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Únorové zamyšlení
11. února si opět připomeneme Světový den
nemocných, který je zároveň dnem svátku Panny
Marie Lurdské.
Často si lidé při různých příležitostech přejí hlavně
to zdraví…, zní to jako ohraná fráze, klišé, ale
většinou si lidé význam zdraví uvědomí až
v okamžiku, kdy vážně onemocní oni sami, anebo
jejich blízcí.
A jednoduše řečeno, kdyby nebylo nemocných,
nebylo by potřeba zdravotníků, tj. lékařů, zdravotních sester, bratrů,
ošetřovatelského personálu, atd. Na mnoha místech bývají právě při příležitosti
Světového dne nemocných slouženy mše také za lékaře a zdravotníky.
Lidé mají s lékaři pozitivní i negativní zkušenosti. Je mnoho lidí, kteří se možná
právem domnívají, že lékař nepoznal včas příznaky nemoci, zanedbal péči
o jejich příbuzné, díky čemuž se jejich zdravotní stav nezlepšil, ale naopak
zhoršil a někdy mohl vést i k úmrtí.
V médiích se seznamujeme s případy, kdy došlo k jednoznačnému pochybení či
nečinnosti i více přítomných osob z lékařského
prostředí, v důsledku čehož (a v případě dětí je
to obzvlášť tragické), se během krátké doby
ze zdravých dětí staly děti postižené mentálně
i tělesně, soustavně odkázané na pomoc svých
blízkých. A jaký to má dopad na chod těchto
rodin, kterým se díky cizímu zavinění
absolutně změní celý život, to si jen stěží dovedeme představit. Mnohdy jen díky
medializaci případů se tyto kauzy začnou veřejně řešit a příbuzní se domůžou
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svých práv, např. získání zdravotní dokumentace, jednání s protistranou, získání
finančních náhrad, atd…
O co líp se sledují příběhy s dobrým koncem, operační zákroky, kterými se
můžeme rovnat světovým zdravotnickým centrům; z nedávné doby např.
záchrana nenarozené holčičky mladé ženy po mozkové smrti, kterou se podařilo
udržet na přístrojích dostatečně dlouho, anebo operace velkého nádoru v oblasti
pánve u nenarozeného dítěte provedená v děloze matky,… Prostě pro laika
zákroky neuvěřitelné.
Abychom nechodili daleko, sami dobře víme, jak třeba takové „obyčejné“ bolesti
zad, zubů, uší… dokáží člověka zcela paralyzovat a s jakou nadějí pak přichází
k lékaři a doufá, že mu pomůže. A jakou úlevu a vděčnost pociťuje, když mu
i po nepříjemném zákroku lékař od bolestí a zdravotních obtíží pomůže.
Podle zjištění prý patří zdravotníci v Česku
k profesím vůbec nejohroženějším syndromem
vyhoření. Nechci zabíhat do podrobností, ale jisté je,
že k tomu negativně přispívá i to, že musí svůj čas
věnovat také pacientům, kteří se k nim dostávají díky
svému nezdravému životnímu stylu, (a to opakovaně),
nedodržování léčby, anebo přehlížení příznaků
nemocí.
Na druhé straně se musí věnovat pacientům, kteří to
se sledováním a zkoumáním svého zdravotního stavu
i díky internetu přehání, lékařům dokonce sami radí, protože ví, co jim je, až to
někdy může hraničit s psychickou poruchou.
A že hypochondři nemusí být jen starší lidé, kteří mají více volného času, jsem
mohla sledovat na případu manžela kamarádky, 40ti letého vysokoškoláka, který
z neznámých příčin začal mnohem víc sledovat svůj zdravotní stav, nabyl dojmu,
že je nemocný, začal chodit dobrovolně po vyšetřeních (i nepříjemných),
po příchodu domů z práce skončil opakovaně na pohotovosti, kam sám odjel
z důvodů „akutních“ obtíží, ale nikdy se nic nezjistilo. Měnil domnělé diagnózy,
a pak i lékaře, kteří mu naznačili, že je zdravotně v pořádku a doporučili mu,
jestli by nechtěl navštívit a vyhledat spíše psychologickou pomoc. Absolutně
rezignoval na chod rodiny, s manželkou téměř nekomunikoval, nezajímalo ho nic,
než jeho NEMOCI. Děti byly svědky hysterických scén, kdy vykřikoval, že je
vážně nemocný a nikdo to nevidí a neřeší, že umře, a byly z toho psychicky
rozhozené. Sužoval rodinu obavami, že nezvládne odřídit cestu na dávno
zaplacenou dovolenou k moři. Objem jeho zdravotní karty narůstal a obavy
manželky také. Když ho telefonicky sháněla v zaměstnání, opakovaně ho tam
nezastihla, protože byl na dalším vyšetření, o kterém neměla ani potuchy. Jeho
kolegyně s ním nejprve jeho zdravotní obtíže se zaujetím řešily a sdílely, ale
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o několik týdnů později kontaktovaly manželku, že je s ním prostě
k nevydržení…
Tento příběh dopadl naštěstí dobře. Hypochondrova nadřízená totiž nečekaně
z vážných osobních důvodů odešla do předčasného důchodu a její místo vedoucí
oddělení bylo nabídnuto právě mu. Takže více pracovních úkolů, které bylo nutné
řešit okamžitě, více zodpovědnosti, vedení lidí a snad i lepší finanční ohodnocení
mu postupně daly zapomenout na řešení svého zdravotního stavu.
Měli bychom být vděční, že jsme zdraví, pečovat o sebe, zbytečně se moc
nepozorovat, uvědomit si, že ostatní třeba tento dar nemají, a proto za něj děkovat
Bohu. A také bychom měli využít příležitostí a našim nemocným, ať už
příbuzným nebo známým dokázat nabídnout pomoc. Třeba při nákupu, úklid,
anebo jen tím, že si na ně uděláme čas, který s nimi strávíme, povyprávíme s nimi
a vyslechneme je.
ZDRAVÍ je dar. ŽIVOT je dar. DÍTĚ je dar. Jak bolestně si tuto skutečnost
uvědomují manželé, když dítě nepřichází… Jak těžce se kolikrát hlavně ženy
vyrovnávají se ztrátou nenarozeného dítěte, o které přišly bez vlastního zavinění
či v jakém psychickém rozpoložení ženy prožívají těhotenství, které se přes
doporučení lékařů s ohledem na možné negativní prognózy např. vzhledem
k jejich věku, rozhodly nepřerušit.
V naší republice existuje více organizací a aktivit na podporu lidského života.
Jednou z nich je organizace Hnutí pro život ČR. V aktuálním lednovém čísle
jejich časopisu byl zveřejněn článek nazvaný: Z vyšetření jsem chodila s brekem.
Teď mám zdravé miminko., který se souhlasem autorky Elišky Remešové
(Večeřové) z Dolní Lhoty, předkládáme také našim čtenářům. Podrobně mapuje
to, co zažívala a prožívala spolu se svým manželem, dětmi a celou rodinou.
A bude to už rok, co na ni kromě velké rodiny myslelo a modlilo se za její život
a uzdravení celé široké okolí.
Ing. Jarmila Váňová

Z FARNÍCH MATRIK :
Do společenství církve byl v lednu 2020 přijat:
12. ledna
Robin Barcuch
Drnovice 83
V lednu 2020 odešel na věčnost a byl pohřben:
14. ledna
Antonín Jordán
Újezd 373

56 let
-3-

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY
Únor 2020
Úmysl evangelizační: Naslouchat volání uprchlíků
Modleme se, abychom slyšeli a brali vážně naléhavé volání migrantů, našich
sester a bratří, kteří upadli do rukou bezohledných převaděčů.
Úmysl národní: Za lékaře a zdravotníky – ať na přímluvu sv. Anežky
ani v nejsložitějších situacích nepodléhají pokušení rozhodovat o životě
a smrti.
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.

Světový den nemocných
Světový den nemocných připadá na 11. únor a je zároveň dnem svátku Panny
Marie Lurdské. V roce 1858 se zjevila Panna Maria v Lurdech a uzdravila
chudou a nemocnou 14ti letou dívku. Od té doby jsou Lurdy symbolem
uzdravení. Tento den nám má zároveň připomínat, že jsou lidé, kteří jsou
nemocní a trpí. Světový den byl vyhlášen roku 1993 z podnětu papeže Jana
Pavla II.
V KNTB Zlín bude tento den připomenut mší svatou, a to ve čtvrtek 13. února
2020 v 15.30 hodin, ve výukovém sále Centra klinické gerontologie (suterén
budovy č. 48). Mši svatou za nemocné a zdravotníky bude sloužit Mons.
Bohumír Vitásek, biskupský delegát pro pastoraci nemocných.
Zeď nemocnice nás odděluje od světa, ve kterém jsme se dosud pohybovali.
Mnohdy nás uzavírá do svého vlastního světa – světa nemoci – a zde se
necítíme dobře. Můžeme být ustrašení, mrzutí, bezradní, vytržení z běžného
života, ztrácíme pocit jistoty a bezpečí, nemůžeme dělat to, co bylo v našem
životě důležité – práce, koníčky, péče o nejbližší.
V tomto případě dobré slovo může mít cenu zlata. A toto slovo nám mohou
přinést nemocniční kaplani.
Nemocniční kaplani působí ve všech nemocnicích na území Zlínského kraje.
Kaplanská služba v KNTB byla zavedena v květnu 2014. Původně byli
kaplani zaměstnanci Arcibiskupství olomouckého, ale od února 2019 jsou
kmenovými zaměstnanci nemocnice a tvoří oddělení klinické a pastorační
péče.
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Co nám mohou nabídnout:

osobní rozhovor

lidskou blízkost, doprovázení
v době nemoci

hledání naděje, smyslu života, nemoci a utrpení

službu průvodce v těžkém období ztráty blízkého člověka

četbu z Písma svatého

společnou modlitbu

přinášení svatého přijímání

zprostředkování kontaktu na katolické kněze a duchovní jiných
křesťanských církví registrovaných v ČR. Kaplani přijdou za nemocnými
na oddělení i do čekáren.
KONTAKTY: mobil 731 140 734;
preferovaný čas pro telefonáty 9:00 – 15.00 (pondělí – pátek)
Při výuce svých žáků, na školním pracovišti – interní klinika 5. etáž, se
nejčastěji setkávám s kaplankou Bc. Michaelou Kadlčíkovou. Je to mladá
usměvavá žena, která navštěvuje nemocné na pokojích, v našem případě spíše
nemocné vyššího věku, a přináší jim nejen dobré slovo, ale i pohlazení
a otevřené srdce k naslouchání. Jsem ráda, že žáci naší školy mohou být
svědky toho, že součástí léčby není jen péče o tělesný stav člověka, ale i péče
o duchovní potřeby nemocných a jejich uspokojování.
Mgr. Jiřina Šenovská

Z vyšetření jsem chodila s brekem.
Teď máme zdravé miminko.
Měla jsem už dvě děti, ale zdravotně jsem na tom nebyla moc dobře - zvětšené
lymfatické uzliny, boreliózu a toxoplazmózu. Užívala jsem antibiotika.
A do toho přišlo třetí těhotenství. Lékaři měli obavu, že jsem onkologicky
nemocná a musela jsem na různá vyšetření. Měla jsem zduřené uzliny po
celém krku. Naštěstí se onkologické onemocnění nepotvrdilo.
Do 13. týdne vypadalo těhotenství v pořádku, ale pak jsem začala silně
krvácet. Každých 14 dní jsem byla v nemocnici nebo alespoň
na pohotovosti. Lékaři dávali malému v bříšku šance 50 na 50. Našli nad ním
hematom, který se naštěstí vstřebal. Potvrdila se vcestná placenta, musela
jsem pořád jen ležet. V této vážné situaci jsem přijala svátost nemocných.
Dcera měla povinný rok ve školce a syn měl dva roky. Manžel byl v práci,
naštěstí pomáhaly babičky a prababičky. Aby toho nebylo málo, onemocněl
i dvouletý syn, trpěl na průdušky. K tomu mu praskl ušní bubínek, antibiotika
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nezabírala, museli ho hospitalizovat a manžel musel do nemocnice s ním na
operaci ouška. To vše ve stejný den, kdy mi lékaři řekli, že ztrácím plodovou
vodu, a že by bylo lepší těhotenství ukončit. Byla jsem ve 24. týdnu
těhotenství. Řekli mi, že je miminko malé, není prý životaschopné; malý
v bříšku měl dle lékařů špatné ledviny, slabé srdíčko a poruchu růstu.
Přerušení těhotenství jsem odmítla.
Měl tehdy odhadem do 400 gramů a minimum pro záchranu dítěte je 500
gramů. A já jsem neměla plodovou vodu, takže neměl potřebnou výživu. Ale
ustáli jsme to a vydrželi ještě 14 dnů. Pak mi vyšlo špatné KTG, začala se
odlučovat placenta a lékaři mi řekli, že musím na císařský porod. Šlo o život
můj i dítěte. Modlili jsme se, ale nešlo to oddálit. V tu dobu, když jsem šla
k porodu, byla za nás sloužena mše svatá a mnoho lidí se za nás modlilo; moc
to pro nás znamenalo!
Malý Matyášek se narodil v 26. týdnu, měl 590 gramů a 30 cm.
Ze začátku ho museli rozdýchávat, ale zvládl to. Odnesli ho hned
do inkubátoru a já ho ani neviděla, jen manžel. Byl napojený na kyslík, byl
chudokrevný, ale jinak byl zdravý. To, co dříve lékaři tvrdili a čeho se podle
předešlých výsledků obávali, se neprokázalo.
Hned druhý den jsme syna
pokřtili a po pěti dnech mě
z nemocnice propustili. Měla
jsem doma dvě děti a musela jsem
za nimi domů. Ale za Matyáškem
jsme do nemocnice jezdili každý
den. Měli jsme velkou radost,
když jsme si ho po 86 dnech, kdy
vážil 2140 gramů a měřil 43 cm,
vezli konečně domů.
Ale nemoci nás nechtěly opustit.
Dostala jsem další zánět, naskakovaly mi opět lymfatické uzliny, otoky kolem
očí a vyrážky po celém těle. Začala jsem mít horečky, oteklé klouby, přestala
jsem se hýbat a manžel mi musel malého nosit na kojení. Hospitalizovali mě,
naštěstí i s Matyáškem. Ale upadala jsem do sepse a záhy jsem nebyla
schopná se o něj starat. Převezli mě na JIP a malého, který musel přejít
na umělou stravu, si odvezl manžel domů.
Bojovala jsem o život. Nikdo nevěděl, co mi je a jak mě léčit. Nic nezabíralo.
Poprosila jsem rodinu, aby zavolali kněze, který mi udělil pomazání
nemocných. Ten den teploty zázračně ustoupily a já si to dodnes nemohu
vysvětlit.
Lékaři
získali
čas,
převezli
mě
na
internu.
A zase další a další vyšetření. Pak operace uzlin. A znovu horečky, vyrážky
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a otoky. Opakovaně za mnou přicházeli kněží a modlili se se mnou. Protože
jsem se dusila, skončila jsem opět na JIP. Následoval oboustranný zápal plic,
pobyt na ARO, chtěli mě uvést do umělého spánku. Tehdy jsem se už loučila
se životem. Celé to trvalo asi měsíc. Děti jsem slyšela jen po telefonu, kdy mi
plakaly do sluchátka. Bylo to pro mě náročné.
Díky mladému lékaři, který začal vylučovací metodou řešit jednotlivé
příznaky nemoci a konzultoval stav s předními zdravotnickými zařízeními
v republice, se podařilo zjistit, že trpím velmi vzácným onemocněním –
Stillovou chorobou. Tuto nemoc prý viděl jednou na stáži. Poté, co lékaři
zjistili diagnózu, nasadili konečně
správnou léčbu a můj stav se zlepšil.
Ale trvalo to další měsíc, než jsem se
rozchodila. Pomáhala mi celá rodina,
okolí, každý, kdo mohl. Těm všem
chci za všechno i touto cestou ze
srdce poděkovat.
Stále beru deset léků denně, ale není
to nic proti tomu, co jsem prožívala.
A Matyášek je zdravé miminko,
prospívá, v listopadu oslavil rok. Už
stojí a chodí. A to jsem v těhotenství
kolikrát šla z vyšetření s brekem, že to nepřežije.
Význam jména Matyáš je „dar od Boha“ a tím on pro nás opravdu je.
Za vše Bohu díky!
Eliška Remešová

Ani ty nejsi omyl přírody...
Bůh si ze mě utvořil Služebníka již v matčině lůně. (Iz 49,3-6)
Je úžasné, že nikdo z nás není produktem náhody, či dokonce omylu přírody.
Každý z nás má totiž na světě své jedinečné místo. S každým z nás je
počítáno. Každý z nás může svůj život prožít plnohodnotně a užitečně - bez
ohledu na vnější podmínky, ve kterých se nalézáme.
V světě totiž stále působí Bůh i skrze konkrétní lidi. I skrze tebe chce
ve světě něčím pohnout. Máš být jeho "vyslancem". Ne snad na nějakém
velkém velvyslanectví, ale možná můžeš být:
- člověkem, se kterým si může popovídat zatrpklá sousedka,
- maminkou dítěti potřebujícímu lásku,
- dítětem pro starou maminku, která potřebuje péči,
- člověkem působícím ve svém okolí pokoj a ne rozkol, atd. atd.
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Bůh nás mnoha způsoby používá pro
své plány lásky.
Jsme si tak navzájem pomocníky a
průvodci k Bohu. "Potřebuji tě," říká
Bůh i tobě. Zeptej se ho právě nyní:
"Bože, kde bych ti mohl být užitečný?"
Jistě časem zaslechneš jeho odpověď.
Naslouchej pozorně jeho tichému hlasu.
Bůh mluví! Jen my jsme někdy příliš
hluční...
Převzato z internetu

Křesťanství a okultní praktiky – Otázky a odpovědi
Homeopatie
Je možné používat léčebnou metodu homeopatie jako bezpečnou
a nezávadnou léčbu, nebo se jedná o alternativní léčebnou metodu s okultním
pozadím a možným temným vlivem na člověka? V čem jej její použití pro
křesťana nebezpečné? Jak postupovat, když klasická medicínská léčba
nepřináší úlevu, a naopak homeopatická léčba zabírá?
Léčebná metoda homeopatie je v dokumentu Papežské rady pro kulturu
a Papežské rady pro mezináboženský dialog Ježíš Kristus, nositel živé vody
z roku 2003 na téma New Age zařazena mezi terapie, které jsou propagovány
v souvislosti s myšlenkami a duchovním pozadím tohoto hnutí.
Tato metoda je v naší republice velice rozšířená a naděje, které se do ní
vkládají, se často vztahují i k tomu, co může člověku dát jenom Bůh.
O homeopatii se diskutuje od chvíle, kdy se objevila (rok 1807), ale se
současnou okultní vlnou a otevřeností pro všechny alternativní způsoby léčení
se její popularita ještě zvýšila.
Zakladatelem této léčebné metody je německý lékař a ezoterik Samuel
Hahnemann (1755-1843), který byl zapojen do ezotericko-iniciační tradice
svodného zednářství, byl silně ovlivněn gnostickým učením a měl pohrdavý
vztah k Ježíši Kristu. On sám ve svém díle Organon tvrdí, že homeopatie je
„božská metoda a označuje ji za „spásnou pravdu“, kterou mu prý zjevil
samotný bůh, kterého nazývá „Velký duch“, „Stvořitel“ a „Pramen Lásky“.
Tím ovšem nemíní Boha křesťanů. Ve svém díle deklaruje svoji blízkost
ke Konfuciovi a Ježíše nazývá snílkem a fanatikem.
Kromě toho se Hahnemann inspiroval tzv. magnetismem, metodou léčení
svého přítele Franze Antona Mesmera (1734-1815), který zastával
panteistický obraz světa, spojený s vírou v astrologii. Také jeho „magnetické“
teorie byly inspirovány zednářskými doktrínami. Hahnemann této metodě,
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jíž se podle zakladatele někdy říká mesmerismus, připisoval stejný božský
původ jako homeopatii. Mesmerismus následně umožnil vznik hypnózy,
přičemž hypnotický trans má podobné rysy změny mysli jako při praktikování
transcendentální meditace, jogínské meditace, Silvovy metody a z ní
vycházející Modré alfy.
Všechny tyto metody (včetně homeopatie) slibují uvedení člověka
do harmonie s přírodou a kosmickými silami. Mají ho dokonce smířit se smrtí.
Tím se stávají jakýmsi náboženským systémem bez Boha. Homeopatie tady
není přirozenou a přírodní metodou léčby, ale uceleným filozofickonáboženským systémem s okultními rysy. Český propagátor homeopatie Jiří
Čehovský na svých stránkách otevřeně píše, že právě religiózní podstata
homeopatie je nejlepší zárukou toho, že se tato metoda bude dál šířit
a zlepšovat život stále většího počtu lidí.
Sami zastánci homeopatie přiznávají, že homeopatie se nachází mimo
myšlenkový rámec uznávaných přírodních věd. Je založena na několika
principech. Základem je princip životní síly, „dynamismus“. Hahnemann byl
přesvědčen, že choroby nevznikají na orgánové nebo buněčné úrovni, ale jsou
projevem porušeného ducha, porušené „dynamis“. Homeopatická léčba proto
směřuje k ovlivnění této životní síly a její uzdravení má následně vést
i k uzdravení hmotného těla.
Dalším principem je léčba podobného podobným –„similia similibus
curentur“, odtud pochází i samotné slovo homeopatie (řecky homeos =
podobný,
pathos
=
nemoc).
Tento
princip
pochází
již
ze starého Řecka. Třetím principem je tzv. dynamizace. Homeopatické léky by
totiž nebyly účinné, kdyby se při postupném ředění neustále neprotřepávaly.
Dynamizací se má léčivu dodávat energie. Nejúčinnější je ovšem bioenergie,
a proto mnohé firmy používají jen manuálního, nikoli strojového třepání. Také
toto učení má okultní pozadí. Do roztoku má při jeho přípravě vstupovat
kosmická síla, která pak působí uzdravení.
Mnozí homeopati často nezůstávají u samotné léčebné metody, ale připojují
k ní i jiné okultní praktiky. Homeopatická typologie, podle níž se předepisují
homeopatické konstituční léky, je rozvinuta na základě astrologické
a horoskopické symboliky, a proto každý lékař, který předepisuje
homeopatickou konstituční léčbu, používá astrologii. Také Jiří Čechovský
uvádí, že homeopatie v mnohém připomíná astrologii.
Mezi lékaři homeopaty jsou jistě i poctiví a svědomití lidé, kteří hledají
způsob použití homeopatie odděleně od jejích tajemných praktik. To však
neznamená, že tím jen tak zmizí vliv temných sil okultismu, jež jsou ze své
povahy skryté. Žádná z vědeckých teorií nezneutralizuje tento okultní vliv tím,
že v něj nevěří. Z tohoto pohledu je homeopatie opravdu nebezpečná
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a duchovně škodlivá. Dlouhodobé užívání homeopatie vede k závislosti
na silách okultního původu. Z hlediska duchovního může dojít až ke spoutání
konkrétními démony, ze kterých musí být člověk osvobozen modlitbou
za rozvázání. Právě zkušenost s konkrétními případy spoutanosti
a následného osvobození jsou velmi jasným důkazem okultního pozadí této
léčebné metody.
To, že některá metoda léčení funguje, ještě neznamená, že je v pořádku.
Kdyby nefungovala, nebyla by tak vyhledávaná. Zajímavé je i to, že
v homeopatických lécích nemá co působit na uzdravení: přítomny mají být
pouze „otisky“ či „paměť“ molekul účinných látek. Mnozí lidé se ani
nezamyslí nad tím, jak je to možné. To, co přináší úlevu, jsou právě magické
síly, kterým se skrze důvěru v tyto preparáty a jejich užívání lidé otevírají.
Nenechme se oslepit těmito vnějšími úspěchy léčby. Mohou sice přinést
uzdravení těla, ale současně způsobí duchovní zátěže a otevření se temným
silám.
Podle P. V. Kodeta – Křesťanství a okultní praktiky, připravil Mgr. Václav Ulrich

Parafráze na Žalm 23
(humor?)
Televize je můj pastýř, nic nepostrádám.
Dává mi prodlévat na měkkém gauči.
Vodí mě ke stokám plných krve.
Umrtvuje mou duši.
Vede mě po svých cestách pro blaho
reklamy.
I kdybych šel po správné cestě,
nezaleknu se pravdy, vždyť televize je
se mnou.
Její program a její anténa jsou mi
útěchou.
Prostírá přede mě stůl plný hororů před zraky mých dětí.
Hlavu mi vymývá bulvárem.
Pocitem blaha přetékám.
Programy její mě provázejí po všechny večery mého života.
Přebývat smím v jejich kanálech na dlouhé předlouhé časy.
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Jsi prach, do něhož byl vdechnut dech Boží…
Je lhostejné, zda vyděláváte milion dolarů ročně
Augustina z Hippo se jednou zeptali: „Jaké jsou tři
nejdůležitější ctnosti?“ Augustin odpověděl, že na
prvním místě je pokora. Latinsky humilitas znamená
být malý, blízko země, zemitý, pravdivý. Pokora
znamená vědět, že jsme vytvořeni z prachu země.
Pokora neznamená hrbit se a říkat, že nejsme dobří.
Pokora znamená vědět, kdo skutečně jsme. Je
lhostejné, zda vyděláváte milion dolarů ročně, nebo
jestli si všichni myslí, že jste ti
nejúžasnější lidi na světě; stejně jste prach.
Mějte to na paměti a zůstanete tak zemití
před Bohem. Všichni budeme jednoho dne
stejní – stejní! Když si uvědomíme, že
jsme prach, získáváme svobodu.
Je v nás i ještě cosi hlubšího
V biblické knize Genesis 2,7 čteme: „Bůh
vytvořil člověka, prach ze země, a vdechl mu dech života. Tak se stal člověk
živým tvorem.“ Jsme učiněni z prachu země a někdy se potřebujeme znovu
s tímto prachem spojit, abychom si připomněli, kdo jsme bez Boha! Jsme
prach země, do něhož byl vdechnut dech Boží! Část nás je tedy velice zemitá,
ale je v nás i ještě cosi hlubšího, co nelze omezovat jen na zemi.
Zpracováno podle knihy Larry Richards, Buď mužem

Z kroniky farnosti Újezd u Valašských Klobouk
2003 – 2011
A.D. 2004
Letošní zima nebyla nijak zvlášť krutá, teplota dosahovala průměrných hodnot
a ani sněhu nebylo příliš mnoho, takže nově zrekonstruovaný vlek v Újezdě,
u kterého vloni postavili novou podhorskou chatu, nebyl příliš využitý. Zato
se však zdálo, že bude nekonečná. Ještě koncem dubna padal sníh a teplota se
zvyšovala jen velmi pozvolna. Až do újezdské pouti nebyl prakticky jediný
skutečně horký den, i koupaliště zůstalo zavřené.
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Otec Jan Koblížek zahájil v tomto roce biblické hodiny. Každý měsíc se
schází 15 až 20 farníků v sále farní budovy, aby společně prožívali setkání
s Ježíšem prostřednictvím Pavlových listů.
Svátost křesťanské dospělosti – biřmování – přijalo v sobotu 17. dubna 2004
v naší farnosti 56 převážně mladých dívek a chlapců. Této slavnosti
předcházela více jak roční příprava, jejíž součástí byl také víkendový pobyt
v Rajnochovicích. V závěrečných testech měli mladí potvrdit znalosti
dospělého křesťana a měli také napsat, čím je oslovil světec, jehož jméno si
vybrali a zvolili si ho za svého patrona, a také, co je zaujalo po duchovní
stránce na svém biřmovacím kmotrovi. Otec arcibiskup Jan Graubner, který
svátost uděloval, si přál, aby ho každý z biřmovanců osobním dopisem
požádal o udělení svátosti a zároveň mu sdělil své názory a představy o svém
místě v církvi.
Už delší dobu se u nás diskutovalo o vstupu České republiky do Evropské
unie. Vedly se o tom dlouhé debaty jak na půdě parlamentu, tak mezi běžnými
občany. Zaznívaly různé argumenty;
někteří byli pro, jiní s tím nesouhlasili.
Až
konečně
bylo
rozhodnuto
v referendu.
1. května 2004 se stala Česká republika
členem Evropské unie.
Každým rokem vyrážíme společným
autobusem na naše nejbližší poutní
místa – na Sv. Hostýn, Velehrad a
Provodov. Letos nás navíc společně
s farníky z Horní Lhoty pozval otec Jan
Koblížek k Matce Boží do Králík. Toto
krásné prostředí dobře znal, protože zde
od malička vyrůstal až do doby, kdy se spolu s rodiči a bratry přestěhovali
do Zábřehu na Moravě. Nikdo z účastníků, a bylo jich dva plné autobusy,
nelitoval, že obětoval jednu z květnových sobot, neboť mohl prožít krásné
společenství a spoluvytvářet rodinu ctitelů Panny Marie a zároveň poznat
nádheru monumentálního chrámu Panny Marie Nanebevzaté i s klášterem,
vsazeným do půvabné krajiny pod Kralickým Sněžníkem.
Při zpáteční cestě absolvovali ještě prohlídku barokního kostela sv.
Bartoloměje v Zábřehu se zajímavou výstavou v chrámové věži.
V červenci se s námi rozloučil otec kaplan P. Jan Koblížek, protože byl otcem
arcibiskupem poslán do farnosti Uherský Brod. (Tam pobyl jen krátce; pak
odešel studovat filosofii na Katolickou univerzitu do francouzského Lyonu.)
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Na jeho místo nastoupil P. Vladimír Mrázek, rodák z Přerova, který předtím
působil jako jáhen a později jako
kaplan v Kojetíně.
18. července byl v Drnovicích v den
výročí posvěcení kostela - drnovské
pouti – posvěcen prapor tamního
hasičského sboru u příležitosti stého
výročí od založení tohoto sboru
dobrovolných hasičů.
V červenci farníci z Vysokého Pole
začali opravovat kapli Panny Marie. Navazovali tak na práce započaté
už na podzim roku 2003, kdy byly odstraněny vnější a vnitřní omítky. Pan
Pavel Machů vypracoval na základě konzultace s Národním památkovým
ústavem v Brně (kaplička je památkově chráněná) návrh sanace zdiva,
statického zajištění celé budovy a změny konstrukce podlahy.
Dne 31.7.2004 se začaly provádět vnitřní omítky, současně se provádělo
i snížení podlahy vyvezením zeminy, která bude nahrazena kamenivem tak,
aby podlaha nepodléhala zemní vlhkosti a bude na ni položena nová dlažba.
Chystá se statické zajištění budovy; nakonec má být provedena venkovní
omítka včetně architektonických prvků na fasádě a konečný nátěr barvou.
Na den sv. Václava – 28. září – se po odpolední mši svaté poprvé sešlo před
kostelem u misijního kříže na 20 kluků a děvčat ve věku od 6 do 11 let. Tím
byla zahájena činnost Svišťů v Újezdě. Název SVIŠTI si děti vymyslely samy.
Toto
sdružení
nebo
organizace nebo jak to
vůbec přesně nazvat, bude
fungovat na způsob Junáku.
Příprav a vedení se ujali
čtyři mladí muži z farnosti,
ochotní věnovat se dětem:
Pavel Heinz z Újezda, Pavel
Maček z Loučky, Petr Švach
ze Slopného a Tomáš Just
z Vysokého Pole.
Cílem činnosti je vést děti
k poznávání kraje, ve kterém žijí, k vytvoření si pěkného vztahu k němu
a osvojení si dovedností, které jsou nezbytné pro pobyt v přírodě. S tím
souvisí uvědomování si a tvorba vztahů také mezi sebou navzájem
a k ostatním lidem. Prostřednictvím her, vzdělávání se a různých dalších
činností mají děti dospět k objevování skutečných hodnot a jejich rozvíjení.
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Děkanátní záležitostí se stal pastorační kurz pro laické pomocníky,
tj. pro ty, kteří chtějí např. pracovat s mládeží, pomáhat s liturgií, navštěvovat
nemocné apod. Přihlásili se na něj ale i ti, kteří si chtějí „jenom“ rozšířit své
náboženské vzdělání. Byl zahájen v našem farním kostele sv. Mikuláše
v sobotu 6. listopadu mší svatou a pokračoval přednáškami na faře. Přednášky
jsou z oblasti křesťanské věrouky, mravouky, církevního práva, Písma
svatého, liturgiky, církevních dějin a pastorační služby. Zřizovatelem kurzu je
otec arcibiskup, který k jeho zajištění pověřil kněze děkanátu. Jedná se
o každou druhou sobotu vždy po šesti vyučovacích hodinách. Kurz potrvá
do května příštího roku; na závěr proběhnou zkoušky a předání diplomů.
Pokračování příště

MYŠLENKY NA MĚSÍC ÚNOR

ROBERT KARDINÁL SARAH
BŮH NEBO NIC
KARTUZIÁNSKÉ NAKLADATELSTVÍ 2016

1. Křesťan musí ovládat umění osobní modlitby. Každá duše je
chrámem. Kdy vstupujeme do tohoto chrámu, abychom se klaněli
Bohu, který je tam přítomen?
2. Co je nemožné pro člověka, jenž věří? A co je těžkého pro toho, kdo
miluje?
3. Láska, velkodušnost a radost z toho, že otevíráme dveře svého domu
bližním, vždycky zvětšují prostor našeho srdce.
4. Kříž je středem světa, srdcem lidství a kotevním bodem naší stability.
V tomto světe je kříž ve skutečnosti jediný pevný bod, který člověku
zajišťuje rovnováhu a stálost.
5. Člověk je velký jen tehdy, když klečí před Bohem.
6. V modlitbě nejsou důležitá slova, ale umění zmlknout a nechat mluvit
Ducha svatého, zaslechnout, jak se za nás přimlouvá.
7. Na mši svaté jsme přítomni především kvůli Bohu. Jestliže svůj
pohled neobrátíme radikálně k Němu, naše víra začne být vlažná,
nestálá a nejistá.
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8. Boží mlčení by nás mělo naučit, kdy máme mluvit a kdy je třeba
mlčet. Ticho, které nám dává vstoupit do skutečné liturgie, je chvíle,
kdy chválíme Boha, vyznáváme ho před lidmi a hlásáme jeho slávu.
9. Kříž není záležitost na jeden den nebo jeden týden, ale na celý život.
10. Boží slovo je jako světlo, které Církev přijala a nese ho světu, aby
vyšel z temnoty a začal oslavovat Boha.
11. Hodiny modlitby a adorace jsou vždy velkými chvílemi života.
Utvářejí bytí, formují naši skutečnou identitu.
12. Nejhlubší bídou je, když schází Bůh.
13. Modlitba je především dílo Ducha svatého, který se modlí v nás,
vnitřně nás přetváří a umožňuje nám ponořit se do důvěrného spojení
s Trojjediným Bohem.
14. Církev dává Boží lásku všem lidem. Proto křesťan nemůže projevovat
milosrdnou lásku jen svým bratřím v Kristu, ale všem lidem bez
rozlišování.
15. Vnitřní ticho nám umožňuje naslouchat modlitbě Ducha svatého, která
se stává modlitbou naší.
16. Bez Boha člověk neví, kam má jít, a nedokáže ani porozumět, kým je.
17. Církev je jako měsíc. Nevydává vlastní světlo, ale odráží světlo
Kristovo. Je stvořena k tomu, aby chválila Boha a klaněla se Mu: bez
Boha není ničím.
18. Při liturgii nám Pán Ježíš dává své Tělo a Krev, aby nás připodobnil
sobě a spojil nás v jedno. Stává se z nás jedna rodina: rodina Boží.
19. Nesmíme se přizpůsobovat tomuto světu, ale musíme se dát proměnit
a obnovit svůj způsob myšlení, abychom dokázali rozlišovat Boží
vůli.
20. Křest je nutno jistým způsobem každodenně obnovovat. Duchovní boj
je především zápasem proti zlu v nás samých.
21. Upevnění víry prochází nejprve srdcem, přes osobní setkání
a zkušenost s Pánem Ježíšem.
22. Evangelium do nás vkládá život a Boží milost. Svátosti jsou trvalými
prostředky uzdravení, proměny a obnovy.
23. Největší potřebou současného světa je modlitba, která zůstává
nástrojem, jak svět reformovat.
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24. Láska a víra dávají lidskému životu nový směr, hloubku i šířku.
Člověk opouští temnotu svého dosavadního života. Jeho život
osvěcuje světlo, jímž je Kristus.
25. Rodina je prostor, kde se člověk učí být užitečný společnosti. Tvoří-li
pouto rodiny Kristus, nic ji nezničí.
26. Kalvárie je nevyšším bodem světa; z ní můžeme vidět všechno jinýma
očima, očima víry, lásky a mučednictví: očima Krista.
27. Když chceme poznat Boha, musíme poznat člověka. Kdo chce milovat
Boha, musí milovat člověka.
28. Je povinností pokřtěných věřit nejen srdcem, ale i rozumem. Víra
a rozum jsou dvě světla, která se navzájem potřebují.
29. Křesťan je povolán k tomu, aby do každého prostředí přinášel
osvobozující zvěst, že Bůh je větší než náš hřích.

@@@

Pořad bohoslužeb v únoru - farnost Újezd
1. února : Sobota
Ferie

15.30 Lo.:
7.00 Új.:

2. února : Neděle
Svátek Uvedení
Páně do chrámu
3. února : Pondělí

8.15
9.40
11.00
15.40

Sl.:
Új.:
Dr.:
Új.:

Sv. Blažeje, biskupa
a mučedníka

4. února : Úterý
Ferie
5. února : Středa

17.00 Dr.:
15.40 Új.:

Sv. Agáty, panny
a mučednice

Za + Ladislava Papeže, jeho + rodiče,
bratra, jeho manželky a dar zdraví pro
celou rodinu
Za + rodiče Kořenkovy, Ludíkovy, duše
v očistci a Boží ochranu pro živé rodiny

AL
SJ

Za děti prvokomunikanty
Za farníky
Za + Josefa Belžíka, jeho sestru Marii
Drgovu, rodiče Belžíkovy, Františka
Častulíka s prosbou o pomoc a ochranu
Panny Marie pro celou rodinu
Za + rodiče Struškovy, syna, dceru, 3
zetě, vnuka, vnučku a Boží požehnání
pro živou rodinu
Za + rodiče Kudelovy, jejich děti a
vnuky, Boží požehnání pro živou rodinu
a duše v očistci

RZ
KM

17.30 Sl.:
6. února : Čtvrtek
Sv. Pavla Mikiho
a druhů, mučedníků

17.00 Dr.:

Za + Marii Bodlákovu a Boží požehnání
pro živou rodinu
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OS

RZ

7. února : Pátek
15.40 Új.:
Ferie – První pátek

Za + Boženu a Ludvíka Zvonkovy,
jejich zemřelé rodiče, duše v očistci a
živou rodinu

ČR

17.30 Sl.:
8. února : Sobota
Ferie

15.30 Lo.:
7.00 Új.:

9. února : Neděle
5. neděle
v mezidobí

8.15 Sl.:
9.40 Új.:
11.00 Dr.:

10. února : Pondělí 15.40 Új.:
Sv. Scholastiky,
panny
11. února : Úterý 17.00 Dr.:
Panny Marie
Lurdské
12. února : Středa
Ferie

15.40 Új.:

17.30 Sl.:
13. února : Čtvrtek
Ferie
17.00 Dr.:
14. února : Pátek
Výročí úmrtí
sv. Cyrila v Římě.
Sv. Valentina,
biskupa

15.40 Új.:

17.30 Sl.:

15. února : Sobota 15.30 Lo.:
Ferie

Za + rodiče Urubkovy, zetě, vnuka, s
prosbou o ochranu Panny Marie pro
živou rodinu
Za + Františka Pavelku, dvoje rodiče, 2
syny, vnuka Rostislava, Janu
Kostílkovou a Boží požehnání pro živou
rodinu
Za + Annu a Františka Petru, rodiče
z obou stran, jejich + děti a dar zdraví
pro živé rodiny
Za farníky (sv. křest)
Za + Františka Ovesného, syny
Miroslava a Stanislava, rodiče Ovesné,
stařečky, duše v očistci, Boží pomoc a
ochranu Panny Marie pro živou rodinu
Za + rodiče Vozárikovy, Drgovy a živou
rodinu
Za + Jana Barcůcha, rodiče, děti, vnuky:
Luboška, Michalku, zemřelé rodiče
Častulíkovy, dar zdraví a Boží
požehnání pro celou rodinu a duše v
očistci
Za + Marii a Antonína Krajčovy, jejich
rodiče, rodiče Kamenčákovy, jejich děti,
dar zdraví a ochranu Panny Marie pro
celou rodinu
Za + rodinu Žákovu, Chalupovu, duše
v očistci, Boží požehnání a ochranu
Panny Marie pro živou rodinu
Za + rodinu Kostkovu, Hověžákovu,
stařečky, Vojtěcha a Annu Kořenkovy a
dar zdraví pro živé rodiny
Za farníky
Za + Jana Jarůška, nemocnou osobu,
duše v očistci a ochranu Boží pro živé
rodiny
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7.00 Új.:
8.15 Sl.:
16. února : Neděle
6. neděle
v mezidobí

9.40 Új.:

11.00 Dr.:
17. února : Pondělí
Sv. Alexia a druhů 15.40 Új.:
18. února : Úterý
Ferie

17.00 Dr.:
15.40 Új.:

19. února : Středa
Ferie
17.30 Sl.:
20. února : Čtvrtek 17.00 Dr.:
Ferie
15.40 Új.:
21. února : Pátek
Sv. Petra
Damianiho,
biskupa a učitele
církve

17.30 Sl.:

22. února : Sobota 15.30 Lo.:
Stolce sv. Petra
7.00 Új.:
23. února : Neděle
7. neděle
v mezidobí
Sbírka
Haléř sv. Petra

8.15 Sl.:
9.40 Új.:

Sv. Polykarpa,
biskupa a mučedníka

11.00 Dr.:
15.40 Új.:
24. února : Pondělí
Ferie

Za + Antonína a Ludmilu Belžíkovy,
rodiče z obou stran a duše v očistci
Na poděkování za 85 let života,
s prosbou o pomoc, dar zdraví a Boží
požehnání v dalších letech
Za+Františku Vlčkovu (výroční mše sv.)
Na úmysl dárce (319)
Za + rodiče Kováříkovy a Struškovy,
rodinu Novákovu, Kozubíkovu a dar
zdraví pro živou rodinu
Za zemřelého Josefa Fojtíka, jeho
rodiče, za dar zdraví o Boží požehnání
pro celou rodinu Fojtíkovu, Mikulovu
a Tvarůžkovu
Za + Emílii Častulíkovu, manžela,
rodiče a sourozence
Za + rodiče Stružkovy, jejich syna,
snachu, Antonína Fojtíka, prarodiče
a dar zdraví pro živou rodinu
Za + Oldřicha Hlavoně, jeho otce, živou
a + rodinu Hlavoňovu, Hamerníkovu
a duše v očistci
Za + Oldřicha Kovaříka, celou + rodinu
Kovaříkovu a duše v očistci
Za +rodiče Fojtů a Častulíkovy, jejich +
děti, za dar zdraví a ochranu Panny
Marie pro živé rodiny
Za + Marii a Josefa Kozubíkovy, duše
v očistci, dar zdraví, Boží požehnání a
ochranu Panny Marie pro živou rodinu.
Za + Stanislava Pavelku, jeho rodiče,
sestry, švagry, švagrovou, + rodiče
Zvončákovy, dar zdraví a Boží
požehnání pro celou rodinu
Za farníky
Za + Marii a Bohumila Pavelkovy,
jejich rodiče, Josefa Červenku, rodinu
Šimákovu, Boží pomoc a ochranu Panny
Marie pro živou rodinu
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25. února : Úterý
Ferie

17.00 Dr.:
6.30 Új.:
15.40 Új.:

26. února : Středa
POPELEČNÍ
STŘEDA
Začátek postní doby
Den přísného postu

17.00 Dr.:
18.30 Sl.:

17.00 Dr.:
27. února : Čtvrtek
Ferie
15.40 Új.:
28. února : Pátek
Ferie
Sv. Jana z Boha,
řeholníka

17.30 Sl.:

29. února : Sobota 15.30 Lo.:

Na poděkování Pánu Bohu za přijatá
dobrodiní, za celou živou a + rodinu
Machů
Za + rodiče Kuníčkovy, prarodiče
Trčkovy a duše v očistci s prosbou k
Nejsvětějšímu srdci Ježíše o dar zdraví,
Boží pomoc a požehnání pro celou
živou rodinu
Za + dvoje rodiče Váňovy, jejich vnuka,
dar zdraví, Boží pomoc a ochranu Panny
Marie pro živou rodinu
Za rodiče Annu a Miroslava Opravilovy,
prarodiče, tetu Ludmilu, strýce Josefa,
tetu Julianu a Boží pomoc pro živou
rodinu
Za + Aloise Buriánka, jeho rodiče,
rodiče Kořenkovy, Františka Bartoše,
Stanislava Buriánka, Boží pomoc a
ochranu Panny Marie pro živou rodinu
Za + rodiče Aloise a Andělu Maňasovy,
jejich + syny Karla, Aloise, a Boží
požehnání pro živé rodiny

KA
SJ

RZ
OS

SJ

Za farníky

Pořad bohoslužeb v únoru - farnost Horní Lhota
8.00 DL

Za členy živého růžence z Dolní Lhoty

17.30 HL

Za † Anežku Žáčkovu, manžela, sestru Marii,
dar zdraví a požehnání pro celou * rodinu

9.00 HL

Za děti, které půjdou k 1. svatému přijímání, jejich
rodiče a kmotry

10.30 DL

Za děti, které půjdou k 1. svatému přijímání, jejich
rodiče a kmotry

3. února: Pondělí

17.00 SE

Za * a † farníky

4. února: Úterý

17.30 DL

Za † Františka Mikulce, syna, rodiče z obou stran,
duše v očistci, dar zdraví a ochranu pro * rodinu

1. února: Sobota
1. sobota v únoru

2. února: Neděle
Svátek Uvedení
Páně do chrámu
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5. února: Středa
Památka sv. Agáty,
panny a mučednice
6. února: Čtvrtek
Památka sv. Pavla
Mikiho a druhů,
mučedníků

16.00 HL Na poděkování za prokázaná dobrodiní, s prosbou
o živou víru, požehnání a ochranu Panny Marie
pro celou rodinu

7. února: Pátek
1. pátek v únoru

16.00 HL Za † rodiče Masařovy, Žákovy a Čaplovy s prosbou
o dar zdraví a ochranu pro celou * rodinu

8. února: Sobota

9. února: Neděle
5. neděle
v mezidobí
10. února: Pondělí

17.30 DL

Za * a † farníky

17.30 HL

Za všechny nemocné, za upevnění víry, posílení
naděje, vytrvalost v dobrém a za uzdravení

9.00 HL

Na poděkování za 70 let života s prosbou o zdraví,
pomoc, ochranu a požehnání pro celou * rodinu

10.30 DL

Za všechny nemocné, za upevnění víry, posílení
naděje, vytrvalost v dobrém a za uzdravení

8.00 SE

Za † rodiče Hlavičkovy a Petrášovy, duše v očistci,

Památka sv.
pomoc, ochranu a požehnání pro * rodiny
Scholastiky;
Adorační den farnosti; 16.00 HL Na poděkování za společenství seniorů s prosbou
o pomoc, ochranu a požehnání pro seniory
Den vzájemných
modliteb s bohoslovci
17.30 DL
kněžského semináře

11. února: Úterý
Panny Marie Lurdské;
Světový den nemocných

12. února: Středa
13. února: Čtvrtek

16.00 HL

Na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o dar
víry a požehnání pro děti a jejich rodiny

14. února: Pátek

17.30 DL

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

15. února: Sobota

17.30 HL

Za * a † farníky

9.00 HL

Za * a † rodinu Šenovskou a Bačovu
a za duše v očistci

10.30 DL

Na poděkování za 80 let života, za † manžela
a ochranu Panny Marie pro * rodinu

16. února: Neděle
6. neděle
v mezidobí
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17. února: Pondělí

17.00 SE

Mše svatá a mariánské večeřadlo (P. Jaroslav Stříž)

20. února: Čtvrtek

16.00 HL

Za † Ottu a Marii Pláškovy, † rodiče a sourozence,
za dar zdraví a požehnání pro celou rodinu

21. února: Pátek

17.30 DL

Za † Miroslava Žáčka, rodiče, dceru, rodiče
Máčalovy a ochranu pro * rodinu

22. února: Sobota
Svátek Stolce
sv. Petra, apoštola

17.30 HL

Za † rodiče Františku a Vladimíra Žáčkovy
a ochranu pro * rodinu

18. února: Úterý
19. února: Středa

Za † Stanislava Fiedora, rodiče Záhorovské, syna
Františka, celou † rodinu; za rodinu Fiedorovu, duše
v očistci, dar zdraví, víry a požehnání pro celou * r.
10.30 DL Za † Ludvíka a Marii Masařovy, † rodiny,
duše v očistci a požehnání pro * rodiny
17.00 SE Za * a † farníky
9.00 HL

23. února: Neděle
7. neděle
v mezidobí
24. února: Pondělí
25. února: Úterý
26. února: Středa
Popeleční středa
27. února: Čtvrtek
28. února: Pátek

16.00 HL
17.30 DL
16.00 HL
17.30 DL
17.30 HL

29. února: Sobota

Za milosti potřebné k dobrému prožití postní doby
Za milosti potřebné k dobrému prožití postní doby
Za † Jana a Jiřinu Petrášovy, rodiče a duše v očistci
Za dar zdraví, ochranu a pomoc Panny Marie
pro celou * rodinu
Za † Adolfínu a Aloise Petrů, jejich syna Miroslava,
za † Marii a Adolfa Petrášovy, ostatní † rodinu,
dar zdraví a ochranu Panny Marie pro * rodinu

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

Zprávy a informace
SKUPINY ÚKLIDU
kostelů újezdské farnosti v únoru 2020
_____________________________________________________

Dat. : Újezd : Drnovice : Slopné :
___________________________________

1.2.:
8.2.:
15.2.:
22.2.:
29.2.:

14.
15.
16.
1.
2.

2.
3.
4.
5.
6.
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2.
3.
4.
5.
6.

Výsledek Tříkrálové sbírky
2020 v našich farnostech v Kč
a srovnání s lety 2019 a 2018

Slopné
Újezd
Vysoké Pole
Loučka
Drnovice
CELKEM

2020
37 336
31 444
33 928
20 025
16 233
138 966

2019
34 690
34 091
32 029
16 813
16 120
133 743

2018
31 032
32 253
30 427
16 172
14 015
123 899

Sehradice
Dolní Lhota
Horní Lhota
CELKEM

2020
36 940
30 066
31 041
98 047

2019
36 100
27 280
26 585
89 965

2018
34 216
26 560
25 116
85 892

Všem dárcům, koledníkům a vedoucím skupinek Pán Bůh zaplať.

Katecheze Dobrého Pastýře
Ve Štítné nad Vláří se bude konat pro
katechety, ale také pro maminky a tatínky,
kteří se chtějí vzdělávat v oblasti náboženské
výuky svých dětí kurz „Katecheze Dobrého
Pastýře“. Termíny jsou:
1. víkend, (1. část kurzu): 21. - 23.2.2020;
2. víkend, (2. část kurzu): 22. - 24.5.2020.
Přihlašovat se můžete do 2. února 2020
osobně u P. Ondřeje: telefonicky: 603487506
nebo e-mailem na: fara.stitna@seznam.cz.
Cena bude stanovena na základě počtu
přihlášených.
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Svátost biřmování se bude udělovat v našem farním kostele v Újezdě
v neděli 8. listopadu 2020 v 9.40 hodin. Součástí přípravy na přijetí této
svátosti je víkendová duchovní obnova, kterou budou mít ve dnech 11. – 13.
září 2020, dále společná účast na pouti za obnovu rodin v Olomouci v sobotu
17. října 2020; pobožnost křížové cesty a májová pobožnost jednotlivých
skupin. Upřímný dík všem, kteří se modlí za biřmovance a vůbec mládež naší
farnosti.
Odborné poradenství. Centrum pro rodinu Arcibiskupství olomouckého
nabízí poradenství v těchto oblastech: Manželské a partnerské poradenství,
poradenství v obtížných životních situacích, Poradnu pro děti a jejich rodiče,
pastorálně terapeutické poradenství. V budově Kurie v Olomouci, Biskupské
náměstí 2. Do poradny je třeba se objednat předem telefonicky, nebo osobně
na centru. O letních prázdninách jsou poradny v omezeném provozu. Bližší
informace na: www.rodinnyzivot.cz, záložka poradenství. Telefonní čísla:
587 450 250-3, nebo: 720 110 750.
Sněženky 2020. Táborové středisko Archa v Rajnochovicích nabízí
v termínech pěti turnusů jarních prázdnin pětidenní křesťanské tábory pro děti
od 2. třídy do 14. let. Součástí jsou hry, aktivity zaměřené na všestranný
rozvoj a duchovní program. Pravidelně se věnujeme katechezi a snažíme se
vést děti k aktivní účasti na mši sv. a na společné modlitbě. Bližší informace
e-mail: archa@ado.cz, tel.: 573 391 415.
Pobyty pro seniory.
Oblíbené víkendy a duchovní obnovy pro seniory na poutních místech.
Velehrad: 17. – 19. dubna 2020 téma: O Božím milosrdenství; 27. – 29. října
2020: Dušičková duchovní obnova. Obojí vede P. Miroslav Jáně. Přihlášky:
tel.:
572 571 420,
733 741 896,
e-mail:
velehrad@stojanov.cz.
Římskokatolická duchovní správa, Stojanov, Salašská 62, 687 06 Velehrad.
Svatý Hostýn: 29. – 31. května 2020: Duchovní obnova, P. Václav Ježík SJ.;
21. – 23. září 2020: Duchovní obnova, P. Jan Mach. Přihlášky: tel:
573 381 693, e-mail: matice@hostyn.cz. Matice svatohostýnská, Svatý Hostýn
115, 768 61 Bystřice pod Hostýnem.
Studentský Velehrad 2020 – celostátní setkání vysokoškoláků na Velehradě
ve dnech 7. – 10. května 2020. Podrobnosti na: www.studentskyvelehrad.cz.
Jubilejní rok sv. Jana Sarkandera v olomoucké arcidiecézi. Hned tři výročí
spojené s tímto mučedníkem si připomeneme v letošním roce: 17.3.2020 - 400
let od jeho mučednické smrti; 6.5.2020 - 160 let od jeho blahořečení
a 21.5.2020 - 25 let od jeho svatořečení. Při této příležitosti bude pouť našeho
děkanátu v Olomouci a to v sobotu 17. října 2020.
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OSMISMĚRKA
„Nejkratší cesta mezi dvěma lidmi…(viz osmisměrka)“
Henry Sakal
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BAOBAB, BOROVICE, BŘÍZA, BUK, DUB, HABR, JABLOŇ, JALOVEC,
JAVOR, JEDLE, JILM, LÍPA, MODŘÍN, OLŠE, OSIKA, PLATAN, SMRK,
TIS, TOPOL, TŘEŠEŇ, VIŠEŇ, VRBA
Správné řešení z lednového farního měsíčníku: „…zázraků.“
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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