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Červen – měsíc úcty Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
Nejsvětější Srdce Ježíšovo,
skrze Neposkvrněné Srdce Panny Marie
ti obětuji všechny myšlenky,
slova a skutky tohoto dne.
Na přímluvu Panny Marie dej,
ať je celý můj život v souladu s tvým Evangeliem
a ať je prodchnutý vírou, nadějí a láskou.
Tak budeš pro mne cestou, pravdou a životem
skrze tvé Vtělení, svůj Kříž a své Vzkříšení.
Nejsvětější Srdce Ježíšovo a Neposkvrněné Srdce
Panny Marie,
svěřuji Vám s láskou také svou rodinu,
a úplně Vám ji odevzdávám.
Buďte stále s námi a pomáhejte nám
dodržovat Ježíšovo přikázání lásky k Bohu
a bližnímu,
Boží přikázání, církevní přikázání a učení církve.
Tak budeme růst ve vzájemné lásce a v jednotě.

Neposkvrněné Srdce Mariino, veď nás na cestě k Ježíšovi!
Nejsvětější Srdce Ježíšovo, buď naším životem a naším vzkříšením.
***

Pořad bohoslužeb od 1. června 2020 ve farnosti Újezd:
Farní kostel sv. Mikuláše:
Filiální kostel sv. Anežky Drnovice:
Filiální kostel sv. Rocha Slopné:
Kaple sv. Václava DS Loučka:

Po.,St.,Pá. 17.30
Út. a Čt. 18.30
St. a Pá. 18.30
Sobota
15.30

Neděle: 7.00 a 9.40 hod.
Neděle 11.00 hodin
Neděle 8.15 hodin
Mše sv. s nedělní platností

Zasvěcené svátky v pracovní dny mají vlastní pořad bohoslužeb – viz str. 17 a 19.
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ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY
Úmysl evangelizační: Modleme se, aby ti, kdo trpí, skrze pronikavý dotek Ježíšova Srdce
nalezli životní východisko.
Úmysl národní: Za dar moudrosti pro studenty – ať pod ochranou bl. Hroznaty mladí
nacházejí pravý smysl života a nechají se vést Duchem Svatým.

Z FARNÍCH MATRIK :
Do společenství církve byly v měsíci květnu 2020 přijaty tyto děti:
16. května: Jakub Vašina
Dolní Lhota

23. května: Václav Marášek
Horní Lhota

23. května: Viktor Majoroš
Slopné

31. května: Lukáš Drga
Újezd

23. května: Alice Rozenkrancová
Loučka

Desatero rodičů
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.

Dítě, které je nadměrně kritizováno, se naučí odsuzovat.
Dítě, které je bito, se naučí prát.
Dítě, které je vystavováno posměchu, se začne stydět.
Dítě, které je ponižováno, ztrácí sebedůvěru.
Dítě, které se setkává s tolerancí, se snáze naučí trpělivosti.
Dítě, které je chváleno, získá
sebedůvěru.
Dítě, s nímž se hraje rovná
hra, se naučí spravedlnosti.
Dítě, které je obklopenou
přátelstvím,
se
naučí
laskavosti.
Dítě, které prožívá pocit
bezpečí, se naučí důvěřovat.
Dítě, které je milováno, je
schopno lásky.
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Modlitba arcibiskupa Graubnera ke znovuotevření kostelů
Veliký Bože náš,
ty jediný jsi hoden chvály
a
děkování.
Milostivý
a milosrdný jsi, Pane, shovívavý
a plný lásky, miluješ, co jsi
stvořil, a soucit máš se všemi
svými tvory. Všechna tvá díla
mluví o tvé velikosti, kráse
a moci, vypravují o slávě tvého
království, o tvé spravedlnosti
a lásce. Věrný jsi ve všech svých
slibech a staráš se o vše, co jsi stvořil, jsi blízko těm, kdo tě vzývají a podpíráš ty, kdo
klesají, nabízíš svou pomocnou ruku a slyšíš ty, kdo k tobě volají.
Ty sis, Bože, vyvolil svůj lid, který jsi vedl a vychovával, ukázal ses jako Bůh
Abrahámův, Izákův a Jakubův, s Mojžíšem jsi uzavřel smlouvu a dal lidu zákon, jehož
dodržování vede k šťastnému životu na zemi. Lid se opakovaně rozhodl pro tebe,
zavázal se k věrnosti a i přes
četné zrady, které jsi milosrdně
uzdravil, uměl číst tvá znamení,
rozuměl jim a nechal se vést.
Tys
naň
nezanevřel
a věrně jej provázel jako dobrý
otec.
I k našim předkům jsi poslal
své služebníky jako hlasatele
radostné zvěsti o vítězství tvé
lásky nad hříchem a smrtí
v tvém Synu Ježíši Kristu,
který se stal jedním z nás,
nabídl nám účast v tvém
království, které v nás roste,
když necháme vtělovat tvé
slovo do našich skutků
a dovolíme tvé lásce, aby
proměňovala naše vztahy.
Pomoz nám obnovit kulturu
našeho národa i celé Evropy,
abychom
předali
naději
evangelia dalším generacím.
Epidemie nás zastavila a my si
uvědomili potřebu změny.
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Izolace ukázala, jak potřebujeme dobré vztahy, že zdraví není jistota zaručená lidským
právem, že se smrtí musíme počítat a být na ni připraveni, že přítomnost kněze při
umírání nemusí být jistá, že je moudré vidět přítomnost z perspektivy věčnosti
a svobodně se rozhodnout pro dobrovolnou skromnost, která se umí dělit s druhými
a raduje se z jejich štěstí.
Dej nám, Pane, odvahu opouštět dětskou nezralost a zrát k zodpovědné dospělosti
i k umění přiznat chudobu, která potřebuje druhou polovinu světa, a pro ni se z lásky
dokáže zřeknout své svobody a nezávislosti, aby na vzájemném darování a přijetí
muže a ženy vznikaly rodiny šťastné z toho, že mohou žít pro děti. Pak nám nebudou
chybět pracovníci ani vyzrálé osobnosti a omládlý národ zas prozáří nová naděje.
Po řadu týdnů nám chybělo shromáždění v kostele. Proto teď chceme častěji přicházet
a děkovat tobě i za ty, které jsi posiloval v náročné službě nemocným. Zbav nás
strachu a posilni naši naději, která roste, když se těšíme na společenství s tebou v nebi.
Pomoz nám žít své přátelství s tebou tak opravdově, abys byl uprostřed nás
a přitahoval naše současníky do živého společenství tvých šťastných přátel. Amen.
Mons. Jan Graubner

Pořádek v pokoji, pokoj v duši
(2. část)
Vnější pořádek slibuje devět věcí:
Vnější pořádek šetří čas, peníze, prostor, energii a trpělivost.
Životem se pak pohybuji s větší lehkostí. Neztrácím čas tím, že něco hledám.
Nepotýkám se s tím, že něco je třeba vyhodit. Nemusím běžet koupit něco, co už
vlastním. Uklízení je snazší. Cítím se méně otrávený a méně sevřený. Nic mě tolik
nehoní. Nemarním čas banálními a otravnými úkoly.
Vnější pořádek přispívá ke klidným vztahům.
Trávím méně času tím, že se s druhými hádám, sekýruji je nebo se od nich nechám
sekýrovat. Vyhýbám se nudným otázkám typu: „Kde mám pas?“, „Kde je moje
knížka?“, „Kdo to tady tak rozházel?“ či „Kam patří tohle?“.
Vnější pořádek vytváří pocit útočiště.
Zakouším opravdový pocit svobody, protože necítím nutkání vyskočit a začít bojovat
s nepořádkem. Po odstranění vizuálního smogu se dokážu lépe soustředit a má mysl,
můj rozvrh i můj prostor mi umožňují více tvořivé činnosti. Můj domov a můj pokoj
už pro mě nejsou zdrojem stresu, nýbrž uklidnění a energie. Můžu se oddávat kráse
svých věcí, protože všechno snadno uvidím a najdu. Pro všechno, co je pro mě
důležité, mám dost místa. Fyzická zkušenost zabarvuje emoční prožitky, a když se
moje tělo nachází někde, kde panuje řád, má mysl se snáze rozjasní.
Vnější pořádek omezuje pocity viny.
Necítím se tak provinile kvůli věcem, které jsem nikdy nepoužíval, a projektům, jež
jsem nikdy nedokončil. Vzhledem k tomu, že lépe využívám to, co už vlastním,
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si můžu v budoucnu kupovat věcí méně. A vím, že až tu nebudu, nezanechám druhým
tolik starostí.
Vnější pořádek mi umožňuje vnímat sám sebe a svět v pozitivnějším světle.
Mám pocit, že se lépe ovládám. Cítím se sebejistější a schopnější. Když vyhodím to,
co nepotřebuji, nepoužívám nebo nemám rád, mé okolí mně i druhým odhalí, na čem
mi záleží nejvíc. Když své věci pečlivě roztřídím, můj prostor a majetek budou
odrážet mé nejopravdovější já.
Vnější pořádek mě zbavuje strachu z lidských soudů.
Jsem pohostinnější, protože si k sobě můžu zvát lidi, aniž bych musel celé hodiny
předtím uklízet. Když se objeví nečekaný host nebo je potřeba vyřešit opravu
v domácnosti, nepropadám panice. Rád svůj prostor ukazuji druhým.
Vnější pořádek odráží, co se v mém životě děje právě nyní.
Protože jsem se zbavil věcí, které kdysi – ale dnes už ne – sehrávaly v mém životě
aktivní úlohu, mám více času na to, co je pro mě v této chvíli důležité. Už žádné obří
hračky z dob, kdy jsem se rozkoukával po světě, už žádné řady tlustých učebnic
a sešitů ze základní školy, které okupují police v mém pokoji. Na minulost
si uchovávám několik drahocenných upomínek, ale většinu svého prostoru věnuji
tomu, co je pro mě důležité nyní.
Vnější pořádek vytváří pocit možnosti.
Když se kolem mě nakupí příliš mnoho věcí, cítím se jako ochromený. Jako bych se
z toho nedokázal vyhrabat, a tak zůstávám uvězněný uvnitř. Když jsou zbytečné věci
pryč, můžu si více vybírat, co udělám se svou budoucností: co si koupím, co budu
dělat, kde a jak budu žít. Protože můj majetek mě už neomezuje, mám pocit,
že do mého života přichází něco nového.
Vnější pořádek posiluje můj pocit smyslu.
Vím, co mám, proč to mám a kam to patří. Využívám vše, co vlastním. Není tu nic
náhodného, žádná nejistota, žádné neměnné volby. Obklopují mě smysluplné věci,
které jsou připravené na to, abych je používal.
Pokračování příště
Podle knihy Pořádek v pokoji, pokoj v duši připravil Vojtěch Chupík

Hodina společného času
Už nastala noc. Jeden malý chlapec se však ze všech sil snažil neusnout. Měl k tomu
dobrý důvod – čekal na tatínka.
Šibalské oči se mu únavou zavíraly. Ale když se otevřely dveře, vymrštil se z postýlky
a pronesl otázku, která ho znepokojovala: „Tati, kolik si vyděláš za hodinu?“, zeptal
se s očima dokořán otevřenýma.
Otci unavenému po pracovním dni nebyla chlapcova otázka vhod. Příkře mu
odpověděl:
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„Podívej, chlapče, to ani maminka neví. Neotravuj a běž si lehnout, už je moc pozdě.“
„Jistě, tati. Jen mi řekni, kolik dostáváš za hodinu práce“, dožadoval se chlapec.
Podrážděný otec procedil mezi zuby: „Dvě stě korun.“ „A mohl bys mi, tatínku, půjčit
sto korun?“, zeptal se klouček.
Otec se rozzuřil, chytil ho za ruku a hrubě
se na něj obořil: „Tak proto jsi chtěl
vědět, kolik vydělávám? Běž spát
a neobtěžuj mě!“
Chlapec se plaše odplížil, ale otci nešlo
jeho chování z hlavy a začal se cítit
provinile. Asi něco potřebuje, říkal si,
a aby ulevil svému svědomí, nahlédl
do chlapcova pokoje a mírným tónem se
ho zeptal: „Už spíš, synku?“
„Co se děje, tati?“, otázal se hošík v
polospánku. „Tady máš peníze, které jsi chtěl.“
„Děkuji, tatínku“, zašeptal maličký, a zpod polštáře vytáhl několik zmačkaných
bankovek.
„Konečně to mám!“, vykřikl nadšeně.
„Mám dvě stě korun! A mohl bys mi teď, tati, prodat hodinu svého času?“
Převzato z knihy: Příběhy pro uzdravení duše, Jose Carlos Bermejo

Jakého muže si pořídí vaše dcera
Mužský hormon estrogen a špinavé nádobí nejdou příliš dohromady.
Představte typický večer, kdy se všichni rozeběhnou každý jiným směrem, a v domě
zůstane nepořádek. Manželka se vrací pozdě večer domů a vzpomene si, jak vypadala
kuchyň, když odcházela. Jsem k smrti utahaná, ale aspoň umyju nádobí, říká si.
Kdybych ráno vstala a viděla ten nepořádek, bylo by to k nesnesení
Je biologický fakt, že většina mužů dokáže spát a dokonce hlasitě jako medvěd
v zimním spánku, i když je v dřezu takové množství špinavého nádobí, že by stačilo
celé četě vojáků. Je také dobře známo, že estrogen a špinavé nádobí nejdou příliš
dohromady. Devět z deseti žen nezamhouří oka, dokud kuchyň není uklizená.
Manžel tedy přijde domů o pětačtyřicet minut dřív než manželka. Místo toho, aby si
nandal porci zmrzliny a díval se na sportovní zprávy, se rozhodne uklidit v kuchyni.
Ne tak, že naskládá špinavé nádobí do dřezu, ale hezky je naskládá do myčky. Možná
prolomí všechny konvence a dokonce umyje i kuchyňskou linku.
Žena přijde domů, nese na sobě břemeno domácích prací jako těžký kabát, ale musí se
podívat dvakrát, než uvěří, že místo, kde čekala nepořádek, září čistotou. Vyjde ven,
aby zkontrolovala, zda si nespletla číslo domu, a naplní ji euforie, když si uvědomí, že
je tam správně a že nevstoupila do cizího domu.
To je úcta, o které mluvím. Nahlédněte do manželství své holčičky za 20 let.
Dovolte, abych to řekl ještě jinak. Jak byste se cítili, kdyby se vaše dcera za dvacet
minut proměnila v o dvacet let starší ženu a vy byste mohli nahlédnout do jejího
manželství?
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Sledovali byste, jak se vaše pětatřicetiletá dcera vrací domů poté, co běhala s malým
Johnym, Susie a Katie po městě. Zdraví ji manžel, který má více bramborových
lupínků na pohovce než v ústech. Dřez je plný špinavého nádobí, na koberci je tolik
špíny, že by z ní hrnčíř mohl
vytvořit mísu o velikosti stadionu
Yankee, a manžel huláká, že má
hlad.
Přejete si, aby v tomhle prostředí
vaše dcera strávila padesát nebo
šedesát let života?
Vaše
holčička
si
vytvoří
očekávání
ohledně
svého
manžela podle toho, jak vy
jednáte s její matkou. Pokud se
chováte jako tyranský, sobecký a líný mizera, vaše dcera nebude považovat za nic
zvláštního nebo nepřijatelného, když bude chodit s chlapcem, který s ní bude takhle
jednat.
To nejlepší, co můžete udělat pro utváření názorů vaší dcery na muže, je, že budete se
svou manželkou jednat tak, jak byste chtěli, aby váš budoucí zeť jednal s vaší dcerou.
Velice často se takový příklad naplní.
Dcera a synové potřebují vidět, že otec jedná s matkou jako s někým výjimečným.
Dcery si tak uvědomí, že stojí za to, aby si jich lidé vážili. Synové pochopí, že některé
způsoby jednání jsou nevhodné.
Převzato z knihy: Na otci záleží, Kevin Leman

Den otců letos připadne na neděli 21. června 2020. Nezapomeňte
na ně!
INSPIRACE
Kolem 15. dne v měsíci si uvědomuji, že už se opět pomalu blíží doba, kdy je potřeba
zapřemýšlet nad dalším příspěvkem do farních listů. A když se blíží 20. den a další
následující, je nutno psát. Minulé dva měsíce to bylo jednoduché – pouť do Svaté
země byla velmi inspirativní a výuka v době koronaviru také. Teď mne nic „chytrého“
nenapadá – mám se ještě vrátit do doby pandemie nebo mám přemýšlet a namáhat
svoje mozkové závity?
Ve čtvrtek 21. května čtu v Katolickém týdeníku o hospicové péči, to by bylo také
vhodné téma. Ale ještě to nedávám na papír. A v pátek v poledne už vím, co napíšu.
V době nouzového stavu, kdy jsme neměli možnost osobně se účastnit mší svatých,
jsem si oblíbila polední bohoslužby z kaple Telepace z Ostravy, které vysílá televize
Noe. Tato kaple byla posvěcena na 1. adventní neděli v roce 1994 otcem arcibiskupem
Janem Graubnerem. Pro mne to je vždy obohacující a příjemná hodinka, kdy se mohu
setkat s naším Pánem, vyslechnout promluvu kněží, kteří jsou z různých farností
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(například i otec Kamil Obr ze Zlína) a v tuto, ještě velikonoční dobu, si zazpívat
píseň Vesel se, nebes Královno. Ale v červnu už škola volá, takže mám možnost ještě
příští týden … A v ten „inspirující“ pátek 22. května, jsem přede mší svatou zaslechla
modlitbu papeže Františka, která je napsána v závěru jeho encykliky Laudato
si´(česky Tobě buď chvála), která byla vydána v roce 2015.

Modlitba za naši zemi
Všemohoucí Bože, jenž jsi přítomen v celém světě i v nejmenším ze všech tvých tvorů,
ty, který obklopuješ svou něžností všechno, co existuje, vlij do nás sílu své lásky, ať se
staráme o život a krásu. Zahrň nás pokojem, abychom žili jako bratři a sestry, nikomu
neškodili. Bože chudých, pomoz nám zachránit opuštěné a zapomenuté této země,
kteří jsou tak vzácní ve tvých očích.
Uzdrav náš život, abychom chránili svět, a ne ho pustošili, abychom rozsévali krásu,
ne znečištění a zkázu.
Dotkni se srdcí všech, kdo hledají pouze prospěch na úkor chudých a země.
Nauč nás objevit hodnotu každé věci, s úžasem ji kontemplovat a poznat, že jsme
hluboce spojeni se všemi tvory na naší cestě k tvému nekonečnému světlu.
Díky za to, že jsi s námi po všechny dny. Podpírej nás, prosíme, v našem boji za
spravedlnost, lásku a pokoj.
Možná se vám také zalíbí …
A na závěr ještě prosba. Pokud chceme zachovat společné farní listy (Život farností
Újezd a Horní Lhota), je žádoucí posílat příspěvky i z naší farnosti. Nebojte se a pište,
ráda poradím a podle možností i pomůžu.
Mgr. Jiřina Šenovská
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Eucharistie nám dává sílu, radost a jiskru
Člověk se neobejde bez jídla
a pití
Bůh stvořil člověka tak, že musí jíst
a pít, bez pokrmu se neobejde. Ale aby
lidem došlo, že ve skutečnosti se –
více než bez jídla a pití – neobejdou
bez Boha, stává se sám Boží Syn
pokrmem
a nápojem. A to, co v našem životě
působí normální strava: totiž že
udržuje život, dává sílu, také radost
a jiskru, to nám nadpřirozeným způsobem dává přijímání eucharistie: udržuje náš
život až tak, že bude trvat věčně, dává nám sílu mít rádi druhé, dává našemu vnitřnímu
životu radost a jiskru Ducha svatého.
Svatým přijímáním se stáváme Ježíši podobným
Kdykoli jíme normální pokrm, ten se v nás mění v naše tělo. Naše tělo si přizpůsobí
jídlo. Ale kdykoli přijímáme eucharistický pokrm, děje se něco opačného. Ježíš
v eucharistii je živý, on je silnější – a on si přizpůsobí nás. Svatým přijímáním se
stáváme Ježíši podobnými: Už nežijeme my, ale žije v nás on. Můžeme mít rádi, jako
měl on. Můžeme lámat a dávat svůj život pro druhé jako on. Můžeme žít věčně jako
on. Jako byl on bez hříchu, tak také my dostáváme sílu hříchu odolat. Jako bylo jeho
tělo vzkříšeno, tak bude také naše. Díky eucharistii. Při mši následujeme Krista, který
„chléb lámal“ a spolu s vínem jej dával svým učedníkům.
Slyšel jsem tvůj hlas: „Jsem pokrm velkých: staň se velkým, a budeš mne jíst.
A nebudeš mě ty proměňovat v sebe jako pokrm pro tělo, ale budeš proměňován
ve mne.“
(Sv. Augustin, Vyznání, 8, 10)
Abychom splynuli s Bohem a mezi sebou, ačkoli má každý svůj odlišný svéráz,
vymyslel si jednorozený Syn skvostný prostředek: Jediným tělem, totiž svým vlastním,
posvěcuje své věřící v tajemném společenství a působí, že jsou jedno tělo s ním a mezi
sebou.
(Sv. Cyril Alexandrijský, In Joannem, 11)
Co působí hmotný pokrm v našem tělesném životě, to podivuhodným způsobem
uskutečňuje přijímání v našem duchovním životě. ... Přijímání nás odděluje od hříchu.
... Jako tělesný pokrm slouží k tomu, aby obnovil ztracené síly, tak eucharistie posiluje
lásku, která má v každodenním životě sklon slábnout; takto oživovaná láska zahlazuje
všední hříchy. ... Ti, kdo přijímají eucharistii, jsou mnohem úžeji spojeni s Kristem.
Stejným poutem je Kristus spojuje se všemi věřícími v jednom jediném těle.
(KKC 1392 – 1396)
P. Radek Tichý
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Díky eucharistii se ´měním v Ježíše´...
Abychom mohli Ježíše následovat, potřebujeme posilu
V životě často prožíváme nejrůznější boje a utrpení. Někdy musíme učinit rozhodnutí,
která jsou v rozporu s našimi plány a občas se dokonce od toho, co bychom si sami
přáli, diametrálně odlišují. Na své cestě také musíme opakovaně bojovat s nepřítelem,
který se nás neustále snaží oklamat a svést na
scestí. Mnohdy si připadáme opuštění
a odmítnutí.
Pohled na Ježíše, za nímž kráčíme, se nám pak
snadno rozplyne před očima. Uvědomujeme si, že
často ztrácíme odvahu a potřebujeme posilu,
abychom vůbec byli schopni v cestě pokračovat.
Pane, zpomal trochu, nestačím!
Ježíš nám dal eucharistii jako pokrm na cestu. Neustále hovoříme o tom, že máme
kráčet životem s Ježíšem. Jenže být Ježíšovým učedníkem a následovat ho po celý
život může být náročné a obtížné. Občas mu říkám: „Můj Pane, běžíš moc rychle,
zpomal trochu, já ti nestačím. Sotva popadám dech.“ Ale Pán mi odpovídá: „Jen
pojď, přidej.“
Díky eucharistii se "měním v Ježíše"
Svatý Augustin obohatil vnímání eucharistie touto úvahou: když jíme obyčejnou
stravu, jídlo se v našem těle mění a stává se jeho součástí. Z jídla se tedy stává mé tělo
a má krev. Když ale přijímáme Ježíše v eucharistii, účinek je naprosto opačný. Pokrm,
jímž je eucharistie, se nestává součástí mého těla, ale Ježíš mě proměňuje v sebe.
Když přijímám eucharistii, měním se v Ježíše. Přijímáním eucharistie se stále více
uskutečňuje to, o čem píše sv. Pavel: „Nežiji už já, ale žije ve mně Kristus“ (Gal
2,20).
Převzato z knihy: Síla eucharistie, Elias Vella

PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ
Mezi největší slavnosti ve farnosti patří první svaté přijímání. Není to jen krásná
a dojemná podívaná, ale především jedinečná cesta každého chlapce nebo dívky
k Ježíši. První setkání dítěte s Ježíšem v Eucharistii je jistě pro celou jeho rodinu
významnou událostí. Na této cestě vnitřního zrání je třeba děti doprovázet.
Proto příprava na přijetí Svátosti smíření a Eucharistie započala již na podzim.
Pro děti je důležité, aby v rodičích nacházely partnery při hledání své vlastní víry.
Podobně jako rodiče dítě doprovází na jeho cestě životem, chrání jej, starají se o něj
a ukazují mu, co je v životě důležité, bude rodiče potřebovat také v tomto důležitém
kroku, který má udělat na konci této přípravy. Jsou to slova rodičů, způsob jejich
chování k sobě i k druhým lidem, a také vztah rodičů k Bohu, co dítě opakuje
a napodobuje. Bez rodičů by se ztratilo v životě a bez rodičů by postrádalo potřebnou
jistotu i v životě z víry.
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Modleme se za děti i rodiče, aby je Duch svatý posiloval, aby první svaté přijímání,
které přijmou v neděli 21. června, nebylo zároveň jejich posledním, a aby je rodiče
povzbuzovali ve víře a byli jim dobrým příkladem.
V nedávné době, kdy byly kostely
zavřené, jsme byli odkázáni pouze
na on-line přenosy mší svatých
v televizi nebo na internetu a na
„duchovní
svaté
přijímání“
(náboženský úkon, rozšířený mezi
katolickými
mezi
katolickými
křesťany,
který
spočívá
v
duchovním
vyjádření
touhy
po přijetí Krista). Duchovní přijímání je
modlitba, ke které jsou zváni všichni,
kdo z jakýchkoli důvodů nemohou
přijmout Krista pod způsobami chleba
a vína. Je výrazem touhy po setkání
s živým Pánem, prosbou, kterou dobrý
Bůh slyší a vyslyší. Podle učení církve
je toto „duchovní přijímání“ skutečným osobním setkáním s Ježíšem, neboť působí
milost, kterou svátost eucharistie dává, bez vlastního – fyzického – přijímání této
svátosti.
Přesto si možná mnozí z nás mohli uvědomit, že a jak jim svátostné přijímání
Eucharistie skutečně chybí. Proto teď, když se situace vrací k „normálu“, využívejme
hojně příležitostí přijímat Tělo Páně.
Jarmila Váňová

Modlitba za rodiče
Nejsvětější Panno,
pomáhej všem manželům,
aby vnímali velikost svého poslání.
Ať otcové a matky s pohledem upřeným
na nazaretskou Rodinu touží po dětech
a snaží se je přijímat s velkou úctou
k jejich vlastním osobnostem.
Nezištná láska ke každé lidské bytosti
ať je hybnou silou při budování civilizace, která je hodna tohoto
označení.
Sv. Jan Pavel II.
- 11 -

Z kroniky farnosti Újezd u Val. Klobouk 2003 – 2011
A.D. 2005
Po válce byly na Ploštině znovu vybudovány domky (všechny stejné), zásluhou
P. Vladimíra Růčky, který se sám aktivně zúčastnil protifašistického odboje, byla
na místě tragédie postavena kaple. Později, za komunistické éry, zde přibyl památník.
Dnes můžeme v Újezdě u kostela najít také společný pomník s fotografiemi, který
nese nápis: „Tyto nevinné oběti schytány ve svých domovech nebo v okolí, postříleny
a za živa jiné upáleny oddílem německého vojska SS a při pokusu o únik z ohně, znovu
stříleny. Odbojem, mukami, slzami k svobodě! Připomeňte vždy dětem svým, že padli
jsme za svobodu drahé vlasti!“
Mučednickou
smrt
ploštinských
osadníků
a
partyzánský
odboj
ve zdejším kraji popsal ve své brožuře
„Ploština žaluje“ P. Vladimír Růčka,
který tou dobou v Újezdě působil, a který se sám do myslí pamětníků zapsal svými
hrdinskými činy v těžké době.
Těchto nešťastných událostí bylo vzpomenuto při mši svaté 17. dubna na Ploštině.
Při příležitosti smutného výročí zde zavítal 27. dubna také prezident republiky Václav
Klaus se svou ženou Livií, hejtman zlínského kraje, zástupci kraje a starostové
okolních obcí.
V létě 31. července se ze stejných důvodů účastnil „Valašské pouti“ na Ploštině také
otec arcibiskup Jan Graubner, který tradici těchto poutí zahájil v roce 1992. Ve své
promluvě byl hodně vážný, hovořil o tom, jak je důležité nezapomínat na oběti, které
přinesli naši předkové, zároveň však je třeba
mít na paměti zodpovědnost – a to zejména
nás křesťanů – za dobu, v níž žijeme.
Za dobu, ve které díky Bohu nejsme stíháni
žádným válečným konfliktem, ale která nese
s sebou jiná nebezpečí.
Jsou o to zrádnější, že přicházejí pozvolna,
jakoby skrytě a my si na ně postupně
zvykáme a jako společnost se stáváme čím
dál otupělejší. To, co bylo ještě před pár
desetiletími
považováno
za
naprosto
nepřípustné, stává se „normální“. Vzniká
základní problém, a to hlavně při výchově mládeže, vysvětlovat, co vlastně je
„normální“ a co „normální není“.
Žijeme v době a v zemi, kde je na základní hodnoty, jako je rodina nebo důstojnost
člověka brán stále menší zřetel. Žít ve volném svazku a odmítat děti se stává u nás čím
dál častějším jevem, protože je to pro mladé lidi ekonomicky výhodnější, zvláště když
je kladen velký důraz pouze na materialistický styl života.
Velmi diskutovaný zákon o registrovaném partnerství neprošel u našich poslanců
ve sněmovně jen díky těsnému počtu hlasů; na půdě parlamentu se dokonce koketuje
s myšlenkou legalizace prostituce; zákon, který by mohl zmírnit vliv kouření, nebyl
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přijat, zvyšuje se agresivita mladých lidí, závislost na alkoholu a drogách atd. Otec
arcibiskup velmi důrazně poukazoval na tyto nešvary a hloupé zákony a vyzýval
k jednoznačnému postoji každého z nás.
Této bohoslužby se za příjemného slunečného počasí zúčastnilo kolem tisícovky
poutníků. S Ploštinou však souvisí ještě jedno období dějin, také dosti smutné, totiž
komunistické. V době totality byly ploštinské události využívány k politickým cílům.
Tzv. mírových slavností se zúčastnilo hodně lidí. Většina však ne proto, aby podpořila
tehdejší režim, ale ani ne proto, aby uctila památku obětí (snad si pořádně ani
neuvědomovali, co se tam vlastně doopravdy stalo). Nejvíce lidí přicházelo kvůli
tomu, že se ve stáncích nabízelo nedostatkové zboží, vystoupení známých zpěváků,
kteří tehdejší propagandě posloužili, apod. Pro jiné to zase byla akce „dobrovolně
povinná“. Bohužel i tak se dalo neštěstí zneužít.
Zesnulý papež Jan Pavel II. založil tradici světových setkání
mládeže. Že v této tradici bude pokračovat také jeho nástupce
papež Benedikt XVI., bylo jasné už od prvního dne jeho
zvolení, kdy přislíbil účast na XX. Mezinárodním setkání
mládeže v německém Kolíně nad Rýnem, které bylo
naplánováno na polovinu srpna 2005. Otázkou zůstávalo, zda
se tomuto spíše vážnému intelektuálovi dostane takového
přijetí u mládeže jako Janu Pavlu II.
Všechny obavy se rozplynuly hned při jejich společném
setkání, které proběhlo na březích řeky Rýnu, po které papež
připlul na lodi. Přibližně milion mladých katolíků z asi 200 zemí světa začal nadšeně
skandovat „Be – ne – de – tto“, načež papež reagoval vstřícnými gesty a úsměvy.
Na několik dní bylo celé město Kolín zaplněno davy rozezpívaných, roztančených
a rozjásaných lidí a ovládl ho nový duch – mladý, nadšený… Mísily se tu různé
jazyky a prolínaly světové kultury. Jednotlivé národy se lišily nejen podle barvy pleti,
vlasů nebo tvaru očí, ale i s tím souvisejícím stylem projevování víry a zážitků, lišily
se způsobem oblékání atd.
Krásnou večerní vigilii, která byla
ozvláštněna tím, že se konala na
obrovském volném prostranství –
Marienfeldu - v záplavě hořících
svící a měla neopakovatelnou
atmosféru,
umocňovanou
vkládáním různých symbolických
vyjádření, jsme s vděčností mohli
sledovat
v přímém
přenosu
i u nás. Mladí poutníci zde
přečkali celou noc až do nedělní
bohoslužby, které opět předsedal
Svatý otec.
Toto světové setkání mládeže jsme prožívali intenzivněji, než všechna předchozí,
protože díky příznivé vzdálenosti se ho účastnilo také na dvacet mladých děvčat
a chlapců z naší farnosti. Radost a nadšení s jakým se vrátili, se dala číst přímo
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z jejich tváří. Se svými prožitky se ochotně podělili s ostatními, a tak se radost mohla
násobit.
Jak později sdělili, domů se jim vůbec nechtělo, i když už byli hodně unaveni, bolely
je nohy a museli snášet vrtochy letošního léta, které se vyznačuje dosti chladným a
deštivým počasím. Nevadily jim ani nekonečné fronty na jídlo nebo přecpané
tramvaje.
Většina z nich se zúčastnila už předprogramu v diecézi Limburg, kde byla ubytována
v německých rodinách, v okolí městečka Haiger. Vřelé přivítání i vstřícnost tamních
hostitelů, kteří pro ně přichystali, podle jejich vyjádření, velkolepý program, bylo pro
ně prvním milým překvapením. (Upřímně řečeno, nejenom mladí, ale i my ostatní
jsme měli až dosud jaksi uloženo v podvědomí, že Němci jsou spíš studení a
nepřístupní lidé – zřejmě výsledek snažení předchozí komunistické ideologie.) I přes
jazykovou bariéru se během několika dní zrodila nová pěkná přátelství, a jak se sami
přiznali, přestože se na hlavní program už dlouho předtím těšili, odjíždělo se jim nyní
s těžkým srdcem i se slzami v očích.
Takové způsoby poznávání nových lidí, míst a především duchovního obohacení jsou
skvělou příležitostí pro mladé lidi. Světové setkání mládeže v Kolíně nad Rýnem
zcela jistě přispělo ke zlepšení vztahů mezi českým a německým národem, které jsou
léta pošramoceny neštěstím světových válek a jejich následky.
Pokračování příště

MYŠLENKY A MĚSÍC ČERVEN

365 DNÍ S PAPEŽEM
FRANTIŠKEM
PROMLUVY OD SVATÉ MARTY
Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří 2015
1. Je absurdní oddělovat lásku ke Kristu od církve. Poselství evangelia
dostáváme v církvi a svoji svatost vytváříme v církvi, naše cesta je v církvi.
2. Duch svatý je darem, který nám přináší pokoj, učí nás lásce a naplňuje
radostí.
3. Abys odpustil, rozjímej trpícího Ježíše. Abys nechoval zášť vůči bližnímu,
rozjímej trpícího Ježíše. Skryj svůj život s Kristem v Bohu.
4. Křesťanská svoboda a křesťanská poslušnost jsou poddajností Božímu slovu.
Znamená to mít odvahu rozlišovat, co činí Duch svatý v mém srdci, co chce
Duch svatý v mém srdci, kam mě vede Duch svatý v mém srdci.
5. K vedení dialogu je třeba mírnosti, ne křiku. Musíme tak jednat, protože jen
tak se pěstuje pokoj: v pokoře, poníženosti, ve snaze vidět v druhém vždy
Boží obraz.
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6. Poselství evangelia dostáváme jako dar a máme jej předávat jako dar,
a nikoliv jako nějakou svou věc. Je to obdržený dar, který dáváme.
7. Kdy došlo naposledy k mému setkání s Ježíšem Kristem, které mne naplnilo
radostí? Vraťme se k tomu setkání. A setkejme se znovu s Pánem a jděme
touto krásnou cestou, na níž má on růst a my se umenšovat.
8. Nemodlit se znamená zavírat dveře Pánu, aby nemohl nic dělat. Avšak
modlitba tváří v tvář problému otevírá dveře Pánu, aby vstoupil, aby věci
napravil, protože on to umí zařídit a znovu uspořádat.
9. Pokud tě myšlenka či touha vede cestou pokory, ponížení, služby druhým, je
Ježíšova. Ale vede-li tě na cestu soběstačnosti, marnivosti a pýchy, Ježíšova
není.
10. Prosme Ducha svatého o milost, abychom byli apoštolsky horliví. A budemeli přitom druhé znepokojovat, ať je veleben Pán.
11. Postoj člověka, který chce naslouchat Božímu slovu, je dvojí: zaprvé pokora,
zadruhé modlitba. Pouze s pokorou a v modlitbě můžeme pokračovat
v poslušnosti Božímu slovu a jeho naslouchání.
12. Bůh nás očekává. Bůh čeká a také odpouští. Je Bohem milosrdenství,
neomrzí jej odpouštět.
13. Modlitba nám mění srdce. Dává nám lépe pochopit, jaký je náš Bůh.
14. Nelze evangelizovat bez dialogu. Je třeba ztrácet čas s druhým člověkem,
poněvadž Bůh chce, abys mu hlásal evangelium a předal mu tu nejdůležitější
zprávu, zprávu o Ježíši.
15. K poznání Ježíše je nutné otevřít trojí bránu. První brána: modlit se k Ježíši.
Druhá brána: oslavovat Ježíše. Třetí brána: napodobovat Ježíše. Vzít si
evangelium a následovat jej.
16. Když je v našem srdci Duch svatý, nikdo nám nemůže vzít náš pokoj.
17. Vztah lásky mezi Synem a Otcem je vztahem lásky mezi ním a námi.
A po nás žádá, abychom zůstávali v této lásce, která přichází od Otce.
18. Křesťan bez radosti buď není křesťan, nebo je nemocný.
19. Je-li tvůj poklad v bohatství, samolibosti, moci a pýše, bude tvé srdce
uvězněno tam. Ježíš chce, abychom měli srdce svobodné. To je poselství
dneška.
20. Ježíšův pohled tě vždycky pozvedne. Je to pohled, který tě nikdy neopustí,
nikdy tě nesrazí, nikdy tě nepokoří. Pohled, který dává růst a pobízí k tomu,
abys šel kupředu.
21. Necháme si psát svůj život Bohem, anebo si jej chceme psát sami? Jsi
schopen nacházet Boží slovo v každodenních událostech, anebo se řídíš
vlastními idejemi?
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22. Obtížnější než milovat Boha je dovolit, aby on miloval mě. Oplácet tolik
lásky znamená otevřít své srdce a nechat se milovat.
23. Křesťan je ten, kdo vnímá, že na něm spočívá Pánův něžný pohled, že je
Pánem milován. Křesťan cítí, že jeho život byl zachráněn Kristovou krví.
24. Křesťan je pozván na slavnost, k radosti, že je spasen, vykoupen, k radosti
z účasti na životě s Ježíšem.
25. Prosme dnes o milost Ducha svatého, který se vyhýbá jakémukoliv klamu,
prosme o milost přiznat, že jsme hříšníky.
26. Modlitba pokorného člověka je Boží slabostí. Buďte jako ona vdova: modlete
se, proste, klepejte na Boží srdce každý den.
27. Pán, který nemůže zapřít sám sebe, vždycky zůstává věrný. On nás stále
čeká, má nás rád a odpouští nám, když litujeme.
28. Čas není náš, čas je Boží. Okamžik je v našich rukou a my se svobodně
rozhodujeme, jak jej uchopíme.
29. Pán jako osoba hledí na mne jako na osobu. Nechat se potkat Pánem
znamená dovolit Pánu, aby mě měl rád.
30. Když nějaký křesťan zapomíná na naději nebo ještě hůře, když ji ztratí, chybí
jeho životu smysl.

Pořad bohoslužeb v červnu - farnost Újezd
1. června : Pondělí
Panny Marie, Matky 17.30 Új.: Za + rodiče Zvonkovy, prarodiče Františka a Jarmilu
KA
církve, Sv. Justina,
Zvonkovy, dar zdraví a Boží požehnání pro živou
mučedníka
rodinu
2. června : Úterý
18.30 Dr.: Za + rodiče Pavelkovy, jejich děti, vnuky, vnučku, 3
Sv. Marcelína
zetě, prarodiče z obou stran, duše v očistci, pomoc
a Petra, mučedníků
Boží a ochranu Panny Marie pro živou rodinu
17.30 Új.: Za + Josefa Drgu, rodiče Drgovy, Slavíčkovy, Josefa
3. června : Středa
Ďulíka a živou rodinu
Sv. Karla Lwangy
ŠF
18.30 Sl.: Za poděkování Pánu Bohu za 55 let společného
a druhů, mučedníků
života, dar zdraví, Boží požehnání, ochranu Panny
Marie pro živou rodinu a duše v očistci
4. června : Čtvrtek
Za + Josefa a Františku Nedavaškovy, jejich rodiče,
18.30 Dr.: sourozence, Josefa Žáka, dar zdraví a Boží požehnání
Svátek Ježíše
pro živou rodinu
Krista, Nejvyššího
a věčného kněze
5. června : Pátek
17.30 Új.: Za + rodiče Šomanovy, Machů, dcery Hedviku a
Sv. Bonifáce,
Emílii, dar zdraví pro živou rodinu
SJ
biskupa a muč.
18.30 Sl.: Za + Karla Kostku, rodiče Petrů, Františka Kolaříka a
ochranu Boží pro živou rodinu
1. pátek v červnu
6. června : Sobota 15.30 Lo.: Za + rodiče Kozubíkovy, dvě + dcery, syna, jeho
Sv. Norberta,
manželku a Boží ochranu pro živé rodiny
biskupa
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7. června : Neděle
Slavnost
NEJSVĚTĚJŠÍ
TROJICE
8. června : Pondělí
Ferie
9. června : Úterý
Sv. Efréma
Syrského, jáhna a
učitele církve

7.00 Új.: Za + Boženu Hušťovu (výroční mše sv.)
8.15 Sl.: Za + rodiče Hlavičkovy, jejich rodiče, sourozence,
duše v očistci a dar zdraví pro živou rodinu
9.40 Új.: Za + Jindřicha Janků, dceru Jindřišku, dvoje rodiče,
sourozence a Boží požehnání pro živou rodinu
11.00 Dr.: Za farníky
17.30 Új.: Za + Josefa Kabelu, Jana Běloně, jeho + děti, dar
zdraví a Boží požehnání pro živé rodiny.

KA
SJ
ŠF
ČR

AL

18.30 Dr.: Za + rodiče Kořenkovy, syna Josefa, duše v očistci,
dar zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu

17.30 Új.: Za + rodiče Sovadinovy, rodiče Machů, rodiče
Sporkovy, za manžela Antonína Sporka a zetě
OS
Zdeňka a Boží požehnání pro živou rodinu
18.30 Sl.: Za + rodiče Kořenkovy, sestry, švagry, duše v očistci
a požehnání pro živé rodiny
6.30 Új.: Za Ladislava Ambrůze, bratra Miroslava, rodiče
Ambrůzovy, Janků, rodinu Černobilovu a ochranu
AL
11. června : Čtvrtek
Boží pro živou rodinu
SV
15.30 Új.: Za + Petra Baláčka, rodiče Ďulíkovy, Baláčkovy, +
Slavnost
příbuzné a dar zdraví pro živou rodinu
AM
TĚLA A KRVE
17.00 Dr.: Za + Antonína a Marii Běloňovy, živou a + rodinu
ČR
PÁNĚ
Běloňovu a Daňkovu
(Boží tělo)
18.30 Sl.: Za Boží požehnání a ochranu pro rodinu Kolaříkovu a
Vodičkovu
10. června : Středa
Ferie

17.30 Új.: Za + Josefa Kozubíka, jeho rodiče, rodiče Žáčkovy a
dar zdraví pro živou rodinu
18.30 Sl.: Za + Marii a Františka Hlavenkovy, jejich rodiče,
vnuka Michala, dar zdraví a Boží požehnání pro
živou rodinu
15.30 Lo.: Za + Josefa Vaculu, rodiče z obou stran, duše
13. června : Sobota
v očistci, pomoc Boží a ochranu Panny Marie pro
Sv. Antonína
živou rodinu.
z Padovy, kněze
18.30 Dr.: Za + Josefa Ovesného, rodiče, rodinu Horáčkovu a
a učitele církve
Peřestou, a Boží požehnání pro živou rodinu
12. června : Pátek
Ferie

14. června : Neděle
11. neděle
v mezidobí
Oslava svátku
Božího Těla

RZ

7.00 Új.: Za + rodiče Čechovy, Čevelovy, jejich + sourozence AL
a Boží požehnání pro živou rodinu
SV
8.15 Sl.: Za farníky
9.40 Új.: Za + rodiče Machů, dva sourozence, tři děti Josefa, AM
Jana a SM Emanuelu, dar zdraví a Boží požehnání
ČR
pro celou živou rodinu

15. června : Pondělí 10.00 Új.: Na poděkování
Sv. Víta, mučedníka 17.30 Új.: Za + rodiče
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RZ

16. června : Úterý
Ferie
17. června : Středa
Ferie

18.30 Dr.: Za + rodinu Častulíkovu, dva syny, zetě, dceru a
vnuka Miroslava
17.30 Új.: Za + rodiče Machů, dceru Marii, vnuka Zdeňka, zetě,
Marii Ambrůzovu, stařečky z obou stran a duše
v očistci
18.30 Sl.: Za + rodiče Kozubíkovy, syny Aloise a Vladimíra,
živou a zemřelou rodinu a duše v očistci

ŠF

18. června : Čtvrtek
18.30 Dr.: Za + rodiče Častulíkovy, dceru Marii, snachu Blanku
Ferie
a Boží požehnání pro živou rodinu
19. června : Pátek
17.30 Új.: Za + Jana Machů, rodiče z obou stran, duše v očistci, AL
Slavnost
dar zdraví a Boží požehnání pro živé rodiny
SJ
NEJSVĚTĚJŠÍHO
18.30 Sl.: Za + rodiče Váňovy, jejich vnuka, rodinu Strnadovu,
SRDCE
ochranu Panny Marie a pomoc Boží pro živou rodinu
JEŽÍŠOVA
Sv. Jana Nepomuka
Neumanna, biskupa
15.30 Lo.: Za + Jana Hlavičku, živou a + rodinu Hlavičkovu a
ŠF
20. června : Sobota
duše v očistci
SJ
Neposkvrněného
18.30 Dr.: Za + rodinu Tichou, Kysučanovu, Manišovu a Boží
Srdce Panny Marie
požehnání pro živou rodinu
21. června : Neděle 7.00 Új.: Za Marii a Karla Barcuchovy, jejich rodiče, zetě
Jaroslava a Boží požehnání pro živé rodiny
12. neděle
8.15 Sl.: Za + rodiče Kučerovy, 2 sestry, švagry a duše v
v mezidobí
Sv, Aloise,
očistci
řeholníka
9.30 Új.: Za děti prvokomunikanty a jejich rodiče
1. sv. přijímání
dětí
22. června : Pondělí
Sv. Jana Fishera,
17.30 Új.: Za + rodiče Ambrusovy, + 2 syny, za + rodiče
Tomáše Mora, sv.
Hlavičkovy a + syna, duše v očistci a Boží požehnání
Paulina Nolanského
pro živé rodiny

KA
SJ
RZ
OS

AM

23. června : Úterý
Ferie

18.30 Dr.: Za + Annu a Vojtěcha Kořenkovy, rodiče Kořenkovy,
Kostkovy a živé rodiny
17.30 Új.: Za + zemřelé rodiče Šimákovy, jejich rodiče,
24. června : Středa
prarodiče a sourozence rodičů, zetě Vladimíra. Pro
ŠF
živou rodinu Boží požehnání, ochranu Panny Marie
SJ
Slavnost
a dary Ducha svatého
NAROZENÍ
18.30 Sl.: Za Miloslava Fiodora, dva syny, rodiny Zvonkovy,
SV. JANA
Fiodorovy, Majzlíkovy, duše v očistci, dar zdraví
KŘTITELE
a ochranu Panny Marie pro živé rodiny
25. června : Čtvrtek 18.30 Dr.: Za + rodiče Josefa a Emílii Machů, duše v očistci, dar
Ferie
zdraví a Boží požehnání pro živé rodiny
26. června : Pátek
Ferie
Sv. Jana a Pavla,
mučedníků

17.30 Új.: Za + rodiče Belžíkovy, Čalovy, manžele Hlavičkovy
a zdraví pro živou rodinu
18.30 Sl.: Za + rodiče Vaňkovy, za + manželku a švagry
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RZ

27. června : Sobota 15.30 Lo.: Za + Svatopluka Andrýska, rodiče z obou stran,
Sv. Cyrila
sourozence, ochranu Boží a sílu Ducha svatého pro
Alexandrijského,
živé rodiny
biskupa a učitele
18.30 Dr.: Za zemřelé rodiče Prchlíkovy, vnuka Pavla, ochranu
církve
Panny Marie a Boží požehnání pro celou rodinu
7.00 Új.:
28. června : Neděle 8.15 Sl.:
13. neděle
v mezidobí
Sv. Ireneje, biskupa 9.40 Új.:
a mučedníka
11.00 Pl.:

KA
SJ

Za farníky
ŠF
Za + Stanislava Hořáka, rodiče z obou stran, tetu, dar SJ
zdraví a Boží požehnání pro živé rodiny a rodinu
Plešovu
AM
Za školní mládež
ČR
Za oběti Ploštiny a jejich příbuzné živé i zemřelé

6.30 Új.: Za Josefa a Zdeňku Machů, duše v očistci, dar zdraví,
Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro celou
AL
živou rodinu
SJ
29. června : Pondělí 15.30 Új.: Za + Jaroslava Pavelku, rodiče, dar zdraví a Boží
požehnání pro živou rodinu
AM
Slavnost
17.00 Dr.: Za + Vojtěcha Zádrapu, rodiče z obou stran, bratry
HP
SV. PETRA
Josefa a Antonína, + rodinu Zádrapovu a dar zdraví
A PAVLA,
pro živou rodinu
apoštolů
18.30 Sl.: Za + rodiče Poláchovy, jejich rodiče, sourozence,
ostatní příbuzné a duše v očistci
30. června : Úterý 18.30 Dr.: Za + Josefa Bodláka, rodiče z obou stran, duše
Sv. prvomučedníků
v očistci a dar zdraví a Boží požehnání pro živou
římských
rodinu

Pořad bohoslužeb v červnu – farnost Horní Lhota
1. června: Pondělí
18.00 SE Za † Josefa Čechmánka, jeho rodiče, za rodinu
Památka sv. Justina m.
Janíčkovu a stálou pomoc a ochranu pro * rodiny
2. června: Úterý
Sv. Marcelína
a Petra, mučedníků
3. června: Středa
Památka sv. Karla
Lwangy a druhů, muč.
4. června: Čtvrtek
Svátek Ježíše Krista,
Nejvyššího a věčného
kněze

16.00 HL

Za † rodiče Idesovy, syna Aloise, vnuka Zdeňka,
vnučku Marcelu a Pavla Kovaříka

17.30 DL Za účastníky májových pobožností

5. června: Pátek
16.00 HL Za účastníky májových pobožností
Památka sv. Bonifáce,
17.30 DL Na poděkování za dožití 70 let s prosbou o požehnání
bisk.;
do dalších let a ochranu Panny Marie pro * rodinu
1. pátek v červnu
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6. června: Sobota
8.00 DL Na úmysl dárce
Památka sv. Norberta,
bisk.;1. sobota v červnu 17.30 HL Za členy živého růžence ze Sehradic
9.00 HL
7. června: Neděle
Slavnost
Nejsvětější Trojice

8. června: Pondělí

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

10.30 DL Za † Jaroslava a Ludmilu Máčalovy, rodiče
a sourozence a ochranu pro * rodiny
18.00 SE

Za * a † farníky

16.00 HL

Za † rodiče Žáčkovy, manžely Čechmánkovy
Kolaříkovy a duše v očistci

17.30 DL

Za † Ludmilu Matulíkovu (1. výročí), jejího manžela,
Františku Matulíkovu, duše v očistci a požehnání pro
* rodiny

9. června: Úterý
Památka sv.Barnabáše,
10. června: Středa
11. června: Čtvrtek

12. června: Pátek

13. června: Sobota
17.30 HL Za † Josefa Máčalíka, Bohumila a Miladu Maňasovy,
Památka sv. Antonína,
dceru Miladu, syna Josefa a dar zdraví pro * rodinu
kněze a učitele církve
14. června: Neděle
Slavnost Těla a krve
Páně

9.00 HL

15. června: Pondělí
17.00 SE
Památka sv. Víta, muč.

Za † Václava Žáčka, sourozence, dvoje rodiče, dar
zdraví a ochranu Panny Marie pro celou * rodinu
Mše svatá a mariánské večeřadlo
(P. Jaroslav Stříž)

16. června: Úterý
17. června: Středa
18. května: Čtvrtek

19. června: Pátek
Slavnost Nejsvětějšího
Srdce Ježíšova
20. června: Sobota
Památka
Neposkvrněného
Srdce Panny Marie

16.00 HL Za † rodinu Hlavicovu a Šenovskou, duše v očistci,
ochranu Panny Marie a dar zdraví pro * rodinu
16.00 HL Za † Vladimíra Rataju, jeho manželku, za rodinu
Patákovu, duše v očistci, dar zdraví a požehnání pro
celou * rodinu
17.30 DL Za * a † farníky
8.00 DL

Za vítězství Neposkvrněného Srdce Panny Marie na
celém světě a za obrácení hříšníků

17.30 HL Za † Oldřicha Kuželu, bratra, rodiče, dar zdraví
a požehnání pro celou * rodinu
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9.00 HL
21. června: Neděle
12. neděle v mezidobí;
Den otců

Za † rodiče Aloise a Helenu Šenovské, Antonína
a Františku Máčalovy, duše v očistci a ochranu pro
celou * rodinu

10.30 DL Za Marka a Nikolku, jejich rodiče, sourozence a celou
širokou rodinu

22. června: Pondělí

18.00 SE

23. června: Úterý

17.30 DL Za † rodiče Valáškovy, Latinákovy, Masařovy, duše v
očistci, dar zdraví a požehnání pro rodiny Valáškovy,
Latinákovy, Masařovy a Rýdlovy

24. června: Středa
Slavnost Narození
sv. Jana Křtitele

16.00 HL Za * a † farníky

25. června: Čtvrtek

16.00 HL Za děti, mládež a učitele - poděkování za školní rok
s prosbou za prázdniny

26. června: Pátek

17.30 DL Za * a † rodinu Malaníkovu a Večeřovu

27. června: Sobota
Památka sv. Cyrila
Alexandrijského

17.30 HL Za † Marii a Františka Ulrichovy, vnuka
Petra a za celou * a † rodinu
9.00 HL

28. června: Neděle
13. neděle v mezidobí

29. června: Pondělí
Slavnost
sv. Petra a Pavla,
apoštolů

30. června: Úterý
Svátek Výročí
posvěcení katedrály

Za † rodiče Bačovy, 2 dcery, 2 syny, bratra Aloise,
Josefa Václavíka, duše v očistci a ochranu
pro * rodinu

Za † Stanislava Navrátila, rodiče Navrátilovy,
Štraitovy, Stratilovy, tetu Květu a Marii, požehnání a
dar zdraví a víry pro * rodiny

10.30 DL Za † Boženu a Aloise Maňasovy, vnučku Kamilku, *
a † rodinu Maňasovu, za duše v očistci a požehnání
pro * rodinu
16.00 HL Za † rodiče Kunderovy, jejich rodiče,
sourozence, dar víry a ochranu Panny Marie
pro * rodinu
17.30 DL Za † rodiče Kuželovy, 2 syny, rodiče z obou stran,
Františka Janíka, duše v očistci, za dar zdraví
a požehnání pro * rodiny
18.00 SE

Za * a † farníky

Z nepředpokládaných důvodů může v tomto rozpise dojít ke změnám. Sledujte proto
týdenní rozpis! Večery chval skončily, chválová kapela se rozpadla. Prozatím nemá
kdo pokračovat.
Otec Jiří
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Zprávy a informace
Denní tábor pro děti na faře v Újezdě se letos bude konat opět ve dvou turnusech:
I. 27. – 31. července 2020, II. 3. – 7. srpna 2020. Přihláška ke stažení je na stránkách
farního webu http://www.farnostujezd.cz/. Vyplněné přihlášky je možné odevzdat
na faře, v sakristii nebo Lucii Machů (Vysoké Pole). Pokud by došlo k nějakým
změnám nebo nařízením, budeme rodiče včas informovat.
Slavnost Božího Těla v neděli 14. června bude letos mimořádně ve farním kostele
po mši sv. v 9.40 hodin. Z toho důvodu bude v Drnovicích mše sv. v sobotu
13. června večer v 18.30 hodin s nedělní platností.
Slavnost prvního svatého přijímání bude letos přeložena na neděli 21. června 2020.
Začátek jako obvykle: V 9.30 hodin průvod dětí a mše sv. v kostele v 9.40 hodin.
Z toho důvodu bude v Drnovicích mše sv. v sobotu 20. června večer v 18.30 hodin
s nedělní platností.
Mše sv. za školní mládež na konci školního roku bude v neděli 28. června v 9.40
hodin v Újezdě. Prosím rodiče žáků a studentů, aby pokud se nezúčastní mše sv.
na Ploštině, přišli i s dětmi na tuto školní mši svatou.
Letní pouť na Ploštině – mše sv. za zemřelé na Ploštině a jejich příbuzné bude
v neděli 28. června 2020 v 11.00 hodin. Jelikož amfiteátr je již ve špatném stavu
a bude se provádět generální oprava, bude mše sv. před kaplí Panny Marie Bolestné.
V Drnovicích bude mše sv. v sobotu 27. června v 18.30 hodin s nedělní platností.
Pouť v Újezdě připadne letos na neděli 5. července, kdy bude zároveň slavnost
svatých slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Střetnutím se nenaruší průběh
pouti, neboť svatý Cyril a Metoděj byli velcí ctitelé Panny Marie.
Pouť ve Slopném – výročí Posvěcení kostela bude v neděli 12. července. Mši sv.
v 11.00 hodin bude sloužit P. Petr Bulvas z katechetického centra v Olomouci.
Pouť v Drnovicích – výročí posvěcení kostela bude v neděli 26. července. Mše sv.
v 11.00 hodin. Tentýž den bude za příznivého počasí mše svatá v 15.00 hodin
odpoledne u kapličky sv. Františka nad Újezdem.
Přihlášky do vyučování náboženství se podávají stejně jako v minulých letech a sice
podávají je rodiče dětí, které půjdou v září do první třídy základní školy. Přihlášku
vyplňují a podepisují celou oba rodiče. Tiskopis přihlášky si vyzvednou v kostele
v sakristii, nebo na faře. Otec Jan je nosí stále v tašce s sebou. V kolonce náboženství
vyplňují rodiče: „římskokatolické“, nikoliv křesťan, nebo křesťanství, protože
křesťané jsou všichni platně pokřtění, nemusí být katolíci. Pokud je dítě pokřtěno
v jiné farnosti, tak na druhé straně přihlášky nechají rodiče potvrdit udělení křtu
od faráře místa křtu. Jsou-li dotazy, obraťte se na duchovního správce. Náboženství je
nepovinný předmět, který se vyučuje v základní škole a klasifikuje se na vysvědčení.
Přihlášku na faru podávají rodiče v případě, že chtějí, aby dítě šlo ve třetí třídě
k prvnímu svatému přijímání. Pokud chtějí, aby chodilo jen do náboženství, přihlásí
ho jako do jiného nepovinného předmětu ve škole.
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BIBLICKÁ KŘÍŽOVKA
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 „Evangelium sv. Matouše“. Nalezenou odpověď
pak napíšete do křížovky.

„Ničeho velikého nelze dosáhnout bez…(viz křížovka)“
sv. Kateřina Sienská

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
1. Město (Mt 20, 17)
2. Město (Mt 12, 41)
3. Mužské jméno (Mt 22, 45)
4. Část dne (Mt 8, 16)
5. Druh obilí (Mt 3, 12)
6. Člověk, o kt. je toto podobenství (Mt 13, 18)
7. Zvíře (Mt 26, 74)
8. Město (Mt 17, 24)
9. Název státu (Mt 2, 13)

10. Nadpřirozená bytost (Mt 1, 20)
11. Potravina (Mt 5, 13)
12. Pták (Mt 10, 16)
13. Strom (Mt 21, 19)
14. Část těla (Mt 6, 22)
15. Číslovka (Mt 15, 34)
16. Jméno proroka (Mt 3, 1)
17. Jméno proroka (Mt 11, 14)

Tajenka: ___________________________________
Správné řešení květnové biblické křížovky: „činit i nemožné.“
Mgr. Gabriela Pavelková
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OSMISMĚRKA
„Skutečně moudrý je ten, kdo zná…(viz osmisměrka)“
Geoffrey Chaucer
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BRNO, ČÁSLAV, CHEB, JIČÍN, KOLÍN, LIBEREC, LOUNY, MOST, NÁCHOD,
NAPAJEDLA, OSTRAVA, OTROKOVICE, PLZEŇ, PRAHA, TELČ, TŘEBÍČ,
VSETÍN, ZLÍN, ZNOJMO
Správné řešení z květnového farního měsíčníku: „…přátelství.“
Mgr. Gabriela Pavelková
Blahopřání našim kněžím
23. června 2020 oslaví své „půlkulaté“ narozeniny
Mgr. P. Jiří Ševčík a 24. června 2020 oslaví jmeniny
Mons. P. Jan Můčka. Zároveň si v červnu naši kněží
opět připomenou výročí přijetí svátosti kněžství.
K těmto jubileím jim blahopřejeme a do dalších dní
vyprošujeme hodně zdraví, Boží požehnání, hojnost
darů Ducha Svatého a ochranu Panny Marie.
vděční farníci
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