----------------------------------------------------------------------------------------------------------Ročník XIII.
ČERVENEC 2020
č. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Společný zpravodaj farností Újezd a Horní Lhota. Vydává farní úřad pro potřebu svých farníků

Prázdniny
Jsem šťastný, mám volno.
Čas pro sebe, čas pro tebe.
Očekávám mnoho - slunce, oblaka, vítr,
vodu, dálky, přátele.
Otevři mi oči pro krásu svého světa,
dej mi pozorný sluch pro hlas stvoření.
Děkuji ti za ty dny volnosti.
Dej, ať nasbírám sílu,
abych byl laskavější.
Setkám se s lidmi, blízkými i cizími,
děkuji ti a prosím tě,
abych jim dovedl naslouchat,
abych se přiblížil jim i jejich světu, abych jim porozuměl, neboť mám čas.
Dej mi slova a činy, které dávají radost. Na všech cestách ať je se mnou tvá láska.
Dej, ať se vrátím domů bohatý zkušenostmi a novou silou.
Alfonzo Pereira
***

Pořad bohoslužeb ve farnosti Újezd:
Farní kostel sv. Mikuláše:

Po. St. Pá. 17.30 Neděle: 7.00 a 9.40

Filiální kostel sv. Anežky Drnovice:

Út. a Čt.

18.30 Neděle 11.00

Filiální kostel sv. Rocha Slopné:

St. a Pá.

18.30 Neděle

Kaple sv. Václava DS Loučka:

Sobota

15.30 Mše sv. s nedělní platností

8.15

Bohoslužby o zasvěcených svátcích, které připadnou na pracovní den, jsou uvedeny vždy
v pořadu bohoslužeb k jednotlivým dnům uvnitř listu.
-1-

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY
Úmysl všeobecný: Naše rodiny. Modleme se, aby rodiny dnešní doby byly doprovázeny
s láskou, úctou a radou.
Úmysl národní: Za rozpadající se rodiny a manžele v krizi – ať na přímluvu sv. Zdislavy
vzájemnou láskou, úctou a věrností najdou cestu k sobě i k Bohu.

Z FARNÍCH MATRIK :
Svou společnou cestu před Božím oltářem začali v červnu 2020:
6. června:
27. června:
Radek Mikel
Ludkovice
Jan Trna
Brno
Michaela Častulová
Újezd
Zuzana Pavelková
Dolní Lhota
13. června
Miroslav Strnad
Miroslava Ptáčková

Újezd
Lipina

V měsíci červnu 2020 odešli na věčnost a byli pohřbeni:
5. června
25. června
Radek Barcuch
52 let
Vladimír Šustek
84 let
Újezd 386
Slopné 54
6. června
Stanislav Bližňák
Slopné 176

66 let

Bůh mezi hrnci
Asi si mnozí říkáte, co je to za divný název
článku. Mohlo by se jednat o povzdych, že
v době pandemie a nouzového stavu jsme měli
hodně starostí s přípravou jídla pro děti, které
nechodily do školy, a pro ostatní členy
domácnosti, kteří měli home office a na Boha
jsme trochu pozapomněli – prostě se „mezi
hrnce“ nevešel. Ale není tomu tak.
Ráda bych vám představila malou publikaci, jejíž
autorkou je MUDr. Marie Svatošová (1942).
Jedná se o 40 krátkých úvah nad Písmem a jsou
to vlastně velmi osobní rozhovory autorky
s Bohem
o
nejrůznějších
záležitostech
každodenního života. Na ukázku vám „přepíšu“
jeden, který mne velmi oslovil.
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Trvalý užitek - Láska nikdy nepřestává (1 Kor
13,8)
Nesčíslněkrát jsem se už modlila, nebo spíš
bezmyšlenkovitě vyslovovala závěrečnou modlitbu
z dnešních chval. Opakuje se v breviáři každé
čtvrté úterý, ale ještě nikdy se mi kvůli ní nestalo
to co dnes. Tak dlouho nad ní dumám, nevidím
a neslyším, až se mi v kuchyni připálila čočka.
Pane Bože, ty víš, jak nesnáším připálené rendlíky.
Umím si představit lepší zábavu. Promiň, co jsi to
teď říkal? Že meditovat je možné i s drátěnkou
v ruce? No, když to říkáš ty…
Jakže ta modlitba zněla? „Bože, dej nám více víry,
abychom tě chválili s vnitřní opravdovostí a podle tvé vůle přinášeli trvalý užitek.“
Hm, bez víry asi opravdu nejde Boha chválit s vnitřní opravdovostí. Chválit pod
vlivem emocí, být stržen davovou psychózou na stadionu, nebo i v kostele, to zřejmě
nebude to pravé ořechové. Umí ale někdo Boha chválit s vnitřní opravdovostí
od narození? Není to proces, na jehož začátku mohou převažovat emoce? A není to
s vírou podobné? Není i ona proces, v němž člověk v ideálním případě od primitivní
víry s mnoha znaky pověrčivosti postupně dospívá až k posvátné bázni
a k láskyplnému přilnutí k Bohu? Není to tak, že pouze s jeho pomocí můžeme ve víře
růst a překračovat své dosavadní meze?
A co s tím „trvalým užitkem podle tvé vůle“? Přineseme jej tím, že tě budeme, Bože,
na každém kroku chválit a na všechno ostatní se vykašleme? Z Pavlovy velepísně
lásky se dá odvodit, že trvalý užitek může přinést pouze a jenom to, co konáme
s láskou. Vždyť všechno ostatní pomine. Maminčiny buchty byly úžasné, ale dávno
jsou v nenávratnu. Teplíčko, do kterého jsme ráno vstávali, když ona si přivstala,
vybrala popel a kvůli nám zatopila, bylo příjemné, ale dávno už pominulo. Všechno
co pro nás vyprala, ušila a upletla, také vzalo za své. Ale láska, s níž to dělala,
zůstala. Ta je nezničitelná.
Bože, o dvě věci tě chci dnes poprosit. O víru, abych tě dokázala chválit s vnitřní
opravdovostí, a o lásku, abych podle tvé vůle přinášela užitek.
Mgr. Jiřina Šenovská

Kam na dovolenou/na pouť?
Genius loci je latinské slovní spojení znamenající „duch místa“. V římské mytologii
byl genius loci duch či bůžek, ochraňující určité místo. V dnešním slovníku má tento
obrat spíše význam specifické, tajemné či magické atmosféry. Tu vyzařují mnohé
studánky a poutní areály, kostely, kapličky či kříže, památky i místa v krajině, často
spojené s příběhem či významnými osobnostmi. A protože letošní dovolenou bude
velká část populace trávit spíše v České republice, přinášíme několik tipů na zajímavá
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místa, nacházející se v horách v severní části naší republiky, která mají svou pohnutou
historii, a která stojí za to navštívit.
Maria Hilf
Poutní kostel Panny Marie
Pomocné (také Maria
Hilf)
se
nachází ve výšce 725 m n.m. asi tři
kilometry jižním směrem od Zlatých
Hor a jeden kilometr pod vrcholem
Příčného vrchu v okrese Jeseník.
Během třicetileté války utekla Anna
Tannheiserová na horu Boží Dar,
kde porodila syna Martina. Ten
z vděčnosti za svou záchranu
ustanovil v poslední vůli, aby na
tomto místě byl zavěšen obraz Panny Marie. Učinila tak jeho dcera.
Časem se rozšířila pověst o zvláštním kouzle a uzdravení z různých nemocí a obraz
začal přitahovat zástupy poutníků. (Původní milostný obraz Panny Marie byl vytvořen
v roce 1718 malířem Šimonem Schwarzerem podle proslulého obrazu „pasovské“
Madony s dítětem od Lucase Cranacha. Od roku 1729 se nachází ve farním kostele
ve Zlatých Horách. Podle tohoto originálu byla vytvořena mozaiková kopie na čelní
straně současného chrámu, která byla vysvěcena v roce 1998.)
Během následujících let zde byla postavena kaple, v roce 1805 dále rozšířena, v letech
1834-1841 pak pro nedostatek kapacity nahrazena poutním kostelem a křížovou
cestou; Proudily zde davy poutníků.
Po 2. světové válce byly poutě komunisty zakázány, kostel byl zdevastován a v roce
1973 byl kostel vyhozen do povětří a buldozery srovnán se zemí. V únoru 1990 byl
ustaven přípravný výbor pro obnovu poutního místa.
Dne 22. dubna téhož roku Svatý otec Jan Pavel II. za účasti statisíců věřících posvětil
na Velehradě základní kámen pro stavbu nové
mariánské svatyně.
V dubnu 1993 byly zahájeny stavební práce
a olomoucký arcibiskup Jan Graubner posvětil nový
poutní kostel 23. září 1995.
V roce 1996 byl dobudován a dne 17. srpna téhož roku
posvěcen klášter – poutní dům za účasti biskupa
Hrdličky a asi 4000 poutníků. Postupně byl dobudován
celý areál, vnitřní i venkovní úpravy celého komplexu
poutního místa.
Na místo zničeného kostela se tak vrátily poutě a mše
se zde konají v češtině, němčině i polštině, Vzhledem
k prvotnímu aspektu vzniku poutí je místo zasvěceno i Panně Marii Ochránkyni
počatého života. Nejvíce navštěvovaná je zářijová pouť tří národů za účasti poutníků a
kněží z Česka, Německa a Polska. Jako poslední v poutní sezóně bývá mše za
umučené politické vězně.
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Pravidelně v pátek 1. týdne v měsíci se také koná noční křížová cesta; tato tradice
pochází z doby totality, kdy nebylo možné chodit na křížové cesty ve dne. Křížová
cesta začíná ve 21.00 hodin od areálu Bohema ve Zlatých Horách, vede lesem a je
dlouhá asi 2,5 km. Pro ty, kteří nemohou jít pěšky, se koná křížová cesta v ambitech
poutního kostela na Maria Hilf. Poutní místo je otevřeno denně: květen – září: 8:00 –
18:00 hodin, říjen – duben: 8:00 – 16:00 hodin. Bohoslužby: sobota: 10:30 hodin,
neděle: 10:30 a 15:00 hodin. Poutní místo je součástí ostravsko-opavského diecéze.
Více informací na: https://www.mariahilf.eu/
Hora Matky Boží
Mariánské poutní místo Hora
Matky Boží se nachází nad
městem Králíky nedaleko státní
hranice s Polskem, pod Kralickým
Sněžníkem. První zmínka o dnes
pětitisícovém městě Králíky se
váže k roku 1367. Nad městem na
hoře o výšce 760 m n. m., která se
dříve nazývala „Lysá Hora“,
králický rodák Tobias Jan Becker,
svatovítský kanovník, a později
královéhradecký biskup, založil monumentální poutní komplex. Založení tohoto
místa, bylo splněním slibu, který složil, když byl ještě malým chlapcem. V době
třicetileté války přicházely na horu děti z Králík a okolí, tvořily procesí, modlily se
a zpívaly mariánské písně.
Poutní komplex se začal stavět roku 1696, ale podle některých svědectví již dříve zde
stávala svatyně. V roce 1700 byl kostel posvěcen a na hlavním oltáři umístěn Milostný
obraz Panny Marie Sněžné (kopie originálu z římského chrámu Santa Maria
Maggiore, o němž se věřilo, že ji namaloval evangelista svatý Lukáš), který se stal
srdcem poutního místa. Od té doby se hora začala nazývat „Hora Matky Boží“, jak ji
nazval zakladatel Tobias Jan Becker, který lidi vyzýval k úctě k Panně Marii. Později
vztyčil čtyřkřídlý ambit, za nímž v letech 1706–1710 zřídil klášter servitů,
tj. služebníků P. Marie. Přístupovou cestu z Králík nechal zkrášlit sedmi šestibokými
kaplemi křížové cesty, ve kterých byl umístěn soubor unikátních barokních plastik
z pašijových scén.
Již roku 1710 přišlo na horu 10 tisíc poutníků v čele s třemi hrabaty a biskupem prosit
o záchranu před morem. Časem jejich počet neustále rostl a hlavních poutí se
účastnilo až sto tisíc věřících.
V roce 1846 udeřil do kostela blesk a ten vyhořel. Milostný obraz zachránil P. Bernard
s nasazením vlastního života, ale výzdoba poutního kostela z velké části vzala zasvé.
Roku 1883 byl klášter za kostelem zrušen a do uprázdněné budovy se
nastěhovali redemptoristé, kteří zde zůstali až do roku 1950. Následně zde byl zřízen
jeden z tzv. centralizačních klášterů pro řeholníky, kteří byli komunistickým režimem
vyhnáni z jejich působišť, po roce 1960 potom domov pro řeholnice. Chrám
v komunistické éře chátral, ale naštěstí přežil bez významnějších škod.
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Po roce 1990 se poutní místo podařilo díky finančním prostředkům řádu redemptoristů
a posléze i ze státního rozpočtu opravit.
V sousedství poutního chrámu byl v roce 1993 otevřen i poutní dům. Od roku 2002 do
roku 2013 byl původní klášter sídlem řádu redemptoristů, který pořádal Lidové misie.
V roce 2013 redemptoristé z kláštera na Hoře Matky Boží odešli vzhledem
k nedostatku členů řádu a množství míst, o které se v Česku starají. Duchovní správu
převzalo biskupství královéhradecké. (Dle informací na www.poutnidum.com
prochází poutní dům rekonstrukcí, v červenci 2020 bude otevřena restaurace
a samotný hotel v lednu 2021.)
Kostel je otevřen denně a je přístupný všem
zdarma. Rovněž nádvoří poutníků a kaple
Svatých schodů jsou ve stejném režimu jako
kostel.
Bohoslužby: čtvrtek 17:00 hodin, sobota: 17:00
hodin (1. sobota v měsíci v 11:00 hodin), neděle:
10:00
hodin.
Více
informací
na
www.klasterkraliky.cz.
V centru Králík je také možné navštívit Památník obětem internace Králíky.
Vřesová studánka
Vřesová
studánka je
pramen
a
stejnojmenná lokalita - poutní místo - na
jižním úbočí Červené hory na hlavním
hřebenu Jeseníků ve výšce 1290 m n. m.
Kolem kapličky prochází červená a
zelená turistická trasa.
Z Červenohorského sedla vede na
Vřesovou studánku červená turistická
značka, tato trasa je dlouhá asi cca 4 km
a dále pokračuje na horu Keprník a na
Šerák. Zelená turistická trasa začíná
v Koutech nad Desnou, cesta na Vřesovou studánku je dlouhá asi 8,5 km s převýšením
přes 700 metrů a dále pokračuje na vrchol Točník.
Jsou odtud překrásné výhledy na severně se rozkládající Keprník a na blízký
vrchol Vozky a na Spálený vrch.
Studánka je spojena s pověstí o zázračné léčivé vodě. Podle ní postřelil před dávnými
lety zdejší lesník jelena, ten však doskákal až k horské Vřesové studánce a zázračnou
vodou ze studánky si rány rychle vyléčil. Lesník, který to viděl, sám trpěl očním
neduhem, účinnost pramene odzkoušel na sobě a brzy se mu zrak vrátil v plné síle.
Z vděčnosti a na připomínku tohoto zázraku pak pověsil ke studánce svatý
obrázek Panny Marie sedmibolestné, která se mu údajně na tomto místě zjevila. Zvěst
o prameni se rychle roznesla a k místu začali zanedlouho přicházet lidé z širého okolí
pro zázračnou vodu. Postupně u studánky vzniklo malé poutní místo, které se může
pochlubit tím, že je nejvýše položené na celé Moravě i ve Slezsku.
-6-

Kníže Lichtenštejn, jemuž zdejší kraj patřil, upravil pramen a nechal zde postavit
kapli. Císař Josef II. dal později kapli uzavřít a známý obraz "Pět ran Krista Pána" byl
z kaple přenesen do kostela ve Velkých Losinách. Kaple byla opakovaně obnovována.
V roce 1933 zde bylo konáno přes 100 mší, v letním období každou neděli, v němčině
a v češtině.
V květnu 1946 však kostelík po zásahu bleskem vyhořel a již nebyl vystavěn (Těsně
před odsunem německého obyvatelstvo z Jeseníků se přišly rozloučit s kaplí i s tímto
krajem stovky poutníků. Ti zde naposledy nesli v procesí korouhve. Odpoledne, když
se po mši s tímto místem rozloučili, přihnala se bouřka. V praskajícím dešti se mihl
oslnivý blesk a celý kostelík stál ihned v plamenech. Jak němečtí poutníci, kteří sem
měli vstup zakázán (a to včetně výletů do lesa), tak spolu s nově příchozími českými
poutníky zachraňovali zařízení a předměty z kaple, především sochu Piety). Studánka
sama se pak v roce 1927 dočkala zastřešení v podobě kamenné kaple, jež stojí
doposud.
Zároveň zde byla už v roce 1820
vybudována útulna pro poutníky,
později
sloužila
i
hostinec
a restaurace, která se s ohledem
na přibývající počet poutníků
postupně
zvětšovala.
Chata
s názvem Vřesová studánka (tehdy
Hedelbrünnel) měla 3 restaurační
místnosti, 9 hostinských pokojů s 25
lůžky a 20 přistýlek (matrací).
Nacházely se zde obytné a hospodářské prostory, které používala nájemkyně Marie
Thielová (1875 – 1970). Ta zde nastoupila kolem roku 1905 a vydržela zde dlouhých
40 let. Byla to ona, kdo určoval příjemný a útulný domácký ráz chaty a stala se tím
proslulou po celých Jesenících. Oblíbená byla jak u německých tak později českých
poutníků a turistů.
Na Velikonoce 1946 musela z chaty, kterou převzal majitel chaty Švýcárna, odejít
a později byly i s dcerou vyhnány v rámci odsunu do
Německa. Poté chatu převzal národní podnik RAJ, který
se však o tuto chatu nestaral, nechal ji zdevastovat
a v roce 1988 byla zcela odstraněna.
Do roku 1989 byly poutě zakázány. Po roce 1989 začaly
snahy o obnovu tohoto poutního místa a začali zde
přicházet věřící.
V roce 1993 vztyčili velehradský sochař Otmar Oliva
a malíř Jan Jemelka (kteří už v roce 1977 neúspěšně
zpracovali projekt nové kaple a zároveň rekonstrukce
restaurace) ze základových kamenů kaple malou mohylu a
do ní upevnili 2 m vysoký železný kříž, pocházející z věžičky vyhořelého kostelíka.
Během devadesátých let se ustálil termín pouti na sobotě nejbližší svátku Panny Marie
Bolestné.
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V roce 2002 se stal ve farnostech Velké Losiny, Loučná nad Desnou a Sobotín
administrátorem P. Milan Palkovič, rodák ze Slavičína. Po jeho nástupu se začaly
konat pravidelné bohoslužby ještě poslední sobotu v srpnu, jako poděkování za
prázdniny.
V roce 2016 byl pozemek a základy
kostelíka
vrácen
katolické
církvi
a Olomouckým arcibiskupstvím bylo
rozhodnuto
kostelík
Panny
Marie
sedmibolestné obnovit. Znovuobnovení
místa - výstavbě kaple a chaty však brání
ochranáři přírody.
V září 2017 byly na místě nainstalovány
dřevěné lavice, upraveno místo pro oltář a
poté usazen 3,5 t žulový oltářní kámen. Lavice kolem kamene kopírují budoucí
půdorys kaple, jež by jednou měla vyrůst na obnoveném poutním místě. O realizaci
tohoto díla se opět významně zasloužil především Otmar Oliva. Poutní mše z tohoto
místa byla přenášena také prostřednictvím TV NOE.
V roce 2020 jsou zde slouženy mše každou 1. sobotu každého čtvrtletí, tj.
4. července a 3. října 2020 vždy v 10:00 hodin a poutní mše poslední sobotu v srpnu
(29. srpna) a druhou sobotu v září (12. září) vždy v 14:30 hodin (ověřeno mailem u P.
Palkoviče). Více informací na www.vresovastudanka.cz.
Neratov
Neratov (německy Bärnwald) je
dnes součástí Bartošovic v Orlických
horách. Nachází se ve výšce 635 m
n. m. v okrese Rychnov nad
Kněžnou,
kraj Královéhradecký,
kousek
od
polských
hranic.
Před 2. světovou válkou šlo
o samostatnou obec.
První písemná zmínka o obci pochází
z roku 1550. Vznik obce je spojován
s existencí sklárny, která zde koncem
15.
století
vznikla
v
souvislosti
s
kolonizací Orlických
hor německým obyvatelstvem. Obec měla před 2. světovou válkou několik stovek
stálých obyvatel. Neratov býval významným mariánským poutním místem. Tehdy na
tom měla svou zásluhu milostná soška Panny Marie a pramen, který u kostela vyvěrá.
Původní kostel Nanebevzetí Panny Marie přestal stačit zvyšujícímu se počtu
poutníků a tak byl v letech 1723 – 1733 na kopci vystavěn nový barokní chrám.
V roce 1945 kostel vyhořel po zásahu střelou Rudé armády. Po odsunu německého
obyvatelstva, k němuž došlo v letech 1945 – 1946, obec téměř zanikla. O 10 let
později měli lidé z okolí snahu obnovit alespoň kostelní střechu, na opravu se ale
nezískalo dostatek financí. Za komunismu bylo rozhodnuto o jeho demolici, z které
sešlo díky tomu, že peníze určené na zbourání kostela byly použity na převoz
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rokokového schodiště. Ze sudetského Neratova, dlouhé vesnice s více než dvěma tisíci
obyvateli, zbyli dva stálí obyvatelé a pár chalupářů. Život tu takřka vymřel. Domy
byly prázdné, osiřelé a z kostela, který už
neměl ani střechu, vyrůstaly stromy.
Právě ten kostel se stromy uviděl jednou Josef
Suchár, který tam zabloudil, když pro děti
připravoval orientační běh. Bylo to rok poté,
co byl tajně vysvěcen na kněze, a ani on
netušil, že ho brzy čekají dva zcela zásadní
životní obraty. Prvním bylo, že za dva roky
padl režim a on se mohl stát farářem veřejně.
Druhým, že se jako farář za dalších pár let do
Neratova vrátil, což započalo obnovu tohoto místa. První pouť po desítkách let se
konala 15. srpna 1990. Její účastníci se k
bohoslužbě shromáždili ještě před kostelem, o
rok později se už pouť konala uvnitř
uklizeného chrámu. Kostel se v roce 1992
podařilo zapsat na seznam kulturních památek.
Od té doby se usilovně pracuje na jeho obnově.
Kostel, který dostal druhou šanci. Úžasné
místo, které nemá obdoby. Tak nějak se
většinou o kostelu Nanebevzetí Panny Marie v Neratově hovoří. Nejde o žádné
přehánění a pravdivost těchto slov mohou potvrdit všichni ti, kteří toto místo
navštívili.
Kostel s prosklenou střechou je netradičně orientován severojižně, díky čemuž
nejenže vznikla velmi působivá kompozice stavby nad údolím Divoké Orlice, ale
zároveň v poledne na Boží hod vánoční dopadají sluneční paprsky přímo na
svatostánek. Barokní chrám je 48 metrů dlouhý, 19 metrů široký a byl až 20 metrů
vysoký.
V roce 2003 bylo obnoveno průčelí, věže a hodiny, o rok později proběhla sanace
vnitřního zdiva a oprava fary. Pověstnou skleněnou střechu dostal kostel v roce 2007,
roku 2008 byly obnoveny střešní římsy. Poté se opravila dlažba, kúr a vstupní
schodiště.
Od roku 2013 je kostel postupně vybavován novými prvky liturgického vybavení.
V roce 2018 došlo k další rekonstrukci průčelí kostela, kterému byl vrácen původní
barokní vzhled. Na věže se vrátily barokní báně a ve věžích se opět rozezněly zvony.
Kostel Nanebevzetí Panny Marie se nikdy nezavírá. Protože, jak říká kněz Josef
Suchár:,,Na co kostely, které jsou zavřené.“ Můžete jej tedy navštívit skutečně
kdykoliv. Bohoslužby: Dle aktuálního rozpisu jsou bohoslužby v neděli v 10:00 hodin
a ve všední dny v 17:30 hodin. Pořad bohoslužeb je zveřejněn na www.neratov.cz.
Lidé se tu rovněž pravidelně schází k polední modlitbě Anděl Páně. Naproti tomu
věže mají svou otevírací dobu: po - pá: 9:00 – 16:30 hodin, so: 9:00 – 20:00 hodin a
ne: 11:00 – 20:00 hodin.
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P.
Suchár
po
svém
příchodu
do Neratova oslovil dvě pěstounské
rodiny,
aby
se
přestěhovaly
do Orlických hor a postupně se zde
stěhovaly další…
Sdružení Neratov, z. s. pak v roce 1992
založil jako společenství, jehož cílem
jsou obnova poutního místa a návrat
života do kdysi vysídlené vsi. To vše
společně s postiženými lidmi. Ti
v Neratově žijí a pracují. I díky nim
Neratov může poskytovat stravovací, ubytovací či úklidové služby a tvořit tak
příjemný turistický cíl. Sdružení Neratov provozuje sociální služby chráněné bydlení
a denní stacionář. Založilo speciální základní školu pro děti s kombinovaným
postižením a poruchami autistického spektra. Spolek se dále dělí na střediska,
chráněné dílny, zaměřená na různé typy činností (řemesla, pohostinství aj.), každé
středisko má svého vedoucího. V současné době Sdružení Neratov, z .s. zaměstnává
téměř 250 lidí, z čehož je více než 160 s nějakým postižením.
Sdružení se stará o mariánský poutní chrám, provozuje obchod, zahradnictví,
prádelnu, ubytovací zařízení, hospodu, ale i pivovar.
Postupně tak vzniklo to, co je dneska celorepublikovým unikátem. Vesnice, kde má
aspoň polovina obyvatel nějaký handicap, kam se stěhují
lidé, kteří potřebují s běžným životem pomoct a kteří by
jinak bezmocně živořili. Lidé, kteří by v nejlepším případě
seděli naprázdno doma, chodí několikrát v týdnu pracovat
do chráněných dílen, kde šijí látkové hračky, pletou košíky,
pěstují plodiny, vyrábějí hrníčky nebo montují součástky.
Škola, kterou museli před lety pro nedostatek dětí zavřít, je
po třech letech obnovené činnosti naplněná na maximum a rodiče prosí, aby ředitelka
otevřela další třídu. Z vylidněné osady je pulzující vesnice a centrum pro lidi s různě
závažným postižením ze širokého okolí. Více informací na www.neratov.cz.
Já sama jsem všechna tato místa osobně nenavštívila, ale moji rodiče ano
a opakovaně. A vždy byli plní dojmů… bohoslužba na Vřesové studánce uprostřed
krásné přírody, modlitba Anděl Páně v Neratově, kam přišel v montérkách
od rozdělané práce také P. Suchár, atd.. (A že třeba Neratov navštívili i někteří naši
farníci je zřejmé z proběhlé fotosoutěže, kde byla také fotka kostela v Neratově.)
Jarmila Váňová

Rozhovor s jubilantem P. Janem Můčkou
V červenci oslavíte kulaté narozeniny se „7“ na začátku a zároveň to bude v létě už 30
let, co jste přišel do újezdské farnosti, tedy dostatečné důvody, proč zavzpomínat nebo
připomenout některé zásadní okamžiky z Vašeho života. Navíc někteří farníci se
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přistěhovali, znají Vás jen od oltáře a další už třeba na to, co o vás možná kdysi věděli
nebo slyšeli, už zapomněli.
(Před 10 lety, u příležitosti Vašich 60. narozenin, byl zveřejněn ve farním listu
obsáhlý rozhovor, který s Vámi vedla paní Helena Martincová, a který je stále
k dispozici na našich farních stránkách, proto jsem se při volbě otázek tak trochu
zapotila.)
Víme, že pocházíte ze Strážnice. Můžete ale čtenářům říct něco víc o rodině, ze které
pocházíte, o Vašem dětství, základní, střední škole, které jste navštěvoval? Kdo Vás
formoval nebo vedl k víře v Boha a na základě jakých impulzů a kdy poprvé jste
začal uvažovat o kněžství?
Pocházím ze Strážnice, z věřící rodiny – nejsem konvertita, rodiče byli střední
zemědělci, mám jednu starší sestru, která je vdaná, již důchodkyně. Základní školu
jsem ukončil v roce 1965. Rodiče byli od roku 1960 členy JZD a tehdejší režim tlačil
na děti zemědělců, že alespoň jedno dítě musí pracovat v zemědělství, přesněji v JZD.
Sestra již studovala vysokou školu, takže mi nabídli v JZD
vyučit se zahradníkem nebo elektrikářem. V tom roce
vedla mezi sebou města Strážnice a Veselí nad Moravou
boj o zachování tehdejší SVVŠ, dnes gymnázia.
Ve Strážnici scházeli dva žáci k tomu, aby se udržely dvě
třídy v ročníku. Proto, ačkoliv jsem měl již poslanou
přihlášku do učiliště, nabídli mi, abych šel dělat přijímací
zkoušky na SVVŠ. Přijímací zkoušky jsem udělal, škola
zůstala ve Strážnici a veselská škola byla zrušena. Tehdy
jsem začal vážně uvažovat o kněžství. Věděl jsem, že
ke studiu teologie budu potřebovat maturitu. Z domu
do školy jsem to měl 300 m. Když se přiblížila maturita,
problém byl, že ředitel školy mne učil češtinu i ruštinu a byl zaujatý proti víře, pokud
se student hlásil na teologii, měl problémy. Proto jsem se přihlásil na SZTŠ v Tišnově,
obor ekonomika zemědělství a splnil jsem tak i požadavek jednoho dítěte
do zemědělství. Přišel rok 1968 a v Olomouci se otevřela teologická fakulta, kde jsem
byl přijat a od 1.10.1969 jsem začal studovat. V životě víry mi byl příkladem
především maminčin otec a bratr.
V létě to bude 30 let, co jste přišel do újezdské farnosti a musím přiznat, že si na to
vzpomínám už jen matně, ale vím, že to oproti P. Jaroslavu Studeném byla změna.
Snad to bylo dané i dobou, že se měnila celospolečenská situace, lidé už přestali být
pronásledováni nebo sledováni za to, zda jsou věřící a zda chodí do kostela. Od té
doby uběhlo 30 let. Jak se během té doby podle Vás změnila situace v církvi. Co nám
tato změna přinesla dobrého a co se během let nezměnilo nebo nepodařilo změnit?
Po vysvěcení na kněze jsem působil tři roky v Olomouci u sv. Mořice. Je to velká
městská farnost, kde byl farářem otec biskup Josef Vrana. V podstatě jsme ji
spravovali dva kaplani ThDr. Emil Pluhař a já. Byla to krásná tři léta pod vedením
pana doktora, který by za jiných okolností přednášel na fakultě mravouku. Po třech
letech jsem byl přeložen za duchovního správce farnosti Oldřišov a Hněvošice
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u Opavy. Tam jsem se dověděl, že od vysvěcení jsem pod dohledem Státní
bezpečnosti, konám protistátní činnost a pokud nepřestanu pracovat s mládeží, tak mi
seberou státní souhlas a budu si muset najít práci dělníka. Po šesti letech jim „došla
trpělivost“ a otec biskup Vrana mi řekl, že mne musí přeložit do pohraničí, jinak
přijdu o možnost pracovat v duchovní správě. Tak jsem následujících sedm let
„budoval pohraničí“.
Přišla sametová revoluce a s ní také náboženská
svoboda. Tehdejší farář v Rýmařově otec
František Vaňák se stal arcibiskupem, Obnovila
se v Olomouci Teologická fakulta a pan doktor
Studený, který měl vystudovanou Lateránskou
univerzitu, byl povolán, aby přednášel na této
fakultě a odstěhoval se do Olomouce. Tak se
stalo, že jsem byl přeložen do Újezdu u
Valašských Klobouk. Je to moje první
působiště, kam mě svobodně ustanovil otec
arcibiskup. Moje zásada je: Slíbil jsem poslušnost biskupovi a jeho nástupcům, proto
jsem se nikdy nikam nehlásil a rozhodnutí biskupa vždy poslechl. V Újezdě jsem
skutečně již v srpnu 30 let. V dřívějších dobách bylo pravidlem, že jakmile byl
jmenován farář, tak to bylo prakticky až do smrti, pokud sám nepožádal o přeložení,
nebo penzionování. Například kněz, který mne ve škole učil náboženství, byl
ve Strážnici pouhých 67 let (od 30 do 97). Znal jsem kaplana v Kroměříži
u sv. Mořice, který tam byl kaplanem od vysvěcení až do smrti.
Situace v církvi se změnila velmi. Přestalo se vyžadovat přihlašování dětí
do náboženství u ředitele, kdy přihlášky šly na okres a rodiče, kteří zastávali nějakou
funkci, nebo byli členové KSČ, tak měli problémy. Můj nástup do Újezdu byl
poněkud dramatický, dostal jsem živou farnost, stejně jako byla v Oldřišově
a Hněvošicích. Jsou zde lidé, kteří opravdově a upřímně praktikují víru a váží si práce
kněze. Ve všech farnostech ubývá věřících, protože se rodí méně dětí a bohužel
i v křesťanských rodinách. Také vliv západního stylu života učinil své zlo během
třiceti let svobody a demokracie.
Jste na jednom místě 30 let, tj. trávíte v Újezdě a okolí podstatnou část Vašeho
života. Ve většině farností se kněží mění po několika letech. Proč myslíte, že Vás
arcibiskup během let nepřeložil na jiné působiště? Znáte v diecézi jiné další kněze,
kteří by na jednom místě zůstali tak dlouho? S ohledem na datum narození byste si
mohl už dávno užívat zaslouženého odpočinku doma ve Strážnici. Dovedete si ještě
vůbec představit nebo můžete ještě čekat, že by Vás mohli nadřízení poslat do nějaké
jiné farnosti?
To, že jsem na jednom místě již třicet let, je asi tím, že jsem si nežádal o přeložení
a také nedostatek kněží. Otec arcibiskup, pokud kněze překládá, tak se snaží najít
vhodného kněze, kterého by mohl ustanovit do dané farnosti. Stejně tak to bylo
i s úřadem děkana. Teprve až našel vhodnějšího kněze na tento úřad, tak mne z funkce
uvolnil. Někteří kněží po třech, nebo pěti letech sami žádají o přeložení. Nepovažuji to
za moudré, kněz má počkat také na výsledek své práce. Nikdy se nemá stavět proti
- 12 -

rozhodnutí otce arcibiskupa, nemají se ho snažit ovlivnit farníci peticemi
ať už žádající o setrvání nebo přeložení kněze. Zasahuje se tím nevhodně do jeho
pravomoci. Pokud mne bude potřeba a zdraví mi to dovolí, budu sloužit. Pokud bude
vůle Boží a biskupa, abych byl přeložen, tak samozřejmě poslechnu. Jediné co bych
již nemohl akceptovat, je farnost v horách, v pohraničí. To, co jsem dělal sedm let,
bych již zdravotně nedokázal. Sil ubývá a služba v horách je náročná. Požádal bych
o penzionování.
Výročí jsou příležitostí bilancovat, hodnotit… Co považujete za 30 let působení
v naší farnosti za pozitivní nebo dobrý počin, co se Vám podařilo? A na druhé
straně, jsou oblasti, plány, které Vás trápí, že
se nepodařily zlepšit nebo zrealizovat?
Myslím si, že je dost věcí, které se podařily za
mého působení a kterých si mnozí farníci váží.
Pro mne jako právníka je spása lidí nejvyšší
zákon. Pro to se snažím celý život dělat vše, co
je potřeba – hlásat evangelium, přisluhovat
svátostmi, snažím se, aby bohoslužby a svátosti
byly všem věřícím co nejvíce dostupné, ale
hodnocení patří Bohu. Jsme jenom služebníci,
udělali jsme, co nám bylo přikázáno. Mnohé se mi také nepodařilo. Zvlášť mne mrzí,
že ve farním kostele vázne zpěv. Třicet roků se snažím, aby věřící zpívali mešní písně.
Mnozí si kancionál ani neotevřou, spoléhají, že to pan varhaník za ně odzpívá, takže je
slyšet jenom jeho. V této věci jsem ani za třicet let nedokázal nic zlepšit, což mne
velmi mrzí. 28 let působila ve farnosti slečna Františka Machů jako kostelnice a farní
hospodyně. Tuto práci již ze zdravotních důvodů konat nemůže a letos bude třeba řešit
jak práci v kostele, tak úklid a praní kostelního prádla a práce na faře. Modlím se za
to, aby se našli obětaví věřící k této službě.
Jeden mladý kněz, na dotaz, co ho vedlo ke kněžství, mimo jiné řekl: „Nejvíc se mi
líbilo, že kněz vede lidi k Bohu. Představuju si ho jako most. Fascinuje mně žehnat
lidem a udělovat svátosti. Ta blízkost v tom je nádherná.“ Co byste na tato slova řekl
Vy po 46 letech kněžství?
Ve všem s tímto knězem souhlasím. Jednou na exerciciích P. Holota uvedl podobný
příklad: Kněz je jakýmsi Božím potrubím, skrze něhož jsou věřící napojeni na Krista.
Skrze něho se obracejí k Němu a zase skrze kněze se jim od Krista dostává Boží
milosti a poznání pravdy. To se mi také velmi líbilo co do poslání kněze.
Byl jste u stavby kostelů v Drnovicích, přestavby kaple na kostel ve Slopném, a také
u stavby kostela v Dolní Lhotě. Každý se stavil v jiné době a každá stavba s sebou
jistě nesla jiné problémy. Můžete vzpomenout některé silné momenty, které si
z budování těchto kostelů vybavujete?
Kostel v Drnovicích jsem převzal již rozestavěný. Pan doktor Studený mi říkal, že to
bude hřbitovní kaple, protože plánuje kolem hřbitov. Když jsem poznal náboženský
život v Drnovicích a Vysokém Poli, rozhodl jsem se, že to nemůže být pouze kaple
pro čtyři pohřby za rok, že je potřeba pravidelných bohoslužeb, aby věřící zvláště
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po zdražení jízdného nemuseli dojíždět do Újezdu, snadnější bude, když kněz přijede
za nimi.
Podnět ke stavbě kostela ve Slopném – přesněji rozšíření stávající kaple vyšla
od věřících. Počátek byl návrh tehdejšího pana starosty Ing. Antonína Váni, který mne
požádal, zda by nemohla být mše sv. ve Slopném každou středu. Když jsem pak na
Popeleční středu uděloval popelec až po silnici, došlo mi, že by se s kaplí mělo něco
dělat. Druhý impuls byl od pana Františka Hlavičky, který pak byl léta kostelníkem.
Ten už jako zedník z povolání navrhoval způsob rozšíření. Při stavbě jsem zaslechl
rozhovor mužů, zda staví kapli, ale na bohoslužby budou jezdit dál do Újezdu? Tehdy
jsem je ujistil, že nebudou, že všechno, co je možné konat ve filiálním kostele, se bude
konat i ve Slopném. S pomocí Boží to také plním dodnes. Kostel v Dolní Lhotě byl
úplně jinou záležitostí, jiný postoj farníků (rozdělený), s čímž jsem se v Drnovicích
ani ve Slopném nesetkal. Dnes už to není moje farnost, a proto zhodnocení
ponechávám svému nástupci.
Kněží ubývá, staří umírají, a přestože se v kostelích pravidelně modlíme za duchovní
povolání, kněžského dorostu je pomálu. Nejsou duchovní povolání? Neslyší je lidé?
Nebo je to spíš neochota nebo obecně strach zavázat se k celoživotní službě
a obětovat svůj život Bohu? Dodržovat celibát nebo strach ze samoty?
Aby byl dostatek kněží, je potřeba trojí: Modlitba, křesťanská rodina a povolání
od Boha. Modlíme se, jezdíme na pouť za obnovu rodin a nová kněžská povolání.
Svatý Pavel by nám k tomu řekl: Oživte ducha horlivosti… Křesťanské rodiny v naší
farnosti jsou. Díky Bohu. Je třeba si však uvědomit, že duchovní život stojí
na modlitbě a sebekázni. Mám dojem, že v rodinách je málo společné modlitby a děti
by mohly být vedeny víc k přinášení obětí z lásky k Bohu.
Musíme se přičinit, aby Pán Bůh měl z čeho vybírat…
Ubývá lidí v kostelích, již nyní pociťujeme nedostatek
kněží, snižují se částky vyplácené státem církvi, a pokud
jsem dobře četla, v roce 2043 skončí výplata náhrad
úplně, a aby toho nebylo málo, vrácené církevní lesy,
které představovaly jednu z podstatných finančních
hodnot, jsou decimovány kůrovcem. Jak i vzhledem
k těmto skutečnostem, Vy osobně vidíte osud církve
v následujících letech?
Po sedmileté zkušenosti tvrdého života v pohraničí mne často napadá myšlenka, že při
úbytku lidí v kostelích bude za chvíli kněží dost. Pokud se nezmění pastorační praxe,
dočkáme se toho, co jsme četli v životopise sv. Jana Sarkandra (při letošních
májových pobožnostech). To byla ale pohnutá doba vlivem protestantismu. Dnes se
setkáváme s tím, před čímž varoval ve třicátých letech minulého století Maxmilián
Kolbe. Lidem stačí udělit svátosti a v osobním životě se připodobňují světu. To je
nebezpečné.
Když tak člověk nad všemi těmito věcmi uvažuje, může ho napadnout kacířská
otázka, jestli množství církevních staveb, které, třeba jen v újezdské farnosti máme,
nebude do budoucna představovat pro další generaci velkou zátěž?
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Ano. Tak uvažovali mnozí ve farnosti Horní Lhota při takzvaném „referendu“.
Všichni, kteří se stavěli proti kostelu v Dolní Lhotě, měli na mysli, že oni ještě jsou
věřící, ale jejich rodiny už asi nebudou, proto jim stačí malý kostelíček v Horní Lhotě
a s další generací nepočítají jako věřící, proto je kostel zbytečný. V našem farním
věstníku se tehdy objevil výrok jedné mladé ženy: „kostel, který nikdo nechce.“
Nezapomínejme na výrok Pána Ježíše: „Bůh si může i z těchto kamenů vzbudit syny
Abrahámovy“. V pohraničí, kde jsem působil, je již většina objektů (měl jsem
ve správě 12 kostelů a kaplí) buď prodána na ateliery, nebo zbourána. Nikdo nemůže
s jistotou říct, zda se tam za dvě tři staletí nebudou kostely zase stavět. Jeden
ministrant v Bruntále – konvertita mi řekl: „Naše rodina byla asi někdy také věřící.
U babičky na půdě jsem našel kříž…“
Mnoho let působíte jako obhájce svazku u Interdiecézního soudu v Olomouci.
Můžete nám laikům popsat, co tato funkce obnáší? Mění se za ty roky, co působíte
u soudu, důvody, proč lidé žádají o zneplatnění svátosti manželství? Dá se
vysledovat, zda roste/snižuje se počet žádostí? Jak dlouho obvykle trvá takový soudní
případ? Jak velkým problémem pro vyřešení žádosti o zneplatnění manželství je
nekomunikace/nespolupráce nebo nezájem druhého z manželů? Jak se v takových
případech postupuje?
Odpověď na tuto otázku by vyžadovala nejméně jednu přednášku. Přihlaste se v září
na kurz pastoračních pomocníků. Tam to budu vyučovat v šesti hodinách církevního
práva. Každopádně, kdo potřebuje v této věci poradit, si musí sjednat schůzku se
mnou, nebo s jiným odborníkem na církevní právo.
Všichni ví, že Vaším letitým koníčkem jsou včely, včelaření, což je časově poměrně
náročný koníček, navíc jednotlivé úkony je v danou dobu nutné provést
a nesnesou odkladu. K tomu neplánované rojení v tu nejnevhodnější dobu
a o zábavu je postaráno i bez náročné
kněžské služby. Kolik máte v současné
době včelstev? S přibývajícími lety sil
ubývá, a člověk si potřebuje odpočinout
i jinak, než opět prací. Neuvažoval jste,
že byste počet včelstev omezil?
Chov včel je pro mne relax. Ano, nejvíce
práce se včelami je v květnu a červnu.
V Oldřišově bylo skoro pravidlem, že
o prvním svatém přijímání jsme vyšli
z kostela a kolem věže se točil roj, který pak odletěl do Polska. Jednou se mi v tuto
neděli Nejsvětější Trojice vyrojily šestery včely. Včelstev mám kolem třiceti. O
omezení počtu včelstev jsem zatím neuvažoval.
Zdá se mi, že v poslední době začala včelařit i mladá generace, která třeba v rodině
nebo blízkém okolí tento koníček nezažila ani „nezdědila“. To musí být pro Vaši
generaci povzbuzující. Co myslíte, že je pro ně tím hlavním impulzem?
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Na toto nedovedu přesně odpovědět. U nás v rodině měl včely jen bratranec, se
kterým jsem neudržoval bližší kontakt. Byl o dvacet let starší. V dnešní době jsou
někteří motivováni bohatými dotacemi ze strany státu (technické vybavení, obnova
úlů apod.). To za mého dětství nebylo.
V březnu nás všechny zcela nečekaně ochromila pandemie Covid-19, následovalo
vyhlášení nouzového stavu, uzavření kostelů a sloužení mší svatých pouze
soukromě; situace, jakou jsme dosud nikdy nezažili. Co podle Vás toto období
přineslo pozitivního či negativního pro život církve? Jak jste ho prožíval VY osobně?
Přiznám se, že jsem původně nevěřil, že situace dospěje do takových rozměrů, že se
prakticky nebudou slavit Velikonoce. Je to pro lidi poučení. Pozitivní bylo, že mnozí
si uvědomili, jaký je od Boha dar, že jsou zdraví a že nás zde tato pohroma nepotkala.
Negativní je to, že někteří si zvykli dívat se doma na televizi a k návratu v neděli
do kostela se ještě neodhodlali.
Děkuji za rozhovor.

Jarmila Váňová

Primiční mše svatá P. Jana Můčky dne 23.6.1974. zleva: P. František Merta, P. Ferdinand
Bílek, primiční kazatel, vzadu Alois Pernička jáhen, P. Jan Můčka primiciant, Pavel Horký
jáhen, P. Jaroslav Jokl, P. Pavel Kupka spolužáci.

K 70. narozeninám Vám přejeme a do dalších
dní vyprošujeme hodně zdraví, Boží
požehnání, hojnost darů Ducha Svatého
a ochranu Panny Marie.
vděční farníci
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V pátek, 29. května 2020, naše farnost slavila mši svatou u Boží muky, na rozhraní
obcí - Horní Lhota, Dolní Lhota, Sehradice. Na konci mše svaté otec Jiří Ševčík
požehnal všem obcím a společně jsme prosili za úrodu a odvrácení živelných pohrom.

Oslava svátku Božího Těla ve farnosti Horní Lhota v neděli 14. června 2020
Jiřina Masařová
- 17 -

Rekreace a odpočinek - tipy jak ne/odpočívat
Slovo rekreace pochází z latiny a znamená: re - creatio neboli znovu – stvoření
PRÁCE A ODPOČINEK
Život člověka má rytmus
práce a odpočinku, rekreace.
Má odpočívat a dovolit
i druhým, aby si mohli
oddechnout. Práce patří
k životu člověka. Nemá ale
člověka zničit.
PŘECENĚNÍ PRÁCE
V dnešní době dochází k přecenění aktivity a k přecenění toho, co slouží k nějakému
účelu – co je "užitečné". Tak se ve tváři člověka usadilo neustálé napětí. Ale ne vždy
to, co je nejnáročnější, nejtěžší a "účelné", je to nejlepší.
Protikladem přecenění práce je volný čas! Mnohý člověk jej ale odmítá jako něco
nesmyslného, jak něco, co si nelze dovolit.
PŘESTÁVKA A VOLNÝ ČAS
Smyslem přestávky je, že se člověk zotaví z práce kvůli dalšímu pracovnímu výkonu.
Je to článek pracovního procesu.
Smyslem volného času ale není, aby člověk mohl pracovat lépe, déle a bez poruchy.
Smysl volného času je, aby člověk i ve své pracovní) funkci, která ho omezuje na
určitou oblast života, zůstal člověkem. To znamená, aby rozuměl sám sobě, aby se
rozvíjel a realizoval jako bytost zaměřená na celek, ne jednostranně jako stroj.
Bez volných chvil je člověk neúplný a jakoby rozkouskovaný na části. (Romano
Guardini)
ODPOČINEK a rekreace MOHOU BÝT:
* příležitostí k načerpání sil pro tělo i ducha
* časem pro lidi blízké: děti, partnery, stárnoucí rodiče, opuštěné přátele
* skvělou příležitostí, abychom zjistili,
že i bez nás se svět ani nezhroutí, ani
nezastaví
* příležitostí k obdivování Božího díla
* příležitostí k zamyšlení nad sebou
samým
* příležitostí k pohledu na sebe a na
život pod jiným zorným úhlem
* příležitostí
k
(pře)hodnocení
zaběhaných životních cest
* obdobím, kdy máme dostatek času
pro Boha
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ODPOČINEK NEMÁ BÝT:
* dobou horečného pobíhání od města k městu, od památky k památce...
* časem pro horečné sbírání dojmů, kterými později ohromíme své přátele
* otrockou prací
* jiným výrazem pro lenost a zahálku
KRITÉRIUM DOBRÉHO ODPOČINKU
Po dobrém odpočinku se člověk vrací do svého běžného prostředí a do své práce
posilněn,
s chutí a radostí. Ne s nechutí a unaven. Z dobré rekreace se člověk nemusí
rekreovat...
KDO SI NEUMÍ ODPOČINOUT
měl by přemýšlet nad tím:
* jak vidí svůj význam, zda neočekává vše od sebe, od svých (omezených) sil
a možností...
* jak důvěřuje v Boha, který se o člověka stará...
* jak umí spolupracovat s druhými lidmi a s Bohem...
* zda mu není práce bohem, drogou, a smyslem všeho...
ČLOVĚK, BŮH A ODPOČINEK
Sám Ježíš se často odebíral na "opuštěné místo", aby se zotavil. Neboj se proto vyjít si
s ním ani ty! Najdi si klidné místo. Můžeš se procházet, sednout si, nebo si i lehnout.
Předstup v tichu před Boha, uvolni se a promlouvej v hloubi svého bytí: „Pohleď,
Bože, zde jsem.“ Takto k němu můžeš promlouvat kdykoliv a kdekoliv...
Pak mlč a v pokoji mu naslouchej. Když cítíš, že jsi v nitru svého bytí připraven dále
s Bohem komunikovat, pak se modli: „Můj dobrý Otče, jsem tvé dítě. Ty mě miluješ
a jsi všemocný.“ Nech tyto věty znít ve svém srdci, než si uvědomíš, že v Bohu je
tvoje pravá jistota, která je
pramenem i tvého zotavení.
Neboj se takto s Bohem
komunikovat každý den, nebo
raději i několikrát denně.
(Podle Tomislava Ivančiče)
Stoupněte si na začátky cest,
vyhlížejte a ptejte se: která
cesta je dobrá?
Po té se vydejte a najdete
odpočinek pro své duše.
(Bible, Jer 6,16)
Převzato z internetu
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Z kroniky farnosti Újezd u Valašských Klobouk
2003 – 2011
A.D. 2005
Od září tohoto roku má obec Vysoké Pole svůj znak a prapor. Obecní symboly
slavnostně požehnal v sobotu 10. září vysocký rodák P. Vít Hlavica. Žehnání se
uskutečnilo před nově opravenou kaplí. K tomuto účelu bylo připraveno prostorné
dřevěné pódium, aby se mše svatá mohla slavit venku, protože lidé, kteří sem v toto
příjemné odpoledne na konci léta zavítali, by se do kaple zdaleka nevešli.
Obecní znak velmi výstižně charakterizuje obec i
prostředí, ve kterém se nachází. Tři kopce v jeho spodní
části znázorňují zdejší hornatý kraj, s největší horou
Klášťovem uprostřed, na jehož úpatí Vysoké Pole leží.
Červená růže, která je i ve znaku vizovického kláštera,
ukazuje na dávný původ vsi, jež podle pramenů patřila
už ve 13. století k vizovickému panství. Nad prostřední,
nejvyšší kopec je umístěna lilie, mariánský symbol
zdejšího poutního místa – kaple Navštívení Panny
Marie. Dva obilné klasy po stranách připomínají, že po
staletí se místní lidé živili převážně zemědělstvím.
Dalším, důležitým aktem tohoto dne bylo posvěcení oltáře v nově zrekonstruované
kapli.
Jak už bylo uvedeno, významná adaptace, která docela výrazně změnila její vzhled,
byla započata na podzim roku 2003. Bylo provedeno její statické zajištění, původní
vnitřní i vnější omítky byly odstraněny a naneseny nové. Vrchní nátěr jak uvnitř, tak
i vně budovy má nyní tmavou cihlově červenou barvu. Sokl, pilastry, korunní římsa
a ostění oken jsou světle šedé. Znovu byla zrekonstruována podlaha, která byla
pokryta červenou keramickou ručně
vyráběnou dlažbou.
Mobiliář v interiéru kaple byl
zhotoven přímo na míru podle
projektu, který vypracoval Ing. arch.
Petr
Zámečník
z Valašských
Klobouk. Základním materiálem,
ze kterého je vyroben obětní stůl,
ambon i sedes je ocelová pásovina,
kovářsky zpracovaná, opálená v ohni
a potřená grafitem; doplněná je
dubovým
masívem
ošetřeným
lněnou fermeží a přírodními vosky.
Nové lavice, jak v prostoru kaple,
tak i podél stěn v presbytáři, jsou rovněž dubové, stejně jako odkládací stolek.
Svatostánek, jehož rozměry jsou uzpůsobeny tvaru dvířek původního svatostánku, je
z dubu. Dřevěné dubové prvky jsou ošetřeny lněnou fermeží a ponechány v přírodní
podobě. Ze stejné ocelové pásoviny a dřeva je odkládací deska pod svatostánkem. Nad
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ním je umístěna konzola pro sochu Panny Marie, která sem byla pro tuto příležitost
přivezena z Újezda.
Prostor před vchodem do kaple je zpevněn novou dlažbou z přírodního kamene.
Vděčnost i oprávněná hrdost nad tímto dobrým dílem se zračila v obličejích
přítomných vysokopolských občanů, díky jejichž práci a snaze obecního úřadu, v čele
s panem starostou Josefem Zichou, se podařilo uskutečnit. Celá kaple byla opravena
převážně na jejich náklady. Farnost jim přispěla sbírkou v hodnotě 45 700,- Kč, která
proběhla v neděli 13. března 2005.
Vysočani neskrývají svou pýchu ani nad tím, že v čele celé slavnosti měli „svého
Vítka“, jak ho důvěrně nazývají. Otec Vít Hlavica se také rád vrací do svého rodného
kraje. Ve své promluvě vzpomněl, jak i on ještě jako chlapec, rád ke kapličce
chodíval. Nabádal všechny, aby zůstávali věrni Bohu a svěřovali se do ochrany Panny
Marie. Tento den byl zjevně „jejich“. Do liturgie se zapojili hlavně ti, co se na pracích
podíleli, při mši svaté zpívala schola složená z děvčat z Vysokého Pole a Drnovic.
Celá slavnost byla završena společným posezením s občerstvením v kulturním domě,
kam starosta pozval všechny přítomné a zábavou, při níž vyhrávala krojovaná
dechovka Lidečanka, která hudebně doprovázela slavnostní mši svatou.
V neděli 11. září v 11:00 hodin dopoledne se konala u Panny Marie Vysocké tradiční
pouť.
Nejen Vysoké Pole, ale i Loučka zažila
letos v září svůj významný den. Na
východním okraji u silnice směrem
z Újezda se nachází komplex tří
vzájemně
propojených
budov
označených už z dálky čitelným
nápisem „Domov důchodců Loučka“.
V září tohoto roku uplynulo právě deset
let, co se stal samozřejmou a důležitou
součástí obce.
Více než stovce (dnes je jich přesně 115) starých
lidí se snaží vytvořit co nejlepší podmínky pro
dožití důstojného stáří na 60 zaměstnanců, mužů
a žen převážně z Loučky a okolních vesnic.
Babičky a dědečkové jsou ubytováni v jedno,
dvou nebo třílůžkových pokojích, a je o ně dobře
postaráno díky nepřetržité pečovatelské službě,
zajištění dalších materiálních, ale i duchovních a
duševních potřeb. Zaměstnanci se starají, aby
prostředí uvnitř domova bylo čisté a příjemné.
Ale i ten, kdo nenavštěvuje interiér, si může
všímat, jak neustále vylepšují také jeho okolí.
Od září letošního roku ho okrášlí navíc socha sv.
Václava, patrona domova důchodců i celé
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Loučky. Sochu, která byla vyrobena z pryskyřice podle originálu sochy sv. Václava ve
farním kostele v Újezdě, zakoupil domov od farnosti, pro niž byla původně pořízena
z darů farníků. Její hodnota je 48 700,- Kč a částkou7 570,- Kč na ni přispěli také
obyvatelé domova důchodců. Den před svátkem sv. Václava – v úterý 27. září ji
požehnal otec arcibiskup Jan Graubner, který při tomto výročí domov navštívil a spolu
s dalšími kněžími z děkanátu zde u nové sochy slavil mši svatou. Mimo jeho
obyvatele, zaměstnance a zástupce veřejného života (také Krajského úřadu ve Zlíně,
který je jeho zřizovatelem) se na ni sešli i obyvatelé Loučky a okolí.
Počasí svou nádherně modrou oblohou a září slunečných paprsků jakoby se snažilo
přispět k tomuto slavnostnímu dni, i když ostřejší vzduch a krásně zabarvená krajina
dávaly jasně najevo, že vládu převzal podzim.
Milým zpestřením slavnosti bylo vystoupení jednoho z obyvatel domova, pana Josefa
Valeriána, který se pokusil poeticky a realisticky zároveň vložit do veršů to, co zde
společně prožívají:
Zde byl v roce devadesát pět
postaven domov pro důchodce
radost pohledět,
vypadá jak zámek v pohádce.

Na 120 seniorů tady žije
po lopotné životní pouti,
poslední doušky života tu pije
i ta polovina z nich, co nemůže se
hnouti.

Kolem domova se rozkládá
hotové arboretum s lavičkami.
Je to rajská zahrada,
kde tráví čas dědečkové s babičkami.

Je to pestré společenství lidí
ve svém naturelu…
Jeden na druhém hned všechno vidí,
o sobě však ví jen starou belu…

atd. Báseň je z jeho díla – baladického vyprávění z cest za poznáním, které nazval
„Hledání“, a které vydal Domov důchodců v Loučce především díky ochotě
a vstřícnosti jeho ředitele pana Františka Anderse.
Pokračování příště

Pořádek v pokoji, pokoj v duši
(3. část)
Pokoj, v němž se nacházím, formuje pokoj, který cítím uvnitř, a to, co vlastním,
ovlivňuje, jak mi je. Je lákavé pokusit se ovlivnit vlastní myšlení a skutky přímo; tím,
že zlepšíme stav svého okolí, můžeme zdokonalit svůj stav mysli.
Vzhledem k tomu, že naše mysl se živí zážitky našich pěti smyslů, znamená potěcha
smyslů to, že pozvedneme svého ducha. Všichni se musí vypořádat s nepořádkem
způsobem, který je správný právě pro nás. Každý jsme jiný – v tom, jakých předmětů
si ceníme, jaké prostředí nás těší, jaké zvyky jsou pro nás přirozené, v jaké dynamice
funguje naše domácnost nebo pracoviště. Neexistuje žádný jediný „správný“ nebo
„nejlepší“ způsob, jak si vytvořit lepší život.
Vlastně bychom na vytváření vnějšího pořádku měli pracovat jedině tehdy, když nám
to dělá radost. V tom, že si člověk ustele, archivuje si papíry nebo každý večer
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odpoví na všechny příchozí e-maily, nespočívá žádné kouzlo. Všechny tyto snahy
stojí za to, jen když nám přinesou víc štěstí. Správné úrovně pořádku jsme dosáhli,
když dokážeme najít to, co potřebujeme, a cítíme se ve svém prostoru dobře
a uvolněně. Pro některé lidi dobře funguje i to, co jiným připadá jako nepořádek.
Někteří lidé uklízejí trochu každý den, jiní pracují čtrnáct hodin na jeden zátah.
Někteří se potýkají s tím, že moc nakupují; další zase s tím, že nakupují příliš málo.
Někdo ke svému majetku cítí silné emoční nebo mystické pouto; jiný je vůči
předmětům víceméně lhostejný. Jsou tací, kteří svůj majetek opatrují s velkou
pečlivostí; jiní lidé se zase nad tím, co koupí a kam to dají, nijak zvlášť nezamýšlejí.
Některé jedince mocně přitahuje idea minimalismu – zatímco pro jiné jsou důležitější
odlišné hodnoty.
I když však každý z nás možná definuje vnější pořádek jinak a dosahuje ho jiným
způsobem, je jasné, že pro většinu jedinců platí, že vnější pořádek skutečně přispívá
k vnitřnímu klidu.
V příštím vydání farního měsíčníku se již budu věnovat konkrétním radám týkajícím
se nastolení vnějšího pořádku. Postupně si projdeme pět stádií:
1) Nejprve se rozhodujeme – jaký majetek si nechat a co s ním udělat.
2) Jakmile jsme si to ujasnili, začneme utvářet řád tím, že organizujeme,
opravujeme a věnujeme se opomíjeným oblastem.
3) V dalším kroku přemýšlíme o sobě samých tak, abychom sebe i ostatní poznali,
a výsledný vhled bereme pro účely uklízení do úvahy.
4) Jakmile je nepořádek zdolán, je v dalším kroku vhodné vytvořit si užitečné
zvyky, abychom tento pořádek zachovali a nepořádek se nevrátil.
5) Posledním krokem je dodat krásu, díky níž se naše prostředí stane lákavějším
a pohodlnějším.
Všech pět stádií obsahuje velký výběr nápadů, jak vytvořit vnější pořádek. Různým
lidem se budou líbit různé možnosti a každý z vás se může nechat inspirovat jinými
radami. Konkrétní rady přinese příští vydání farního měsíčníku.
Pokračování příště
Podle knihy Pořádek v pokoji, pokoj v duši připravil Vojtěch Chupík

Blahoslavený spokojený
Blahoslavený, kdo dokáže odpočívat a usnout
bez výčitek svědomí. Stane se moudrým.
Blahoslavený, kdo dokáže rozeznat horu
od hromádky. Vyhne se mnoha nepříjemnostem.
Blahoslavený, kdo dokáže naslouchat a mlčet.
Naučí se mnoha novým věcem.
Blahoslavený, kdo dokáže ocenit úsměv
a zapomenout na urážku. Má svou cestu
zaplavenou sluncem.
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Blahoslavený, kdo umí brát drobnosti vážně a věci důležité klidně. Prodlouží si tím život.
Blahoslavený, kdo uvažuje dřív, než začne jednat a kdo se modlí dřív, než začne uvažovat.
Vyhne se mnoha hloupostem.
Blahoslavený, komu neujde potřeba druhých, aniž se přitom cítí nenahraditelný.
Blahoslavený, kdo dokáže vždy vysvětlovat v dobrém chování jiných. Bude sice považován
za naivku, ale to je cena opravdové lásky.
Blahoslavený, který je natolik inteligentní, že se nebere příliš vážně, u svých bližních
stoupne v ceně.

MYŠLENKY A MĚSÍC ČERVENEC
ANSELM GRŰN

NEBE ZAČÍNÁ V TOBĚ
PORTÁL 2013
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Jestli chceš poznat Boha, poznej napřed sám sebe.
Člověk potřebuje pokoru a bázeň před Bohem jako nádech a výdech.
Jenom Bůh sám nám může dát zvítězit v boji s pokušením, může nám dát
hluboký pokoj, který bez boje nemůžeme v takové míře nikdy zakusit.
Zralými lidmi se staneme tehdy, když se pravdě své duše postavíme tváří v tvář
a když obstojíme v pokušení.
Nejdřív se musím vyrovnat se svou vlastní realitou. Teprve potom mohu jít
cestou nitra, teprve pak mohu své srdce pevně připoutat k Bohu.
Dopřejme druhým, aby byli takoví, jací jsou, a pak můžeme být i my sami sebou.
Jenom pokorný člověk, jenž je ochoten přijmout své sepětí se zemí, své lidství,
své stíny, se může setkat se skutečným Bohem.
Plody Ducha svatého v nás mohou růst jen tehdy, jestliže je nechceme všem
ukazovat a především se jimi všude chlubit.
Co se mnou Bůh zamýšlí a jak mě chce formovat, poznám ve své bezmoci.
V tom, v čem tkví můj největší problém, spočívá i moje největší šance, tam je
i můj největší poklad.
Tak jako je nemožné postavit loď bez hřebíků, tak se nemůže stát blahoslaveným
člověk bez pokory.
Tvůj pád bude tvým vychovatelem.
Jestliže strom není zmítaný větrem, neroste a pořádně nezakoření. Tak je tomu
i s námi: jestliže nejsme pokoušeni a pokušení nepřekonáme, nemůžeme dospět.
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14. Pokušení nás nutí k boji. Bez boje není vítězství. Vítězství není naší zásluhou.
V bojích získáme tu zkušenost, že Bůh v nás jedná.
15. Je to vždy zázrak jeho milosrdenství, když Bůh dovolí, aby v nás zvítězilo to
dobré.
16. Komu záleží především na tom být přesný a korektní, ten ze samého strachu před
možnými chybami projde životem naprázdno. Jeho život zakrní.
17. Odsuzování druhých činí člověka slepým k vlastním chybám. Mlčení při pohledu
na druhé nám umožňuje jasnější sebepoznání.
18. Vědět o pokušení a nebýt jím přemožen, to je cesta, která nás drží při životě,
která nám stále znovu připomíná, že sami od sebe se nestaneme lepšími, ale že
jenom sám Bůh nás může proměnit.
19. Důvěřujme v sílu, kterou nám daruje Bůh, v sílu, s níž přemáháme nepřátele své
duše, s níž se můžeme osvobodit od překážek, které nám brání v životě.
20. To, co děláme, děláme proto, abychom se stali milujícími bytostmi. Proto je láska
měřítkem všeho.
21. Aby nás Bůh mohl svým slovem a svým Duchem proměnit, musíme mu být
k dispozici, musíme se osvobodit od všeho toho, co nás vnitřně zatěžuje, uzavírá
a ovládá.
22. Kdo zná sebe sama, ten chyby bratří nevidí.
23. Nikoho kvůli ničemu neposuzuj, nikoho nepomlouvej, a Pán ti dá klid.
24. Kdo sám sebe upřímně pozná, ten je milosrdný. Ve svém srdci totiž upřímně cítí,
že my všichni potřebujeme Boží milosrdenství.
25. Než jdeme spát, měli bychom se podívat na svůj hněv a odložit jej, aby se další
den neprobral v podobě nejasné nespokojenosti.
26. Sjednotíme-li se v kontemplaci s Bohem, už ani nevnímáme, co si o nás myslí
lidé, už nedefinujeme sami sebe podle toho, co si o nás lidé myslí, už nám
nezáleží na uznání, ale svůj pevný základ jsme našli v Bohu.
27. Nejsme zodpovědní za myšlenky, které nám přichází na mysl, ale za to, jak
s nimi zacházíme.
28. Buď vrátným svého srdce a nedovol žádné myšlence vstoupit, aniž se jí vyptáš.
Vyptávej se každé myšlenky: „Patříš k našim, nebo přicházíš od nepřítele?“
A jestliže patří k tobě, naplní tě pokojem.
29. Jako červ dřevo, tak ničí špatná myšlenka srdce. Kdo své myšlenky vyjeví
duchovnímu otci, je okamžitě uzdraven, kdo však je skrývá, onemocní pýchou.
30. Jasný denní řád, zdravá vyváženost modlitby a práce – to je cesta k vnitřnímu
klidu.
31. Mějme denně před očima smrt. Myšlenky na smrt nám umožňují, abychom každý
okamžik žili vědoměji, abychom pociťovali, co je to dar života, a abychom jej
denně plně prožívali.
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Pořad bohoslužeb v červenci - farnost Újezd
1. července : Středa
Ferie

17.30 Új.: Za + rodiče Bulíčkovy, Zvonkovy z Lipiny, Marii
a Josefa Častulíkovy, dar zdraví pro celou rodinu
18.30 Sl.:
2. července : Čtvrtek 18.30 Dr.: Za + rodiče Tkadlecovy, jejich rodiče, rodinu
Ferie
Hnaníčkovu, Františka Anderse, duše v očistci a
Boží požehnání pro živou rodinu
3. července : Pátek
17.30 Új.: Na úmysl dárce (Új. 335)
Sv. Tomáše, apoštola 18.30 Sl.: Za zemřelé rodiče Starovy, syna Karla, dceru
Jaroslavu a dar zdraví pro živou rodinu
První pátek v červenci
4. července : Sobota
Sv. Prokopa, opata,
15.30 Lo.: Za + rodinu Marcaníkovu, Buránkovu, duše
Sv. Alžběty
v očistci a ochranu Boží pro živou rodinu
Portugalské
7.00 Új.: Za + Marii, Jana, Josefa Martinkovy, jejich rodiče,
zemřelé dítka, duše v očistci, Boží požehnání a
5. července: Neděle
ochranu pro živé rodiny
8.15 Sl.: Za + Jaromíra Mlýnka, manželku, prarodiče
Slavnost svatých
Kozubíkovy, Mlýnkovy a Boží ochranu pro živé
Cyrila a Metoděje
rodiny
9.40 Új.: Za + Jaroslava Elšíka, dceru, rodiče, 3 bratry,
Pouť v Újezdě
švagrovou, Boží požehnání pro živou rodinu a duše
v očistci a Růženu Smočkovu
11.00 Dr.: Za + manžela Františka Rašku, sestru Boženu
Šulákovu k nedožitým osmdesátým narozeninám
6. července : Pondělí
Sv. Marie Goretti,
panny a mučednice
7. července : Úterý
18.30 Dr.:
Ferie
8. července : Středa
17.30 Új.: Za živé a zemřelé členy rodiny Machů, Váňovy,
Ferie
Svatoňovy a Hlubinovy
18.30 Sl.:
9. července : Čtvrtek
Ferie
18.30 Dr.: Na dobrý úmysl
10. července : Pátek
17.30 Új.: Za + manžela, rodiče Hlavicovy, Fojtů, Milana
Ferie
Kirchnera, jeho rodinu a duše v očistci
18.30 Sl.: Za + rodiče Mozgvovy a + manželku
11. července : Sobota 15.30 Lo.: Za + Františka Hovězáka, rodiče z obou stran, duše
v očistci a dar zdraví pro živou rodinu
Sv. Benedikta, opata
patrona Evropy
7.00 Új.: Za + manžele Kořenkovi, rodiče z obou stran, dar
12. července : Neděle
zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu.
15. neděle v mezidobí 8.15 Dr.: Za farníky
9.40 Új.: Za + Marii Krajčovou (výroční mše sv.)
Pouť ve Slopném 11.00 Sl.: Za farníky a poutníky
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13. července : Pondělí
Sv. Jindřicha
17.30 Új.: Za živou a + rodinu Bockovu, Fojtů a Maňasovu
14. července : Úterý
Bl. Hroznaty,
mučedníka
15. července : Středa
Sv. Bonaventury,
biskupa a učitele
církve

18.30 Dr.:
17.30 Új.: Za + rodiče Maňasovy, Jandíkovy, duše v očistci,
dar zdraví a Boží ochranu pro živou rodinu
18.30 Sl.: Za + Vlastu a Josefa Chromčákovy, živou a +
rodinu Chromčákovu, Mikulkovu, Boží požehnání
a dar zdraví

16. července : Čtvrtek
Panny Marie
18.30 Dr.:
Karmelské
17.30 Új.: Za zemřelé rodiče Marii a Františka Jakůbkovy
17. července : Pátek
jejich zemřelé děti a živou rodinu
Bl. Česlava a sv.
18.30 Sl.: Za + rodiče Mikulkovy, 2 syny, dceru, snachu,
Hyacinta, kněží
zetě, vnučku Irenku, + příbuzenstvo, duše v očistci
a živou rodinu
18. července : Sobota 15.30 Lo.: Za + Jiřího Mikuláška, rodiče, stařečky,
Ferie
sourozence, duše v očistci, ochranu Panny Marie a
Boží požehnání pro živé rodiny
7.00 Új.: Za + Annu a Josefa Barcůchovy, jejich rodiče a
19. července : Neděle
Boží požehnání pro živou rodinu
8.15 Sl.: Za farníky
9.40 Új.: Za + Radka Hlavičku (výroční mše sv.)
16. neděle
11.00 Dr.: Za + Marii Štěpáníkovu, manžela, rodiče z obou
v mezidobí
stran, duše v očistci a Boží požehnání pro živou
rodinu
20. července : Pondělí 17.30 Új.: Za Ladislava a Boženu Janošovy, syna Josefa
Ferie
jejich rodiče, sourozence, dar zdraví a Boží
požehnání pro živou rodinu
21. července : Úterý
Sv. Vavřince, kněze
18.30 Dr.: Za rodiče Františka a Annu Machů, jejich rodiče,
a učitele církve
syna, vnuka a duše v očistci
Drnovice: Posvěcení
kostela - výročí
17.30 Új.: Za + Františka Belhu k jeho nedožitým 80-tinám,
22. července : Středa
manželku Annu a jejich rodiče, rodinu Žálkovu,
Sv. Marie Magdaleny
Machalovu a dar zdraví pro živou rodinu
18.30 Sl.: Za + Miroslava Švihla, sestru Boženu a duše v
očistci
23. července : Čtvrtek 18.30 Dr.: Za rodiče Novákovy, rodiče Šeré, za rodiče z obou
stran, za rodinu Kovaříkovu a Kozubíkovu a dar
Sv. Brigity, řeholnice,
zdraví a Boží požehnání pro živé rodiny
patronky Evropy
17.30 Új.: Za + Františka a Lidmilu Trčkovy, Boží požehnání
24. července : Pátek
a dar zdraví za živou rodinu
Ferie
18.30 Sl.: Za + rodiče Lekešovy, dceru Helenu a Boží
požehnání pro živou rodinu
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25. července : Sobota 15.30 Lo.: Za + rodiče Šafaříkovy, tři syny, duše v očistci,
pomoc Boží a ochranu Panny Marie pro živé
Svátek Sv. Jakuba,
apoštola, Sv. Krištofa,
rodiny
vyznavače
7.00
26. července : Neděle
8.15
17. neděle v mezidobí
9.40
Sv. Jáchyma a Anny,
11.00
rodičů Panny Marie

Új.:
Sl.:
Új.:
Dr.:

Pouť v Drnovicích

15.00
27. července : Pondělí 17.30 Új.:
Sv. Gorazda a druhů
18.30 Dr.:
28. července : Úterý
Ferie
17.30 Új.:
29. července : Středa
Sv. Marty
18.30 Sl.:
30. července: Čtvrtek

18.30 Dr.:

Sv. Petra Chryzologa

17.30 Új.:
31. července : Pátek
Sv. Ignáce z Loyoly,
kněze
18.30 Sl.:

Za + Anastázii Častulíkovou (výroční mše svatá)
Za + Jarmilu Popieluchovou
Za farníky (sv. křest)
Za + rodinu Hříbkovu, Boží požehnání a ochranu
Panny Marie pro živou rodinu
Mše u kaple sv. Františka (za příznivého počasí)
Za + rodiče Polomíkovy, 2 dcery a Boží ochranu
pro živou rodinu
Za +rodinu Lukášovu, Bělaškovu, vnuka
Dominika, dar zdraví a Boží požehnání pro živé
rodiny
Za + rodiče Martiniskovy, syny Stanislava, Josefa
a Karla, rodiče Šuráňovy, syny Josefa a Zdeňka,
dar zdraví a ochranu Panny Marie pro živé rodiny
Za + Bohumilu Váňovou k nedožitým 90.
narozeninám, manžela Antonína a Boží požehnání
pro živou rodinu
Za rodiče Struškovy, syna, dceru, zetě a požehnání
pro živou rodinu.
Za + Jaroslavu Janošovu, živou rodinu, rodiče
z obou stran, švagry Josefa, Jana, Jindřicha a
nemocnou osobu a ochranu Panny Marie pro živou
rodinu Janošovu
Za + Bohuslava a Ludmilu Šustkovy, jejich rodiče,
dar zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu

Pořad bohoslužeb v červenci – farnost Horní Lhota
1. července: Středa
16.00 HL

Za † rodiče Šenovské, 2 zetě, vnučku,
pravnuka, rodiče Majerikovy, duše v očistci,
dar zdraví a požehnání pro * rodiny

3. července: Pátek
Svátek sv. Tomáše, apoštola;

16.00 HL

Za † Annu a Františka Maňasovy, jejich
sourozence s prosbou o dar zdraví a
požehnání pro * rodiny

1. pátek v červenci

17.30 DL

Za † Marii Tarabusovu a za celou * rodinu

10.30 DL

Na poděkování za 90 let života s prosbou
o požehnání do dalších let a ochranu Panny
Marie pro celou * rodinu

17.30 HL

Za členy živého růžence z Horní Lhoty

2. července: Čtvrtek

4. července: Sobota
Památka sv. Prokopa, opata;
1. sobota v červenci
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5. července: Neděle
Slavnost sv. Cyrila, mnicha
a Metoděje, biskupa,
patronů Evropy

9.00 HL

Za † rodiče Bližňákovy, 2 syny, 3 dcery
a požehnání pro * rodinu

10.30 DL

Za * a † farníky

6. července: Pondělí
Památka sv. Marie Goretti,
panny a mučednice

18.00 SE

Za účastníky májových pobožností, ochranu
a pomoc pro jejich rodiny

7. července: Úterý

17.30 DL

Na úmysl dárce

9. července: Čtvrtek
Památka sv. Veroniky Giuliani

16.00 HL

Za * a † rodinu Pastyříkovu, Černochovu a
Justovu

10. července: Pátek

17.30 DL

Za * a † rodinu Kozubíkovu a Masařovu

11. července: Sobota
Svátek sv. Benedikta, opata,
patrona Evropy

17.30 HL

Za † rodiče Dočkalovy, syny, dvě snachy s
prosbou o dar zdraví a požehnání pro *
rodinu

9.00 HL

Za † rodiče Váňovy, Latinákovy, sestru
Ludmilu a požehnání pro * rodinu

10.30 DL

Za † Jiřího Kuželu, duše v očistci a požehnání
pro celou * rodinu

13. července: Pondělí
Památka sv. Jindřicha

18.00 SE

Za * a † farníky

14. července: Úterý
Památka sv. Hroznaty, mučed.

17.30 HL

Za dar zdraví všech nemocných naší farnosti

16. července: Čtvrtek
Památka Panny Marie
Karmelské

16.00 HL

Za * a † farníky

17. července: Pátek
Památka bl. Česlava
a sv. Hyacinta, kněží

17.30 DL

Na poděkování za dar života, pomoc a ochranu
pro celou rodinu

17.30 HL

Na poděkování za prokázaná dobrodiní s
prosbou o ochranu Panny Marie pro celé *
rodiny a za † rodiče Pavlišovy

8. července: Středa

12. července: Neděle
15. neděle v mezidobí

15. července: Středa
Památka sv. Bonaventury,
biskupa a učitele církve

18. července: Sobota
19. července: Neděle
Oslava patronky kostela v DL
Panny Marie Karmelské
20. července: Pondělí

9.00 DL
10.30 DL
17.00 SE

Za všechny dobrodince, farníky a poutníky
Mše svatá a mariánské večeřadlo (P. Jaroslav
Stříž)
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21. července: Úterý
Památka sv. Vavřince z
Brindisi, kněze a učitele církve
22. července: Středa
Svátek sv. Marie Magdalény
23. července: Čtvrtek
Svátek sv. Brigity, patronky
Evropy
24. července: Pátek
Památka sv. Šarbela Machlúfa,
kněze
25. července: Sobota
Svátek sv. Jakuba, apoštola
26. července: Neděle
17. neděle v mezidobí
27. července: Pondělí
Památka sv. Gorazda a druhů
28. července: Úterý
29. července: Středa
Památka sv. Marty
30. července: Čtvrtek
31. července: Pátek
Památka sv. Ignáce z Loyoly,

17.30 DL

Za † manžela, rodiče a prarodiče, dvě sestry
a bratra s prosbou o ochranu pro celou * rodinu

17.30 HL

Za † Josefa Maňase, rodiče z obou stran, dar
zdraví pro * rodinu

9.00 HL
10.30 DL
18.00 SE

Na úmysl dárce

16.00 HL
17.30 DL

Za † rodiče Fiuráškovy a Polomíkovy, jejich
děti s prosbou o dar zdraví pro * rodiny
Za * a + farníky

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

SKUPINY ÚKLIDU
kostelů újezdské farnosti v červenci a srpnu 2020
_____________________________________________________

Dat. : Újezd :
Drnovice : Slopné :
___________________________________

4.7.:
11.7.:
18.7.:
25.7.:
1.8.:
8.8.:
15.8.:

13.
14.
15.
16.
1.
2.
3.

7.
8.
9.
10.
11.
1.
2.
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

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 „Evangelium sv. Lukáše“.
Nalezenou odpověď pak napíšete do křížovky.
„Modlitba je víno, jež lidskému srdci…(viz křížovka)“
Sv. Bernard z Clairvaux

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
1. Nábytek ( Lk 8, 16 )
2. Stavba ( Lk 19, 46 )
3. Číslo ( Lk 13, 11 )
4. Jméno krále ( Lk 12, 27 )
5. Potravina ( Lk 24, 30 )
6. Strom ( Lk 13, 6 )

7. Šperk ( Lk 15, 22)
8. Jméno chudáka ( Lk 16, 20 )
9. Část lidského těla ( Lk 12, 34 )
10. Jméno muže ( Lk 2, 25 )
11. Zvíře ( Lk 19, 35 )
12. Den v týdnu ( Lk 6, 5 )

Tajenka: ___________________________________
Správné řešení červnové biblické křížovky: „značné trpělivosti.“
Mgr. Gabriela Pavelková
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OSMISMĚRKA
„Pro svou spásu člověk nezbytně potřebuje tři věci: vědět, v co by měl věřit; vědět, po
čem by měl toužit; a vědět, co by… (viz osmisměrka)“
Sv. Tomáš Akvinský
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BORŮVKY,

BRUSINKY,

CITRON,

FÍKY,

GREP,

HROZNY,

HRUŠKA, JABLKO, JAHODY, KIWI, MALINY, MANDARINKA, MANDLE,
ŠVESTKY, TŘEŠNĚ
Správné řešení z červnového farního měsíčníku: „…sám sebe.“
Mgr. Gabriela Pavelková
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