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PANNO ODĚNÁ SLUNCEM PRAVDY
Maria, Královno má a Paní má,
Matko Pána mého, služebnice Syna svého,
Rodičko Tvůrce vesmíru: tebe žádám, tebe vzývám,
vypros mi Ducha svého Syna, mého Vykupitele,
abych o tobě důstojně smýšlel a důstojně mluvil.
Tvá krása, vznešenost a důstojnost je taková,
že kdybych k tvé oslavě mluvil jazyky andělskými,
pronikl všechna Boží tajemství
a znal veškerá Písma,
vyčerpal bych všechnu svou výmluvnost
a dovednost,
ale nedošel dál než na počátek tvé chvály.
Tys nade všechno tvorstvo nesrovnatelně krásnější,
záříš svou ctností na všechno lidstvo,
jsi vznešenější než andělé, svatostí a nebeskou
slávou převyšuješ zástupy vyvolených
a korunována sedíš po pravici
svého milovaného Syna.
Tam jsou tvé zásluhy důstojně oslavovány,
tam jsou tvé přednosti, jak se sluší velebeny, tam jsi po zásluze blahoslavena.
Co mohu já, ubohý hříšník, přidat k tvé oslavě?
Požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný je plod života tvého, Ježíš.
Přijmi, prosím, i mé nepatrné chvály.
Přicházím k tobě, Matko Boží, a prosím tě, abys mi vymohla odpuštění mých hříchů.
Učiň, abych byl zproštěn všech vin svého života.
Prosím tě, uděl mi milost, abych byl spojen láskou s tvým Synem a s tebou;
s tvým Synem jako mým Bohem a s tebou jako s Matkou mého Boha. Amen.
(Modlitba sv. Ildefonsa z Toleda)
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ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY
Úmysl všeobecný: Bude vyhlášen později.
Úmysl misijní: Jáhni: Modleme se, aby jáhni, věrní službě Slova a chudým, byli pro celou
církev živým znamením.
Úmysl národní: Za kněze, řeholníky a řeholnice – ať na přímluvu sv. Radima je dostatek
Božích služebníků i dalších lidí, kteří rádi nasazují svůj život pro Krista a službu druhým.

Z FARNÍCH MATRIK :
Svou společnou cestu před Božím oltářem začali v dubnu 2020:
25. dubna:
Lukáš Skok
Magda Kolaříková

Luhačovice
Přečkovice

V měsíci dubnu 2020 odešli na věčnost a byli pohřbeni:
6. dubna:
Dušan Andrys
Loučka 72

60 let

7. dubna:
František Stružka
Újezd 3

68 let

&&&

Sv. Roch, (Rochus), ochránce před morem a nakažlivými nemocemi
poutník (1295 – 1327)
Podle legendy pocházel ze zámožné rodiny
z jihofrancouzského města Montpellier. Poté,
co mu zemřeli rodiče, rozdal svůj majetek
chudým a vypravil se jako prostý poutník
do Říma. Během své cesty údajně řadu lidí
zázračně uzdravil od moru, nakonec se však sám
v Piacenze morem nakazil. Uchýlil se do ústraní
za město, aby tam bez pomoci a sám zemřel, ale
přidal se k němu pes, který nemocnému
Rochovi přinášel jídlo. Roch se překvapivě
uzdravil
a vrátil do svého rodného města. Tam, nikým
nepoznán, byl uvržen do žaláře jako
cizí vyzvědač. Roch se svou totožností nikomu
nesvěřil, a tak vyšla najevo teprve poté, co pro
něj po pětiletém věznění přišla smrt. Podle
tradice se v jeho cele zjevil anděl a řekl, že ten,
kdo ho bude vzývat o pomoc, uzdraví se z moru.
Již v 15. století se svatý Roch těšil velké oblibě,
byly mu, podobně jako sv, Šebestiánovi,
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adresovány přímluvy za uzdravení nemocných při morových epidemiích. Střediskem
jeho kultu se staly Benátky, kam byly Rochovy ostatky přeneseny. Rochova
popularita byla velká zejména Itálii, Francii a Německu. Jeho svátek připadá
na 16. srpna.
Svatý Roch bývá znázorňován jako mladý zarostlý muž v poutnickém odění (široký
klobouk a hůl), který si vykasává oděv na noze, takže jsou patrné praskající morové
vředy na jeho stehně. Doprovází jej pes, který někdy tyto rány olizuje.
(Pro ty, kteří nebyli v kostele ve Slopném, na obrázku je obraz sv. Rocha právě
ze slopenského kostela.)
Litanie a modlitba za odvrácení epidemie jsou mocnou duchovní zbraní.
Modlitba k Bohu na přímluvu svatého Rocha:
Nekonečně dobrý Otče,dej nám pokoru, abychom mohli prosit ba obdržet odpuštění
všech našich nedokonalostí v lásce.
Svěřujeme se ti spolu se všemi našimi bratřími a sestrami, kteří jsou osamocení,
zoufalí;
se všemi, kteří tě ještě neznají, s těmi, kdo ti neprokazují náležitou lásku;
naplň svou přítomností naše těla i srdce, prahnoucí po Lásce!
Duchu Svatý,
vyslyš naše pokorné prosby a dej, ať milost
uzdravení a ochrany před nakažlivými nemocemi,
kterou Bůh udělil svatému Rochovi, hojně spočine
na těch, kdo po ní touží.
Tvé jasné světlo ať osvěcuje badatele v jejich
zkoumání jak zabránit těmto ranám.
Tvá Láska ať rozhojní v našich srdcích onu lásku,
která oživovala svatého Rocha ve službě nemocným,
vyděděným, zapomenutým, takže v tobě nacházeli
Světlo, Naději a Pokoj.
Otevři nás tvé dobrotě, s níž přijímáš každého
postiženého muže, ženu či dítě, staráš se o ně
a zahrnuješ svou péčí.
Skrze Ježíše Krista
našeho Pána a Přítele, který nás uzdravil svými svatými ranami.
Skrze milosrdnou přímluvu přesvaté Panny Marie,
soucit Boha k Církvi i ke všem lidem.
Svatý Rochu, laiku a poutníku Evropou, morem stižený, vězněný:
Ty, jenž jsi uzdravoval těla ve jménu Ježíše Krista a přiváděl lidi k Bohu, představ mu
naše viny, naše trápení, aby jeho Světlo obrátilo naše srdce, která v něj doufají
a čekají na vytoužený okamžik, kdy se jich dotkne jeho milost.
Věříme jeho Všemohoucnosti, která je pramenem smíření, světla a pokoje.
Svatý Rochu, oroduj za nás!
Svatý Rochu, přimlouvej se za nás! Amen.
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List Svatého otce všem věřícím k měsíci květnu 2020
Drazí bratři a sestry,
blíží se květen – čas, kdy Boží lid zvláště
silně projevuje lásku a úctu Panně Marii.
V tomto měsíci se tradičně modlíme
doma s rodinou růženec. Omezení kvůli
pandemii nás „nutí“ docenit tento rodinný
rozměr také z hlediska duchovního.
Proto jsem se rozhodl vybídnout každého,
aby v měsíci květnu znovu objevil krásu
domácí modlitby růžence. Je možné tak
činit společně, anebo jednotlivě, a podle
situace se můžete rozhodnout využívat co
nejlépe obě možnosti. Tak či onak tomu
ovšem napomůže jedno tajemství, a tím
je jednoduchost. Nejen na internetu lze najít dobré vzory, kterých se při modlitbě
držet.
Vedle toho nabízím texty dvou modliteb k Panně Marii, které můžete připojit na konci
růžence a které se i já budu v květnu modlit v duchovním spojení s vámi všemi.
Přikládám je k tomuto listu, aby byly všem k dispozici.
Drazí bratři a sestry, budeme-li společně rozjímat Kristovu tvář srdcem Marie, naší
Matky, sjednotí nás to ještě silněji jako duchovní rodinu, a tak dokážeme tento čas
zkoušky překonat. Budu se modlit za vás, zvláště za ty, kdo nejvíce trpí, a vy se
prosím modlete za mě. Děkuji vám a ze srdce vám žehnám.
Řím, u sv. Jana v Lateránu, 25. dubna 2020, svátek sv. Marka, evangelisty
FRANTIŠEK

První modlitba
Maria, ty na naší cestě stále záříš
jako znamení spásy a naděje.
Svěřujeme se tobě, Uzdravení nemocných,
tobě, která ses u paty kříže spojila
s Ježíšovým utrpením
a uchovala si pevnou víru.
„Záchrano římského lidu“,
ty víš, čeho je nám zapotřebí,
a my víme, že se postaráš,
aby se tak jako v Káně Galilejské
i k nám po čase zkoušky vrátila radost a veselí.
Matko božské lásky,
pomoz nám podřizovat se Otcově vůli
a konat to, co nám řekne Ježíš.
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Neboť on na sebe vzal naše utrpení a našimi bolestmi se obtížil,
aby nás – skrze kříž – dovedl do radosti vzkříšení.
Pod ochranu tvou se utíkáme, svatá Boží Rodičko.
Neodmítej naše prosby v našich potřebách,
ale ode všeho nebezpečí vysvoboď nás vždycky,
Panno slavná a požehnaná!

Druhá modlitba
„Pod ochranu tvou se utíkáme, svatá Boží Rodičko.“
Za těchto dramatických okolností, kdy celý svět podléhá utrpení a úzkosti, se utíkáme
k tobě, Matko Boží a Matko naše, a pod tvou ochranou hledáme útočiště.
Panno Maria, obrať k nám své milosrdné oči uprostřed této pandemie koronaviru.
Utěš ty, kdo jsou zoufalí a oplakávají své drahé zesnulé – pohřbené často tak, že to
pozůstalé ještě více zraňuje. Buď oporou těm, které trápí nemoc jejich blízkých
a přitom jim kvůli prevenci nákazy ani nemohou být nablízku. Naplň nadějí všechny,
které trápí nejistá budoucnost i dopady na hospodářství a zaměstnanost.
Matko Boží a Matko naše, pros za nás u Boha, Otce milosrdenství, aby se toto veliké
utrpení skončilo a znovu nám vzešla naděje a pokoj. Tak jako v Káně se i nyní
přimlouvej u svého božského Syna, aby rodiny nemocných i zemřelých došly útěchy
a jejich srdce se otevřela důvěře.
Ochraňuj všechny lékaře, sestry, zdravotníky i dobrovolníky, kteří v této nouzové
situaci stojí v první linii a pro záchranu druhých nasazují vlastní život. Podpírej je
v jejich hrdinském úsilí a dej, ať jim nechybí síla, velkorysost a zdraví.
Buď nablízku každému, kdo dnem i nocí pečuje o nemocné, a také kněžím, kteří se
s pastýřskou starostlivostí a věrni evangeliu snaží pomáhat všem a všechny podpírat.
Svatá Panno, osvěť mysl všech, kdo působí ve vědeckém výzkumu, aby dokázali
najít účinná řešení, jak tento virus překonat.
Pomáhej státním představitelům, ať jednají moudře, starostlivě a velkoryse, nabízejí
pomoc všem, kdo postrádají základní životní potřeby, a hledají sociální i ekonomická
řešení v duchu prozíravosti a solidarity.
Nejsvětější Maria, otřes svědomím lidstva, aby ohromné prostředky investované
do vývoje zbraní a jejich nákupu sloužily raději na podporu výzkumu, jak
v budoucnosti podobným tragédiím účinně předcházet.
Milovaná Matko, dej, ať ve světě roste vědomí, že patříme k jediné a veliké rodině
a všechny nás spojuje jedno pouto, abychom v duchu bratrství a solidarity pomáhali
přinášet úlevu do bezpočtu případů bídy a nouze. Daruj všem pevnost ve víře,
vytrvalost ve službě a stálost v modlitbě.
Maria, Potěšení zarmoucených, obejmi všechny své soužené děti a pros Boha,
ať vztáhne svou všemohoucí ruku a vysvobodí nás z této strašlivé pandemie, aby se
tak život vrátil ke svému obvyklému a pokojnému běhu.
Svěřujeme se tobě, která na naší cestě stále záříš jako znamení spásy a naděje,
ó milostivá, ó přívětivá, ó přesladká Panno Maria! Amen.
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Nouzový stav pokračuje…
Uběhl další měsíc v karanténě a člověk si s hrůzou uvědomuje, že si na ni nebo na
tento nouzový režim už tak trochu zvyká. Jakoby se vše zastavilo nebo zpomalilo.
A protože bylo všechno zavřené a nikde kromě procházky do přírody, se nesmělo, už
ani nepřišla na mysl otázka, co ve volném čase, o víkendu nebo večer dělat. Byli jsme
prostě doma a měli jsme možná více času i na to, na co nám obvykle čas nezbývá.
A když už o Velikonocích člověk přijal pozvání od známých na večerní posezení na
terase, třeba jen proto, aby jim po pěti týdnech konečně předal vítané z pouti, pod
tlakem všech těch příkazů a nařízení a s ohledem na náhodné kolemjdoucí měl stejně
stísněný pocit, že vlastně dělá něco zakázaného….
Nepamatuji si, že by dárci krve ve zlínské nemocnici někdy dostávali nějaké dárky,
teď v dubnu dostali ochranné pomůcky - šitou roušku a pracovní rukavice. Snad chtěli
zdravotníci dárcům naznačit, že roušky tu ještě chvíli budou, a že mají trávit volný čas
v karanténě manuální prací.
Politici a epidemiologové už netáhnou za jeden provaz, jak se zdálo na začátku krize,
snad i pod dojmem dobrých výsledků a snižujícího se počtu nemocných, bez
konzultace s ostatními chrlili své vlastní názory, kterými popírali veřejně
prezentovaná usnesení z předchozích dní, takže vznikl totální chaos a veřejnost už ani
nevěděla, čemu věřit, a co vlastně platí.
Byl prezentován harmonogram postupného rozvolnění opatření podnikatelských
a dalších činností, (nemluvě o tom, že vláda napoprvé zapomněla vyřešit otázku
obnovení bohoslužeb), a že nad některými rozhodnutími zůstává rozum stát, je zřejmé
například na situaci otevření psích salonů již v první vlně; toto podnikání přitom
nespadá pod řemeslné živnosti, které mohly znovuzahájit činnost již 20. dubna,
a oprávněně tak vyvolalo ostrou kritiku veřejnosti s tím, že domácí mazlíčci budou
ostříháni o měsíc dříve než jejich páníčci, což působí značně absurdně. Internetové
diskuze na toto téma však byly opravdu vtipné.
A aby zmatků nebylo málo, nezávislý soud 23. dubna zrušil s účinností od 27. dubna
některá opatření ministerstva zdravotnictví týkající se omezení pohybu, maloobchodu
a služeb, (i když nehodnotil jejich přiměřenost či účelnost), s tím, že tato opatření byla
nezákonná, že se jedná o taková zásadní omezení základních práv a svobod v takové
míře, o kterých měla rozhodnout pouze vláda svým usnesením podle krizového
zákona, a dal jí čas zjednat nápravu. Již ten den večer (při psaní tohoto článku) byl
prezentován nový harmonogram, který
zrychluje znovuotevření obchodů, služeb,
kulturních a sportovních aktivit a vláda
zvolnila také zákaz pohybu na veřejnosti,
a povolila i vycestování do zahraničí.
Tuším, že běžný občas se ve všech těchto
změnách pomalu ztrácel a ztrácí.
Kdoví, co všechno se během dalších dní
ještě změní a zruší…, ale snad to budou
změny k návratu do normálního života. Nezpochybnitelné je, že k rozvolnění došlo
díky tomu, že si lidé až na výjimky uvědomili vážnost situace a prostě dodržovali
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restriktivní opatření, což vedlo k pozitivnímu vývoji pandemie. (A někdy tato opatření
omezovala život občanů zcela zásadně. Polský kněz, který působí ve farnosti
Rousínov, vypověděl, jak pro něj bylo těžké přijmout, že kvůli karanténě a omezení
pohybu nemůže vycestovat a odjet pohřbít svého otce, který zemřel, nemůže obejmout
a utěšit svou maminku. Vrchní sestra z nemocnice od sv. Anny zase uvedla, že ještě
naživo neviděla svou vnučku, která se narodila před několika týdny…)
Znovuotevření škol a školek prochází také zajímavým vývojem a každé rozhodnutí
v této oblasti bude mít své příznivce, ale i odpůrce. Jisté je, že povinná školní
docházka se zřejmě stane do konce školního roku nepovinnou, vysvědčení bude mít
kdovíjakou formu, a některé děti, které by už zpátky do školy samy chtěly, do ní
prozatím nebudou moci chodit.
O tom, že jsme si v nouzovém stavu všichni rovni, ale někteří jsou si rovnější, nás
bohužel přesvědčují kauzy z pražského podhradí. Poradce, který popírá nedodržování
nařízené karantény, i poté co ho novináři konfrontují s důkazy o jejím porušování
a jeho následné veřejné nošení roušky na čele… Anebo aféra zabijačka; ponechávám
již na čtenářích, zda jim připadla absurdnější pohádka o původně nemocném praseti
a poté o praseti, které muselo být utraceno, protože nemělo co žrát, či veřejná
obhajoba nutnosti porážky bezejmenného čuníka z Osvětiman přímo z úst prezidenta
republiky…
V souvislosti s těmito excesy mě napadá jedině přísloví o Božích mlýnech a nemůžu
nevzpomenout také: „Slyším mlýnský kámen, jak se
otáčí…“, z písně Mlýny a zmínit autora textu, Dušana
Vančuru, zpěváka, kontrabasistu a dlouholetého člena
skupiny Spirituál kvintet, který 16. dubna 2020
zemřel. Jednoznačně ho lze považovat za nepřímou
oběť koronaviru, protože zemřel na zánět zubu, který
se rozvinul až do sepse celého organismu, a to jen
proto, že se v tuto dobu bál jít k zubaři. Ani nechci
spekulovat, ke kolika takovým zbytečným skrytým
úmrtím v republice došlo díky uzavření mnohých lékařských ordinací a oddělení
v nemocnicích, pozastavení výkonu naplánovaných operací a zákroků, soustředění se
pouze na pandemii Covid-19 a neustále opakovaným informacím o rizikové skupině
seniorů a veřejným výzvám, aby lidé zůstávali doma a nikam nechodili… Paradoxní
také je, že skupina Spirituál kvintet, jejíž vystoupení v minulých letech jistě navštívili
i naši farníci, měla na konec dubna 2020 naplánovanou sérii rozlučkových koncertů
k 60. výročí činnosti. Večer v den úmrtí TV NOE aktuálně zařadila 90 minutový
pořad písní a povídání s touto skupinou, natočený v lednu 2020 a až symbolicky
na závěr zazněla v pořadu právě píseň Mlýny.
Ale mohli jsme zaznamenat i radostnější zprávy, třeba že v Jeseníku proběhla akutní
operace pacientky, které díky sepsi hrozila amputace končetiny, a to formou
videohovoru s primářem plastické chirurgie v Olomouci prostřednictvím mobilní
aplikace WhatsApp a proběhla úspěšně.
Zřejmě se začíná obnovovat činnost nejen ve zdravotnictví, ale i v lázeňství, protože
kamarádčině mamince byl nabídnut lázeňský pobyt s termínem nástupu již 5.5.2020.
Bohužel musela s díky odmítnout, protože v současné době budou pacienti ubytováni
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na jednolůžkových pokojích, a ona se bez pomoci druhých například při oblékání
neobejde. Platnost poukazu však naštěstí prodloužili do podzimu.
Prožívali jsme také konec doby postní a Velikonoční triduum. Pro mě byla emotivní
křížová cesta tentokrát nikoli
z Kolosea, ale z Vatikánu. Prázdné
prostranství
před
bazilikou,
křížová cesta vyznačena plameny
svíček a pouze několik málo
účastníků. Texty rozjímání vznikly
v padovském vězení a tvořily je
osobní svědectví a vyjádření
vězňů, jejich obětí, vychovatelů,
dozorců, dobrovolníků i místního kaplana. V procesí s křížem kráčeli po náměstí
vedle vězňů také zdravotníci z vatikánské polikliniky, na památku těch, kdo slouží
v nemocnicích v čase pandemie.
A díky nedávné pouti ve Svaté zemi si člověk více uvědomoval jednotlivé události
i s ohledem na to, že tato místa sám navštívil.
Biskupové nás vyzvali, abychom večer na Bílou sobotu, kdy se slaví vigilie, zapálili
v oknech svíci na důkaz toho, že Ježíš, je světlem našeho života. Někteří rolovali
žaluzie, aby bylo světlo vidět, s takovou razancí, že si postupně strhli ovládání
na obou křídlech okna a po Velikonocích museli volat na pomoc opraváře.
Také mě zaujalo, že plzeňský biskup Tomáš Holub, který patří mezi nejmladší z řad
biskupů, přiznal, že v této době změnil názor na moderní technologie a možnosti
jejich využití třeba pro nové formy evangelizace a pro kontakt nejen s věřícími.
Co se týká veřejných bohoslužeb, vidíme už snad světlo na konci tunelu... (pokud se
nic nezmění, tak od 24.4. - 15 osob, od 11.5. - 30 osob, od 25.5. – 50 osob a od 8.6.
– počet osob bez omezení). Také doufám, že dojde k uvolnění opatření tak, aby
mohly v plánovaných termínech (27.7. – 31.7. a 3.8. – 7.8.) proběhnout v Újezdě
na faře dva turnusy oblíbeného farního tábora.
Jarmila Váňová

Poděkování
Děkujeme Dáši a Vlaďovi Kořenkovým
za zpracování křížových cest a různých videí,
která jsou umístěna na našich farních stránkách
http://www.farnostujezd.cz/
nebo
na
www.youtube.com, farnost Újezd;
Jim a Jirkovi Soukupovi děkujeme také
za realizaci přenosů mší svatých z kostela
v Újezdě a dík patří i přisluhujícím a scholám. Holky ze schol, které byly osloveny
k účasti na obřadech Velikonočního tridua a zajištění hudebního doprovodu, měly
na nácvik žalmů, litanií a zpěvů skutečně minimum času.
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Příspěvky farníků
Mailem a na webových stránkách jsme oslovili farníky, jestli by se nechtěli vyjádřit
k tomu, co nyní prožíváme, napsat nějaké své postřehy, dojmy…. Přinášíme Vám
několik příspěvků a autorům za ně děkujeme:
NÁVRAT DO ŠKOLY PO JARNÍCH PRÁZDNINÁCH
Na prázdniny, i ty týdenní, se určitě všichni žáci a studenti těší a rádi by je měli i delší
dobu. Ty letošní skončily v pátek 6. března a pondělní návrat do školních lavic byl
plný očekávání. První otázky zní: „Byli jste lyžovat v Itálii, setkali jste se s někým, kdo
v Itálii byl?“
Hned po příchodu do školy začíná vyšetřování a dvě žákyně „odchází“ na nucenou
karanténu. Zůstává mi 28 oveček, takže po pouti ve Svaté zemi a po odpočinku se
těším na výuku.
Další nepředpokládaná situace nastává během chvilky. „Paní učitelko, já se bojím jít
na praxi do nemocnice, paní učitelko mamka má strach mne pustit na praxi, abych se
nenakazila“. Tak s tím jsem vůbec nepočítala. Následuje okamžité zmapování situace
s rozhodnutím – dnes krátkou praxi zvládneme všichni, v úterý ráno přijdou ti, které
rodiče pustí a ve středu je plánovaná exkurze do Osvětimi. S pocitem, že všechno je
vyřešeno, odcházíme do nemocnice na odpolední výuku. Ale změny dnešního dne
ještě nekončí – vedení nemocnice vydává nařízení, že stážisté, studenti i žáci mají
přerušenou výuku na všech odděleních Baťovy nemocnice a tak pracoviště opouštíme.
To bylo dopoledne zbytečného jednání, teď zde nesmí ani ten, který se ničeho nebojí.
Následuje okamžité rozhodnutí – zítra ráno všichni na sedmou hodinu do školy.
Je úterý ráno, v hlavě mám vcelku poskládané, co budeme celé dopoledne místo praxe
dělat, ale zase změna. Ve vestibulu školy je
nezvykle mokro, ale nevěnuji tomu pozornost.
V kabinetě se dozvídám více – je porušeno
vodovodní potrubí, voda nenatekla jenom do
vestibulu, ale i do šaten a pro jistotu je uzavřen
hlavní přívod vody. Co dál? S netrpělivostí čekáme,
co se bude dít. Verdikt pana ředitele zní: „Na dnešní
den vyhlašuji ředitelské volno“. U nás na škole, je to
spíše výjimka, takže následuje velké hurá a odchod
domů. To ještě nikdo netuší na jak dlouhou dobu…
Zatím, co my ve škole řešíme problém s vodou, představitelé našeho státu řeší
problém s koronavirem. Pro učitele ředitelské volno neplatí, takže pracuji v kabinetě
a telefon: „Paní učitelko, prý se od středy zavírají školy…“ Nic o tom nevím, stále
platí exkurze do Osvětimi, kolegyně si pro případ potřeby měření teploty na hranicích
půjčuje bezkontaktní teploměr. Neuplyne mnoho času a opět změna – nikam se
nejede, je to velký risk a školy se opravdu od středy 11. března zavírají. Jakou výhodu
mají všichni ostatní pedagogové, kteří v úterý učí a zvládají se domluvit se žáky
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a zadat jim úkoly. To u nás voda žáky ze školy „vyhnala“ a vládní nařízení jim vstup
do školy zakázalo.
Je středa ráno a škola je nezvykle
prázdná a tichá. A na dlouhou dobu
zůstává… Začíná distanční výuka
z prostředí domova a není to tak
jednoduché, jak by se na první pohled
zdálo. Z počátku se v tom všem
ztrácím, nevím, kam se dříve dívat,
co vyplnit, co olajkovat, co přečíst,
co a jak poslat žákům… Ještě, že mám
doma skvělé a trpělivé pomocníky, moc jim děkuji. S přibývajícími dny „domácí
výuky“ získávám jistotu, jsem schopna vést videokonferenci, připravit test v prostředí
Forms, chatovat se žáky i kolegy… Ale toto všechno nedokáže nahradit osobní
kontakt se žáky ve třídě a mluvené slovo, na které okamžitě následuje odpověď.
Do školy jsem se vždy těšila, ale teď se těším ještě mnohem víc.
Mgr. Jiřina Šenovská

--Čím více nad tím přemýšlím, tím míň se mi chce sdělovat. Zvykla jsem si,
zpohodlněla a zlenivěla. Sice mi velmi chybí kontakt
s blízkými, ale nemusím nikam spěchat, některé úkoly
a povinnosti odpadly. Toto je negativní stránka mojí
současné izolace.
Mnohem více však dostávám, především po duchovní
stránce. Každý den "jsem na mši sv.“, mám dost času
na modlitby, růženec, rozjímání, čtení Písma sv., různé
duchovní odkazy na youtube. Během postního období
i Velikonoc jsem nahlédla do mnoha kostelů v Česku i na
Slovensku. Společenství skrze sociální sítě je pro mne
velkým obohacením.
Dříve často používaná věta
"nemám čas", mi vždycky
připomínala situaci, kdy ladíte
opotřebovanou strunu a uvědomujete si, že může prasknout. Tempo všeho dění jsem si
často dávala do souvislostí kolem nemocí. Nyní máme čas, ale nemůžeme vše,
co bychom chtěli. Učíme se však, jak se říká, celý život. Být sami, pomáhat druhým,
nemít strach o život, přijmout nečekané situace, více se obracet k Bohu, cvičit se
v trpělivosti, pokoře, lásce a odpuštění. Až tato náročná, ale "očistná " doba skončí,
doufám, že na ni nezapomeneme a nevrhneme se znova do stejného užívání si života
jako před tím.
ma
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Doba, ve které žijeme je zvláštní tím, že máme možnost prožít to, čím si prošli naši
předkové před více než třemi sty lety. V letech 1714 - 1715 zasáhla Moravu morová
nákaza. Jednalo se o poslední výskyt této nemoci na našem území. Ve Slopném tehdy
zemřelo asi 30 lidí. Na místě, kde pochovali své blízké, Slopňané postavili dřevěnou
kapli. Svěřili obec pod Boží ochranu a za přímluvce si vybrali sv. Šebestiána a Rocha,
ochránce před morem.
Pokud dnes někdo přijede do Slopného
a pobývá zde delší dobu, pocítí silný lokální
patriotismus, který je kultivován rozvinutou
religiozitou
místních
lidí
pramenící
z důvěrného vztahu k místu, které se na
počátku 18. století stalo symbolem velkého
neštěstí. Neštěstí, které je v průběhu staletí
proměňováno ve velké dobro pro všechny,
kteří sem s důvěrou přicházejí.
Nevíme, jak dlouho bude trvat dnešní
pandemie, a nevíme, jaké hospodářské, politické a mravní důsledky to přinese. Svět
kolem nás se změní a změní se i naše společnost.
Stojíme na křižovatce a o naší další cestě rozhodne v příštích měsících to, jakým
způsobem se každý z nás postaví ke vzniklé situaci. Naši předkové důvěřovali
v přímluvu sv. Rocha a tato důvěra se jim stala východiskem z krize. Výzva k důvěře
v Boha a k pomoci bližnímu platí i nám. Zvláště dnes je potřeba zajímat se o ty, kteří
potřebují pomoc. Hledejme cesty a způsoby, jak pomoci. Kdo chce, může přispět třeba
na sbírku „Nákup pro rodinu samoživitelky“ (https://znesnaze21.cz/sbirka/nakup-prorodinu-samozivitelky), kterou organizuje redaktorka České televize Nora Fridrichová.
Mgr. Jan Váňa, Slopné

DEN MATEK
Na mnoha místech po celém světě se slaví Den matek; u nás se slaví v měsíci květnu.
Jedná se o projev úcty k ženám, které přivedly na svět děti a dík za jejich péči. Člověk
se nijak nezaslouží tím, že se narodí jako muž, nebo žena, ale tím, jak příjme své
poslání a jak svědomitě jej plní.

Mateřství vzbuzuje strach
Mateřství je povolání, které vzbuzuje strach.
Začíná devíti měsíci tělesného nepohodlí,
po němž následuje bolest, která je tak
nesnesitelná, že si to lze jen stěží představit.
Pak přicházejí po nějakých dvacet let
vyčerpávající úkoly a nesčetná rozhodnutí,
která mění život a představují zásadní životní
náplň. Je bezpochyby obávané, náročné, ale
přináší také naplnění.
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Mateřství je zaměstnání, které obsahuje obrovské možnosti, pokud jde o prožívání
spokojenosti. Mnohým ženám, které jsou matkami, působí velkou radost různé
pohledy na činnost, kterou dělají. A jsou na to hrdé. A mnohé jsou nemálo překvapené
tím, co všechno jim toto povolání dává. Vždyť se zabýváme činnostmi, které nejsou
obecně považovány za aktivity přinášející potěšení nebo navozující pocit hrdosti.
Neprodlužujeme si mládí mladickou bezstarostností, ani se nezabýváme samy sebou.
Nedostáváme diplomy, ocenění ani ohodnocení, nedosahujeme rekordů
a nepřispíváme k posouvání hranic lidských znalostí. Nechodíváme do hospod, barů,
restaurací a fitness, do muzeí, na koncerty, ani do divadel. Nevytváříme umělecká,
literární ani hudební díla a necestujeme po světě. Nejsme živitelkami rodiny
a nevypadáme nijak skvěle. A přesto tu je vtíravé uspokojení, skrytá radost z toho,
co děláme, ono obecným představám se vzpírající hluboké vědomí, že všechno,
co matky dělají, každičké jejich gesto, přispívá k dobrému.
Mateřství nám navíc dává obrovskou svobodu, abychom si samy určily, jaké bude.
Daleko více než jakékoli jiné zaměstnání nám umožňuje vyjádřit skrze něj a v něm
svou osobnost. Nijak nás přitom neomezuje, ani nám to neznemožňuje. Nemusíme se
rozhodovat, zda se snažit zavděčit, nebo dávat v sázku neúspěch. Jako matky můžeme
být samy sebou a naplno prožívat své lidství. Náš vklad je nesmírně důležitý. Jsem si
jistá, že mě mateřství tolik uspokojuje a naplňuje právě proto, že do něj hodně
vkládám a skrze své mateřství rostu. Ne až po práci (protože, když je žena matkou,
neexistuje pro ni „padla“). Pokud se však mateřství omezí na pěstování vlastního
pohodlí a zjednoduší se na rozvážení dětí, ohřívání rybích prstů v mikrovlnné troubě
a pouštění videa, nemůže být samozřejmě hodnotným zážitkem. Jak je tomu
ve většině životních situací, také do mateřství se vyplatí investovat.
Podle knihy Mateřství, Anna Melchiorová
Matka je nádherná bytost, která, jak někdo řekl, nosí dítě devět měsíců
ve svém lůně, dva roky v náručí a celý život v srdci.
(Manuel Fernando Silva)
Jste-li matkou, již nikdy nejste ve svých myšlenkách sama. Matka vždy musí
myslet dvakrát – jednou za sebe a jednou za své dítě.
(Sophia Loren)

Letos
připadá
Den
matek
na neděli 10. května 2020.
Všem maminkám a babičkám
přejeme hlavně hodně zdraví
a děkujeme jim za jejich starost,
lásku a péči.
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Matka a dcera - nejdůvěrnější a nejbouřlivější vztah
Jak vychovat dceru? Pár impulzů pro matky k výchově dcer od prvních let
až k prahu dospělosti.






















Připrav se na ten nejdůvěrnější a nejbouřlivější láskyplný vztah, jaký kdy zažiješ
s výjimkou vztahu, který jsi měla se svou matkou.
Sleduj, jak se baví se svými panenkami. Zjistíš
tak, jak mluvíš ty s ní.
Nech ji, ať spadne. Nech ji, ať se zvedne. Nech
ji, ať si vypěstuje odhodlání.
Pamatuj na to, že tě neustále sleduje – jak se
staráš o rodinu, jak přistupuješ k Bohu, jak si
umíš v životě poradit.
Pamatuj, že tajemství hlubokých, otevřených
rozhovorů v době jejího dospívání spočívá v tom,
že s ní budeš tímhle způsobem mluvit už během jejího dětství.
Uvědom si, že jedním z tvých nejdůležitějších úkolů je, abys jí vštípila vědomí
vlastní hodnoty – abys jí pomohla definovat, kdo je. Jinak to za tebe udělá někdo
jiný.
Pamatuj, že když bude vědět, že s ní maminka je v těžkých chvílích, bude se
umět sama obhájit.
Dopřej jí trochu svobody. Umožni jí, aby se poučila z vlastních chyb, dokud
o moc nejde.
Na druhém stupni už se dá poznat, jakým nadáním Bůh tvou dceru obdařil.
A jestli ho skutečně využívá.
I ten nejzdravější vztah mezi matkou a dcerou bývá poznamenaný vzpourou.
Obejmi ji, modli se za ni a čekej, až se vrátí.
Od malička si s ní povídej o svých očekáváních a morálních hodnotách. Pokud
budeš čekat až do její puberty, bude příliš pozdě.
Pouč jí, že ženu odlišuje od dívky ochota přijmout zodpovědnost za vlastní život.
Poučovat dceru o Bohu je podobné, jako ji poučovat o sexu. Nemůžeš jí vysvětlit
všechno najednou – učíš ji svým každodenním životem.
Povzbuzuj ji, aby se modlila za lidi, se kterými nevychází. Jednoho dne to můžeš
být i ty.
Řekni jí, aby se nesnažila být lepší než muži. Ať je prostě lepší jako žena.
I když to může být sebetěžší, přijímej její omluvy. A to s láskou.
Uvědom si, že i když se často odtahuje, dohaduje a má své nálady, přijdou
chvíle, kdy nebude chtít nic jiného, než si s tebou popovídat.
Říkej jí, kolik radosti ti přinesla do života.
Převzato z knihy Máma a dcera, Melissa Harrisonová
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Pořádek v pokoji, pokoj v duši
(1. část)
Žijeme v době, kdy si můžeme dovolit vlastnit hodně věcí. Čím více věcí, tím snáze
vzniká nepořádek. Přestáváme rozlišovat hodnotné od nehodnotného. To má
špatný vliv na to, jak se cítíme. Cílem tohoto článku a článků v následujících
vydáních farního měsíčníku je poradit vám, jak se s tímto problémem vypořádat
zábavně, a to v několika krocích:
 Zvolte to, co si ponecháte.
 Vytvořte z toho řád.
 Vtiskněte mu svou individuální
podobu.
 Zvykněte si tento řád udržovat.
 Dodejte k tomu kousek krásy.
Čerpat budu z knihy Pořádek
v pokoji, pokoj v duši (nakladatelství
Portál, 2020). Dnes si ale pojďme odpovědět na otázku: Proč se obtěžovat s vnějším
pořádkem? Když jsem zkoumal štěstí, uvědomil jsem si, že u většiny z nás vnější
pořádek přispívá k vnitřnímu klidu. Dokonce víc, než by se zdálo. V kontextu
šťastného života působí chaos na pracovním stole nebo přeplněný šatník jako triviální
problém – avšak když v životě získáme kontrolu nad věcmi, často tím přispějeme
k pocitu, že i svůj život dovedeme zvládat s větší lehkostí. Když mě obklopuje
nepořádek, cítím se neklidně a nevyrovnaně. Když nepořádek uklidím, vždycky mě
překvapí, kolik energie a povzbuzení mi to dá, nemluvě o tom, že vím, kde mám klíče.
Jednou jsem kdesi slyšel: „Konečně jsem si uklidila v lednici a nyní vím, že můžu dát
výpověď ve staré práci.“ Věděl jsem přesně, jak to ta osoba myslí.
Tím, že se zbavím věcí, které nepoužívám, nepotřebuji ani nemám rád, i věcí, které
nefungují, nepadnou mi nebo mi nesluší, uvolňuji prostor ve svém nitru – a na svých
policích – pro to, čeho si opravdu vážím. Když se do mého pokoje začne vkrádat
nepořádek, mnohdy se mi zdá, že nebudu mít čas se s ním vypořádat. Mám moc práce,
nestihnu uklidit.
Ale zjistil jsem, že mám-li kontrolu nad svým majetkem, dokážu zlepšit svůj
emoční postoj, tělesné zdraví, intelektuální svěžest, a dokonce i kontakty
s druhými lidmi. A tak se dnes bez ohledu na svou zaneprázdněnost každý den
přinutím, abych alespoň pár minut věnoval vytváření řádu. Když mám práce až nad
hlavu, protože musím napsat několik seminárních prací (příp. bakalářku, diplomku)
a blíží se termín odevzdání, strávím deset minut tím, že si uklidím pracovní stůl a jeho
okolí, protože vím, že srovnáním papírů si něco srovnám i v mysli.
Rovněž jsem zjistil, že jakmile jednou začnu, je snazší pokračovat. Někdy je zajisté
vzrušující myslet na velký předvánoční úklid nebo jarní gruntování – ovšem nejlepší
čas, kdy začít, je vždycky nyní. Jedna kamarádka mi kdysi řekla: „Jednou ráno jsem
se probudila a impulzivně se rozhodla, že se pustím do úklidu suterénu. Strávila jsem
tam celou sobotu a večer jsem byla tak rozjetá, že bych nejradši pokračovala ještě
celou noc. V neděli brzy ráno jsem vstala, jenom si v suterénu sedla a kochala se tím
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pořádkem.“ Chceme svůj majetek opatrovat a také se ve vztahu k němu chceme cítit
svobodní. Chci si schovat každou hračku, kterou jsem měl jako malý rád, ale chci mít
zároveň v domě dost místa. S vnějším pořádkem je taková rovnováha možná. Více
v příštím vydání farního měsíčníku.
Podle knihy Pořádek v pokoji, pokoj v duši
připravil Vojtěch Chupík

Z kroniky farnosti Újezd u Val. Klobouk
2003 – 2011
A.D. 2005
2. dubna 2005 v sobotu večer očekávání vrcholí. Před desátou přichází smutná zpráva:
Ve 21:37 hodin Svatý otec Jan Pavel II. zemřel.
Následující dny přijíždějí do Vatikánu statisíce poutníků, aby se rozloučily se Svatým
otcem, jehož tělesné zůstatky jsou vystaveny v Apoštolském paláci. V mnoha zemích
vyhlásili několikadenní státní smutek. V katedrálách a všech kostelích se slaví za Jana
Pavla II. mše svaté, lidé se modlí. Papežovu památku si připomínají i státní instituce,
o velikosti jeho osobnosti hovoří ve školách s žáky a studenty jejich učitelé… Velmi
obsáhlé a dobře zpracované informace přináší televize, která do svého programu
zařadila navíc pořady věnované Svatému otci. Také zajistila vysílání pohřbu v přímém
přenosu, který se konal v pátek 8. dubna v 10 hodin dopoledne.
Pohřeb byl nazván největším, jaký dějiny zažily. Do Říma přicestovalo podle odhadů
ke 4 milionům poutníků. Samozřejmě, že všichni se na Svatopetrské náměstí nevešli,
a tak zaplavili ostatní náměstí Říma, kde sledovali pohřeb z velkoplošných obrazovek.
Další stamiliony lidí po celém světě se ho zúčastnily prostřednictvím televizí.
Sjely se tu také stovky státníků, zástupců 200 zemí: prezidenti, předsedové vlád,
členové královských rodin. Ještě nikdy se jich nesešlo tolik na jednom místě a při
bohoslužbě si dokonce znepřátelené strany dokázaly podat ruce. Tuto skutečnost
dobře vystihl kardinál Miroslav Vlk, když řekl, že papežův pohřeb se stal naplněním
jeho životního úsilí, při kterém se snažil o sbližování národů. Pohled na zástupce
ortodoxních církví, představitelů muslimského i židovského náboženství zde, jsme
vnímali jako výsledek jeho budování mostů k jiným náboženstvím.
Se vší tou velkolepostí kolem kontrastovala úplně jednoduchá dřevěná rakev zcela bez
ozdob prostě položená před oltářem. Symbolicky to velmi připomínalo celý život
Svatého otce: skromnost a odevzdanost všem. Mše svatá, kterou pod širým nebem
vedl německý kardinál Joseph Ratzinger, přerušoval každou chvíli potlesk. Na závěr
připomněl den, kdy se vyčerpaný papež objevil naposledy v okně rezidence a žehnal
zástupům. Nemohl však ani mluvit „Teď stojí u okna domu Božího, dívá se na nás
a žehná nám,“ řekl Ratzinger. Pak začali poutníci skandovat: „Santo, subito, santo!“
– tím žádali, aby byl prohlášen za svatého.
Po smrti papeže Jana Pavla II. řekl bývalý český prezident Václav Havel: „Zemřel
jako mučedník. Ukázal nám všem, že není jen důležité přijmout svou smrt, ale že je
neméně důležité do poslední vteřiny bojovat za to, aby člověk žil.“
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Po smrti Svatého otce máme všichni o čem přemýšlet. Zájem o osobu papeže Jana
Pavla II. byl těchto dnech tak veliký, že se ho odborníci rozhodli zkoumat jako
„zvláštní až nevysvětlitelný jev.“
V pondělí 18. dubna bylo ve Vatikánu
zahájeno konkláve, na kterém měl být zvolen
nový papež. Znovu se zraky celého světa
upřely do Říma s napjatým očekáváním, koho
vyberou kardinálové po velkém papeži Janu
Pavlu II.
Hned na druhý den – v úterý 19. dubna 2005
v 18:45
hodin
zazněla
z balkonu
svatopetrského chrámu pověstná formule
„Habemus papam“ oznamující věřícím
a celému lidstvu, že církev má opět svého nejvyššího vůdce.
Stal se jím německý kardinál Joseph Ratzinger, který přijímá jméno Benedikt XVI.,
a je 265. nástupcem sv. Petra.
Náměstím zní mohutný jásot, lidé se objímají, pláčou radostí, modlí se. Od samého
začátku je jasné, že pontifikát Benedikta XVI. bude především pokračováním díla
jeho předchůdce Jana Pavla II., neboť nejdůležitější úlohou církve bude zachovat
nenarušené hodnoty víry ve světě, kde se tolik šíří relativismus a život bez závazků.
Joseph Ratzinger stál doposud v čele Kongregace pro nauku víry a byl nejbližším
spolupracovníkem Jana Pavla II. Jeho inteligence a teologické znalosti vzbuzují
respekt dokonce i v řadách největších kritiků, kteří nevidí v Ratzingerově snaze udržet
základní hodnoty a křesťanskou podstatu pohledu na život, ale obviňují ho
z konzervativních postojů.
7. května 2005 na arcidiecézní pouti k sv. Janu Sarkandrovi udělil arcibiskup Jan
Graubner v katedrále sv. Václava v Olomouci ocenění zasloužilým farníkům z naší
arcidiecéze. Z újezdské farnosti toto ocenění obdrželi: Jan Běloň, který léta vykonává
ochotně službu kostelníka v Drnovicích, a také
pečuje o kapli na Ploštině a pan Josef Kolařík
ze Slopného, který rovněž velmi obětavě pracuje
dlouhou dobu v ekonomické farní radě, a výrazně se
zasloužil o přebudování kaple ve filiální kostel ve
Slopném.
Přelom měsíců června a července znamená
zpravidla pro mnohé farnosti změnu v duchovní
správě. Už jsme si jaksi zvykli, že i u nás se v této
době střídají ve své službě kaplani. P. Vladimír
Mrázek odchází do Nové Hradečné, kde je
jmenován administrátorem a také do farnosti Libina
a Oskava jako excurrendo administrátor.
Jeho jméno zaujímá P. Vitalij Molokov. Jak už
jméno napovídá, otec Vitaliy není české národnosti. Pochází ze vzdáleného
Uzbekistánu. Jeho otec byl Rus, maminka Běloruska; on se narodil v turkmenském
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Ašchabadu. V Taškentu vystudoval střední hudební školu a pak hudební akademii
(obdoba našeho JAMU). Byl pokřtěn pravoslavně, dálkově vystudoval teologii
a v r. 1996 byl vysvěcen na pravoslavného kněze. Později se seznámil s polským
knězem P. Kukulkou, což po čase ovlivnilo jeho přestup do katolické církve. Po této
konverzi žil v Moskvě, kde ho varšavský provinciál zkontaktoval s olomouckým
arcibiskupem Mons. Graubnerem, který ho pozval ke studiu do semináře
a na teologickou fakultu UP v Olomouci. Poté působil v Rožnově pod Radhoštěm jako
kaplan, odkud přišel do Újezdu.
V letošním roce uplynulo 60 let od konce druhé světové války a na různých místech
naší vlasti probíhaly vzpomínkové akce. Nejznámější a bezpochyby nejsmutnější
válečnou událostí bylo tragické vypálení osady Ploština, ke které došlo až na samý
konec války – 19. dubna 1945.
Ploština byla tenkrát útočištěm partyzánů, kteří působili v jejím okolí a přepadali
maďarské a německé vojáky. Stala se obětí vinou dvou zrádců, kteří vše prozradili SS.
Ti se pak přihnali a Ploštinu ze všech stran – od Tichova, Bratřejova, Újezdu
a Vysokého Pole v počtu 500 mužů, kteří s sebou přivedli na 50 psů.
Toho dne obědvalo u pasekářů na Ploštině asi 30 mužů. Když přiběhla spojka
a hlásila, co se chystá, velitel partyzánů, aby neprozradil jejich přítomnost, rozhodl
ustoupit bez výstřelu. Partyzáni zavčas unikli do lesa. Němci zatím obkličovali
Ploštinu, cestou přitom chytali muže na polích a při práci v lesích a vlekli je s sebou.
Bitím, střelbou a hrozbami vynucovali od obyvatel osady zprávy o partyzánech.
Ti však nic neprozradili. Když jejich výslechy byly bezvýsledné, začali s rabováním
a zapalováním stavení. Ženy a děti nahnali do lesa, muže se zbraněmi v rukou nutili,
aby šli do hořících domů. Když se bránili, házeli je do ohně spoutané.
Hrůzný obraz se naskytl pozůstalým, kteří se vrátili z lesů: našli vyhořelé domy
a uprostřed trosek mrtvoly, některé spálené na popel, jiné ohořelé k nepoznání…
Pouze jeden jediný se zachránil, 24 pasekářů bylo upáleno. Z Drnovic jich bylo 9,
z Vysokého Pole 7, z Pozděchova 2, z Tichova 5 a z Lačnova 1.
Jan Machů z Vysokého Pole čp. 42,
který unikl smrti z hořícího stavení
na Ploštině, popsal svou záchranu
takto: „Němci nás zajali, když jsme
sázeli v lese stromky. Zahnali nás
k hořící Ploštině. Důstojník SS na mě
zakřičel: Auf do okna! Tys partyzán! –
Mluvil česky. Byl to asi Němec
ze Sudet. Vyskočil jsem rychle
do okna a skočil do světnice. U hlavy
mi zasvištěla kulka. Jistě patřila mně,
ale chybila se. Lehl jsem si pod okno obličejem k zemi. Dům byl v plamenech, ale
ve světnici ještě nehořelo. Za mnou vběhl do světnice František Trčka. Také po něm
střelili a trefili ho. Potom vhodili do světnice granát. Nevybuchl. Rychle jsem granát
chytil a vhodil ho otevřenými dveřmi do síně. V hrůze ani nevím, zda tam vybuchl.
Když jsem viděl, že nade mnou prohořívá strop, zabědoval jsem potichu: Nezastřelili
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mě, ale za živa uhořím…Plazil jsem se ze světnice do komory. Tam byl kus plechu.
Zakryl jsem si plechem hlavu a v dýmu jsem se plazil z hořícího stavení. Doplazil jsem
se do zahrady a pak do houštiny a odtud prchal lesem houštinou k domovu. Jsem
podruhé na světě…“
Pokračování příště

MYŠLENKY A MĚSÍC KVĚTEN
SLAWOMIR BIELA

SVĚŘIT SE LÁSCE
PAULÍNKY 2004
Dar víry v životě křesťana nemá jen zářit ze setrvačnosti, ale má naplno hořet,
inspirován dary Ducha svatého a podněcován vlastní zkušeností ze setkání s Boží
láskou.
2. Modlitba pod křížem prohlubuje chápání vlastní hříšnosti, ale také víru v Boží
lásku.
3. Ježíš jako dobrý pastýř zná potřeby těch, kdo k němu volají s otevřeným
a upřímným srdcem.
4. Jako vzor a mimořádnou pomoc v budování Božího království a v pokračování na
díle evangelizace světa nám Kristus dává svou Matku.
5. Církev vždycky, ale především v dnešní době, potřebuje svaté, kteří nikdy
nezestárnou, ale stále zůstávají svědky mládí církve.
6. Láska vždy vyžaduje svědectví činem.
7. Jen ten, kdo žije duchem pokory, nečeká uznání, netáže se na místo, na jakém se
nachází na cestě k Bohu, přitaká k tomu, že zůstane v temnotách a nebude moci
pochopit prožívané zkoušky. Takový člověk je dítětem, které se v nočních
temnotách velmi pevně drží otcovy ruky.
8. Abychom zachovali správnou rovnováhu mezi činností a modlitební odevzdaností
Bohu, je třeba, abychom se v práci angažovali tak, jako by záleželo všechno
na nás, ale zároveň doufali tak, jako by všechno záleželo na Bohu.
9. Svatost se nedá dobýt, ale lze ji získat pouze od Ježíše s tím, že po ní člověk
usilovně touží.
10. Když stojíš před Bohem, důvěřuj Jeho milosrdenství a uznej pravdu o sobě. Pak
Bůh shlédne na tvoji bídu a slituje se, promění tě, posvětí, naplní sebou.
1.
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11. Když tím, že se svěříme Marii, vstupujeme do společenství života s Ní, budeme
vcházet na cestu stále plnějšího spojení s Ježíšem, na cestu svatosti.
12. Boha se nemusíš bát, protože On i tak ví, co se skrývá ve tvém nitru.
13. Oheň lásky, který plane v Ježíšově srdci, může očistit celé lidstvo. Právě díky této
lásce jsme byli všichni vykoupeni.
14. Snaž se stát pod křížem spolu s Marií a pros ji, aby tě učila, jak máš adorovat
jejího ukřižovaného Syna.
15. Bůh je láska, která je oporou, pomáhá znovu vstát, vybízí k naději.
16. Bůh chce, aby se celý náš život stával modlitbou. Právě v modlitbě se
zaposloucháváme do Jeho hlasu a hledáme Jeho vůli.
17. Když se s důvěrou otevřeme Božímu milosrdenství, odhalíme pravdu o sobě.
Svátost smíření pak pro mě bude skutečným dotykem Boha.
18. Hledíš-li na Krista rozepjatého na kříži, lépe rozumíš, jaká propast zla je hřích.
19. V každém člověku přebývá Kristus. Když na to budeš pamatovat, začneš se na lidi
dívat jinak.
20. Kříž tě vždy bude zvát k životu v pravdě – a tehdy tě pravda osvobodí.
21. Když Bůh vidí tvůj postoj pokory, může začít dělat ve tvém životě zázraky.
22. Je důležité stát před Bohem v pravdě. Ukážeš mu tím svoji důvěru a poznáš, co je
vnitřní pokoj a radost, zakusíš svobodu srdce a začneš být šťastný.
23. Stvořitel světa miluje dílo, které stvořil. S nevýslovnou láskou a péčí hledí
na každé své dítě, stále má každého z nás v paměti a noří nás do ohně své lásky.
24. Nemůžeš být plně Kristovým učedníkem, když nevěříš, že přes svou hříšnost jsi
ponořen v lásce Jeho srdce.
25. Ježíš Tě k sobě tulí v náručí jako otec a matka k sobě tulí své milované dítě.
Objímá tě rukama, které byly pro tvoji spásu přibité na kříž. Rukama
rozpřaženýma na kříži ti říká: „Miluji tě, dávám za tebe svůj život, abys mohl být
spasen“.
26. Když ti Bůh ukazuje stále víc tvou hříšnost, chce tě tím přivést k větší důvěře.
27. Uznání své nicotnosti, dětská důvěra v Boha a víra v Jeho lásku, to je postoj, který
dělá zázraky.
28. Jsi svobodný. Dar, který jsi od Boha dostal, můžeš rozházet. Ale i pak máš velkou
příležitost: uznáním své bídy můžeš dojít k poznání hlubin Boží lásky.
29. Když Bůh dopouští tvůj pád, vždycky chce, abys rostl v pokoře a abys objevoval,
že On se s láskou sklání k nejhlubší bídě. Právě tím tě připravuje na poslední
chvíle tvého života, na onu poslední zkoušku, která jednou přijde.
30. Každá situace v našem životě může vést k obrácení, k větší otevřenosti vůči Bohu
a k hledání záchrany v Něm.
31. Cesta ke svatosti vede zkouškami víry.
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Pořad bohoslužeb v květnu - farnost Újezd
V následující tabulce jsou uvedeny objednané mše svaté podle
intenčního kalendáře. V měsíci květnu budou konány bohoslužby ještě
soukromě, i v neděli, ale je možná účast těch, kteří si mši sv. objednali,
maximálně do 15ti osob za dodržení předepsaných hygienických zásad.
Nedělní mši sv., slavenou v 9.00 hodin z farního kostela v Újezdě,
bude možno sledovat doma přímým přenosem přes naše webové
stránky. I když se plánuje zvýšení počtu účastníků bohoslužeb (od
11.05 – 30 a od 25.05 – 50 osob), zůstane pořad bohoslužeb v květnu
beze změny, jak jej nacházíte níže. V měsíci květnu je čas bohoslužeb
upraven, proto tomuto rozpisu věnujte, prosím, pozornost. Děkuji.
P. Jan Můčka
1. května : Pátek
Sv. Josefa, Dělníka
První pátek v květnu

17.00 Új.: Za + Josefa Kubíčka, jeho rodiče, prarodiče,
švagry Jana a Vladimíra, synovce Rudolfa. Pro
živou rodinu Boží požehnání, ochranu Panny
Marie a dary Ducha svatého
18.30 Sl.: Za + rodiče Kolaříkovy, dceru Jiřinu, syna Karla,
živou a + rodinu

2. května : Sobota
17.30 Új.:
Sv. Atanáše, biskupa
a učitele církve
7.30 Sl.:
3. května : Neděle
4. neděle
9.00 Új.:
velikonoční
Sv. Filipa a Jakuba, 11.00 Dr.:
apoštolů
4. května : Pondělí
Sv. Floriána,
mučedníka
5. května : Úterý
Ferie

6. května : Středa
Sv. Jana Sarkandra,
kněze a mučedníka

Za rodiče Bělákovy a pomoc Boží pro živou
rodinu

Za + Miroslava Misaře rodiče z obou stran, duše v
očistci, Boží požehnání, ochranu Panny Marie a
dary Ducha svatého pro živou rodinu
Za + Josefa Machů (výroční mše svatá)
Na poděkování Pánu Bohu za 70 let života
s prosbou o dar zdraví a Boží ochranu pro živou
rodinu
17.30 Új.: Za + Jana Pochylého, jeho rodiče, rodiče
Bulíčkovy, nemocnou osobu a dar zdraví a Boží
pomoc pro živé rodiny
17.30 Új.: Za + Ludmilu Váňovu k nedožitým 90.
narozeninám, dar zdraví a Boží ochrany Panny
Marie pro živou rodinu
19.00 Dr.: Za + d.p. Jaroslava Studeného, zemřelé kněze naší
farnosti
17.30 Új.: Za + Ludmilu a Jana Pavelkovy, sestry, rodiče,
dceru Vlastu, syna Jaroslava, dar zdraví a Boží
požehnání pro živou rodinu
18.30 Sl.:
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7. května : Čtvrtek
Ferie

8. května : Pátek
Panny Marie,
Prostřednice všech
milostí

17:30 Új.: Za + Stanislava Greschnera, rodiče Greschnerovy,
Plškovy a dar zdraví pro živou rodinu
19.00 Dr.: Za + rodiče Stružkovy, dcery, syna, 2 zetě,
snachu, 2 vnuky, vnučku, Antonína Knotka,
Vladimíra Jordána a Boží požehnání pro živé
rodiny
17.30 Új.: Za + rodiče Rumanovy, děti, rodinu, Annu
Černobilovu a Boží ochranu pro živé rodiny
18.30 Sl.: Za + Miloslava Fiodora, 2 syny, rodiny
Fiodorovy, Majzlíkovy, Kozubíkovy a Machů,
duše v očistci, zdraví a ochranu Panny Marie pro
živé rodiny

9. května : Sobota
Ferie

17.30 Új.: Za + Emílii Kuželovou (výroční mše sv.)

10. května : Neděle
5. neděle
velikonoční
b. bílá, 481,-,913

7.30 Sl.: Za + Josefa Janoše, duše v očistci a ochranu
Panny Marie pro živé rodiny
9.00 Új.: Za + Josefa Kráčalíka (výroční mše sv.)
11.00 Dr.: Za + rodiče Františka a Boženu Machučovy, jejich
rodiče, sourozence, celou + rodinu a Boží
požehnání pro živé rodiny

17.30 Új.: Za + Marii a Františka Machů, jejich rodiče,
rodinu Rosčanskou, Miroslava Kuželu a Boží
ochranu pro živé rodiny
17:30 Uj.: Za + rodiče Zvonkovy, Vaňkovy, jejich zemřelé
12. května :Úterý
děti, duše v očistci, dar zdraví a ochranu Panny
Ferie
Marie pro živou rodinu
19.00 Dr.: Za Františka a Annu Častulíkovy a duše v očistci
17.30 Új.: Na poděkování Pánu Bohu za 70 let života, dar
13. května : Středa
zdraví do dalších let, ochranu Panny Marie a Boží
Panny Marie
požehnání pro celou rodinu
Fatimské
18.30 Sl.:
17:30 Új.: Za + Jana Šafaříka, rodiče z obou stran a Boží
14. května : Čtvrtek
požehnání pro živou rodinu
Sv. Matěje, apoštola 19.00 Dr.: Za + rodinu Ovesnou, dva syny, zetě, ochranu a
pomoc Panny Marie
17.30 Új.: Za + Jana Václavíka, rodiče z obou stran, manžely
Pastyříkovy, dceru, manžely Honkovy, Janečkovy
15. května : Pátek
a Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro živé
Ferie
rodiny
18.30 Sl.: Za + Vladislava Mikulku k 5. výročí úmrtí, +
příbuzenstvo, dceru Irenku, duše v očistci a živou
rodinu
11. května : Pondělí
Ferie
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16. května : Sobota
Sv. Jana Nepomuckého, kněze a muč.
17. května : Neděle
6. neděle
velikonoční
18. května : Pondělí
Sv. Jana I., papeže
a mučedníka
19. května : Úterý
Ferie
20. května : Středa
Sv. Klementa Marie
Hoffbauera, kněze
21. května : Čtvrtek
Slavnost
NANEBEVSTOUPENÍ
PÁNĚ

22. května : Pátek
Ferie
23. května : Sobota
Ferie
24. května : Neděle
7. neděle
velikonoční

17.30 Új.: Za + Jana Kozubíka, + dceru Ivanu, rodiče z obou
stran, dar zdraví a Boží požehnání pro živou
rodinu
7.30 Sl.: Za rodiče Urbanovy, Mozgvovy, pomoc Boží
a ochranu Panny Marie pro živou rodinu
9.00 Új.: Za + Vojtěcha Macíka, rodiče, sestru, švagra,
ochranu Panny Marie pro živou rodinu
11.00 Dr.: Za farníky
17.30 Új.: Za zemřelé rodiče Kozubíkovy, 2 syny, vnučku,
dar zdraví, Boží požehnání a ochranu Panny Marie
pro živou rodinu.
17.30 Új.: Za + rodiče Barcuchovy, syna Stanislava, jeho
manželku, dceru Anastazii Machů, Annu
Vaňatkovu, zetě Jaroslava Strbáka a dar zdraví
pro živé rodiny z obou stran
19.00 Dr.: Za + Marii a Josefa Jurčagovy
17.30 Új.: Za + rodiče Matušincovy, jejich děti, rodiče
Machů, 2 syny, snachu, švagry a dary Ducha
svatého pro živou rodinu
18.30 Sl.:
15.30 Uj.: Za + rodiče Maliňákovy a Hasoňovy, vnučku
Renatku, duše v očistci a ochranu Panny Marie
pro živou rodinu.
17.00 Dr.: Za farníky
18.30 Sl.: Za + Helenu Číčelovu, jejího syna Stanislava,
rodiče Číčelovy a Urbaníkovy, duše v očistci
a živou rodinu
17.30 Új.: Za + Josefa Ďulíka, rodiče Drgovy, rodinu
Špotákovu, Josefa Drgu a živou rodinu
18.30 Sl.: Za + Františka Malotu, bratry, švagra, švagrovou,
dvoje + rodiče, dar zdraví a požehnání pro živou
rodinu
17.30 Új.: Za farníky
7.30 Sl.: Za + rodiče Marii a Františka Kozubíkovy, 2
bratry, sestru, dar zdraví a ochranu Boží pro živou
rodinu
9.00 Új.: Za + Vlastu Struškovu k nedožitým 80.
narozeninám, manžela Miroslava, jejich rodiče a
dar zdraví a Boží požehnání pro celou rodinu
11.00 Dr.: Za + Emílii a Eduarda Velískovy, jejich rodiče
z obou stran, Andělu a Františka Stružkovy, jejich
rodiče z obou stran a duše v očistci
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25. května : Pondělí
Sv. Bedy Ctihodného, 17.30 Új.: Za + Jaroslava Kováře, jeho rodiče, rodiče Drgovy
a Boží ochranu pro živé rodiny
kněze a učitele církve
26. května :Úterý
Sv. Filipa Neriho,
kněze
27. května : Středa
Ferie

28. května : Čtvrtek
Ferie

29. května : Pátek
Ferie

30. května : Sobota
Sv. Zdislavy

17.30 Új.: Za zemřelé rodiče Stružkovy, Marii Hlavicovou,
zemřelé prarodiče a ostatní příbuzné a za dar
zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu
19.00 Dr.: Za zemřelé rodiče Lukášovy a dar zdraví pro
živou rodinu.
17.30 Új.: Za + rodiče Balouchovy, Buriánkovy, jejich
rodiče, duše v očistci, dar zdraví a Boží požehnání
pro živou rodinu
18.30 Sl.: Za + rodinu Elšíkovou, manžele Karla a Annu
Šenovské a živou rodinu.
17.30 Új.: Za zemřelou Marii Machů, zemřelé rodiče z
obou stran, dar zdraví a Boží ochranu pro živou
rodinu
19.00 Dr.: Za + rodiče Pavelkovy, Tarabusovy, dva zetě,
snachu, vnučku, Jonáška a Boží požehnání pro
živou rodinu.
17.30 Új.: Za Josefa Janoše, rodiče Janošovy, dar zdraví a
Boží požehnání pro živou rodinu.
18.30 Sl.: Za + Marii a Josefa Změlíkovy, jejich rodiče, Jana
Marka, duše v očistci, dar zdraví a Boží požehnání
pro živou rodinu
17.30 Új.: Za + Františka Machů, rodiče z obou stran,
stařečky a ochranu Panny Marie pro živou rodinu

7.30 Sl.: Za + Josefa Machů (výroční mše svatá)
31. května : Neděle
9.00 Új.: Za farníky
Slavnost
11.0 11.00 Dr.: Na poděkování Pánu Bohu při příležitosti
SESLÁNÍ
životního jubilea, k nedožitým sedmdesátinám +
DUCHA
manžela, dar zdraví, Boží požehnání a ochranu
SVATÉHO
Panny Marie pro celou živou rodinu

Pořad bohoslužeb v květnu – farnost Horní Lhota
1. května: Pátek
Svátek sv. Filipa a
Jakuba, apoštolů;
1. pátek v květnu

16.00 HL Na poděkování za všechna dobrodiní;
za * a † rodinu Krajčovu a Rejškovu
a za duše v očistci
17.30 DL Za členy živého růžence z Dolní Lhoty
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2. května: Sobota
8.00 DL Za vítězství Neposkvrněného Srdce Panny Marie
Památka sv. Atanáše,
na celém světě a za obrácení hříšníků
bisk. a učitele církve;
17.30 HL Za † Marii a Květoslava Nášelovy, jejich rodiče
1. sobota v květnu
a za * a † rodinu
9.00 HL
3. května: Neděle
4. neděle velikonoční

Za † Antonína Boráně, jeho † syna, za dar
zdraví, pomoc a ochranu pro * rodinu

10.30 DL Za † rodiče Vodičkovy a Šůstkovy
a požehnání pro * rodinu

4. května: Pondělí
18.00 SE Za † Vojtěcha a Drahoslavu Urbanovy, jejich
Památka sv. Floriána,
rodiče, dar zdraví a požehnání pro celou * r.
m.
5. května: Úterý
6. května: Středa
7. května: Čtvrtek

16.00 HL Za † Marii Jankovu, její 2 sestry, jejich
rodiče a ochranu pro * rodinu

8. května: Pátek
Panny Marie,
Prostřednice všech
milostí

8.00 DL Na úmysl dárce

9. května: Sobota

17.30 HL Za † Ludmilu Pláškovu a dar zdraví pro * r.

10. května: Neděle
9.00 HL Za všechny maminky
5. neděle velikonoční;
10.30 DL Za všechny maminky
Svátek matek
11. května: Pondělí

8.00 SE

Za * a † farníky

12. května: Úterý
13. května: Středa
Panny Marie Fatimské
14. května: Čtvrtek
Svátek sv. Matěje,
apošt.

16.00 HL Za * a † farníky

15. května: Pátek

17.30 DL Za † manžela Karla, rodiče Malyškovy,
Voltnerovy, Slávku a Miroslava a za celou * r.

16. května: Sobota

17.30 HL Za * a † rodinu Honzovu a Schovajsovu

Svátek sv. J. Nepomuckého,
kněze a mučedníka
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9.00 HL
17. května: Neděle
6. neděle velikonoční

Za † Františka Žebráčka, manželku, rodiče z
obou stran a za dar zdraví a pomoc pro * rod.

10.30 DL Za † Emilii Kuželovou (1. výročí), jejího
manžela Josefa a za * a † rodinu

18. května: Pondělí

18.00 SE Za rodinu Machů, manželku Jarmilu, rodiče
Machovy a Latinákovy a za duše v očistci

19. května: Úterý

17.30 HL Za † rodiče Josefa a Ludmilu Sanytrákovu,
celou * rodinu a za duše v očistci

20. května: Středa
Památka sv. Klementa
Marie Hofbauera, kněze

21. května: Čtvrtek
Slavnost
Nanebevstoupení
Páně

16.00 HL Za † Josefa Šimoníka, rodiče, duše v očistci
a požehnání pro celou * rodinu

22. května: Pátek
Památka sv. Rity,
řehol.

17.30 DL Za * a † farníky

23. května: Sobota

17.30 HL Za † Františka a Zdenku Odehnalovy, jejich
rodiče a požehnání pro * rodinu

24. května: Neděle
7. neděle velikonoční
25. května: Pondělí
Památka sv. Marie
Magalény de Pazzi, panny

17.30 DL Za zdraví a požehnání rodičů a dětí
a za * a † rodinu

9.00 HL Za † Milana a Marii Havelkovy, jejich rodiče,
sourozence, duše v očistci a ochranu pro * r.
10.30 DL Za † Milana Žáčka, rodiče z obou stran,
2 švagry, za dar zdraví a ochranu pro * rodinu
18.00 SE Za † Karla a Ludmilu Máčalovy, jejich
rodiče, syna Karla, jeho 2 manželky a dceru,
duše v očistci a ochranu pro celou * rodinu

26. května: Úterý
Památka sv. Filipa Neriho,
kněze

27. května: Středa
28. května: Čtvrtek

16.00 HL

29. května: Pátek
Svátek Navštívení P. M.

17.30 DL U kapličky - Za † rodiče Mikuláškovy,
Františka Petráše, jejich rodiče a za celou * r.

30. května: Sobota
Památka sv. Zdislavy

17.30 HL Za † Františka Brostíka, jeho otce Vladislava
Bílu a za celou * a † rodinu Brostíkovu
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31. května: Neděle
Slavnost Seslání
Ducha Svatého

9.00 HL Za * a † farníky
10.30 DL Za † Františka Žáčka, Aloisii Žáčkovu,
manžela, duše v očistci, za dar zdraví
a ochranu pro * rodinu

Upozornění: Ode dne uvolnění opatření (24. 4.) se mše svaté mohou účastnit ti, kdo
zadali úmysl mše svaté se svými blízkými do počtu 15 osob. Od 11. 5. by to mohlo
být do 30 osob a od 25. 5. maximálně 50 osob. Sledujte aktuální informace.
Od povinné nedělní účasti stále platí dispenz, který udělil arcibiskup Jan Graubner.
Platné jsou přenosy bohoslužeb online, v televizi nebo v rozhlase. Svátost smíření
je možná 20 minut před mší svatou a po domluvě i při návštěvě doma. Každý den
v týdnu budou kostely otevřené (vstupní prostory) pro osobní modlitbu.
P. Jiří Ševčík

Zprávy a informace
První svaté přijímání dětí. Z důvodu mimořádného stavu bylo nutno posunout
stávající termín slavnosti prvního svatého přijímání v naší farnosti (původní termín
07.06.2020) na pozdější dobu. Dosavadní názor rodičů je, aby slavnost byla ještě
v červnu, to znamená nepřekládat na září. V úvahu by tedy připadl 14. nebo
21. červen 2020. Rodiče se do předání věstníku do tisku (28.04) k termínu nevyjádřili.
Mše svatá na Ploštině. Jelikož v neděli 19. dubna (výročí vypálení Ploštiny) se
bohoslužba nemohla konat, letní vzpomínková pouť připadá na neděli 28. června, což
snad již proveditelné bude. Mše svatá na Ploštině bude v 11.00 hodin.

SKUPINY

ÚKLIDU

kostelů újezdské farnosti v květnu 2020

Od měsíce května bude potřeba provádět pravidelný úklid kostela, především je nutné
utřít lavice. Proto prosím ženy, které konají službu ve skupinách, budeme pokračovat
následující skupinou, kde jsme skončili v březnu:
_____________________________________________________

Dat. : Újezd :
Drnovice : Slopné :
___________________________________

2.5.:
9.5.:
16.5.:
23.5.:
30.5.:

5.
6.
7.
8.
9.

9.
10.
11.
1.
2.
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9.
10.
11.
12.
13.

BIBLICKÁ KŘÍŽOVKA
Letošní rok vyhlásil papež František „Rokem Bible“. Proto vám i v tomto čísle farního
měsíčníku přinášíme 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.
Tentokrát budeme všechna slova hledat v knize „Skutky apoštolů“. Nalezenou
odpověď pak napíšete do křížovky.
„Začínej tím, co je nezbytné; pak konej to, co je možné; a náhle budeš…
(viz křížovka)“
sv. František z Assisi

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
1. Zbraň ( Sk 16, 27 )
2. Světadíl ( Sk 20, 18 )
3. Část lidského těla ( Sk 14, 8 )
4. Jméno učitele zákona ( Sk 5, 34 )
5. Název ostrova ( Sk 28, 1 )
6. Jméno ženy ( Sk 5, 1 )
7. Výkřik ( Sk 21, 36)

8. Počet synů ( Sk 19, 14 )
9. Název města ( Sk 9, 3 )
10. Den v týdnu ( Sk 15, 21 )
11. Jméno proroka ( Sk 3, 22 )
12. Druh plavidla ( Sk 27, 30 )
13. Název města ( Sk 17, 16)

Tajenka: ___________________________________
Správné řešení dubnové biblické křížovky: „prosvětlit úsměvem.“
Mgr. Gabriela Pavelková
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OSMISMĚRKA
„Člověk je zrozen pro společnost a pro… (viz osmisměrka).
Nikolaj Michajlovič Karamzin
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AMAZONKA, BEČVA, BEROUNKA, DŘEVNICE, DUNAJ, DYJE, LABE,
LUŽNICE, METUJE, MORAVA, MŽE, NIL, ODRA, OLŠAVA, RADBUZA,
SVRATKA, ÚPA, VLTAVA
Správné řešení z dubnového farního měsíčníku: „…se otevřou.“
Mgr. Gabriela Pavelková
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