuji svou podporu
těmto dílům s přáním, aby mimořádný misijní měsíc říjen 2019 přispěl k obnově
jejich misijní služby mému úřadu. Z celého srdce uděluji své požehnání
misionářům, misionářkám a všem, kdo jsou skrze křest kdekoli na světě zapojeni
do misijního poslání církve.

Věnuji moře času přípravě pastoračních strategií, ale modlitbou
´ztrácím´ jen málo času?
Když
na
první
křesťany
doléhá
pronásledování, vytrvale se modlí.
Ve své modlitbě neprosí, aby byli zbaveni
nesnází, pronásledování, ale aby se
nenechali
zastavit
nejrůznějšími
překážkami a neztratili odvahu zvěstovat
Boží slovo. Co je výsledkem? Přichází
Duch svatý a dodává jim sílu a odvahu.
Abychom mohli evangelizovat, musíme se
modlit, hodně modlit. Evangelizace je totiž
dílem Ducha svatého, který se dotýká srdcí
posluchačů a proměňuje vlažné a kolísavé srdce zvěstovatelů radostné zvěsti.
Modlím se já za šíření evangelia?
Modlím se, abych obdržel stejnou neohroženost, jakou vynikali první apoštolové
a učedníci?
Jsem skutečně přesvědčen, že bez Ducha svatého bude mé působení neúčinné?
Světci se modlili předtím, než zvěstovali evangelium, během jeho hlásání i po jeho
skončení, aby skrze jejich službu mohl neomezeně působit Duch svatý.
Další otázka: Patřím i já k těm, kdo věnují moře času přípravě pastoračních plánů
a strategií, a jen málo času „ztrácejí“ modlitbou?
Dnes bych se měl ptát, jak se vlastně modlím.
Směřuje moje modlitba k první, nebo k druhé části modlitby Páně?
Obrací se spíše k mým vlastním potřebám a k tomu, co tíží lidi, které znám, nebo
k prosbám, aby se šířilo evangelium, aby „přišlo tvé království“ a aby se ve světě
šířila radostná zvěst?
Podle toho, jak vypadá moje modlitba, mohu poznat, nakolik jsou mé touhy a starosti
proniknuty duchem evangelia.
Je v mém srdci místo pro šíření Božího slova?
I tehdy, když je nehlásám já nebo členové mého společenství?
„Každé činnosti musí předcházet modlitba, ať už se jedná o modlitbu osobní nebo
společnou."
Převzato z knihy Lectio Divina na každý den v roce
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Z kroniky farnosti Újezd u Valašských Klobouk
2003 – 2011
Kaple Panny Marie ve Vysokém Poli (dokončení)
2005
Mobiliář v interiéru kaple byl zhotoven přímo na míru
podle projektu, který vypracoval Ing. arch. Petr
Zámečník z Valašských Klobouk.
Základním materiálem, ze kterého je vyroben obětní
stůl, ambon i sedes, je ocelová pásovina, kovářsky
zpracovaná, opálená v ohni a potřená grafitem;
doplněná je dubovým masivem ošetřeným lněnou
fermeží a přírodními vosky.
Nové lavice, jak v prostoru kaple, tak i podél stěn
v presbytáři jsou rovněž dubové, stejně jako odkládací
stolek. Svatostánek, jehož rozměry jsou uzpůsobeny
tvaru dvířek původního svatostánku, je z dubu. Dřevěné
dubové prvky jsou ošetřeny lněnou fermeží
a ponechány v přírodní podobě. Ze stejné ocelové
pásoviny a dřeva je odkládací deska pod svatostánkem. Nad ním je umístěna konzola
pro sochu Panny Marie, která sem byla pro tuto příležitost přivezena z Újezda.
Prostor před vchodem do kaple je zpevněn novou dlažbou z přírodního kamene.
Vděčnost i oprávněná hrdost nad tímto dobrým dílem se zračila v obličejích
přítomných vysokopolských občanů, díky jejichž práci a snaze obecního úřadu, v čele
s panem starostou Josefem Zichou, se podařilo uskutečnit. Celá kaple byla opravena
převážně na jejich náklady. Újezdská farnost jim přispěla sbírkou v hodnotě 45 700,Kč, která proběhla v neděli 13. března 2005.
Kaple Panny Marie Bolestné na Ploštině
2003
Na drnovickém katastru se nachází
malá osada Ploština. Původně šlo
o běžné seskupení několika prostých
pasekářských domků. Do povědomí
nejen zdejšího regionu, ale i celého
národa se rázem dostala v dubnu 1945,
kdy zde došlo k tragické události,
jejímu vypálení německými nacisty.
Po válce byly domky znovu postaveny
a na místě, kde v plamenech zahynulo
24 nevinných lidí, byla vybudována
kaple. Vznikla hlavně z přičinění tehdejšího újezdského faráře P. Vladimíra Růčky,
který se sám odvážně a účinně podílel na boji proti německým okupantům.
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Se sbírkami na novou kapli a shromažďováním stavebního materiálu se začalo hned
následujícího roku 1946. Stavební práce prováděla zednická firma Josefa Pošvy
z Valašských Klobouk.
Vybavení kaple je skromné. Celému prostoru vévodí dřevěný oltář s pietou, jehož
autorem je řezbář Bohumil Bek z Kutné Hory (v roce 1985 byla socha přemalována).
Jinak se zde nachází několik dřevěných lavic, obětní
stůl vyrobený ze smrkového dřeva je přenosný, ambon
je rovněž vyroben ze dřeva. Jedinou výzdobu kaple
tvoří obrázky křížové cesty, visící na bočních stěnách.
Jedná se o olejomalbu na plátně. Doprostřed stropu
je zavěšen skleněný dvanáctiramenný lustr.
Mše svaté se tu konávají zpravidla třikrát do roka:
V dubnu, kdy si připomínáme výroční smutné události,
v září při svátku Panny Marie Bolestné (v tyto dva dny
bývá kaple obsazena především farníky z Drnovic)
a na přelomu měsíců července a srpna, kdy se zde koná
tzv. „Valašská pouť“. To tady přichází mnohem větší
počet věřících z celého okolí. Mše svatá se konává
venku a tradičně bývá na ni zván cizí kazatel. Pokusy
z dob komunistické vlády přeměnit tuto kapli
v obrazárnu či jinak znemožnit její využití ke konání
bohoslužeb se komunistům nevydařily.
V roce 1972 byla kaple zapsána do seznamu nemovitých kulturních památek.
Kaple sv. Václava v Domově důchodců v Loučce
2003
Jak už bylo výše uvedeno, kaple
v Loučce náleží do výbavy tamního
domova, jehož zřizovatelem je krajský
úřad.
Nicméně
pro
dokreslení
celkového popisu míst, kde se
konávají v naší farnosti bohoslužby,
připomeňme si i tuto kapli. Vždyť se
v ní scházejí každý týden co týden
(vždy v sobotu odpoledne v 16,00
hodin – mše svatá s nedělní platností)
jak obyvatelé domova, tak i někteří
občané z Loučky.
Zařízení kaple (obětní stůl, svatostánek, ambon, sedes, čalouněné židle apod.)
je majetkem domova. O výzdobu kapličky se zasloužil především řezbář pan František
Andrýs z Loučky, který jí daroval několik svých děl: V čele presbytáře je to kříž
vysoký cca 2,5 m. Břevna i těla Krista jsou ze světlého dřeva, stejně jako plastika
sv. Václava, která je umístěna po jeho levé straně. Jde o polopostavu světce, zdejšího
patrona – i patrona celé obce, v pravé ruce držící prapor a levou opírajícího se o štít
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s moravskou orlicí. Ve spodní části můžeme číst nápis: „Svatý Václava, oroduj za
nás.“ Její rozměry jsou přibližně 80 x 40 cm. Na pravé straně je zavěšena dřevořezba
Panny Marie, ztvárněná panem Andrýsem v širokém plášti s rozepjatýma rukama.
Kadeřavé vlasy jí splývají s pláštěm, nad hlavou má svatozář poskládanou z dvanácti
hvězd. Velikost této plastiky je 85 x 48 cm.
Na levé stěně kapličky můžeme spatřit obraz Panny Marie s Ježíškem (95 x 70 cm),
vsazený do dřevěného rámu s širokým ornamentem. Tato olejomalba je dílem E.
Máčela.
Pokračování příště

MYŠLENKY NA MĚSÍC ŘÍJEN

BERNHARD MEUSER, NILS BAER

YOUCAT – PŘÍPRAVA NA BIŘMOVÁNÍ
KARMELITÁNSKÉ NAKLADATELSTVÍ KOSTELNÍ VYDŘÍ 2013
1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.

Nehledat Boha, i když člověk ví, že Bůh je – to je bláznovství.
Nikdo nemůže budovat vztah s Bohem, jestliže s ním nechce mluvit – tedy
modlit se.
Člověk může být nějakou dobu ve víře neslaný nemastný. Může se vylhávat
ze své vnitřní prázdnoty u počítače, může neplodně trávit svůj život
na facebooku. Jenže k tomu nás Bůh nestvořil.
Číst Písmo svaté znamená vyhledávat radu u Ježíše.
Duch svatý žije v církvi a vede ji. Žije v každém jednotlivém pokřtěném
člověku, který se otevřel Bohu.
Měl bys znát svou víru stejně důkladně, jako zná IT-odborník operační
systém svého počítače. Měli byste své víře porozumět tak, jak rozumí
dobrý hudebník dílu, které hraje.
Jdi každou neděli na mši. Mše svatá je rande s Bohem. Něco takového se
neodmítá.
Bible, to je takový delší dopis, který ti Bůh posílá. Zkoušej si v ní číst
a vracej se k ní. Snaž se porozumět tomu, co ti chce Bůh svým slovem říct.
Pokud Bůh je, pokud je absolutně dobrý a pokud nechce nic než dobro,
pak je také zhola nemožné lhát, rozbíjet manželství, brát drogy, podvádět
druhé a sebe sama pokládat za pupek světa.
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10. Nejsme nahodilým a nesmyslným výsledkem evoluce. Každý z nás
je plodem Boží myšlenky. Každý je vítaný, každý je milovaný, každý
je potřebný.
11. Je to zázrak, že Bůh chce opravdu hovořit s tebou i se mnou, jako bychom
byli jediní lidé na světě – ti ze všech nejdůležitější.
12. Bůh se lidstvu skutečně zjevil různými způsoby – jednou ve své nesmírné
velikosti, jindy zase zcela tiše – to když se Bůh dotýká srdce jednotlivého
člověka.
13. Duch svatý je tak s námi, jako byl Ježíš se svými učedníky. Stejně tak
blízko. Stejně tak dosažitelný. Stejně tak pozorný. Stejně tak uzdravující.
Stejně tak konající zázraky.
14. Ztratili jsme ráj, ale dostali jsme nebe, proto je zisk větší než ztráta.
15. Bůh si všiml našeho utrpení a slz nad tím, že podléháme smrti. Rozhodl se,
že s námi ponese úplně všechno kromě hříchu.
16. Není utrpení, které by Bůh nepoznal.
17. Sníh na jaře taje. Nedokáže odolat slunečním paprskům. Stejně tak ani zlo
nezmůže nic proti lásce.
18. Ježíš nevrací úder. Nebrání se. Beze slova stojí před Pilátem. Přijímá kříž.
Dovoluje, aby se na něm v celé své síle vybouřil hřích. Umírá, aby dal světu
nový počátek. Dal svůj život – také pro tebe a pro mě.
19. Můžeme utíkat od Boha stále dál, až se dostaneme na samé dno – ale i tam
nás bude někdo čekat: Ježíš Kristus.
20. Kristova smrt a zmrtvýchvstání tvoří srdce křesťanství. Je to těžiště naší
víry, mohutná hnací síla naší jistoty, silný vítr, který rozhání veškerý strach
a nejistotu, jakoukoli pochybnost a lidskou vypočítavost.
21. Žít dobře a laskavě znamená žít v Božím stylu. V blízkosti dobrého člověka
se dá svobodně dýchat a člověk rozkvete.
22. Existuje jen jediný Bůh. Ale díky Ježíšovi se církev naučila,
že v nejniternější hlubině tohoto jediného Boha existuje společenství,
vztah, láska – a to mezi třemi osobami.
23. Duch svatý je zosobněná Boží láska. To znamená, že můžeme tuto lásku
oslovovat „ty!. Tato láska vidí a slyší. A také nám osobně odpovídá.
24. Modlitba není nic jiného než rozhovor s přítelem, se kterým se často a rádi
setkáváme, abychom si s ním promluvili, protože nás miluje.
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25. I ten nejprostší člověk, který své srdce otevře Duchu svatému, může
okamžitě nalézt pokoj a radost, protože k němu přijde Láska sama a učiní
si v něm příbytek.
26. Jakmile v tobě jednou zapustí kořeny Boží pokoj, začneš ten pokoj přinášet
i druhým a budeš je uzdravovat ze strachu o život a z pochybností.
27. Pane, dej mi sílu dělat všechno, co ode mě žádáš, a pak ode mě žádej,
co chceš.
28. Když se ti zdá něco hodně těžké, pomysli na to, že nejsme povoláni sklízet
úspěchy, ale zachovávat věrnost.
29. Dobrý Pán Bůh má rád, když ho obtěžujeme.
30. Hledejte každý den Pána, který si nepřeje nic jiného, než abyste byli
opravdu šťastní.
31. Jsem povolán dělat něco nebo být něčím, k čemu není povolán nikdo jiný.
Mám pevné místo v Božím plánu na Boží zemi, jaké nemá nikdo jiný. Bůh
mě zná a volá mě jménem.

Pořad bohoslužeb v říjnu - farnost Újezd
1. října : Úterý
18.30 Dr.:
Sv. Terezie Ježíškovy,
panny a uč. církve
17.30 Új.:
2. října : Středa
Svatých andělů
strážných
18.30 Sl.:
3. října : Čtvrtek
18.30 Dr.:
Ferie
4. října : Pátek
15.30 Új.:
První pátek v říjnu
Sv. Františka z Assisi,
řeholníka
17.00 Sl.:
5. října : Sobota
16.00 Lo.:
Ferie
6. října : : Neděle
7.00 Új.:
27. neděle v mezidobí 8.15 Sl.:
Sv. Bruna, kněze
9.40 Új.:
11.00 Dr.:

Za Františka Strušku, dvoje rodiče a Boží
požehnání pro živou rodinu
Za + Renatku Maliňákovu, rodiče Maliňákovy
a Hasoňovy, duše v očistci a pomoc Ducha
svatého pro živou rodinu
Za zemřelé rodiče Hetmerovy, tři dcery
a Františku Tichou, za zemřelé rodiče
Urbaníkovy, dva syny, dceru a duše v očistci
Za + manžela, rodiče, duše v očistci a živou
rodinu
Za + Josefa Drgu, rodiče Drgovy, Slavíčkovy,
Josefa Ďulíka a živou rodinu
Za rodiče Pláškovy, syna Karla, rodiče Petrů,
duše v očistci a dar zdraví pro živé rodiny
Za + rodiče Hlavičkovy, dva syny, živou a +
rodinu Hlavičkovu, Šůstkovu a duše v očistci
Za členy živého růžence z Loučky
Za členy živého růžence ze Slopného
Za členy živého růžence z Vysokého Pole
Za členy živého růžence z Drnovic
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7. října Pondělí
Panny Marie
Růžencové
8. října : Úterý
Ferie
9. října : Středa
Sv. Dionýsia a druhů,
muč. Sv. Jana
Leonardiho, kněze
10. října : Čtvrtek
Ferie

17.30 Új.:

18.30 Dr.:
17.30 Új.:

18.30 Sl.:
18.30 Dr.:
15.30 Új.:

11. října : Pátek
Sv. Jana XXIII.,
papeže
12. října : Sobota
Sv. Radima, biskupa

18.30 Sl.:

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

13. října : Neděle
28. neděle
v mezidobí

14. října : Pondělí
Sv. Kalista I., papeže
a mučedníka
15. října : Úterý

9.40 Új.:

11.00 Dr.:
17.30 Új.:

18.30 Dr.:

Sv. Terezie od Ježíše,
panny a učitelky církve

17.30 Új.:
16. října : Středa
Sv. Hedviky a sv.
Markéty Marie
Alacoque, řeholnic
17. října : Čtvrtek
Sv. Ignáce
Antiochijského, biskupa
a mučedníka

18.30 Sl.:

18.30 Dr.:

Za Františka Polčáka, manželku, zetě Pavla,
snachu Janu, rodiče z obou stran a Boží
ochranu pro živé rodiny
Za živou rodinu Machů, na poděkování za
přijatá dobrodiní a Boží požehnání
Za + rodiče Mozgvovy, jejich + děti, rodiče
Janáčovy, duše v očistci a Boží požehnání pro
živou rodinu
Na poděkování Pánu Bohu za 50 let života,
s prosbou o dar zdraví pro celou rodinu

Za + Zdeňku Staňkovu, sestru Marii, Boženu
Machů, jejího manžela, vnuka a Boží
požehnání pro celou rodinu
Za + Josefa a Amálii Buriánkovy, syna
Stanislava a Josefa, Františka Buriánka, rodiče
Buriánkovy, Bližňákovy, Boží pomoc a
ochranu Panny Marie pro živou rodinu
Za + Františka Pavelku, jeho + rodiče a Boží
požehnání pro živou rodinu Pavelkovu a
Váňovu
Za + rodiče Ditrichovy, Radoše, Zdeňku,
ochranu a pomoc Boží pro živou rodinu
Večer chval – Za farníky
Za členy živého růžence z Újezda
Za + rodiče Machů, prarodiče, jejich příbuzné
doma i v cizině, + rodiče Trunkátovy, jejich
syna a zetě
Za + Josefa, Jiřího, Stanislavu Kamenčákovy,
rodiče z obou stran, duše v očistci, dar zdraví a
Boží požehnání pro živou rodinu
Za farníky
Za + rodiče Kozubíkovy, dva syny, tři zetě,
Františku Kozubíkovu a za pomoc Boží pro
rodiny jejich dětí
Za + rodiče Častulíkovy, dceru Annu, jejího
manžela, syna Josefa, manželku a duše v
očistci
Za + SM Rosinu Kořenkovou, SM Lukrecii
Tkadlečkovou, SM Jonilu Vaňkovou, duše
v očistci a dar zdraví pro Svatého otce
Františka
Za + Miloslava Fiodora, dva syny, Marii a
Josefa Šustkovy, jejich sourozence, rodiče
z obou stran, duše v očistci a Boží požehnání
pro živé rodiny
Za + rodinu Častulíkovu, Tkadlecovu, na
poděkování za přijatá dobrodiní a Boží
požehnání pro živé rodiny
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18. října : Pátek
Sv. Lukáše,
evangelisty

15.30 Új.:

18.30 Sl.:

Za + rodiče Kořenkovy, Barcuchovy,
Kamenčákovy, dar zdraví a Boží požehnání pro
živou rodinu
Za + rodiče Vaňkovy, + manželku a dva švagry

19. října : Sobota
Sv. Jana, Izáka a druhů. 16.00 Lo.:
Sv. Pavla od Kříže, kněze

7.00 Új.:
20. října : Neděle
29. neděle
v mezidobí

8.15 Sl.:

Sbírka na misie
9.40 Új.:
11.00 Dr:
21. října : Pondělí
Ferie
22. října : Úterý
Sv. Jana Pavla II.,
papeže

17.30 Új.:
18.30 Dr.:

Za farníky
Na poděkování Pánu Bohu při příležitosti
životního jubilea, dar zdraví, Boží požehnání,
ochranu Panny Marie a dary Ducha svatého pro
celou živou rodinu
Za + Františka a Marii Pavelkovy, jejich
rodiče, sourozence, dar zdraví a Boží
požehnání pro celou rodinu
Ke cti sv. Huberta za členy mysliveckého
spolku z Újezda, Loučky a Vysokého Pole
Za + Františka Strušku, rodiče, dceru Marii a
ochranu a pomoc Boží pro živou rodinu
Za + rodinu Kozubíkovu, Kováříkovu,
Lauterbachovu, Novákovu a Rostislava Janotu
Na poděkování Pánu Bohu za dožití životního
jubilea s prosbou o ochranu Panny Marie za dar
zdraví pro celou rodinu

17.30 Új.:
23. října : Středa
Sv. Jana
Kapistránského, kněze 18.30 Sl.:

Za zemřelé Dagmar a Ludvíka Čvandovy,
jejich rodiče a sourozence a Boží požehnání
pro živou rodinu.
Za + Pavla Heinze, rodiče, bratry a Boží
požehnání pro živou rodinu Heinzovu a
Vaňkovu

24. října : Čtvrtek
Sv. Antonína Marie
Klareta, biskupa

18.30 Dr.:

Za zemřelou Františku Vašičkovu, zemřelého
manžela Antonína a dar zdraví pro živou
rodinu

15.30 Új.:

ADORAČNÍ DEN V ÚJEZDĚ
Za Bohumila Vaňka, rodiče, dceru a syna,
Boženu Sochorovu, syna, duše v očistci,
s prosbou o zdraví a ochranu Panny Marie pro
živou rodinu
Za + manžela, Otýlii a Věru Fiodorovy, rodinu
Váňovu a Boží požehnání pro živou rodinu
Za + rodiče Martincovy, jejich dceru Annu
s manželem, zetě Františka, rodinu Brachtlovu,
Kadlecovu, dar zdraví a Boží požehnání pro
celou živou rodinu
Za Františku a Josefa Raškovy, jejich rodiče,
sourozence, duše v očistci a Boží požehnání
pro živé rodiny
Za farníky

25. října : Pátek
Ferie
18.30 Sl.:
16.00 Lo.:
26. října : Sobota
Ferie
7.00 Új.:
27. října : Neděle
30. neděle v mezidobí
Hody v Újezdě

8.15 Sl.:
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Začíná
středoevropský zimní
čas
28. října : Pondělí
Sv. Šimona a Judy,
apoštolů

9.40 Új.:
11.00 Dr.:

Na poděkování Pánu Bohu za 100 let života,
dar zdraví a Boží požehnání pro celou rodinu
Za + Annu a Vojtěcha Kořenkovy, + rodiče
Kostkovy, Kořenkovy a živou rodinu

15.30 Új.:

Za + Lidmilu Rumanovou, za její + rodiče
Urubkovy a dar zdraví a ochranu

17.00 Dr.:

Na poděkování Pánu Bohu za dar 70 let života

15.30 Új.:

Za zemřelé Marii a Oldřicha Martinkovy, jejich
rodiče a Boží požehnání pro živou rodinu.

29. října : Úterý
Bl. Marie Restituty
Kafkové, panny a muč.

30. října : Středa
Ferie
31. října : Čtvrtek
Sv. Wolfganga,
biskupa

17.30 Sl.:
17.00 Dr.:

Za rodiče Annu a Miroslava Opravilovy,
prarodiče, tetu Ludmilu a strýce Josefa a dar
zdraví a požehnání pro živé rodiny

Pořad bohoslužeb v říjnu - farnost Horní Lhota
1. října: Úterý
Sv. Terezie od Dítěte
Ježíše, panny a uč. církve

16.00 HL Zádušní mše svatá za † Jiřího Pláška

2. října: Středa
Svatých andělů strážných

3. října: Čtvrtek

4. října: Pátek
Sv. Františka z Assisi;

První pátek v měsíci

5. října: Sobota
1. sobota v říjnu

16.00 HL Za † Ottu a Bohumila Lysého, jejich rodiče
a za celou * rodinu
16.00 HL Za † Jiřinu a Ladislava Masařovy, jejich
sourozence, rodiče, dar zdraví a požehnání
pro * rodinu
17.30 DL Za † Jana Bětíka, rodiče Majzlíkovy
a za celou * rodinu
8.00 DL

17.30 HL Za členy živého růžence z Horní Lhoty
9.00 HL

6. října: Neděle
27. neděle
v mezidobí

7. října: Pondělí
Panny Marie Růžencové

Na úmysl dárce

Za † rodiče Bližňákovy, 2 syny, 3 dcery
a požehnání pro * rodinu

10.30 DL Za † Miroslava Malotu (1. výročí), rodiče, bratry,
duše v očistci s prosbou o dar zdraví, ochranu
a požehnání pro * rodinu
18.00 SE

Ke cti Panny Marie Růžencové, za oživení víry
a modliteb na celém světě - hlavně v rodinách,
za obrácení nepřátel Církve a Boží vítězství
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8. října: Úterý
9. října: Středa

16.00 HL Za občany Horní Lhoty, obcí farnosti s prosbou
o ochranu, pomoc a požehnání

10. října: Čtvrtek

16.00 HL

Za † rodiče Dočkalovy, syna, dvě snachy s prosbou o
dar zdraví a požehnání pro * rodinu

11. října: Pátek

17.30 DL

Za † Františka Kováře, rodiče Strnadovy,
Kovářovy, duše v očistci a požehnání pro * rod.

Sv. Jana XXIII., papeže

12. října: Sobota
Sv. Radima, biskupa

17.30 HL Za † Boženu Pláškovu (1. výročí), † zetě
Ladislava, bratra s manželkou, rodiče Pláškovy,
Majzlíkovy a ochranu pro * rodinu

13. října: Neděle
28. neděle v mezidobí;

9.00 HL

Oslava patrona kostela
v Horní Lhotě sv. Dionýsia
a druhů, mučedníků

10.30 HL Za všechny dobrodince a poutníky

14. října: Pondělí

17.00 SE

Za * a + farníky

Na poděkování za přijatá dobrodiní, † tetu, duše
v očistci s prosbou o požehnání pro * rodiny

15. října: Úterý
Sv. Terezie od Ježíše,
panny a učitelky církve
16. října: Středa
Sv. Hedviky, řeholnice;
Sv. Markéty M. Alacoque
17. října: Čtvrtek
Sv. Ignáce Antiochijského,
biskupa a muč.

16.00 HL Za † Aloise Majzlíka, jeho rodiče, dar zdraví
a požehnání pro celou * rodinu

18. října: Pátek
Svátek sv. Lukáše,
evangelisty

17.30 DL Za † Františka Petráše, Marii a Josefa
Stolaříkovy, jejich rodiče, duše v očistci a za * r.

19. října: Sobota
Sv. Pavla od Kříže,
kněze

20. října: Neděle
29. neděle v mezidobí
21. října: Pondělí
Bl. Karla Rakouského

17.30 HL Za † rodiče Kuželovy, syna Miroslava, dceru
Vlastu, Marii Ambrůzovu, dceru Marii, manžela
Václava, dar víry, zdraví a ochranu pro * rodiny
9.00 HL Za † rodiče Kovářovy, dar zdraví a požehnání
pro * rodiny
10.30 DL
17.00 SE Mše svatá a mariánské večeřadlo
(P. Jaroslav Stříž)

22. října: Úterý
Sv. Jana Pavla II., papeže

23. října: Středa
Sv. Jana Kapistránského,
kněze
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24. října: Čtvrtek
Sv. Antonína Marie Klareta,
biskupa

25. října: Pátek
26. října: Sobota
27. října: Neděle
30. neděle v mezidobí
Výročí posvěcení kostela
v Horní Lhotě

28. října: Pondělí
Sv. Šimona a Judy,
apoštolů

17.30 DL Za † Františka Mikulce, syna, rodiče z obou
stran, dar zdraví a požehnání pro * rodiny
17.30 HL Za † Anežku a Ludvíka Heinzovy, jejich rodiče,
sourozence, duše v očistci, za dar zdraví
a požehnání pro * rodiny
9.00 HL Na poděkování za 60 let společného života,
za dar zdraví do dalších let
10.30 HL Za všechny * i † dárce hmotných majetků
a za všechny dobrodince
17.00 SE

Za † rodiče, manžela, duše v očistci s prosbou
o stálou pomoc pro * rodinu

29. října: Úterý
30. října: Středa
31. října: Čtvrtek
Sv. Wolfganga, biskupa

16.00 HL Za † rodiče Malyškovy, Žáčkovy, za celou
† rodinu, za * rodinu, dar zdraví a požehnání
17.00 SE Za všechny občany Sehradic

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

Zprávy a informace
Svátost biřmování. V příštím roce, asi v listopadu 2020 plánujeme ve farnosti
slavnost svatého biřmování. Příprava trvá obyčejně jeden rok a obsahuje jednak
poučení o významu svátosti a poslání, které pro biřmovance vyplývá z přijetí této
svátosti. Podrobnosti o přihlášení, které bude třeba učinit během října 2019, budou
sděleny v kostele v ohláškách.
Ze zasedání ekonomické a pastorační rady újezdské farnosti. Ve středu 25.9.2019
se konalo zasedání ekonomické rady a v neděli 29.9.2019 se konalo zasedání
pastorační rady. Členové zhodnotili uplynulý rok, zabývali se přípravou pastoračního
plánu na rok 2020 a vedli diskuzi nad „bolavými“ tématy naší místní církve, např. jak
získat chlapce do řad ministrantů v kostelích v Újezdě a Drnovicích.
Padl rovněž návrh na nutnost provedení generálního úklidu farního kostela v Újezdě,
což vzhledem k jeho velikosti nebude jednoduchou záležitostí.
Misijní most modlitby.
Naši biskupové zvou věřící v souvislosti se Světovým dnem misií k této aktivitě již
v pátek 18.10.2019, ideálně v 18.00 hodin. Proto bude v pátek 18.10.2019 v 18.00
hodin v kostele ve Slopném věnována modlitba svatého růžence právě na tento úmysl.
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Někdy uvidíme nějaký výjev a zůstane v naší duši
– pouze jako vzpomínka…
A někteří z nás vzpomínku uchováme ve fotografii.
Tato vzpomínka je potom trvalejší a vždy se nám při pohledu na ni vybaví ten
okamžik, který nás zaujal.. a v naší duši nechal obraz
Proto téma letošní fotosoutěže:

zrcadlení duše
Pravidla fotosoutěže:
účastnit se mohou farníci z újezdské farnosti (současní i bývalí)
na každou fotografii nalepte popsanou samolepku zezadu se jménem
a adresou, aby bylo možné po skončení soutěže fotografie vrátit
(nepopisujte přímo fotografii, aby nedošlo k poškození) napište
na samolepku stručný duchovní citát - z Písma svatého nebo
jakoukoliv úvahu - který by obraz vystihl, fotografie o velikosti
formátu A4, prosím, odevzdejte do 15.01.2020, na farním úřadě
nebo u Vladimíra Kořenka ve Vysokém Poli.
Vernisáž bude ve farním kostele sv. Mikuláše a porotou budou všichni
věřící.
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OSMISMĚRKA
„Trpělivostí dosáhneš…(viz osmisměrka).“
Sv. Terezie z Avily
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ADAM, ALEŠ, AMÁLIE, ANNA, BARBORA, EVA, HANA, HONZA,
JIŘÍ, JOSEF, LUCIE, LUDMILA, MARIE, MÁŠA, MONIKA, NORBERT,
ONDŘEJ, OTA, ŘEHOŘ, SÁRA, SIMONA, TEREZIE, VÍT, ŽOFIE
Správné řešení ze zářijového farního měsíčníku: „…šťastně.“
Mgr. Gabriela Pavelková
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