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POD OCHRANOU PANNY MARIE DO NOVÉHO ROKU
Začínáme nový občanský rok
a jako vždy pod ochranou Panny
Marie, Matky Boží.
Jako věřící lidé, kteří vědí, že
všechno dobré mají od Boha,
na sklonku roku předcházejícího
hodnotí přede-vším to, jak se
svěřenými hřivnami od Pána
naložili, co dobrého vykonali,
v čem jim Pán zvlášť požehnal,
přicházejí do chrámu poděkovat
a zároveň poprosit o pomoc pro
rok
příští.
Máme
mocnou
orodovnici a ochránkyni v nebi,
Matku Ježíšovu, kterou on při
svém umírání na kříži svěřil učedníku Janovi a v něm nám všem, takže máme
právo považovat se nejen za děti Boží, ale také dcery a syny Mariiny.
Ona nám ukazuje bezpečnou cestu životem ke svému Synu Ježíši Kristu. Máme
před sebou 366 dnů roku 2020, máme své představy a plány. Zároveň si
uvědomujeme, že na Bohu záleží, zda splníme svá předsevzetí, zda vykonáme
všechno, pro co jsme se rozhodli. Proto své prosby a záměry svěřujeme Matce
Boží. Ona je naší Matkou a přímluvkyní u Božího trůnu.
Do Nového roku 2020 všem našim farníkům přejeme Boží požehnání
a ochranu Panny Marie.
P. Jan Můčka a P. Jiří Ševčík
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ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY
Leden 2020
Úmysl evangelizační: Aby se křesťané, příslušníci jiných náboženství a všichni lidé dobré
vůle zasazovali za mír a spravedlnost ve světě.
Úmysl národní: Aby si každý z nás uvědomoval, že jednota mezi křesťany je podmínkou
účinnějšího svědectví o Boží lásce,
Úmysl naléhavý: Bude vyhlášen později.
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 byli v prosinci 2019 přijati:
15. prosince
Lilien Marie Bartošová
Loučka
V listopadu a prosinci 2019 odešli na věčnost a byli pohřbeni:
30. listopadu
Marie Martincová
Dolní Lhota 57

80 let

2. prosince
Marie Machů
Újezd 211

100 let

21. prosince
František Váňa
Slopné 22

81 let

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

A taky se za to pomodli
„A taky se za to pomodli,“ říkáváme.
Ve smyslu, že nejprve
vystřílíme všechna pozemská řešení,
a pak, když jsme již v koncích,
nás napadne, že se ještě pomodlíme.
Přesně naopak to je.
Modlitbou začínám, v ní svěřuji do Boží
lásky celé dílo, vztahy, osoby a setkání.
V ní, skrze ni a s ní pak buduji pozemská díla.
Marek Orko Vácha
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Týden modliteb za jednotu křesťanů
Od 18. ledna do 25. ledna již tradičně prožíváme týden
modliteb za jednotu křesťanů. Nejprve si musíme uvědomit,
co mají všichni křesťané – ať už katolíci, pravoslavní, husité,
evangelíci, starokatolíci, anglikáni a jiní protestanté –
společné. Základní otázka tedy zní: Kdo je to vlastně křesťan?
Křesťan je člověk, který přijal svatý křest, věří v Nejsvětější
Trojici – Boha Otce, Syna i Ducha svatého, a který vyznává
Ježíše Krista jako pravého Boha a pravého člověka. Toto je
všem křesťanům společné. Například Svědkové Jehovovi o sobě tvrdí, že jsou
křesťané,
ale
není
tomu
tak.
Oni
popírají
Nejsvětější
Trojici,
a Ježíše Krista uctívají jako Božího Syna, ale nikoliv jako pravého Boha.
Jednota všech křesťanů je veliký úkol, který stojí před námi. A musíme si přiznat, že
je to veliká bolest, když vidíme, jak jsme rozděleni. Vždyť už Kristus Pán, který
ve své božské prozřetelnosti věděl, že se křesťané rozdělí, se ve své velekněžské
modlitbě úpěnlivě modlí ke svému nebeskému Otci: „Aby všichni byli jedno“.
Dnes je moderní hovořit o takzvaném ekumenismu. Je odvozeno z řeckého
slova „oikúmené“, což doslova přeloženo znamená „naplněný dům“. To znamená,
aby Kristova církev – tento svatý dům Boží – byl naplněn všemi křesťany, tedy aby
všichni křesťané byli sjednoceni v jediné Kristově církvi. To je podstatou
ekumenismu: Být sjednocen v jediné Kristově církvi.
Co je to Kristova církev? Je to církev, kterou založil Ježíš Kristus. Je to církev,
ve kterou věříme – tak jak se modlíme ve Vyznání víry: Věřím v jednu, svatou,
všeobecnou, apoštolskou církev. Je to církev jedna – nerozdělená, je to církev svatá,
protože její zakladatel byl nejvýš Svatý – byl to sám Bůh, Kristus Ježíš. Je to
církev všeobecná, což se řekne řecky „katholikos“ – tedy katolická a konečně je to
církev apoštolská, tedy založená na apoštolech – biskupech, v jejichž čele stojí apoštol
Petr – římský biskup neboli papež, jako její viditelná hlava.
Konečným cílem ekumenismu je tedy sjednocení všech křesťanů v jediné svaté
katolické a apoštolské církvi, tedy v církvi Kristově. Co však můžeme pro toto
sjednocení všech křesťanů dělat konkrétně my, každý z nás? Máme snad jít
přemlouvat sousedy a známé, kteří
jsou evangelíci nebo husité, aby
v zájmu jednoty církve přestoupili
do naší – katolické? Máme snad
násilím obracet evangelíky či husity
na katolíky?
Sami cítíme, že tudy zřejmě cesta
nevede. Takové pokusy o sjednocení
„ohněm a mečem“ už v dějinách
byly a dobře víme, že vedly jen
k násilnostem, nenávisti a velikým
křivdám.
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Mohlo by se tedy zdát, že nemůžeme dělat nic. Ale to vůbec není pravda! My všichni,
každý z nás, máme velikou možnost. Je to cesta k jednotě „zdola“. Když zatím nelze
dojít k sjednocení rozumem, můžeme to zkusit srdcem. J to cesta obrácení srdce, je
to cesta svatosti osobního života ve spojení s modlitbou. Je to cesta „duchovního
ekumenismu“. Co to znamená v praxi? — Musíme začít, jeden každý z nás, upřímnou
pokorou a bratrskou dobrotou. Měli bychom upřímně zanechat roztrpčení nad
dějinnými křivdami, které nám způsobili jinověrci od husitů počínaje, měli bychom se
pokorně vzdát předsudků vůči nim a nedůvěry k nim. Měli bychom si přestat
navzájem vyčítat: „Vy jste nám upálili Mistra Jana Husa!“ – „Vy jste nám zase
strhnuli Mariánský sloup na Staroměstském náměstí!“ Ale měli bychom začít
s bratrským chováním vůči nekatolickým křesťanům. Svatý Augustin, který musel
bojovat s různými bludaři, to vyjádřil opravdu překrásně: „Ať chceme nebo nechceme,
jsou našimi bratřími. Teprve tenkrát by přestali být našimi bratřími, kdyby se přestali
modlit Otče náš!“
Duchovní ekumenismus je velká věc. To je vlastně sjednocení v praxi, sjednocení
srdcem, sjednocení láskou. Když mám někoho rád, to je už jednota v denním životě.
Máme přijmout nekatolické křesťany jako bratry v Kristu, s láskou a s HOŘÍCÍM
SRDCEM. Vždyť všichni jsme děti jediného nebeského Otce. A pokud vezmeme
každý z nás tento „duchovní ekumenismus“ vážně, pokud se takto dokážeme sjednotit
srdcem a láskou, nebude pak nesnadné a nemožné, abychom se jednou
všichni sjednotili i rozumem, po stránce věroučné a disciplinární, v jediné svaté
katolické a apoštolské církvi, čili v církvi Kristově. Musíme však každý z nás začít u
sebe. Mějme na paměti, že kde je vzájemná láska, tam už je duchovní jednota.

Smíření křesťanů přesahuje lidské síly...
Týden modliteb za jednotu křesťanů se slaví
každý rok od 18. do 25. ledna (nebo na jižní
polokouli kolem Letnic) a je odezvou na
Ježíšovu tzv. velekněžskou modlitbu, ve které
prosil „aby všichni byli jedno“ (srov. Jan 17,
18). (Katolický) "Týden modliteb za jednotu
křesťanů"
navazuje
na
"Alianční
týden modliteb", který se koná počátkem ledna
a který pořádají nekatolické církve.
„Pravým“ křesťanem není náš „soukmenovec“…
Řekněme to bez příkras a možná i s rizikem, že budeme špatně pochopeni: Pravým
křesťanem není náš „stranický kolega“ z téže konfese, ale ten, kdo se díky tomu, že je
křesťanem, stal vskutku lidským. (Benedikt XVI.)
Smíření křesťanů přesahuje lidské síly a dary
Druhý Vatikánský koncil rozhodně doporučil modlitbu za jednotu křesťanů, jako duši
celého ekumenického hnutí. Protože smíření křesťanů „přesahuje lidské síly a dary“,
modlitba dává výraz a naději, která nezklame a důvěru v Pána, který činí novou
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každou věc. Avšak modlitbu musí doprovázet očištění mysli, citů a paměti. Tak se
stane výrazem onoho „vnitřního obrácení“, bez něhož není pravý ekumenismus
možný. Koneckonců, jednota je dar Boha, dar, o který je nutno naléhavě a neúnavně
prosit v pokoře a pravdě. (Jan Pavel II.)
Oči upřené na Ježíše
Hledání jednoty mezi křesťany se projevuje především tím, že toužíme po zachování
této jednoty a že se za ni modlíme. Toto naše hledání má oči upřené na Ježíše, který
položil život za to, aby zde bylo „jediné stádo a jediný pastýř“ (Jan 10,16), a který se
modlil za to, aby „všichni byli jedno“ (Jan 17,21). Křesťané mohou s radostí
a vděčností potvrdit: „Mnohem silnější je to, co nás spojuje, než to, co nás
rozděluje.“ A protože jednota je darem, je vhodné, aby se křesťané modlili za jeho
udělení společně. (Walter kardinál Kasper)
Čím více se přimkneme k Ježíši, tím více si budeme blízko navzájem
Povinnost odstranit pohoršení z rozdělení
křesťanů se stává každým dnem naléhavější.
Jednotu je možné posílit dialogem, společnou
modlitbou i svědectvím. Neznamená to ovšem
přehlížet rozpory a problémy. Bylo by to jako
přikrýt ránu, aniž bychom ji vyléčili. Bylo by v
tom riziko, že přerušíme pouť ještě dříve, než
dojdeme k jejímu cíli, tj. k plnému společenství.
Naopak: jde o to, abychom pracovali s pohledem
upřeným ke skutečnému usmíření pod vedením
Ducha svatého, s důvěrou v účinnost modlitby,
kterou Ježíš vyslovil v den před svým
umučením: „Otče, aby všichni byli jedno, jako
my jsme jedno“ (srv. Jan 17,22). Čím více se
přimkneme k Ježíši, tím více budeme schopni
být blízko jeden druhému. (Jan Pavel II.)
Zpracovala Jarmila Váňová

Jsou křesťané nějaká extratřída?
Vy (křesťané) jste rod vyvolený, lid patřící
Bohu, abyste rozhlašovali, jak veliké věci
vykonal ten, který vás povolal ze tmy ke svému
podivuhodnému světlu. (srov. Bible 1 Petr 2,9)
Není to pyšné?
„Vy křesťané jste rod vyvolený, lid patřící
Bohu...“ Není to pyšné? Nevyvyšují se křesťané
nad jiné lidi? Neměli bychom být spíš jako
ostatní lidé - k nerozeznání od nich? Nebo jsme opravdu nějaká extratřída?
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Měsíc sám nezáří, ale odráží sluneční světlo
Zkusme se podívat večer na měsíc. Ten sám nezáří, ale věrně odráží sluneční světlo,
které na něj dopadá. Kdyby tuhle fyzikální záležitost znali apoštolové a pisatelé Bible,
jistě by jí bývali ve svých výkladech použili.
Je to čest, úkol a závazek - odrážet Boží světlo
Křesťané jsou ti, kteří - díky své víře, obsažené v životech - nedokonale (jako ten
měsíc) ale přece jen (někdy dokonce jako měsíc v úplňku) odrážejí Boží záři.
Je to čest, úkol, závazek. A je to služba druhým lidem, byť není vždy hned pochopena
natož oceněna. Je to nezastupitelná role v lidském společenství.
Ježíš říká:
„Já jsem světlo světa.
Kdo mě následuje, nebude chodit v temnotě,
ale bude mít světlo života.“
(srov. Jan 8,12-13)
Jinde Ježíš říká:
"Vy jste světlo světa.
Ať vaše světlo svítí lidem."
(srov. Mt 5,14-16)

Církev bez poskvrny!
Letiště Fiumicino, před odbavovacím pultem společnosti Alitalia. Fronta je
nekonečná. Vracím se do Paříže z kolokvia, kterého jsem se účastnila v Římě.
Zařadím se a zjistím, že jsme se octla uprostřed skupiny cestujících z France Telecom.
Zavedu řeč.
„Krásný výlet, že?“
„Úžasný!“ přitaká milovnice Itálie,
která přijela se svým manželem na
několik dní.
Zapovídáme se s onou milovnicí Itálie,
která mi vypráví, co se svým manželem
viděli, která místa navštívili, kde všude
byli.
„Řím jsme prochodili skrz naskrz! Byli
jsme všude!“
„Opravdu? Jste si jistá? A co ve zpovědnici?“
„Tak to ne…“ Její manžel mi vysvětluje, že ho Církev zranila a že už s ní nechce mít
nic společného.
Řeknu mu, že ho jménem Církve prosím o odpuštění.
„Ale to nejde.“ „Ale ano, prosím Vás o to, aby Vám to už nebránilo jít ke zpovědi, je
to velmi důležité.“
Jeho žena si ke mně přisedne a vysvětluje, že ona na mši nechodí téměř nikdy, ale že
křesťanské hodnoty jsou pro ni důležité. Je jí líto, že její děti odmítly jít k prvnímu
přijímání.
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„Ale jak by mohly mít chuť chodit na mši, když Vás nikdy neviděly na ni jít?“
Zableskne se jí v očích a je vidět, že si něco uvědomila. Je zarmoucena tím, že se jí
nepodařilo vychovat svoje děti ve víře. Říká mi, jak přispívá na charitu, jak se snaží
žít skromně a že to nejdůležitější v životě je láska…
Na mysli mi vytane Ježíšův rozhovor se zákoníkem (Mk 12,28-34) a najednou „vím“
co odpovědět: „Nejste daleko od Božího království.“
Je dojatá. „Sestřičko, nikdy na Vás nezapomenu.“
Církev mi ublížila
„Ublížil mi kněz.“ „Když mi farář řekl, že smrt mojí sestry byla Boží vůle, přestal
jsem chodit do kostela.“ „Při zpovědi mě kněz šokoval svými otázkami.“
„Ta řeholnice byla tak jízlivá a zlá, že mi to církev navždycky zošklivilo.“
„Na internátě jsme museli chodit na mši každý den v šest třicet, mám nachozeno
až do konce života!“
Kdo z nás neslyšel něco podobného? Možná bychom sami mohli prodloužit seznam
špatných zkušeností, které máme s Církví. Jednou se novinář ptal Matky Terezy:
„Co je hlavním problémem katolické církve?“ Odpověděla: „Já.“ Všichni jsme údy
jednoho těla, všichni máme podíl na životě církve. Všichni jsme lidé, a kde je člověk,
tam to „smrdí člověčinou“.
Také jsem byla šokována chováním některých členů církve. Jednou mi někdo vytkl
mé chyby způsobem, který mě velice zranil. Říkala jsem si: „Vyprávěli mi příběh
o marnotratném synu, a jestli se mě to netýká, tak s tím vším nechci mít nic
společného.“ Teprve po nějaké době jsem si dokázala říct, že nakonec je strašně
jednoduché kritizovat ostatní, ale že větší výzvou je žít sama to, co po nich vyžaduji.
Církev jsem i já
„Chceš dát svůj život Bohu, dobře, ale církvi? Opravdu věříš celé té instituci?“
To byla otázka, kterou mi položila moje kolegyně z Rádia 21 (belgické frankofonní
hudební vysílání – pozn. překl.), když jsem opouštěla práci, abych dala svůj život
Kristu a následovala Ho. Jenže já jsem se s Kristem
setkala právě tady, v této hříšné a velmi lidské církvi.
Je to tady, v srdci církve, kde se rozlévá nejvíc
nebeských milostí, darů a zázraků. Pochopila jsem, že
se s Ním nedokážu setkat a přijmout Ho jinde než
ve svátostech církve: ve svatém přijímání, ve zpovědi,
při pomazání nemocných, křtu a biřmování, pro některé ve svátosti manželství, pro
jiné ve svátosti kněžství, v posledním pomazání, které nás doprovází na věčnost.
Opravdu církev potřebuji. Bez ní bych Krista nemohla přijímat stejným způsobem.
Církev má pro mě najednou jinou tvář. Když se řekne církev, nevidím už jenom toho
nebo onoho člověka, kterého si vážím více nebo méně. Vidím ji takovou, jaká je
v Božích očích: „je celá krásná, poskvrny na ní není“ (Pís 4,7 – pozn. překl.).
Živí nás svým Slovem a svátostmi jako naše matka. Vede nás k tomu, abychom žili
s lidmi, které jsme si nevybrali, a učili se tak milovat ne podle těla, ale podle ducha.
„V srdci církve, své Matky, budu láskou.“ Chtěla bych, aby tato slova sv. Terezičky
byla také mým vyznáním. A vy?
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Od nynějška jsem vyvolil a zasvětil tento dům, aby v něm bylo navždy mé Jméno;
budou tam navždy mé oči a mé srdce. (2 Kron 7,16)
Převzato z knihy sestry Marie od Navštívení, Krásný žebrák

Můj vztah k církvi
Miluji církev, protože jsem se narodil v křesťanské rodině, byl jsem křesťansky
vychován a protože církev řídí Duch svatý.
Pán Ježíš řekl svým učedníkům: „Já jsem s vámi po všechny dny, až do skonání
světa.“ Církev prošla dvěma tisíciletími, tvořili a tvoří ji chybující lidé, kteří jí ne
vždy dělali čest. Přesto věřím v jednu svatou, všeobecnou, apoštolskou církev. Církev
je svatá, protože má svatého Zakladatele, za ta dvě tisíciletí vychovala velké množství
světců, některé z nich církev za svaté prohlásila a vybízí nás, abychom žili podle jejich
příkladu.
Církev prožila a prožívá mnohá pronásledování, byla poškozována nepřáteli
i vlastními dětmi, které se neřídily Kristovým přikázáním lásky. Církvi se často
předhazuje, jak v těchto stinných letech ublížila (reformace, protireformace, sekty,
hříšný život jejich křesťanů i představitelů). Církev - jejím jménem Svatý otec - se
mnohokrát omluvil a prosil jménem těch, kteří se provinili za odpuštění.
Už méně se mluví o těch, kteří bojovali proti církvi, vraždili kněze, biskupy i ostatní
věřící (svátky mučedníků a jejich životopisy nám podávají jasné svědectví). Omluvy
a aktivita v úsilí po jednotě vychází zejména ze strany nás katolíků.
Domnívám se, že bychom měli čekat více aktivity ze strany odloučených bratří a těch,
kteří ublížili církvi. Úsměvné bylo jedno ekumenické setkání za mého působení v
pohraničí, kde se jeden můj starší spolubratr, velmi hodný kněz, ale dle mého názoru
trochu naivní, omlouval evangelíkům za to, že jim katolická církev ublížila. Tehdy ho
napomenul otec František Vaňák, pozdější arcibiskup olomoucký a vysvětlil mu, že
není kompetentní k takovým omluvám, což náleží pouze Svatému otci. Tehdy mu řekl
tuto větu: „Jestliže jste vy ublížil našim odloučeným bratřím, tak se jim omluvte za
sebe.“
Co se týká těch, kteří se cítí, že jim bylo ublíženo chováním kněží, nebo jiných
služebníků v církvi, viz článek „Církev bez poskvrny“, tak moje zkušenost za ta léta
(od studentských let až po dnešek) je, že se jedná o lidi, kteří uváděním špatného
jednání ze strany církve zakrývají spíše svoji lenost a pohodlnost, čímž uklidňují své
svědomí. Jedná se zpravidla o odpadlé či vlažné křesťany nebo lidi, kteří byli
„převychováni“ minulým režimem, kdy nám bylo podsouváno všechno možné
i nemožné zlo a ubližování ze strany církve, jen aby „nová generace byla ateistická“.
U mnohých naivně smýšlejících se to podařilo. Lenost a pohodlný život bez Boha
omlouvají i dnes chybami církve. Nejkurióznější vyjádření, které jsem slyšel, bylo:
„Nemohu věřit v Boha a chodit do kostela, když jezuiti upálili Jana Husa na Bílé
hoře.“ A takových „moudrých“ je mezi námi hodně i dnes. Kdo můžeš pochopit,
pochop.
P. Jan Můčka
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Křesťanství a okultní praktiky - Otázky a odpovědi

Alternativní medicína
Jsem lékař s desetiletou praxí
a poznáním, že současná medicína není
skutečně v plné míře schopna některým
pacientům pomoci. Dnes se do popředí
dostává celostní medicína. Když se
však začnu ptát na postoj katolické
církve k alternativním formám léčby,
narážím na zamítavý postoj. Čínskou
medicínu vnímám v podobě, v jaké se
v našich podmínkách prezentuje, jako
nevhodnou a vytrženou z kontextu,
přestože věřím, že v dané kultuře má
své místo. Jakou cestou by se měl vydat věřící lékař ve snaze pomoci pacientům tam,
kde klasická medicína selhává a neustálé „vypráškovávání“ těla nikam nevede,
ba naopak škodí? Dnes máme na všechno nějakou pilulku, kterou si zobneme,
a věříme, že nám bude hej. Jsem neurolog a nejvíce se setkávám s bolestmi
pohybového aparátu, kde se lidé neustále dožadují farmak a kupodivu se jim
neulevuje. Akupunktura by zde měla své místo, o psychosomatice ani nemluvě.
Je v rozporu s křesťanstvím skutečně i fytoterapie?
Vaše otázka v sobě skrývá otázek více a je v nich třeba rozlišovat. Dotýkáte se
v nich problematiky lékařského přístupu k pacientovi a správně vnímáte, že v něm
mnohdy nemusí být leccos v pořádku. V dobách minulých existovali ve světě mnohdy
ještě takzvaní rodinní lékaři. Ti, jak píšete, posuzovali pacienta „celostně“, docházeli
do rodinných domů, znali pacienta i v jeho sociálním prostředí a rodinných vazbách,
a tak si mohli vytvořit o člověku celkový obraz. Tato praktikovaná „celostní
medicína“ je jistě v pořádku.
Chápeme-li psychosomatiku jako problém určitého druhu chorob, při které jsou
tělesné obtíže, změny a poruchy funkce podmíněny duševním stavem, pak je dnes
všeobecně uznávána. Znát pacienta celkově v této souvislosti znamená, že nebudu
například léčit prášky jen jeho žaludeční vředy, ale budu si všímat také jeho míry
stresu a jeho diskomfortu v rodinných nebo pracovních vztazích, které tuto jeho
nemoc ve velké míře způsobily.
Také fytoterapie neboli bylinkářství je a vždycky byla v souladu s křesťanskou
vírou, pokud je praktikována rozumně a bez přehánění, protože i bylinami se dá
předávkovat. Naše babičky často neznaly nic jiného. Dodnes se některé léky vyrábějí
z bylin (např. z náprstníku neboli digitalisu léky na srdce) a na určité choroby stále
pijeme bylinkové čaje.
Tyto přístupy k pacientovi jsou v pořádku. Problém je jinde. Takzvaná přírodní
léčba je v současnosti velmi populární a je předmětem velkého byznysu stejně jako
klasické preparáty nebo homeopatické přípravky. Mnozí dnešní léčitelé však nejsou
bylinkáři, nýbrž šarlatáni, kteří nejenže doporučí bylinky, ale diagnostikují postižení
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pacienta pomocí kyvadélka, pružiny či jasnovideckých schopností a následně vkládají
do bylin tzv. kladné energie a vlastně je tím očarovávají. To jsou ovšem metody
okultní, kdy může být temnými silami spoután i ten, kdo od takového šarlatána
přijímá byliny.
Alternativními metodami léčby nazýváme všechny metody nevědecké medicíny,
jejichž společným rysem je, že nejsou testovány na účinnost a bezpečnost způsobem,
jaký je obvyklý ve vědecké medicíně, nebo v tomto testování selhaly. Mnohdy jsou
postaveny na alternativních filosofických názorech nebo na nepochopení
či dezinterpretaci poznatků moderní vědy.
Žijeme v době, která je silně ovlivněna mentalitou hnutí New Age. Toto hnutí sice
často používá křesťanské pojmy, ale v důsledku se staví nad jakékoli existující
náboženství, hlásá panteismus, jakousi kosmickou energii, která propojuje celý
viditelný i neviditelný svět v jeden celek a kterou často nazývá bohem či božskou
energií. Metody alternativní medicíny včetně akupunktury vycházejí z tohoto vidění
světa a jejich účinnost je odvozována od práce s těmito tzv. energiemi, za kterými se
ovšem skrývají temné síly, které skrze tyto metody působí. Proto jsou tyto metody
často účinné i tam, kde nepomůže klasická vědecká medicína.
Jejich účinnost je však draze zaplacena. Často dojde pouze k odstranění symptomů
nemoci, nikoliv k vyléčení, a hlavně se lidé skrze tyto metody otevřou světu démonů,
kteří si časem vyberou svou daň. Účel tu nesvědčí prostředky a křesťan - a tím spíše
lékař by měl dobře rozlišovat, z jakého zdroje léčivá síla pochází. Klasická medicína
sice nemůže vyléčit vše, ale ta alternativní nám může zničit duchovní život, a tím
i život jako celek. Je naší povinností dbát o zdraví své i druhých, v případě nemoci
vyhledat lékaře a za zdraví se také modlit. Je třeba ale také s pokorou přijmout, že
život a zdraví je dar Boží a nikde není psáno, že máme na zdraví právo.
Současní stoupenci celostní (holistické) medicíny často zazlívají lékařům medicíny
vědecké neosobní přístup k pacientovi, nedostatek zájmu o jeho celkové prožívání
a nedostatek času. To vše může být pravda, protože mnozí lékaři jsou přetíženi
návalem práce a nadměrným množstvím administrativy. Není to ale důvod k tomu,
aby věřící člověk vyhledával jimi doporučované duchovně škodlivé alternativní
metody léčení. Spíše se má poohlédnout po lékaři, který vedle své odbornosti bude
i lidsky vnímavý a zodpovědný. Stejně tak strach z vedlejších účinků léků nás nemůže
vehnat do rukou šarlatánů, jejichž metody léčení mají nejen fatální dopad na náš
duchovní život, ale často způsobují i vážné zdravotní problémy, to když dokonce
doporučují vynechání klasické léčby.
Jednoduché ztotožňování alternativní léčby s návratem k přírodě na rozdíl od
vědecké medicíny spojované pouze s braním léků je zavádějící a zkreslující. Stejně
jako je možné si vypěstovat závislost na lécích, tak se dnes mnozí stávají závislými
na zdravé výživě a na různých metodách alternativní léčby. Pro křesťana je to
nejdůležitější mít na prvním místě Boha, poslouchat ho a neotevírat se alternativním
metodám, které pod rouškou zkušeností čínské, thajské či indické medicíny užívají
ezoterické metody léčení.
Podle P. Vojtěch Kodeta - Křesťanství a okultní praktiky,
připravil Mgr. Václav Ulrich
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Z kroniky farnosti Újezd u Valašských Klobouk
2003 – 2011
Úvodem:

Správa a organizace farnosti
Dříve, než se začneme zabývat jednotlivými událostmi roku 2004 a let následujících,
připomeňme si také, že:
Správcem naší farnosti je už od 1. července 1990 P. Jan Můčka, který pochází
ze slovácké Strážnice (*9.7.1950), a který je zároveň od 1. září 1990 děkanem
valašskoklobuckého děkanátu. Otec Jan je také členem kněžské rady a jako obhájce
svazku pracuje u interdiecézního soudu v Olomouci. V duchovní službě mu
vypomáhají kaplani, kteří se po roce nebo dvou střídají; současným kaplanem je
P. Jan Koblížek. Od 1. července 2001 je z Újezda spravována
také farnost Horní Lhota, která nemá svého vlastního kněze.
Práci kostelnice a farní hospodyně v Újezdě zastává od roku
1990 paní Františka Machů, rodačka z Vysokého Pole.
Kostelnickou funkci v Drnovicích vykonává pan Jan Běloň,
který se se svou manželkou stará také o kapli na Ploštině a ve
Slopném pan František Hlavička.
Dalšími blízkými spolupracovníky pana faráře jsou:
- Akolyté neboli mladí muži podávající sv. přijímání:
z Újezda to jsou Pavel Heinz a Jarek Šůstek, z Loučky Petr
Pavelka, Vysokého Pole Josef Machů a Drnovic Mirek Lukáš, Vojta Tichý a Staňa
Trčka – bohoslovec; během roku bývá rozdáno okolo 40 000 svatých přijímání.
- Ministranti: Jsou to chlapci v počtu asi 40 (v naší farnosti neministrují žádná
děvčata), převážně školního věku, mezi nimi se objevuje i několik středoškoláků.
- Katechetky, kterým je svěřena největší část výuky jak v újezdské, tak i v ostatních
školách farnosti: paní Marie Ambrůzová, Zdeňka Rašková a Dagmar Heinzová:
hodiny náboženství navštěvuje okolo 300 žáků.
- Újezdský varhaník pan František Čech, který přijíždí hlavně o víkendech, ve svátky
a nepravidelně i na pohřby (zdejší rodák, žijící v Napajedlích), varhaník ve Slopném
pan Jiří Drga, učitel hudby, a během týdne se v této službě střídají také žáci lidové
školy umění, věnující se hře na klavír.
- Smíšený pěvecký sbor vystupuje zejména o Velikonocích a Vánocích, při pohřbech
zpívá malý ženský sbor a při nedělních a svátečních bohoslužbách schola újezdská,
slopenská a drnovská.
- Do úklidu kostelů se zapojilo cca 270 žen, které jsou rozděleny do skupin v Újezdě
po osmi, přičemž se vytvořilo 20 skupin, ve Slopném po čtyřech 16 skupin a
v Drnovicích po čtyřech ženách skupin 11; běžný úklid se provádí pravidelně
jedenkrát týdně, důkladnější před Velikonocemi a pak před sv. přijímáním, který
mají na starost rodiče prvokomunikantů.
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- Květiny do kostelů a jejich výzdobu obstarávají: v Újezdě paní Božena Zvončáková
a Marie Krajčová, ve Slopném paní Jarka Váňová a v Drnovicích paní Františka
Marcaníková.
- Ve farnosti pracuje také farní pastorační a ekonomická rada, poslední volby do ní se
uskutečnily loňského roku, 14. září 2003. Kandidáty si věřící navrhli v předchozích
dnech sami. Voleb se zúčastnilo celkem 734 farníků.

Náboženský život ve farnosti:
Mše svaté: Jádrem veškerého duchovního dění ve farnosti jsou mše svaté, které se
konají ve farním a filiálních kostelích následovně:
V Újezdě jsou slouženy denně, od pondělka do pátku – odpoledne (v létě v 17:30,
v zimním období v 15:30 a v pátek vždy v 15:30), v sobotu ráno v 6:30 a v neděli
v 7:00 a v 9:45 dopoledne). Ve všední dny přichází na bohoslužby okolo 50 věřících –
někdy i méně, v neděli přibližně 700
V Drnovicích se slaví mše svaté v úterý a ve čtvrtek (v létě v 19:00 a v zimě v 17:00).
Účast na nedělních bohoslužbách se pohybuje okolo 70 – 200 věřících.
Ve Slopném bývá kostel navštěvován ve středu a v pátek, kdy se zde pravidelně
konávají mše svaté (v 17:30 v zimě nebo v 19:15 v létě) a v 8:15 v neděli. Nedělních
bohoslužeb se účastní cca 280 – 300 věřících.
Na sobotních mších svatých v kapli Domova důchodců v Loučce, které mají nedělní
platnost, bývá přítomno 35 – 40 osob.
18. dubna 2004 se zjišťovala účast na nedělních bohoslužbách ve všech farnostech
diecéze. Z výsledků vyplynulo, že do kostela chodí více žen než mužů (což je
všeobecně známé a patrné hned při prvním pohledu do lavic) – v naší farnosti přišlo
téhož dne 488 mužů (jejich věkový průměr byl 35 let) a 701 žen (s věkovým
průměrem 44,4 roků). Celkem 1 189 věřících (včetně dětí). Z toho tedy vyplývá, že i
když se ke katolické církvi v naší farnosti hlásí 3 008 občanů, nedělních bohoslužeb se
zúčastňuje prakticky třetina z nich. Jen menší část farníků se života ve farnosti
zúčastňuje skutečně aktivně, zbytek si většinou splní svou nedělní povinnost účasti na
mši svaté, a tím veškerá jejich další činnost končí.
Pobožnosti: Vedle bohoslužeb probíhají u nás i pobožnosti,
a to zejména v době postní, kdy se ve všech kostelích
konávají dvakrát týdně pobožnosti křížové cesty a v květnu
májové pobožnosti k Panně Marii. Dušičkové pobožnosti
probíhají každoročně na hřbitově v Újezdě i v Drnovicích.
Tradicí se už stalo i vánoční putování k Panně Marii Vysocké
a na Květnou neděli pobožnost křížové cesty přírodou, která
bývá zakončena také ve vysocké kapli.
Farní poutě: Vedle domácích poutí, které jsou spojeny
s výročím svěcení kostelů anebo svátkem jejich patronů,
vyrážíme pravidelně každý rok společným autobusem na
Velehrad na děkanátní pouť, na Sv. Hostýn na pouť dušičkovou a včelařskou, do
Nedašova na pouť k Božímu milosrdenství a každý měsíc do Brumova na Fatimskou
pobožnost. Příležitostně navštěvujeme i další poutní místa.
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Biskupská konference nařídila ve všech farnostech inventarizaci majetku. U nás byla
provedena v roce 2003. Jak tedy vypadá naše farnost z tohoto pohledu?
Součástí
inventárního
soupisu
je
především farní kostel sv. Mikuláše, kostel
sv. Anežky České v Drnovicích a kostel
sv. Rocha ve Slopném.
(Památkáři chráněná kaple P. Marie
ve Vysokém Poli i malá „vodní kaple“ je
od roku 2002 oficiálně majetkem obce
Vysoké Pole; majiteli památkově chráněné
kaple Panny Marie Bolestné na Ploštině
jsou Jan a Jiřina Běloňovi, Drnovice 63;
kaple v Domově důchodců v Loučce je součástí domova, tedy státní zařízení). Farním
majetkem je samozřejmě také farní budova s příslušným hospodářským stavením
a kříže stojící poblíž kostelů. Ostatní samostatně stojící kříže, stejně jako památkově
chráněná socha sv. Jana Nepomuckého před kostelem, majetkem farnosti nejsou.
Pokračování příště

MYŠLENKY NA MĚSÍC LEDEN
BENEDIKT XVI.
BENEDIKTOVO EVANGELIUM
PAULÍNKY 2014
1.
2.
3.

4.

5.
6.

7.

Boží vůle nám dává křídla, abychom mohli vzlétnout do výšin, a tak se mohli
společně s Marií odvážit otevřít Bohu bránu vlastního života i my.
Když slavíme eucharistii, nacházíme se v Betlémě, v „domě chleba“. Kristus se nám
daruje a tím nám daruje i svůj pokoj.
Poselství Vánoc nám pomáhá rozpoznat temnotu uzavřeného světa. Toto poselství
nám zároveň říká, že Bůh se nenechává zavřít venku. Nachází prostor a vchází třeba
i do chléva.
Kristus nerekonstruuje jen tak nějaký dům. On přišel, aby stvoření, vesmíru znovu
navrátil jeho krásu a důstojnost. Právě toto začíná o Vánocích. Vánoce jsou svátkem
obnovy stvoření.
Tam, kde se činí Boží vůle, tam se již nachází nebe.
Ať už jsme pastýři nebo mudrci, světlo a andělovo poselství nás volají, abychom se
vydali na cestu a opustili uzavřenost vlastních tužeb a zájmů, vyšli vstříc Pánu
a klaněli se mu.
Bůh od nás není daleko, nezůstává neznámý, neskrývá se v hádance jako potenciální
nebezpečí. Bůh je nám nablízku, je nám tak blízko, že se stává dítětem a my můžeme
tomuto Bohu tykat.
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8.

9.

10.

11.
12.
13.
14.
15.

16.

17.

18.
19.
20.

21.
22.
23.

24.
25.
26.

Ježíš nepovolal své učedníky proto, že již byli svatí, úplní, dokonalí, ale proto, aby se
svatými stali, aby se nechali přetvořit a takto oni sami proměnili celé dějiny. To platí
i pro nás, stejně tak jako pro všechny křesťany.
Radost je potřeba někomu sdělit. O radost se můžeme dělit velmi prostě: úsměvem,
dobrým skutkem, drobnou pomocí, odpuštěním. Nesme tuto radost a darovaná radost
se k nám navrátí zpět.
V okamžiku hlubokého utrpení, nejzazšího osamocení, spojeného s umíráním a smrtí,
nás žádné pojištění ochránit nemůže. V takových chvílích platí jediné pojištění – to,
jež přichází od Pána, jenž i nám říká: „Neboj se, já jsem stále s tebou.“
Maria nás zve, abychom i my pronesli své „ano“, jež se zdá leckdy příliš těžké. Jsme
pokoušeni dávat přednost vlastní vůli.
Bůh hledá lidi, aby nesli jeho pokoj a dělili se o něj. Prosme ho, aby naše srdce
nenašel uzavřené.
Čím více prožíváme v kontaktu s Ježíšem skutečnost našeho křtu, tím více se
nad námi otevírá nebe.
Člověk nemůže mít Boha za Otce, nemá-li zároveň církev za matku.
Pokud se jako Boží děti stáváme také bratry a sestrami, můžeme našeho nebeského
Otce oslovit „Otče náš“. Tato modlitba vždy předpokládá „my“, jímž se označuje Boží
rodina.
Pán nás bere za ruku, pozvedá nás a uzdravuje. Činí tak po celá staletí. Bere nás
za ruku ve svátostech, uzdravuje nás z horečky našich vášní a hříchů absolucí ve
svátosti smíření.
Tam, kde Bůh není, tam se nedostává úcty ani člověku. Pouze pokud Boží krása září
na tváři člověka, člověk coby Boží obraz je chráněn ve své důstojnosti, kterou pak
nikdo nemůže poškodit.
Jedině přichází-li nejprve slovo Boží a člověk se smíří s Bohem, i hmotné věci mohou
začít fungovat dobře.
S Kristem se nemožné stává možným. S jeho pomocí, a jedině s jeho pomocí se
můžeme stát dokonalými, jako je dokonalý nebeský Otec.
Církev je jako Kristus a společně s Kristem povolána a poslána založit království
života
a vyhánět vládu smrti, aby ve světě triumfoval Boží život.
Syn Boží se stal pokrmem pro svůj lid. Potřebujeme tento chléb, abychom zvládali
překážky a únavu spojenou s putováním k zaslíbené zemi.
Účast na nedělním slavení eucharistie je radost, jež nám dodává sílu k cestě, kterou
máme každý týden před sebou.
Vyznáváme toho Boha, který se násilí postavil svým vlastním utrpením, který zlu
a jeho moci staví hranice svým milosrdenství, jímž je překonává. K tomuto Bohu
obracíme svou prosbu, aby byl uprostřed nás.
Betlémskou hvězdu viděli všichni, ne všichni však pochopili její smysl. Stejně tak se
náš Pán a Spasitel narodil pro všechny, ale ne všichni jej přijali.
Každý dostal svůj osobní úkol a pro každého je připraven určitý způsob následování.
Abyste mohli objevit životní projekt, který vás může přivést k plnému štěstí, začněte
naslouchat Bohu, jenž má svůj záměr plný lásky pro každého z vás.
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27. Jedině Boží odpuštění a jeho láska, přijatá otevřeným a upřímným srdcem, dávají sílu
vzepřít se zlu.
28. Pouze ten, kdo miluje, nalézá život.
29. Veškeré poznání celého světa nám neprospěje, nenaučíme-li se žít, nepochopíme-li, na
čem v životě doopravdy záleží.
30. Bůh miluje každého z nás a neztrácí odvahu ani tváří v tvář našemu odmítnutí.
31. Bůh nás stvořil, abychom byli s ním, a to navždy. Tato perspektiva vám pomůže,
abyste dokázali nalézat smysl vašich rozhodnutí a dávat svému životu opravdovou
kvalitu.

Pořad bohoslužeb v lednu farnost Újezd
1. ledna: Středa
Slavnost
BOHORODIČKY
PANNY MARIE

7.00
8.15
9.40
11.00

Új.:
Sl.:
Új.:
Dr.:

2. ledna: Čtvrtek

17.00 Dr.:

Sv. Bazila Velikého
a Řehoře Naziánského,
biskupů

15.40 Új.:
3. ledna: Pátek
Nejsvětějšího Jména
17.30 Sl.:
Ježíš
4. ledna: Sobota
15.30 Lo.:
Ferie
18.00 Új.:
7.00 Új.:
5. ledna: Neděle
2. neděle
po Narození Páně

8.15 Sl.:
9.40 Új.:

Za farníky
Na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní
s prosbou o Boží požehnání, dar zdraví a
ochranu Panny Marie pro živé rodiny
Za + rodiče Jana a Marii Pavelkovy, dceru Marii,
jejího manžela Josefa, zetě Františka, jejich
rodiče, celou zemřelou rodinu a Boží požehnání
pro živé rodiny
Na poděkování za 60 let společného života a
ochranu Panny Marie svatohostýnské

AL
SJ
RZ
KM

OS

Za + Josefa Pomykala k nedožitým 85.
narozeninám
VEČER CHVAL
Za + Vladimíra Čecha k nedožitým 80.
narozeninám
Za farníky
Za + Stanislava Mikulku, rodiče Urubkovy, tři
syny, Boží požehnání a dar zdraví pro živou
rodinu

11.00 Dr.:
6.30 Új.:
15.40 Új.: Za + Františka Černobilu, duše v očistci a dar
6. ledna: Pondělí
zdraví pro celou rodinu
17.00 Dr.: Za + rodinu Vlčkovu, Pavelkovu, duše v očistci,
Slavnost
ochranu Panny Marie a Boží pomoc pro živé
ZJEVENÍ PÁNĚ
rodiny
(Svatých Tří Králů)
18.30 Sl.:
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ŠF
SV
AM
KM

KA
SV
AM
OS

7. ledna : Úterý
Sv. Rajmunda
z Peňafortu, kněze

17.00 Dr.:

Za + rodinu Hübnerovu, Andrysovu, + Milana
Vyorala, dar zdraví a Boží ochranu pro živou
rodinu

15.40 Új.:

Za + Josefa Baloucha, rodiče z obou stran, jejich
děti, vnuky a ochranu Panny Marie pro živou
rodinu

8. ledna : Středa
Ferie
9. ledna : Čtvrtek
Ferie

RZ

17.30 Sl.:
17.00 Dr.:
15.40 Új.:

10. ledna : Pátek
Ferie

Za + rodiče Okaté, + rodiče Ovesné, Jana
Václavíka, + Josefa Holíka, + dceru, zetě, +
rodiče Pastyříkovy, dceru, Boží požehnání a
ochranu Panny Marie pro živé rodiny

ČR

17.30 Sl.:
11. ledna : Sobota
Ferie

15.30 Lo.:
7.00 Új.:

12. ledna : Neděle
Svátek Křtu Páně
Konec doby vánoční

8.15 Sl.:
9.40 Új.:
11.00 Dr.:

Za + Františka Janíka, dva syny, manželku, duše
v očistci, nemocnou osobu a ochranu Boží pro
živou rodinu
Za + manžela, rodiče Hlavicovy, Fojtů, Milana
Kirchnera, jeho rodinu a duše v očistci
Za farníky (sv. křest)
Za + rodiče Běloňovy, děti, + rodinu Ovesnou, +
rodinu Běloňovu a duše v očistci

13. ledna : Pondělí
Sv. Hilaria, biskupa
a učitele církve

15.40 Új.:

14. ledna : Úterý
Ferie

17.00 Dr.:

15. ledna : Středa
Ferie

15.40 Új.:
17.30 Sl.:

Za zemřelou Jarmilu Stružkovou
Za + Bohuslava Kozubíka, rodiče, snachu,
bratry, duše v očistci a požehnání pro živé rodiny

16. ledna : Čtvrtek
Ferie

17.00 Dr.:

Na dobrý úmysl

15.40 Új.:

Za + Jana Machů, manželku, syna, zetě, rodiče
z obou stran, dar zdraví a Boží požehnání pro
živou rodinu
Za + syny Aloise a Vladimíra Kozubíkovy,
jejich rodiče a Boží požehnání pro živou rodinu

17. ledna : Pátek
Sv. Antonína
Velikého, opata
18. ledna : Sobota
Panny Marie,
Matky Jednoty
křesťanů

17.30 Sl.:

15.30 Lo.:

Za + Františka a Annu Pavelkovy, dar zdraví a
Boží pomoc a ochranu Panny Marie pro živou
rodinu

Za + rodiče Repákovy, tři syny, stařečky z obou
stran a ochranu Panny Marie pro živou rodinu
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AL
SJ
RZ
KM

ŠF

AL

KA

7.00 Új.:
19. ledna : Neděle
2. neděle
v mezidobí

8.15 Sl.:
9.40 Új.:
11.00 Dr.:

Za + Oldřicha Drgu, nemocnou manželku, dar
zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu
Za + Jaroslava Hořáka (výroční mše svatá)
355
Za farníky

ŠF
SV
AM
HP

20. ledna : Pondělí
Sv. Fabiána a
Šebestiána, mučedníků

15.40 Új.:

ČR

21. ledna : Úterý
Sv. Anežky Římské,
panny a mučednice

17.00 Dr.:

22. ledna : Středa

15.40 Új.:

Sv. Vincence, jáhna
a mučedníka

Za + Zdeňka Šafaříka, rodiče z obou stran, dar
zdraví, Boží požehnání a ochranu Panny Marie
pro živou rodinu

OS

17.30 Sl.:
23. ledna : Čtvrtek
Ferie

17.00 Dr.:
15.40 Új.:

Sv. Františka Saleského,
biskupa a učitele církve 17.30 Sl.:

Za + Josefa a Vlastu Mikulkovy, dceru Lenku,
rodiče Mikulkovy, dceru Marii, Boží požehnání
pro celou rodinu
Za + Miloslava a Marii Váňovy, dceru, rodiče
z obou stran, duše v očistci a dar zdraví pro
živou rodinu

25. ledna : Sobota
Svátek Obrácení
sv. Pavla, apoštola

Za farníky

24. ledna : Pátek

15.30 Lo.:
7.00 Új.:

26. ledna : Neděle
3. neděle
v mezidobí
Sv. Timoteje a Tita,
biskupů

8.15 Sl.:
9.40 Új.:

Za + rodiče Vaňkovy, dceru, syny, + Františka
Kořenka, duše v očistci a Boží požehnání pro
živé rodiny
Za + rodiče Otílii a Františka Roubalíkovy,
Ladislava Řeháka, s prosbou o Boží požehnání a
dary Ducha svatého pro živé rodiny
Za Františka Kráčalíka, rodiče Kráčalíkovy, duše
v očistci a ochranu Boží pro živou rodinu

AM

KA
SV
AM
AF

11.00 Dr.:
27. ledna : Pondělí
15.40 Új.:
Sv. Anděly Mericiové
28. ledna : Úterý
Sv. Tomáše
Akvinského, kněze
29. ledna : Středa
Ferie

Za + Stanislava a Miladu Barcuchovy, jejich
rodiče, duše v očistci a Boží požehnání pro živou
rodinu

17.00 Dr.:
15.40 Új.:

Za rodinu Janošovu, Obadalovu a Boží
požehnání pro živé rodiny

17.30 Sl.:
30. ledna : Čtvrtek
Ferie

OS

17.00 Dr.:
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SJ

15.40 Új.:
31. ledna : Pátek
Sv. Jana Boska, kněze 17.30 Sl.:

Za + Pavla Dorušku, + rodinu Mozgvovu,
Doruškovu a Boží požehnání pro živou rodinu
Za Františka Münstera, dvoje rodiče, švagra a
ostatní + příbuzné, dar zdraví a Boží požehnání
pro živou rodinu

RZ

Pořad bohoslužeb v prosinci - farnost Horní Lhota
9.00 HL
1. ledna: Středa
Slavnost Matky Boží,
Panny Marie

Na poděkování za milosti a dary v uplynulém
roce s prosbou o požehnání v roce novém

10.30 DL

Na poděkování za milosti a dary v uplynulém
roce s prosbou o požehnání v roce novém

2. ledna: Čtvrtek

16.00 HL

Za † manžela, syna, vnučku, dvoje rodiče
a ochranu Panny Marie pro * rodiny

3. ledna: Pátek
Nejsvětější
jméno Ježíš;
1. pátek v lednu

16.00 HL

Za † Josefa Šůstka (1. výročí), † rodiče z obou
stran, duše v očistci a požehnání pro celou * rodinu

17.30 DL

Za † Aloise Žáčka, Jolanu Mičkovu,
duše v očistci a požehnání pro * rodiny

4. ledna: Sobota
1. sobota v lednu

8.00 DL

Ke cti Panny Marie a za vítězství jejího
Neposkvrněného Srdce na celém světě

17.30 HL

Za členy živého růžence z Horní Lhoty

9.00 HL

Za † Josefa Zábojníka (1. výročí), syna Petra,
† rodiče, švagra Michala Chanáta, dar zdraví
a ochranu pro * rodinu

10.30 DL

Za † Aloise Chupíka, rodinu Chupíkovu
a Andrýsovu, duše v očistci, požehnání
a ochranu Panny Marie pro * rodinu

6. ledna: Pondělí
Slavnost
Zjevení Páně

16.00 HL

Za * a † farníky

17.30 DL

Za † rodinu Fraitovu, Antonínovu, Masařovu
a požehnání pro * rodiny

7. ledna: Úterý

17.00 SE

Mše svatá a večeřadlo (P. Jaroslav Stříž)

9. ledna: Čtvrtek

16.00 HL

Za † Annu a Josefa Váňovy, dvoje rodiče,
sourozence, duše v očistci, za dary Ducha Svatého,
dar víry, zdraví a požehnání pro celou * rodinu

10. ledna: Pátek

17.30 DL

Za † rodiče Ulrichovy, za * a † rodinu
a za duše v očistci

Památka sv. Bazila
Velikého a Řehoře
Naziánského, biskupů

5. ledna: Neděle
2. neděle po Narození
Páně

8. ledna: Středa
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11. ledna: Sobota

12. ledna: Neděle
Svátek Křtu Páně

13. ledna: Pondělí

17.30 HL

Za † Marii Žebráčkovu, rodiče z obou stran,
ochranu a požehnání pro celou * rodinu

9.00 HL

Za děti pokřtěné v roce 2019, jejich rodiče
a kmotry, ochranu a požehnání rodinám

10.30 DL

Za děti pokřtěné v roce 2019, jejich rodiče
a kmotry, ochranu a požehnání rodinám

17.00 SE

Za * a † farníky

16.00 HL

Za † Aloise Hustého, syna Stanislava, rodiče Husté
a Koldůškovy, za duše v očistci, dar zdraví
a požehnání pro celou * rodinu

17.30 DL

Za † rodiče Andrýsovy, celou * a † rodinu
a za duše v očistci

17.30 HL

Za † Bohumilu Váňovu (1. výročí),
na poděkování za její lásku, za dar zdraví
a ochranu Panny Marie pro celou * rodinu

14. ledna: Úterý
15. ledna: Středa
16. ledna: Čtvrtek
17. ledna: Pátek
Památka sv. Antonína, op.

18. ledna: Sobota
Památka Panny Marie,
Matky jednoty křesťanů

19. ledna: Neděle
2. neděle v mezidobí
Den modliteb za
jednotu křesťanů

9.00 HL

Za † Karla a Annu Pláškovy, dceru Martu
a požehnání pro celou * rodinu

10.30 DL

Za * a † farníky

20. ledna: Pondělí

17.00 SE

Na úmysl dárce

23. ledna: Čtvrtek

16.00 HL

Za † P. Radima Hložánku a za * rodiny
Zelenkovy, Myškovy a Kozubíkovy

24. ledna: Pátek

17.30 DL

Za † Lidmilu a Josefa Hubáčkovy, rodiče
z obou stran, za dar zdraví a požehnání
pro celou * rodinu
Po mši sv. večer chval

17.30 HL

Za † Josefa Váňu, manželku Marii
a za * a † rodinu Váňovu a Kozubíkovu

9.00 HL

Za * a † farníky

10.30 DL

Na poděkování za obdržené milosti
s prosbou o požehnání

21. ledna: Úterý
Památka sv. Anežky
Římské, panny a muč.

22. ledna: Středa

Památka sv. Františka
Saleského, biskupa

25. ledna: Sobota
Svátek Obrácení sv.
Pavla, apoštola
26. ledna: Neděle
3. neděle v mezidobí
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27. ledna: Pondělí
Památka sv. Anděly
Mericiové, panny

17.00 SE

Za † rodiny Latinákovy, Ovesné, Machů,
Polomíkovy, za duše v očistci, dar zdraví, pomoc
a ochranu Panny Marie pro * rodiny

30. ledna: Čtvrtek

17.30 DL

Za † Anastázii Kozubíkovu, † Radomíra Hudečka
a za duše v očistci

31. ledna: Pátek

16.00 HL

Na poděkování Josefa Šenovského za dar 60 let
života s prosbou o požehnání pro rodinu,
obec a celou farnost

28. ledna: Úterý
Památka sv. Tomáše
Akvinského, kněze a uč.
církve

29. ledna: Středa

Památka sv. Jana Boska,
kněze

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

Zprávy a informace
Změna pořadu bohoslužeb: Od 1.1.2020 bude v naší farnosti změna
začátku mše svaté ve všední dny ve farním kostele v Újezdě, a sice v zimním
období – pondělí, středa, pátek o 10 minut později, tedy v 15.40 hodin.
Farnost Valašské Klobouky oznamuje, že od 1.1.2020 také mění pořad
bohoslužeb, týká se to především večerní mše sv. a Tichova - viz tabulka:
Pondělí
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota

17:30
7:00
17:30
17:30
7:30

Neděle

7:00

8:45
8:30 (Lačnov)

Tichov
s nedělními texty)
10:30
10:30 (Študlov)

17:30 – zima
19:00 – léto
18:00

Fotosoutěž
Připomínáme fotosoutěž na téma „Zrcadlení
duše“. Informace byly uvedeny v Životě farností
č. 10/2019. Fotografie o velikosti A4 (včetně
samolepky s citátem z Písma svatého nebo
úvahy, kterou fotografie vystihuje) odevzdejte,
prosím, do 15. ledna 2020 na farním úřadě nebo
u Vladimíra Kořenka ve Vysokém Poli.
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Manželské večery 2020
Centrum pro rodinu Valašské
Klobouky zve manžele na kurz
„Manželské večery“, který zahrnuje
8 setkání, začne v pondělí
13. ledna 2020 v 18:30 hodin
v Pastoračním domě ve Valašských
Kloboukách.
Více
informací
obdržíte na telefonu 605 206 302
nebo na webu Centra pro rodinu:
(http://valasske-klobouky.dcpr.cz/) a mailu: cprvalasskeklobouky@ado.cz.
Cena: 1 100,-Kč/osoba pokrývá 8x večeři, příručky, dezert, nájem, atd.
Kurz efektivního rodičovství
Centrum pro rodinu Valašské Klobouky srdečně zve rodiče na „Kurz efektivního
rodičovství“ pod vedením lektorky Mgr. Marcely Anežky Kořenkové.
Jedná se o 8 úterních setkání (4.2., 11.2., 18.2., 25.2., 10.3., 17.3., 24.3. a 31.3.
2020) v čase od 17 do 19:30 hodin. Kurz bude probíhat v Pastoračním domě
ve Valašských Kloboukách. Cena: 500 Kč/osoba.
Cílem tohoto programu je pomoci rodičům získat takové dovednosti a rozvinout
takové schopnosti, které jim pomohou zvládat každodenní těžkosti, se kterými se
při výchově svých dětí dnes a denně potýkáme. Charakteristickým prvkem tohoto
vzdělávacího programu je podpora vzájemné úcty, respektu, důvěry
a povzbuzování. Kurz zahrnuje část teoretickou i cvičení na sebezkušenost.
Přihlašování na: cprvalasskeklobouky@ado.cz, tel: 605206302
Informace o kurzu a lektorce: http://www.efektivni-rodicovstvi.cz/
Tříkrálová sbírka 2020
Tříkrálová sbírka slaví 20 let své celorepublikové
existence. Za dvacet let se sbírka stala
celospolečenskou událostí, která přináší všem
zúčastněním radost, a především ukazuje sílu
lidské solidarity.
Desetitisíce koledníků a dárců tak společně dělají
náš svět lepším. Díky vybraným finančním
prostředkům pomáháme spolu s vámi těm, kteří si
sami pomoci nemohou. Děkujeme.

Začátkem ledna 2020 vyrazí opět i do ulic obcí našich farností tříkráloví
koledníci. Její výtěžek každoročně stoupá. V roce 2019 se do pokladniček
vybralo celkem 119 184 353,- Kč, spolu s ostatními dary pomocí dárcovských
SMS a přímých darů na účet sbírka vynesla celkem 122 301 607,- Kč.
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Tříkrálová sbírka probíhá po celé České republice v období od 1. do 14. ledna
2020. Pokladničky budou po skončení koledy opět na úřadech rozpečetěny
a výnos se sejde na společném sbírkovém kontě. Odtud se dělí podle předem
daného klíče.
Výnos sbírky je rozdělen podle vnitřního klíče Charity ČR takto: 65 %
vybraných prostředků se vrací charitám, které je vykoledovaly (výtěžek sbírky
je určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v
tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí v regionech, kde sbírka
probíhá), 15 % je určeno na velké diecézní projekty, 10 % na rozvojové
projekty v zahraničí, 5 % na projekty Charity Česká republika, 5 % jsou
zákonné režie sbírky.
Sbírka je pro všechny lidi dobré vůle jedinečnou příležitostí začít nový rok
dobrým skutkem pro ty nejpotřebnější.
Do sbírky je možné celoročně přispět na účet 66008822/0800 u České
spořitelny, variabilní symbol: 777
Sbírku lze podpořit také zasláním jednorázové nebo trvalé dárcovské SMS na
číslo 87 777 ve tvaru: DMS KOLEDA 30 nebo DMS TRV KOLEDA
30, DMS KOLEDA 60 nebo DMS TRV KOLEDA 60 či DMS KOLEDA 90
nebo DMS TRV KOLEDA 90
V našich farnostech budou chodit koledníci v sobotu 5., nebo 11. ledna
2020 dopoledne. V obcích bude den koledování oznámen v nedělních
ohláškách, a místním rozhlasem. Všem dárcům, kteří přispějí na pomoc,
kterou poskytuje Charita, upřímné Pán Bůh zaplať.
Farní ples
Již potřinácté proběhne v Kulturním
domě v Dolní Lhotě farní ples. Letos
se uskuteční v sobotu 18. ledna 2020.
K tanci a poslechu hrají kapela
Manewr a cimbálová muzika Cyril.
Prodej vstupenek u paní Heleny
Vojáčkové, Dolní Lhota 194, tel.
731 284 276.
Návštěva Svaté Země
Farnost Luhačovice pořádá na přelomu února a března (26.2.–4.3.2020) pouť
do Svaté země. Podrobnosti v sakristii nebo na telefonu 737 030 995.
Setkání rodičů dětí, které půjdou k prvnímu svatému přijímání, začne v lednu
2020. Všichni rodiče, jichž se to týká, dostanou pozvání od duchovního
správce. Schůzky budou bývat v pátek a následující týden v pondělí.
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Příprava biřmovanců Svátost biřmování se bude udělovat v naší újezdské
farnosti v listopadu 2020. Příprava kandidátů na přijeté této svátosti začne
v lednu 2020. Podrobnosti dostanou zájemci na své mailové adresy.
Sněženky 2020 Archa Rajnochovice - Pohádky tisíce a jedné noci.
Křesťanské jarní prázdniny pro děti v době jarních prázdnin: 2. 3. – 6. 3.2020*
Zlín. Přihlášky na: www.archa.ado.cz ; nebo na Facebooku Archy. Tel.: 573
391 215, e-mail: archa@ado.cz. Děti od 8 do 14 let: 900,- Kč (pro členy
spolku Sarkander 800,- Kč)
*NOVINKA! Sněženky pro starší (15-18 let) na Přístavu v Rajnochovicích
(www.pristav.ado.cz)
Poděkování našim kněžím
Kalendářní rok 2019 končí, proto
se sluší poděkovat našim kněžím,
P. Janu Můčkovi a P. Jiřímu
Ševčíkovi za jejich obětavou
službu a duchovní vedení v uplynulém roce 2019. Zároveň jim do nového
roku přejeme hodně sil, pevné zdraví, Boží požehnání a ochranu Panny Marie.
Připravila Ing. Jarmila Váňová

Poděkování mým spolupracovníkům
Upřímné poděkování patří také mým spolupracovníkům, kteří po celý rok obětavě
připravovali jednotlivá čísla měsíčníku – Ing. Jarmile Váňové. Mgr. Gabriele
Pavelkové, Mgr. Jiřině Šenovské, Mgr. Václavu Ulrichovi, panu Stanislavu Mikulkovi
a Jiřímu Soukupovi.
P. Jan Můčka

SKUPINY ÚKLIDU
kostelů újezdské farnosti v lednu 2020
_____________________________________________________

Dat. : Újezd : Drnovice : Slopné :
___________________________________

4.1.:
11.1.:
18.1.:
25.1.:
1.2.:

10.
11.
12.
13.
14.

9.
10.
11.
1.
2.
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13.
14.
15.
1.
2.

OSMISMĚRKA
„Život je fantastický; je to nezadržitelný řetězec překotných…(viz osmisměrka)“
István Örkény
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BORY, BRNO, CHEB, KROMĚŘÍŽ, MOST, NÁCHOD, NAPAJEDLA,
NYMBURK, OCHOZ, OPAVA, OPOČNO, OSEK, PARDUBICE, POPOV,
PRAHA, RÁJ, TELČ, TŘEBÍČ, VSETÍN, ZLÍN, ŽATEC
Správné řešení z prosincového farního měsíčníku: „…něčeho vzdá.“
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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