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Postní zamyšlení
Postní období znamená pro mnohé především změnu
jídelníčku. Já si myslím, že půst by neměl procházet jen
žaludkem, ale především srdcem. To má být uzdraveno.
Kolik je tam v nás nesmířeného a neodpuštěného?
Je nejvyšší čas s tím něco udělat, vždyť do Velikonoc
už mnoho času nezbývá. Vzpomněl jsem si na příběh, při
jehož vyprávění mi vždy trochu zvlhnou oči.
Cestující ve vlaku sledovali mladého muže, který měl
očividně něco závažného na srdci. Nakonec vyrukoval
s tím, že je propuštěný vězeň a je na cestě domů. Jeho
odsouzení znamenalo ostudu pro všechny členy jeho
rodiny. Ti ho ve vězení nikdy nenavštívili a jen velmi
zřídka mu psali. On přesto doufal, že mu odpustili. Aby
jim to však ulehčil, navrhl jim v dopise, aby mu dali znamení, až bude vlak projíždět
kolem malé farmy před městem. Podle toho znamení by poznal, že se ho nezřekli. Pokud
mu odpustili, mají na jabloň u trati uvázat bílou stuhu. Jestliže ho však doma nechtějí,
nemají dělat nic, on pak zůstane ve vlaku a pojede dál, daleko odsud. Bůh sám ví, kam…
Když se vlak blížil k rodnému městu, vzrostlo jeho napětí natolik, že nebyl schopen se
dívat z okna. Jeden cestující si s ním vyměnil místo, aby mohl jabloň vyhlížet. V jednom
okamžiku položil mladíkovi ruku na rameno. „Je tam“ zašeptal, „všechno je v pořádku.
Celý strom je plný bílých stuh.“ V tom okamžiku zmizela z jednoho života všechna
hořkost, která ho otravovala. Byl to zázrak odpuštění: Stojím při tobě, i když mi působíš
jakoukoliv bolest.
Proč mi vždycky zvlhnou oči při vzpomínce na tento příběh? Protože nikdo z těch
mých nejbližších se nevrací z vězení, a přesto nejsem schopen mnohdy pro ně uvázat
„bílou stuhu na jabloni“. Marně vyhlížejí alespoň laskavější pohled, vřelejší slovo,
podanou ruku… Také jste si na někoho vzpomněli při tom příběhu? Možná ještě neodjel
tak daleko, aby se nemohl vrátit, i když zatím nezahlédl to vaše znamení. Pojďme vázat
bílé stuhy, aby půst prošel nejen žaludkem, ale především srdcem.
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ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY
Úmysl všeobecný: Bude vyhlášen později
Úmysl misijní: Katolíci v Číně Modleme se, aby církev v Číně vytrvala ve věrnosti
evangeliu a rostla v jednotě.
Úmysl národní: Za farní společenství – ať jsou na přímluvu sv. Vojtěcha dobrým
zázemím pro hledající, katechumeny, trpící a nemocné.
Rozjímání k úmyslům apoštolátu vydává Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova. V případě zájmu
obraťte se na svého duchovního správce, který dostává pro farnost 10 kusů.

Z FARNÍCH MATRIK :
Do společenství víry byl skrze svátost křtu v měsíci únoru 2020 přijat:
Lukáš Machů

Drnovice
V měsíci únoru 2020 odešli na věčnost a byli pohřbeni:

8. února
František Martinec
Dolní Lhota 57

88 let

8. února
Jarmila Rašková
Újezd 13

91 let

11. února
Marie Hlavičková
Loučka 57

80 let

13. února
Josef Sukup
Vysoké Pole 14

61 let

25. února
Zdeněk Remeš
Sehradice 87

73 let

27. února
Josef Smolka
Slopné 151

87 let

&&&
BIBLE, BOŽÍ SLOVO
SLOVO v době plné frází
V dnešní době plné frází nepovažuje řada
lidí slovo za nic jiného, než za
prostředek dorozumívání a předávání
informací.
A přece: i obyčejná slova mohou účinně
působit! Mají moc dávat a budovat život
(povzbuzení, podpora...), ale též bořit
a ničit (pomluva, lež, hana)... Již pisatelé
Bible Starého zákona nechápali slovo
pouze jako zvuk pro přenos informace. Chápali ho i jako "událost" a "čin".
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BOŽÍ SLOVO
Slovo, které Bůh vyslovuje, je takové, jaký je sám Bůh.
On je se svým slovem zcela totožný. Slovo u Boha znamená totéž jako čin.
Co Bůh vyslovuje, to se také děje: "On řekl - a stalo se" (Žl 33,9). Poté co se
lidstvo odloučilo od Boha a nemohlo mu již více "hledět tváří v tvář" - tedy když
člověk již nemohl Bohu rozumět, učinil Bůh rozhodující krok: Boží slovo na sebe
přijalo lidskou podobu - kterou je Boží Syn, Ježíš Kristus. Ježíšovo působení stojí
především na slovech, která jsou zároveň i činy. Jsou v něm vždy spojené vjedno,
ať už uzdravuje nemocného nebo nasycuje zástup.
BOŽÍ SLOVO A BIBLE
Bůh oslovuje každého člověka
Bible je Boží slovo, které na sebe přijalo podobu psaného lidského slova. S Boží
mluvou se totiž nemůžeme setkat nikde bezprostředně. Proto se k nám dostává
lidským způsobem, prostřednictvím lidské řeči... Bible je cele Boží i cele lidská.
Není pouhým souhrnem věroučných pravd, nebo katechismem. Je prostředkem
dialogu Boha s člověkem.
BOŽÍ SLOVO PRO KAŽDÉHO
"Boží slovo projevuje svou sílu ve vás, kteří věříte." (Srv. 1 Tes 2,13)
Boží slovo má moc překonat to nejnebezpečnější zlo ve světě, totiž zlo, které je
v nás samých. Má moc proměnit naše nitro. Toto slovo má dále moc každého z
nás přivést k Otci a shromáždit nás kolem něho. (Aleš Opatrný)
Aby v tobě Boží slovo mohlo účinně působit a projevovat svou sílu, je třeba Boha
a jeho slovo poznávat, důvěřovat mu a nechat se vést jeho Duchem. Duch totiž
Boží slovo oživuje a zasazuje do tvého konkrétního života (srv. Jan 6,63-68;
2Kor 3,6).
BOŽÍ SLOVO V ŽIVOTĚ ČLOVĚKA
"Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi." (Jan 1,14)
Boží Slovo je "plné života a síly" (Žid 4,12). Přebývá mezi námi neustále (srv. Mt
28,20) a pro každého se stává:
- mocí Boží ke spáse,
- očištěním od hříchů,
- dárcem života,
- napomenutím,
- usměrněním,
- povzbuzením,
- uzdravením,
- svítilnou,
- pokrmem,
- mečem,
- štítem.
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JAK ČÍST BOŽÍ SLOVO
Praktické kroky
Aby Bible nezůstala jen mrtvým psaným slovem, ale aby se mohla stát oživujícím
setkáním se samotným Bohem, který skrze ně projevuje svou moc, je nutné
otevřít se Božímu Duchu, který nám Bibli činí živou, účinnou a srozumitelnou.
1. MODLI SE k Bohu, aby tě svým Duchem otevřel pro jeho účinné slovo.
2. ZTIŠ SE, ČTI A NASLOUCHEJ, "aby Boží slovo přešlo jakoby do útrob
tvé Duše, do tvého života." (podle svatého Bernarda)
3. PŘEMÝŠLEJ O TOM A KONFRONTUJ TO se svým životem.
4. MLUV S BOHEM a pros ho, aby jeho slovo proměňovalo a oživovalo tvůj
život.
5. ŽIJ z Božího slova, spolupracuj s ním a zachovávej ho, neboť "budeš-li ho
zachovávat, nepochybuj, že ono zachová tebe."
„Vyzývám všechny k intenzívnějšímu a častějšímu kontaktu s Božím slovem, které
v nás působí svou uzdravující a tvořivou mocí! V něm objevujeme tajemství
Božího srdce a získáváme světlo, které nám umožňuje orientovat se v různých
životních situacích a proměňovat skutečnost, ve které se nacházíme.“
(Jan Pavel II.)
&&&
Jsi-li netrpělivý, posaď se tiše a zaměstnávej se Jobem.
Jsi-li horkokrevný, čti o Mojžíšovi a Petrovi.
Jsi-li slabý na modlitbách, čti o Eliášovi.
Není-li tvému srdci do zpěvu, naslouchej žalmům
Davida.
Jsi-li státníkem, čti Daniele.
Jsi-li v nebezpečí, že se stáváš nízkým a sprostým,
čti Izaiáše.
Je-li tvé srdce chladné, čti o učedníku lásky.
Je-li tvoje víra malá, čti Pavla.
Jsi-li v nebezpečí, že se stáváš lenivým, studuj Jákoba.
Zakaluje-li se tvůj pohled do budoucnosti, čti ve Zjevení o zaslíbené zemi.
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Co by se stalo, kdyby ses k BIBLI choval tak
jako ke svému mobilnímu telefonu?
a

Co kdybys JI nosil všude ve svých taškách
a kapsách?
Co kdyby ses pro NI vracel, pokud bys ji
někde zapomněl?
Co kdybys do NÍ nahlížel několikrát
za hodinu?
Co kdybys od NÍ přijímal zprávy?
V Bibli je zpráva od Boha člověku…
Co kdyby ses k NÍ choval, jako bys bez ní
nemohl žít?
Co kdybys JI dával jako dar svým dětem?
Co kdybys JI používal během cestování?
Co kdybys JI používal v naléhavých případech?
Co kdybys JI vyměňoval, abys sehnal nejnovější verzi?
Co kdybys … to je něco, co tě snad nutí říci: „KDE JE MOJE BIBLE?“
(Angelo Scarano)

Interview s Bohem
„Pojď dál,“ řekl Bůh. „Tak ty bys se mnou chtěl udělat interview?“
„Jestli máš čas,“ řekl jsem. Bůh se usmál a odpověděl: „Můj čas je věčnost, a proto je ho
dost na všechno. A na co se mě vlastně chceš zeptat?“
„Co tě na lidech nejvíc překvapuje?“
Bůh odpověděl: „To, že je nudí být dětmi, a tak pospíchají, aby dospěli, a když jsou
dospělí, zase touží být dětmi. Překvapuje mě, že ztrácejí zdraví, aby vydělali peníze, a pak
utrácejí peníze za to, aby si dali do pořádku své zdraví. Překvapuje mě, že se natolik
strachují o budoucnost, že zapomínají na přítomnost, a tak vlastně nežijí ani pro
přítomnost, ani pro budoucnost. Překvapuje mě, že žijí, jakoby nikdy neměli umřít, a že
umírají, jako kdyby nikdy nežili.“
Bůh mě vzal za ruce a chvíli jsme mlčeli.
Pak jsem se zeptal: „Co bys chtěl jako rodič naučit své děti?“ Bůh se usmál a odpověděl:
„Chci, aby poznali, že nemohou nikoho donutit, aby je miloval. Mohou jen dovolit, aby je
druzí milovali.
Chci, aby poznali, že nejcennější není to, co v životě mají, ale koho mají.
Chci, aby poznali, že není dobré porovnávat se s druhými. Každý bude souzen sám za
sebe, ne proto, že je lepší nebo horší než jiní.
Chci, aby poznali, že bohatý není ten, kdo má nejvíc, ale ten, kdo potřebuje nejméně.
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Chci, aby poznali, že trvá jen pár vteřin způsobit lidem, které milujeme, hluboká zranění,
ale trvá mnoho let, než se taková zranění uzdraví.
Chci, aby se naučili odpouštět, odpouštět skutkem.
Chci, aby věděli, že jsou lidé, kteří je velmi milují, ale kteří nevědí, jak své city vyjádřit.
Chci, aby věděli, že za peníze si mohou koupit všechno kromě štěstí.
Chci, aby poznali, že opravdový přítel je ten, kdo o nich všechno ví, a přesto je má rád.
Chci, aby poznali, že vždycky nestačí, aby jim odpustili druzí, ale že oni sami musejí
odpouštět.“
Chvíli jsem seděl a těšil se z Boží přítomnosti. Pak jsem Bohu poděkoval, že si na mne
udělal čas. Poděkoval jsem mu za všechno, co pro mne a mou rodinu dělá. A Bůh
odpověděl: „Kdykoli. Jsem tu čtyřiadvacet hodin denně. Jen se zeptej a já ti odpovím.“
Lidé zapomenou, co jste řekli. Lidé zapomenou, co jste udělali, ale nikdy nezapomenou,
jak se vedle vás cítili.
Převzato: Jan František Bím – poutník, průvodce krajinami
vnějšími i vnitřními, cestovatel a ředitel CK Adventura.

Křížová cesta…
Šíření křesťanství a znalosti evangelia vzbuzovalo od prvopočátku u křesťanů
touhu i zvědavost poznat místa Ježíšova života, smrti a vzkříšení.
Od 4. století jsou doložené poutě křesťanů do Svaté země. Dochovaly se
tzv. Poutnické knihy – zápisky a poznámky gramotných poutníků, v nichž lze
nalézt důležité dobové popisy a hodnocení situace ve Svaté zemi.
Už v 5. století poutníci navštěvovali místa pašijových událostí, modlili se
a pořádali procesí s rozžatými svícemi v rukou.
K vykonání poutě z Evropy na Blízký Východ koncem starověku a v raném
středověku bylo potřeba odhodlání, pevné zdraví, dostatek financí a nezávislost.
Většina
obyvatel
té
doby
neměla
volnost
pohybu,
poněvadž
byla nevolnictvím vázána ke
své vrchnosti.
Svatý Petronius,
biskup
z italského města Bologna,
vyšel prostým lidem vstříc
a to tak, že dal ve
své diecézi postavit
napodobeninu Božího
hrobu
i dalších míst a včlenil je
do terénu tak, aby nechyběla
ani hora Golgota.
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Po něm stavěli repliky i jinde. Takto dostupná jeruzalémská místa byla vděčně
přijata a hojně navštěvována. Poutníkům byly nabídnuty rozmanité formy
pašijových pobožností např. K sedmi krokům Spasitelovým nebo K sedmi
Spasitelovým pádům.
Do budování napodobenin svatých míst se později pustili i méně majetní lidé.
Stavby se začaly zmenšovat na úroveň kapliček či pouhých sloupů. Rovněž
vzdálenosti mezi místy se postupně zkracovaly. Pod vlivem františkánů se cyklus
křížové cesty později rozšířil i do jednotlivých zemí Evropy, v Německu
od konce 15. století, kde měla Křížová cesta tradičně pouze sedm zastavení.
Na Moravě a v Čechách je nejstarší křížová cesta na Svatém kopečku
u Mikulova (od 1623), kde ji dal stavět kardinál František Dittrichstein. Od doby
kolem roku 1600 už mívala křížová cesta tradičních čtrnáct zastavení, i když se
můžeme setkat i s jiným počtem, např. 29 zastavení ve Starém Hrozňatově
u Chebu (tzv. velká křížová cesta) nebo 25 zastavení křížové cesty
v Římově či až 100 zastavení a kaplí křížové cesty ve Vambeřicích.
V roce 1731 konečně papež Klement XII. uznal tradičních františkánských
čtrnáct zastavení za závazné pro celou katolickou církev a jeho nástupce roku
1746 je obdařil plnomocnými odpustky. Do té doby cyklus křížové cesty
nalezneme v českých katolických kostelech jen sporadicky, od druhé poloviny
18. století se ovšem začínají objevovat v městských chrámech
a v 19. století došlo k jejich masovému rozšíření i do venkovského prostředí.
Někde se ke čtrnácti zastavením neformálně přidává ještě patnácté, zobrazující
prázdný Ježíšův hrob. V roce 1073 obsadili Svatou zemi muslimové, což
křesťanský poutní ruch vážně narušilo.
O to větší pozornosti se začala těšit evropská jeruzalémská místa.
Ve 14. století byly křesťanské svatyně v Palestině svěřeny františkánům, přesto
byli křesťané na území Osmanské
říše spíše trpěni než vítání.
Na
konci 17.
století papež Inocenc
XI. udělil františkánům výsadu zřizovat
křížové cesty spojené s plnomocnými
odpustky jako při pouti do Jeruzaléma.
Podobně se zachoval papež Benedikt
XIV.,
když
v
roce 1746 rozšířil
plnomocné odpustky na křížovou cestu
instalovanou
se
souhlasem
diecézního biskupa v kostele, kapli nebo
v terénu pod širým nebem.
Pobožnost křížové cesty vykonávají římskokatoličtí křesťané nejčastěji v postní
době a na Velký pátek. Procházejí se jednotlivá zastavení za modlitby, meditace a
zpěvu.
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Křížová cesta je spojena s plnomocnými odpustky, které lze získat za těchto
podmínek:
- Křížová cesta musí být vykonána právoplatným způsobem.
- Musí obsahovat 14 zastavení. Vyobrazení utrpení Páně přitom není
podmínkou.
- Projití křížové cesty (14 zastavení). Téma a forma jsou na volném uvážení.
Přesto je vhodné prorozjímat všechna jednotlivá zastavení.
- Pokud při veřejné pobožnosti nemohou všichni účastnící jít křížovou cestou,
aniž by to rušilo, pak postačí, pokud od zastavení k zastavení půjde ten, kdo
pobožnost vede.
- Ti, kdo se z vážných důvodů nemohou účastnit na křížové cestě, (nemocní,
pohybově postižení…) mohou získat plnomocné odpustky, pokud se nejméně
půl hodiny věnují četbě a rozjímání o Kristově utrpení.
Převzato z internetu

Půst není cílem
Nepostit se jen „od něčeho“, ale hlavně „pro něco“
V autentickém křesťanském pojetí není půst cílem sám o sobě, ale je prostředkem. Cílem
půstu je přiblížení se Bohu a projevení účinné lásky k bližním. Tedy ne postit se jen „od
něčeho“, ale také „pro někoho“ – čili ve prospěch lásky křesťana k Bohu a k bližním.
Odříkat by si člověk měl jednak to, co mu v křesťanském životě překáží, což je dnes
například i závislost na mobilu, internetu, autu apod., a to, co „uvolní“ jeho dobrý vztah k
bližním. Výsledkem může být třeba čas věnovaný osamělému člověku, věcný nebo
peněžitý dar potřebným, apod.
Formy půstu se různě měnily
Podíváme-li se do historie, potom skutečně uvidíme, že se formy půstu různě měnily, ale
podstata jeho významu a smyslu je ta, jak je uvedeno výše. Pokud chce člověk sobě
samému dokázat, že se dokáže něčeho vzdát, nebo že dokáže udělat něco navíc, je to sice
z hlediska rozvoje osobnosti mnohdy prospěšné, ale z hlediska víry je to jaksi „na půl
cestě“. A může to být docela dobře narcistické, když pak obdivuje sebe sama, co dokázal.
Takže stručně řečeno: Křesťanský smysl půstu se naplňuje, když je jeho výsledkem
a záměrem posun na cestě lásky k Bohu a k bližnímu a posun na cestě od „brzdících
závislostí“ ke svobodě pro dobré věci. A forma půstu pak může být taková či onaká…
Není půst, jaký si přeji, spíš toto:
rozvázat nespravedlivá pouta, utiskované propustit na svobodu?
Lámat svůj chléb hladovému, popřát pohostinství bloudícím ubožákům,
neodmítat pomoc svému bližnímu? (srov. Bible Iz 58,4–7)
Aleš Opatrný
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Křížová cesta v délce jedné SMS
1. Ježíši odsouzený, nauč mě druhé neodsuzovat, ale přijímat je všechny s láskou.
2. Ježíši, který jsi na sebe vzal kříž, dej i mně odvahu vzít a nést jej každý den.
3. Ježíši, který jsi pod křížem upadnul, dej mi sílu po pádu do hříchu vždy znovu začít.
4. Ježíši, tys potkal svou milovanou matku, nauč mě úplně konkrétně milovat mé rodiče.
5. Ježíši, tobě pomohl Šimon nést kříž, kéž i já ti dokážu pomáhat v potřebných kolem
sebe.
6. Ježíši, Veronika osušila tvou zmučenou tvář, vtiskni svou tvář nezničitelně i do mého
srdce.
7. Ježíši, tys opět upadnul, dej, ať ve své bídě stále zakouším tvou pomoc.
8. Ježíši oplakávaný, kéž mi mé smutky pomohou hlouběji poznat tebe i celý svět.
9. Ježíši, tvé pády pod křížem ať mi dodají trpělivost se sebou i s druhými.
10. Ježíši zbavený šatů, nauč mě skromnosti, pokoře a průzračnosti srdce.
11. Ježíši ukřižovaný, dej mi statečnost, abych vytrval ve svých závazcích.
12. Ježíši, který jsi na kříži umřel, klaním se ti a děkuji za spásu, kterou jsi získal pro mě
i pro celý svět.
13. Ježíši, přátelé tě sňali z kříže, dej, ať naleznu přátele věrné v časech dobrých i zlých.
14. Ježíši, v hrobě očekávající vzkříšení, ať mě tvé Velikonoce naplní nadějí,
že nad vším vítězí tvá láska.
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Z kroniky farnosti Újezd u Valašských Klobouk
2003 – 2011
A.D. 2004
Biřmování pro seniory. Přestože na jaře letošního roku byla v naší farnosti
udílena svátost biřmování, byla na podzim zahájena příprava k přijetí této svátosti
znovu, tentokrát pro ty věřící, kteří jsou starší, u biřmování ještě nebyli
a ostýchají se konat přípravy, kde převládají mladí lidé ve věku do dvaceti let.
Příští rok 2005 vyhlásil arcibiskup Jan v naší diecézi Rokem farnosti. Z toho
důvodu se rozhodl, že se během posledního čtvrtletí roku 2004 setká se všemi
členy pastoračních a ekonomických rad, kteří pracují v arcidiecézi. Setkání
s členy farních rad z našeho děkanátu naplánoval na pondělí 15. listopadu
v Újezdě. Po mši svaté se pozvaní členové farních rad ze všech farností
klobouckého děkanství přemístili do kinosálu, kde hovořil především otec
arcibiskup, který všem sdělil své představy o tom, jak by měl fungovat život
ve farnostech.
Další společnou schůzi se zástupci farností naplánoval na příští rok, kdy, jak
oznámil, chce naopak naslouchat zprávám z farností o jejich působení.
Z dění v obci Újezd:
18.11.2004 převzal z rukou ministra pro
místní
rozvoj
újezdský
starosta
Vladimír Kráčalík ocenění „Bílou stuhu
za činnost mládeže“, ohodnocenou
částkou 400 000,- Kč. Tím byly
oceněny výsledky práce pro tzv.
volnočasové aktivity mládeže. Obecní
úřad v Újezdě věnuje v posledních
letech značnou pozornost provozu vleku
a celému lyžařskému areálu, rozšiřuje
služby v prostoru koupaliště, stejně jako
v prostoru fotbalového hřiště, které neslouží jen ke sportovnímu účelu, ale i ke
konání zábav a různých oslav. Z toho důvodu tady bylo vybudováno i nadstřešené
venkovní posezení a celý prostor byl pěkně upraven. Vedle velkého hřiště se
chystá budování hřiště druhého, menšího, určeného zejména pro tréninky.
Za zmínku stojí také obecní knihovna, která patří mezi 12 nejlepších
neprofesionálních knihoven v ČR. Je významná nejen rozsahem knižního fondu,
který zahrnuje okolo 6 000 výtisků, ale hlavně návštěvností, která je okolo 2 000
čtenářů ročně. Zájem projevují hlavně starší občané, děti a mládež, což je v době,
kdy se hovoří o všeobecném nezájmu mladých o literaturu (především díky
mohutnému nástupu internetu), potěšitelné. Půjčování knih je zdarma. Ve funkci
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knihovníka se vystřídala řada osob, v současnosti ji má na starosti paní Petra
Janošová, která se stará o to, aby prostředí knihovny bylo příjemné, zajišťuje
pravidelné dokupování nových knih
a
každoročně
pořádá
literárně
výtvarnou soutěž „Písmák“, o kterou je
kupodivu velký zájem. Zapojují se
do ní děti i dospělí, někdy celé rodiny.
Knihovna, v níž je umístěn také veřejný
internet (ten už za poplatek), se nachází
v patře bývalého Domu služeb, který
patří obci. (V této budově je také
lékárna a v přízemí kadeřnictví paní
Maňasové ze Sehradic a obchod
s potravinami paní Chalupové.)
Za dobré výsledky v obecní knihovně získala obec ocenění s částkou 20 000,- Kč,
kterou použila ke zhotovení venkovní informační mapy obce.
V letošním roce proběhla celorepubliková soutěž O nejkrásnější strom. Vítězem
zlínského kola se stala lípa srdčitá
za kostelem Je vysoká zhruba 25 m,
obvod jejího kmene je 525 cm a
stáří se odhaduje na 530 – 550 let.
Úježďané jsou a svou lípu, stejně
jako na „Hradištěk“ pyšní, ale její,
po většinu roku zanedbané okolí,
tomu moc neodpovídá.
Oslava svátku sv. Mikuláše
připadla letos na pondělí. Přesto, že
šlo o svátek patrona našeho farního
kostela, přišlo na mši svatou
poměrně málo lidí; zato lavice naplňovalo daleko větší množství dětí, které se
těšily na mikulášskou nadílku. Také letos se konala v našem kostele trochu
netradičně. Netradičnost spočívala v tom, že děti nejenom dárky přijímaly, ale
také samy dávaly. Snad každé dítě přineslo svou hračku (některé i více) a osobně
ji předalo sv. Mikuláši. V Újezdě a Horní Lhotě bylo celkem nasbíráno 62,6 kg
hraček, které byly ve dvanácti velkých balících odeslány občanskému sdružení
„Berkat“, která pak část z nich předala dětem uprchlíků (většinou těžce
nemocným) v Čechách a zbytek poslala dětem do Čečenska a Afghánistánu.
Je dobře, že sv. Mikuláš, kterého už několik let po sobě představuje Pavel Heinz
(na začátku této tradice to byl varhaník František Čech, pak Pepa Machů), naše
děti nejenom napomíná a obdarovává, ale také jim připomíná, že je na světě až
příliš mnoho dětí trpících bídou, a že je třeba na ně myslet.
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Letos už je to počtvrté, co se dohodli starostové Újezda a okolních vesnic, že dají
svým spoluobčanům k Vánocům společný dárek – vánoční koncert. Tak jako
v předchozích letech se i letos konal v chrámu sv. Mikuláše. Tentokrát byl
v podání známé dechové kapely Stříbrňanka, která ho pojala „evropsky“, – tzn.
vybírala koledy a vánoční písně z jednotlivých zemí a povídáním o jejich
vánočních zvycích se nám snažila je přiblížit. Tento nápad vznikl v souvislosti
s naším letošním vstupem do Evropské unie.
I přes velmi nepříznivé počasí se o Vánocích sešlo hodně věřících, dospělých
i dětí, aby společně putovali k Panně Marii ve Vysokém Poli.
Na konci každého roku se ohlížíme zpět, abychom se zamysleli nad tím, co se
během uplynulých 365 dnů u nás událo (letos to bylo 366, neboť jsme měli
přestupný rok), za co bychom neměli zapomenout Bohu poděkovat a být mu
vděční, co se nám s jeho pomocí podařilo udělat. Jistě bychom ale neměli ani
zapomínat na ta místa, kde máme značné rezervy. Mezi ně patří například
poměrně malá účast na Eucharistii (přestože tento rok vyhlásil Svatý otec Rokem
eucharistie, zdá se, jakoby se nás to netýkalo), dále nedůsledné vedení dětí
ve víře, což se projevuje především mizivou účastí dětí na mších svatých
ve všedních dnech a nezájmem o náboženství, velké rezervy máme ve
vzájemných vztazích, které se odráží na spolupráci ve farnosti, atd.
Kdo z lidí má zájem, může každoročně přelom roku prožít při půlnoční
bohoslužbě ve farním kostele v Újezdě, při které otec děkan vyjadřuje Bohu díky
za všechna dobra přijatá během roku, vzpomene všechny, kteří pomáhali budovat
farnost svými modlitbami, oběťmi, osobní pomocí a hmotnými dary.
Všichni se také mohli dozvědět, že v naší farnosti bylo letos pokřtěno 19 dětí,
uzavřených sňatků bylo 11, ke stolu Páně poprvé přistoupilo 28 dětí, svátost
biřmování přijalo 56 většinou mladých chlapců a děvčat, a že u nás bylo
pohřbeno během roku 41 zemřelých.
Pokračování příště

TIZIANO SOLDAVINI

SÍLA LŽI
KARMELITÁNSKÉ NAKLADATELSTVÍ KOSTELNÍ VYDŘÍ 2012
1.

Bůh je pravda, a proto volá svoje děti k životu v pravdě, k upřímnému,
přesvědčivému životnímu stylu, aby byl svědky úžasné skutečnosti.
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2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

9.

10.
11.

12.
13.
14.

15.

16.

Čím více je náš život napojen na Ježíše, tím více můžeme zakoušet pocit
svobody vůči lži a četným podmíněnostem světa.
Je třeba myslet, jednat a žít podle evangelia.
Duch svatý nám dá sílu, odvahu a smělost svědčit o pravdě všude a stále.
Duch svatý nás učí, jak žít náš život a dává sílu k jeho uskutečnění.
Je snadné nechat se zotročit lží a činit pak špatná rozhodnutí. Proto je
nezbytné říci rozhodné ne lži, která se objeví v našem srdci, abychom se
tak vyhnuli tomu, že bychom si na lež, které jsme uvěřili, zvykli.
Lež je vždy připravena nás napadnout a uvádět v omyl, avšak láska
k pravdě má vždy převahu.
Kdybychom byli opravdu poctiví, museli bychom připustit, že v životě
není nic definitivního, neřešitelného, neplatí, že „všechno je zbytečné“
a „nic nového nás nečeká“.
Podívejme se občas „do zrcadla“, odhoďme masku a odstraňme z našeho
života i života druhých každou faleš. Přestaňme s rafinovanou lží
zaměňovanou za pravdu, a budeme svobodní.
Vyplatí se být v řeči čestní a pravdiví. Život každého člověka by měl být
určován vášní pro pravdu.
Nemůžeme uzdravit nádor, jestliže ho namažeme mastí a obvážeme –
musí být odstraněn. K uzdravení ze lži je nezbytné odstranit kořen,
i když to bolí.
Dovolme, aby skrze nás zářilo světlo pravdy.
Pravda umožňuje žít v pokoji, v harmonii se sebou a s bližními, přijímat
život za všech okolností jako dar ke službě.
Lež promění v balvan i ten nejmenší kamínek, a když si nedáme pozor,
donutí nás říkat další a další lži, až nás lži uvězní. Srdce se stane
podobným klubku vlny, stočenému ze lží.
Dělat kompromisy se lží znamená popírat, že chceme dobro člověka,
protože
ve vztazích se nedostává dobra, vzájemné úcty a důvěry. Láska bližnímu
neubližuje.
Pravda je světlo a světlem věřícího je Kristus.
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17. I když sebou pohrdáš a myslíš si, že jsi poslední člověk na zemi, pravdou
je, že jsi milován. Jestliže poznáš pravdu, poznáš, že Ježíš je tvůj přítel,
tvůj spasitel a nic nebude moci odloučit tě od jeho lásky. Musíš však
důvěřovat.
18. Hledejme Ježíše a v modlitbě zakusíme uzdravující dílo Boha. Svěřme se
mu beze strachu a bez výhrad.
19. Kdo poznal svody lži a poznal Pána, dostává od něho sílu s nimi bojovat.
20. Od stvoření nepřestal Bůh člověka hledat, miluje jej a jeho radostí je být
s ním. Všechno svým slovem stvořil a od člověka očekává odpověď.
21. Jen s Boží milostí je možné znovu objevit pravdu o sobě a zjistit
skutečnost o sobě.
22. Pravda uzdravuje rány, které způsobila lež, dokonce uschopňuje člověka
k odpuštění.
23. Nenechme se utlačovat a dusit smutnými životními událostmi,
neutíkejme od reality vytvářením „vzdušných zámků“, ale žijme v plnosti
přítomnost. To je životně důležité.
24. Svěřme náš život Duchu svatému a Ježíši, a budeme proměněni v to,
o čem přemítáme.
25. Nakolik jsme řekli svobodně a s celým srdcem „ano“ Kristu, natolik
budeme schopni říkat „ne“ lži.
26. Být jedno s Kristem, který je v nás, je naší chloubou a radostí. Jemu
svěřme moc kralovat v našem životě; důvěřujme tomu, jenž o nás jako
Dobrý pastýř pečuje.
27. Bůh – Láska, hledá každého člověka, aby jej osvobodil. Kdo přijímá jeho
lásku, dostává se do středu jeho srdce a je jím přetvářen.
28. Strach je jediný prostředek, který má ďábel k ovládání člověka.
Tajemství přebývání v lásce spočívá v přijetí milosti, která zahání strach.
29. Ježíš je vždy s těmi, kteří mají zraněné srdce a zkroušeného ducha.
30. My – stejně jako Petr – můžeme v utrpení upadnout, ale jedině tak stejně
jako on pochopíme nutnost spásy, kterou dává jen Ježíš.
31. Přejděme od neskutečného života k životu skutečnému, od
nepravdivého života k životu pravdivému. Rozhodněme se pro pravdu,
a budeme uschopněni zvolit správný směr.
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Pořad bohoslužeb v březnu - farnost Újezd

1. března: Neděle
1. neděle postní
Sv. Jana Ogilvie,
řeholníka

2. března: Pondělí
Ferie
3. března: Úterý
Ferie

7.00 Új.: Za + rodiče Častulíkovy, dcery, syna Josefa,
manželku, dceru Marii, Blanku, dar zdraví
a Boží požehnání pro živou rodinu
8.15 Sl.: Za + Josefa Michalčíka, rodiče, P. Františka
Michalčíka, + sourozence, ochranu Panny
Marie pro živé rodiny
9.40 Új.: Za + Vlastimila Šlížka jeho rodiče, rodiče
Škubníkovy, jejich + děti, dar zdraví a Boží
požehnání pro živé rodiny
11.00 Dr.: Za + Annu Vašičkovu, rodiče Vašičkovy
a Annu Šašinovu
Adorační den v Drnovicích
15.40 Új.: Za + prarodiče Machů, jejich + děti,
dar zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu

AL
SJ

RZ
KM

KA

17.00 Dr.: Za + rodinu Hříbkovu, Boží požehnání
a ochranu Panny Marie pro živou rodinu

4. března: Středa
Ferie

15.40 Új.: Za + Annu a Václava Kozubíkovy, dceru
Ludmilu, zetě Josefa, duše v očistci a Boží
požehnání pro živou rodinu
17.30 Sl.: Za zemřelé rodiče Lysáčkovy, duše v očistci
s prosbou o dar zdraví, ochranu a požehnání
pro živou rodinu

5. března: Čtvrtek
Ferie

17.00 Dr.: Za + rodiče Tkadlecovy, rodinu Hnaníčkovu,
Kmoníčkovu, zetě Františka k 10. výročí úmrtí
a Boží pomoc pro živé rodiny

6. března: Pátek
Ferie
První pátek
v březnu

15.00 Új.: Za + rodiče Drábkovy, rodiče Ambrůzovy,
jejich zemřelé děti, vnuka a ochranu Boží pro
živou rodinu
17.30 Sl.: Za + Petra Kozubíka, rodiče z obou stran
a ochranu Panny Marie pro živé rodiny

7. března: Sobota
Ferie
Sv. Perpetuy
a Felicity, muč.

15.30 Lo.: Za + dceru Danu Sláčikovu, + manžela, rodiče
Bělejovy, Chlebanovy, pomoc Boží a ochranu
Panny Marie pro živé rodiny
18.00 Új.: VEČER CHVAL
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8. března: Neděle
2. neděle postní
Sv. Jana z Boha,
řeholníka

9. března: Pondělí
Ferie
Sv. Františky
Římské, řeholnice
10. března: Úterý
Ferie
Sv. Jana Ogilvie,
řeholníka

11. března: Středa
Ferie

12. března: Čtvrtek
Ferie
13. března: Pátek
Ferie
14. března: Sobota
Ferie
15. března: Neděle
3. neděle postní

16. března: Pondělí
Ferie

7.00 Új.: Za + rodiče Čechovy, Čevelovy, jejich +
sourozence a Boží požehnání pro živou rodinu
8.15 Sl.: Za + Františku a Jana Kořenkovy, syna
Stanislava, jejich rodiče a sourozence a živou
rodinu
9.40 Új.: Za + Josefa a Marii Fojtů, + syny Stanislava,
Miroslava a Josefa Fojtů, + vnuka Tomáše,
Ladislava Saba, duše v očistci a dar zdraví pro
živou rodinu
11.00 Dr.: Za farníky
15.40 Új.: Za + Františku a Jana Hábovy, jejich rodiče,
Boží pomoc a ochranu Panny Marie pro živou
rodinu
Za + Annu a Františka Tkadlecovy, jejich
17.00 Dr.: rodiče, rodinu Prokešovu a požehnání pro
živou rodinu
15.40 Új.: Za + rodiče Bodlákovy, Novotné, 2 syny,
strýce Josefa Bodláka a sestřičku Makrínu
Bodlákovu, ochranu Boží pro živé rodiny a
duše v očistci
17.30 Sl.: Za + Františka Váňu, rodiče z obou stran, duše
v očistci, dar zdraví a Boží požehnání pro
živou rodinu
17.00 Dr.: Za + Andělu a Františka Matoškovy, jejich
rodiče, Karla Slabiňáka, Josefa Marconě, duše
v očistci a Boží požehnání pro živou rodinu
15.00 Új.: Za + Josefa Mozgvu, 2 syny, rodiče z obou
stran, rodinu Bělaškovu, Josefa Baloucha a
pomoc Boží pro živé rodiny
17.30 Sl.: Za + Aloise Váňu, jeho rodiče, celou + rodinu
Šimonů a Boží ochranu pro živou rodinu
15.30 Lo.: Za + rodiče Slámovy, živou a + rodinu
Slámovu, Poláchovu a duše v očistci
7.00 Új.: Na úmysl dárce 140
8.15 Sl.: Za farníky
9.40 Új.: Za + rodiče Belžíkovy, Irenu Petrů, jejich
rodiče, 2 zemřelé vnuky, Boží požehnání a
přímluvu pro živou rodinu
11.00 Dr.: Za + manžela, rodinu Fojtíkovu a Holou, duše
v očistci a Boží požehnání pro živé rodiny
15.40 Új.: Za rodinu Měřínskou, Chmelíkovu a duše v
očistci
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17. března: Úterý
Ferie

17.00 Dr.: Za + Marii a Jana Žabkovy, jejich rodiče a dar
zdraví pro živou rodinu.

Sv. Patrika, biskupa

18. března: Středa
Sv. Cyrila
Jeruzalémského,
biskupa a uč. církve

19. března: Čtvrtek
Slavnost
Svatého Josefa,
snoubence PM

20. března: Pátek
Ferie

21. března: Sobota
Ferie

22. března: Neděle
4. neděle postní

15.40 Új.: Za Andělu Poláchovu, syna Pavla, rodiče
Poláchovy a duše v očistci
17.30 Sl.: Za + rodiče Frajtovy, 2 syny, sestru Marii,
vnučku, + rodiče a dar zdraví pro živou rodinu

SJ

15.40 Új.: Za + rodiče Častulíkovy, dceru, syny,
švagrovou, zetě, duše v očistci a Boží pomoc
pro živou rodinu
17.00 Dr.: Za + rodiče Bodlákovy, 2 syny, zetě, rodiče
Brlicovy, 2 syny, prarodiče z obou stran, dar
zdraví pro živou rodinu

MJ

15.00 Új.: Za + rodiče Polomíkovy, zetě, + stařečky
z obou stran, sourozence, rodiče Janků, duše
v očistci, ochranu Panny Marie a Boží
požehnání pro živé rodiny
17.30 Sl.: Za + Josefa Machů, zetě Aloise, dvoje rodiče,
rodiče Váňovy, duše v očistci, ochranu a
pomoc Boží pro živé rodiny
15.30 Lo.: Za + Josefa Mačka, jeho + rodiče, sourozence
a pomoc Boží pro živou rodinu
7.00 Új.: Za + rodiče Kuníčkovy, prarodiče Trčkovy,
manžele Dočkalovy s prosbou k Panně Marii
za dar zdraví, Boží požehnání a dary Ducha
Svatého pro živou rodinu
8.15 Sl.: Za + Miloslava Fiodora, 2 syny, rodiny
Fiodorovy, Zvonkovy, Majzlíkovy, duše
v očistci, dar zdraví a ochranu Panny Marie
pro živé rodiny
9.40 Új.: Za farníky (sv. křest)
11.00 Dr.: Za + Jana Běloně, syna Josefa, dceru Marii a
Boží požehnání pro živou rodinu

23. března: Pondělí 15.40 Új.: Za + Františka Mozgvu, rodiče Mozgvovy,
rodiče Jandíkovy, dar zdraví a Boží požehnání
Ferie
pro živou rodinu
24. března: Úterý
Ferie

RZ

17.00 Dr.: Za + Marii Šerou, Vlastu Čoupkovou a duše v
očistci
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AL
SV

AM
ČR

SJ

25. března: Středa
Slavnost
ZVĚSTOVÁNÍ
PÁNĚ
26. března: Čtvrtek
Ferie
27. března: Pátek
Ferie

15.40 Új.: Za + Josefa Hlavičku, jeho rodiče, Boženu
Sochorovu, syna Josefa, zetě a Boží požehnání
pro živou rodinu
17.00 Dr.: Za + Marii a Jana Pavelkovy, jejich rodiče,
dceru Marii, zetě Františka a Josefa, duše v
očistci a Boží požehnání pro živé rodiny
18.30 Sl.: Za + Lidmilu a Vítězslava Pochylé, Emílii a
Jiřího Ševčíkovy, Boží požehnání a dar zdraví
pro živé rodiny
17.00 Dr.: Za + rodiče Šomanovy, snachu, prarodiče a
duše v očistci
15.00 Új.: Za + Františka Hůště, rodiče Hůšťovy, syna,
snachu, vnučku, rodiče Šomanovy, duše
v očistci a Boží požehnání pro živé rodiny
17.30 Sl.: Za + rodiče Soukupovy, Mozgvovy a Boží
ochranu pro živou rodinu

15.30 Lo.: Za + rodinu Lahutovu, Vavříkovu, duše
v očistci a nemocnou osobu
7.00 Új.: Za + rodiče a prarodiče Slovákovy, duše v
29. března Neděle
očistci, Boží požehnání a přímluvu Panny
5. neděle postní
Marie pro živou rodinu
(smrtná)
8.15 Sl.:
Změna zimního času
9.40 Új.: Za + Josefa Machů (výroční mše sv.)
na letní
11.00 Dr.: Za farníky
30. března: Pondělí
Ferie
17.30 Új.: Za + Antonína Jordána, otce Antonína, syna
Davida, rodiče z obou stran a ochranu Panny
Marie pro celou rodinu
31. března: Úterý
Ferie
18.30 Dr.: Za živou a + rodinu Trčkovu z Vysokého Pole

ŠF
ČR

RZ

28. března: Sobota

AL
SJ
ŠF
OS

OS

Pořad bohoslužeb v březnu - farnost Horní Lhota
9.00 HL
1. března: Neděle
1. neděle postní

2. března: Pondělí

Za † Josefa a Anastázii Machů, syna Josefa, vnučku
Moničku a za celou * rodinu

10.30 DL

Za † Stanislava Kůdelu, Marii Slovákovu, syna
Ivana, 2 manžely, rodiče Kůdelovy a požehnání pro
* rodinu

17.00 SE

Za † Majerikovu, Nášelovu, dar zdraví, ochranu
a pomoc pro * rodiny
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3. března: Úterý
4. března: Středa
5. března: Čtvrtek

16.00 HL

Za † Josefa Dočkala, jeho rodiče s prosbou o dar
zdraví a požehnání pro * rodinu

6. března: Pátek
1. pátek v březnu

16.00 HL

Za † Marcelu Žáčkovu, Lubomíra a Annu Srněnské,
duše v očistci, dar zdraví a ochranu pro * rodinu

17.30 DL

Za * a † farníky

8.00 DL

Ke cti Panny Marie s prosbou o pomoc a ochranu

17.30 HL

Za členy živého růžence ze Sehradic

9.00 HL

Za † Marii Masařovu (1. výročí), manžela,
s prosbou o požehnání pro celou * rodinu

10.30 DL

Za † Luboška a Michalku Barcuchovy, † Aloise
a Annu Petrů, duše v očistci, požehnání a ochranu
Panny Marie pro * rodinu Barcuchovu

17.00 SE

Mše svatá a mariánské večeřadlo (P. Jaroslav Stříž)

12. března: Čtvrtek

16.00 HL

Za * a † farníky

13. března: Pátek

17.30 DL

Za † Anastázii a Josefa Kuželovy, snachu Věru,
rodiče Hlavičkovy, dar zdraví a ochranu pro *
rodinu

14. března: Sobota

17.30 HL

Na poděkování za 60 let života, dar zdraví a
ochranu Panny Marie do dalších let

9.00 HL

Za † Martu a Marii Máčalovy, jejich rodiče, dar
zdraví a ochranu pro * rodinu

10.30 DL

Za † Jaroslava Janušku, dvoje rodiče, celou †
rodinu a dar víry pro * rodiny

17.00 SE

Za * a † farníky

7. března: Sobota
1. sobota v březnu

8. března: Neděle
2. neděle postní

9. března: Pondělí
10. března: Úterý
11. března: Středa

15. března: Neděle
3. neděle postní
16. března: Pondělí
17. března: Úterý
18. března: Středa
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19. března: Čtvrtek
Slavnost sv. Josefa,
snoubence Panny
Marie

16.00 HL

Za muže naší farnosti

17.30 DL

Za * a † farníky

20. března: Pátek

17.30 DL

Za † Annu a Josefa Slovákovy, dceru Annu,
Slávku, syna Václava, zetě Jiřího a ochranu pro
* rodinu

21. března: Sobota

17.30 HL

Za papeže Františka, všechny biskupy, kněze, jáhny
a řeholníky s prosbou o dary Ducha Svatého a za
nová kněžská a řeholní povolání

9.00 HL

Za † rodiče Kovářovy, dceru Marii, syna Františka,
Františka Váňu, jejich rodiče, duše v očistci a
ochranu pro celou * rodinu

22. března: Neděle
4. neděle postní

10.30 DL

Za † Františka a Ludmilu Malotovy, syny, rodiče
Masařovy, duše v očistci s prosbou o dar zdraví
a ochranu pro * rodiny

23. března: Pondělí

16.00 HL

Na poděkování za přijatá dobrodiní a ochranu
Panny Marie pro celou * rodinu

24. března: Úterý

17.30 DL

Za potracené děti, jejich rodiče, lékaře a obnovu
kultury života v naší zemi

25 března: Středa
Slavnost
Zvěstování Páně

16.00 HL

Na poděkování za dožité životní jubileum s prosbou
o dary Ducha Svatého pro celou * rodinu

26. března: Čtvrtek

16.00 HL

Na úmysl dárce

17.30 DL

Za † rodinu Manduchovu, Novosadovu,
Roubalíkovu, Váňovu, duše v očistci, za dar zdraví
a ochranu pro * rodiny

17.30 HL

Za * a † rodinu Šůstkovu a Schovajsovu

27. března: Pátek
28. března: Sobota

9.00 HL

Za * a † farníky

29. března: Neděle
5. neděle postní

10.30 DL

Za † rodiče Ambrůzovy, Váňovy, jejich syny
a za celou * a † rodinu

30. března: Pondělí

17.00 SE

Za † sourozence Slezákovy, jejich manžele, rodiče
a duše v očistci

31. března: Úterý
Z nepředpokládaných důvodů může v tomto rozpise dojít ke změnám.
Sledujte proto týdenní rozpis!
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Zprávy a informace
Postní kapky Postní doba začala.
Farnost Dolní Němčí i letos nabízí
pastorační aktivitu pro toto období
přípravy na Velikonoce. "Postní kapky"
jsou každodenní inspirace, které mohou
"osvěžit" tvůj život. Obsahem aplikace
jsou myšlenky papeže Františka
z katechezí o Desateru, liturgická
modlitba pro daný den, biblický citát
s inspirativní myšlenkou a nedělní
liturgické texty a zamyšlení.
Pokud chcete, aby Vám od Popeleční
středy každé ráno přišel e-mail
s inspirujícími texty, vyplňte, prosím,
jednoduchý webový formulář na: http://postnikapky.cz/email-postni-kapky/.
Postní kapky 2019 budou také k dispozici jako mobilní aplikace pro telefony
s Androidem. Stáhnout si ji můžete na Google Play – Postní kapky 2020
na: https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.hofirek.kapky2019.
Pokud Vám budou stačit SMS kapky, podívejte se na stránku: http://postnikapky.cz/smspostni-kapky/. Více na www.postnikapky.cz.
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Fotografická soutěž. Ve farním kostele v Újezdě byla zahájena výstava fotografií, které
byly dány do soutěže na téma „Zdrcadlení duše“. Do soutěže bylo zasláno celkem 42
fotografií. Všichni účastníci bohoslužeb se mohou zúčastnit hodnocení. Podrobnosti, jak
hlasovat a hlasovací lístky jsou na bočním oltáři Srdce Ježíšova. Všichni jste srdečně
zváni.
Duchovní cvičení pro kostelníky a akolyty na Velehradě ve dnech 13. – 15. března
2020. Duchovní cvičení začíná večeří v 18:00 a první promluvou v 19:00. Končí mší
svatou v 9:00, besedou v 10:30 a obědem v 12:00, Program: Promluvy, bohoslužby, čas
na osobní modlitbu a ztišení. Bude také možnost svaté zpovědi nebo rozhovoru s knězem.

SKUPINY ÚKLIDU
kostelů újezdské farnosti v březnu 2020
_____________________________________________________

Dat. : Újezd :
Drnovice : Slopné :
___________________________________

7.3.:
14.3.:
21.3.:
28.3.:

3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
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7.
8.
9.
10.

BIBLICKÁ KŘÍŽOVKA
Letošní rok 2020 vyhlásil papež František „Rokem Bible“. Proto vám počínaje
březnovým číslem farního měsíčníku budeme pravidelně přinášet biblickou křížovku.
Návod k luštění: K vyluštění této křížovky budete potřebovat Bibli. U každého čísla je
napsáno, co hledáme, a také odkaz z Bible, kde správnou odpověď najdete.
Nalezenou odpověď pak napíšete do křížovky.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
1. Zvíře (Mt 26, 74)
2. Jméno sluhy (Jn 18, 10)
3. Název potoka (Jn 18, 1)
4. Jméno člověka (Jn 18, 40)
5. Věc (Mt 26, 51)
6. Jméno člověka (Lk 23, 8)
7. Oblečení (Mk 15, 20)

8. Jméno učence (Jn 19, 39)
9. Část dne (Lk 23, 44)
10. Pozdrav (Jn 20, 19)
11. Zvíře (Lk 18, 25)
12. Název místa (Mt 27, 33)
13. Výkřik (Mk 15, 13)
14. Strom (Mk 13, 28)

Tajenka: _________________________________________
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OSMISMĚRKA
„Člověk musí něco nového udělat, aby něco nového…(viz osmisměrka).“
Georg Christoph Lichtenberg
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ASTRA, BLEDULE, FIALA, HEŘMÁNEK, KARAFIÁT, KOPRETINA,
LEVANDULE, LILIE, MÁTA, NARCIS, OCÚN, PODBĚL, RŮŽE,
SLUNEČNICE, SNĚŽENKA, TULIPÁN

Správné řešení z únorového farního měsíčníku: „…je úsměv.“
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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