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Poděkování duchovního správce
Přijměte, prosím, mé upřímné poděkování,
všichni, kteří jste mne v tyto dny provázeli
v modlitbě, kteří jste mi blahopřáli k mým
narozeninám i ostatním výročím v mém životě.
Upřímný dík všem, kteří jste mne potěšili
svými dary. Velmi si vážím všeho od svých
farníků, příbuzných a přátel. V mém věku
toho člověk již moc nepotřebuje, ale mohu
zase být prospěšný jiným.
Vážím si Božích darů, díky kterým Vám, drazí
farníci, mohu sloužit a denně za ně Pánu děkuji.
Říkáme, že bez Božího požehnání marné
lidské namáhání. Pán Ježíš řekl, že jeho nebeský
Otec dá dobré dary těm, kdo ho prosí. Stále více
si uvědomuji hodnotu modliteb, kterými mne
provázíte. Všem děkuje, ujišťuje svými modlitbami,
pamatuje při mši svaté a všem ze srdce žehná
P. Jan Můčka

Vrátili jsme se do starých kolejí?
Počátkem června, kdy zasvitla naděje, že nebezpečí koronaviru slábne a postupně se
společnost vracela do starých kolejí, jsme si oddechli. Dispens od nedělní mše svaté
skončil v neděli o slavnosti Nejsvětější Trojice a věřícím křesťanům nastala nedělní
povinnost účasti na celé mši svaté osobně, ne přes televizi, nebo internet. Také některé
úkony, které se při mši sv. vynechávaly, nebo upravovaly (jako pozdravení pokoje,
užívání svěcené vody, přijímání Těla Kristova na ruku), se postupně vracejí do normálu.
Pokračování na str. 2
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Pozdravení pokoje není při mši svaté předepsáno, v pokynech stojí: Potom může jáhen,
nebo kněz věřící vyzvat následujícími, nebo podobnými slovy, aby se navzájem pozdravili
a ujistili vzájemnou láskou. Také je třeba se vrátit k důstojnému přijímání Těla Kristova,
přesněji do úst. Nevím, zda je všem známo, že do Druhého vatikánského koncilu se Tělo
Kristovo podávalo pouze do úst. Iniciativa přišla na koncilu ze strany biskupů
a pozorovatelů ze zemí Beneluxu. Kolovaly zprávy, že dospělí se nemají krmit, že je
důstojnější přijmout Tělo Kristovo do ruky, že přijímající tuto chvíli hlouběji prožije.
Do naší země dík tehdejší železné oponě tyto zprávy pronikaly velmi zvolna a naši
tehdejší biskupové a ordináři se podávání na ruku bránili. Situace se v devadesátých
letech u nás změnila, biskupové moravští byli přehlasováni českými a vydali povolení
přijímat Tělo Kristovo na ruku. Také zůstává právo věřících přijímat v kleče. Někteří
kněží však toto dovolení podávání na ruku nevyužívají a ve svých kostelích na ruku
nepodávají. Já jako právník respektuji rozhodnutí biskupů, ale nadšený z toho nejsem,
protože nepozoruji díky tomuto žádné prohloubení duchovního života ve farnosti.
My starší pamatujeme, že dřív po každé mši svaté bylo svátostné požehnání. Kněz skončil
mši svatou a vystavil Svátost oltářní buď v monstranci, nebo v ciboriu, pomodlil se
modlitbu a udělil požehnání. Také odpolední požehnání v neděli bývalo hodně věřícími
navštěvováno. Zrušením upadl zájem i o pobožnost křížové cesty v postě a májové
v květnu. O růžencových pobožnostech v říjnu ani nemluvím. V neděli jsem připomenul,
že Bůh nesmí být v našem srdci jen určitou hodnotou mezi jinými. Někdy mám pocit
z těch, kteří přijímají na ruku, že by dokázali dát Tělo Kristovo do nákupní tašky
a přijmout až budou mít čas. Tím by došlo k velkému znesvěcení. Proto přijímající musí
ihned dát Tělo Kristovo do úst před knězem.
Jen někteří s úctou poodstoupí a Tělo Kristovo přijmou. U dětí žádám, aby nepokračovaly
v tom, že v čas karantény mohly přijat Tělo Kristovo na ruku, alespoň ne do biřmování.
Toto rozhodnutí dělám z vážné obavy, že děti ztratí úctu ke Kristu svátostnému, zvláště
když v rodině se eucharistie často nepřijímá. Modlím se za své farníky, aby neztratili úctu
ke Kristu svátostnému, aby v jeho Těle pod v podobě chleba nacházeli posilu ve svém
duchovním životě.
P. Jan Můčka

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY
Úmysl evangelizační: Svět moře - Modleme se za všechny, kteří pracují a žijí u moře:
námořníky, rybáře a jejich rodiny.
Úmysl národní: Za ochranu přírody, požehnanou úrodu a dostatek vody – ať se na
přímluvu sv. Prokopa staráme o vše svěřené moudře a s vděčností vůči Bohu.

Z FARNÍCH MATRIK :
Do společenství víry byli skrze svátost křtu v měsíci červenci 2020 přijati:
Antonín Fojtů
Jaroslav Jakůbek

Vysoké Pole
Vysoké Pole
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Svou společnou cestu před Božím oltářem začali v červenci 2020:
25. července:
Michal Stoklásek
Mysločovice
Anna Častulíková
Tichov
V měsíci červenci 2020 odešli na věčnost a byli pohřbeni:
2. července
Vladislav Ambrůz
Újezd 37

85 let

7. července
František Machů
Vysoké Pole 26

71 let

4. července
Milan Váňa
Horní Lhota 148

70 let

18. července
Marie Machů
Slopné 167

68 let

6. července
Marie Fojtíková
Horní Lhota

83 let

***
POZVÁNKA NA PROVODOV
Jakmile začnou prázdniny, začne i „pouťová sezóna“ v našem nejbližším okolí.
Nejdříve Újezd, pak Slopné, Dolní Lhota, Pozlovice a začátkem srpna i pouť
na Provodově – viz plakátek.

Jak uvedl otec Jiří v červencovém občasníku Horní Lhoty, opět se vypravíme na farní
pouť na Provodov s odchodem od kostela v 6:45 hodin. Budeme se zastavovat
u nazdobených obrázků s modlitbou růžence a jistě i dalšími nevyslovenými přáními,
prosbami, poděkováním.
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Na tomto poutním místě se nás z blízkého okolí schází hodně a mnozí vyhlíží a těší se
na své známé, se kterými se setkávají právě zde. Asi by mne tato situace měla těšit,
přesto vyslovím nahlas svou, možná pošetilou, myšlenku. Nechoďme jako turisté,
pojďme jako poutníci, kteří přinesou i drobné oběti – třeba, že si ráno přivstanou nebo
se budou účastnit obou dopoledních mší svatých (naše kroky směřují tak, abychom za
doprovodu hudby doputovali na mši začínající v 9:00 hodin).
Kdo bude letos sloužit mše svaté?
P. Jiří Šůstek (1991) pochází z farnosti Luhačovice. Svou primiční mši svatou sloužil
1. července 2018 v kostele sv. Martina v Pozlovicích. Mnozí jste se možná této mše
sv. účastnili osobně a jistě bylo mnoho i těch, kteří sledovali její přímý přenos
v televizi. Mons. Martin David (1970) se narodil v Čeladné a vyrůstal v obci
Ženklava (okr. Nový Jičín) v rodině spolu se svými třemi sourozenci – bratrem
a dvěma sestrami. Po maturitě na Středním odborném učilišti strojírenském
v Kopřivnici začal pracovat jako mechanik strojů a zařízení ve Státním podniku Tatra
Kopřivnice. V letech 1989–1990 absolvoval Základní vojenskou službu a po ní až do
roku 1993 pracoval v kopřivnické Tatře.
Od roku 1991 začal při zaměstnání dálkově studovat teologii na Cyrilometodějské
teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, kde byl od roku 1994 přijat
k dennímu studiu teologie. Po ukončení studia v roce 1999 nastoupil jako jáhen
ve funkci prefekta do Teologického konviktu v Litoměřicích. 24. června 2000 přijal
v katedrále Božského Spasitele v Ostravě z rukou biskupa Františka Václava
Lobkowicze kněžské svěcení. Jako farní vikář poté působil ve farnosti u konkatedrály
Nanebevzetí Panny Marie v Opavě.
V roce 2002 byl jmenován administrátorem farnosti Stěbořice a excurrendo
administrátorem farnosti Hlavnice. Od roku 2000 do roku 2007 byl také pověřen
službou kaplana pro mládež v děkanátu Opava. V roce 2008 jej biskup František
Václav Lobkowicz jmenoval generálním vikářem ostravsko-opavské diecéze. Dne 12.
1. 2012 udělil papež Benedikt XVI. Martinu Davidovi čestný titul Kaplan Jeho
Svatosti. V pátek 7. 4. 2017 jmenoval papež František Mons. Martina Davida
pomocným biskupem ostravsko-opavským a titulárním biskupem Tucca di Numidia.
Biskupské svěcení přijal v neděli 28. 5. 2017. Hlavním světitelem byl biskup
František Václav Lobkowicz a spolusvětiteli olomoucký arcibiskup Jan Graubner a
brněnský biskup Vojtěch Cikrle.
Je členem Stálé rady ČBK a předsedou Komise pro liturgii. 1. června 2020 byl
pomocný biskup ostravsko-opavské diecéze Mons. Martin David jmenován
apoštolským administrátorem „sede plena et ad nutum Sanctae Sedis“ téže diecéze
dekretem Kongregace pro biskupy.
P. Marek Orko Vácha (1966) je český římskokatolický kněz, teolog, přírodovědec,
pedagog, spisovatel a skaut. Slouží jako farář lechovické farnosti a farní vikář
(kaplan) Římskokatolické akademické farnosti při kostele Nejsvětějšího Salvátora. Na
akademické půdě působí ve funkci přednosty Ústavu etiky a humanitních
studií 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, kde je i předsedou akademického
senátu.
Specializuje
se
na
otázky
evoluční
biologie,
lékařské
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a environmentální etiky. V roce 1976 získal přezdívku „Orko“, znamenající „Orlí
oko“, kterou používá také v občanském jménu.

Mgr. Jiřina Šenovská

Svátost manželství:
Zamyšlení olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera
„Spokojený je, kdo naplnil svůj program udělat druhého šťastným. Kdo nečekal nic pro
sebe a toužil jen rozdávat, je vždy spokojený, protože nakonec dostal víc, než čekal," uvedl
arcibiskup olomoucký a předseda ČBK Jan Graubner ve svém červencovém zamyšlení nad
významem svátosti manželství v souvislosti s připomínkou svátku manželů Ludvíka a
Zélie Martinových, rodičů sv. Terezie z Lisieux.

Každé manželství je originální umělecké
dílo, jehož svobodnými tvůrci jsou sami
manželé. Při svatbě dostávají pověření být
spolupracovníky Boha v tvoření a jsou
posvěceni k manželskému životu, který je
pro ně cestou ke svatosti. Dostávají milost
Ducha Svatého, aby tvořili svaté
společenství, které je obrazem lásky Krista
a Církve. Když dávají a vychovávají Církvi děti, podílejí se na jejím budování. Ze
svátosti manželství se žije celý společný život.
Přijímám tě takového, jaký jsi
Při manželském slibu říkají: „Odevzdávám se tobě.“ Gesto upřímně možné jen
z opravdové lásky. Vzdám se sebe. Nejen nějaké věci, ale i sebe. Už nepatřím sobě.
Jsem tvůj. Tobě dávám všechna práva na sebe. Vezmi si mě jako své vlastnictví. Ty
říkáš totéž a já tě přijímám. Patříme jeden druhému. Bezvýhradné darování je
projevem skutečné lásky a bezmezné důvěry. Takový úžasný dar přijímám
s posvátnou úctou a zodpovědností. Nechci a nesmím tě zklamat. Mým cílem bude tvé
štěstí.
Přijímám tě takového, jaký jsi, ne svou představu o tobě, protože jsem realista.
Kdybych neznal tvé přednosti, nikdy bych se k takovému kroku neodvážil. Neberu si
anděla, ale člověka, a vím o tvých slabostech. Znám je a přesto říkám, že tě chci,
protože stojíš za to. Věřím ti, a proto počítám s tím, že na sobě budeš pracovat i nadále
a že ti bude záležet na mém štěstí. Ale nejsem tak naivní, abych si myslel, že ode
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dneška budeš jiný a staré chyby se už nikdy nevrátí. Znám to podle sebe. Kolikrát
jsem musel začínat znova. Asi budeš muset mít se mnou mnoho trpělivosti. Proto
můžeš počítat i s mou trpělivostí. A kdyby se přece zdálo, že něco nedokážu v tvém
jednání přijmout, chci se vracet k dnešnímu dni a připomínat si, že jsem nebyl naivní,
že jsem tě znal a přece chtěl.
Když tě přijímám, beru na sebe kus odpovědnosti za tvé štěstí a nejen na chvíli. Záleží
mi na tom, abychom mohli být spolu šťastní věčně. A to je možné jen v nebi, když
tam budeme oba. Proto budu dělat všechno proto, abych tam byl sám, ale také budu
pomáhat tobě k tomuto cíli. Nebudu po tobě chtít nic, čím bych tě vzdálil od nebe.
Slibuji, že ti zachovám lásku, která se projeví skutky, z nichž vždy poznáš, že chci tvé
dobro.
Ježíš miloval až do posledního dechu
I manželům Pán Ježíš říká: „Milujte se navzájem, jako já jsem miloval vás.“
To znamená: když máte v srdci Boha – Lásku, máte vždy důvod milovat. Přijde krize,
únava, či špatná nálada? To je šance milovat jako Bůh, totiž jako první.
„Láska všechno omlouvá, všemu věří, nikdy nad nikým nezoufá, všechno vydrží, nikdy
nepřestává,“ píše apoštol Pavel. Jestli se mi bude někdy zdát, že jsem už miloval dost,
že nyní jsi na řadě ty, pak se podívám na kříž. Ježíš miloval až do posledního dechu.
Já ještě dýchám, proto nemám právo přestat. Pokračuji v lásce dál.
Slibuji ti úctu a věrnost – ty chrání lásku. Bez nich je láska ohrožená. Můj partner byl
stvořen k obrazu Božímu, od křtu je chrámem Ducha Svatého, proto se k němu
chovám jako ke Kristu. Úcta vyžaduje sebeovládání, abych druhého nezranil urážkou,
ponížením, pomluvou, či vyjevováním jeho chyb. Úcta respektuje důstojnost, čest
a svobodu druhého. Velkorysým darováním se důstojnost neztrácí, ale roste.
Bezpodmínečný a nerozlučitelný závazek
Kdo objevil štěstí lásky, přeje si, aby trvala věčně. Kdo si nechává zadní vrátka, kdo
dává své lásce podmínky a omezení, podkopává vzájemný vztah, protože nedaruje
všechno. Vážně přijatý závazek manželské věrnosti je základem rodinné jistoty.
Protože je bezpodmínečný, zavazuje i tehdy, kdyby partner svůj slib porušil. Platný
sňatek je nerozlučitelný, protože to pramení z povahy manželství, a pro církev i proto,
že bere manželský slib vážně a věří mu. Slib věrnosti je rozšířen o zvláštní závazek:
„Nikdy tě neopustím a ponesu s tebou všechno dobré i zlé až do smrti.“ Skutečnou
úctu si zaslouží všichni, kdo zachovávají tento slib i za těžkých podmínek, když přijde
nemoc či neštěstí a druhý je třeba jen na obtíž. Ale mohl by slušný člověk nechat na
holičkách milovaného, když jej potká neštěstí? Manželská láska není sobectví ve
dvou, kdy miluji proto, abych vyvolal odpověď a dosáhl zisku, příjemnosti či služby.
Manželská láska je oboustranná a přináší potěšení, radost a štěstí, ale musí být darem
bez vypočítavosti. Když roste, touží se rozdávat a chce být plodná. Těší se na děti,
které jistě přinesou starosti a určitá omezení, ale vedou k dalšímu rozvoji, když se
objeví nový rozměr lásky v otcovství a mateřství. Už nežijí jen pro sebe, ale společně
pro děti. Zkušenost ukazuje, že ochotné přijetí dětí rozšiřuje srdce rodičů.
Rodina je společenství
Rodina je nová skutečnost. Z dvojice vzniklo společenství, manžel se stal otcem a
manželka matkou. Je přítomen třetí. Otec se učí vyrovnávat s tím, že matka věnuje
-6-

pozornost dítěti. To však není důvod k žárlení. Dítě – plod vzájemné lásky, nebude
rozdělovat, pokud budou i nadále dávat jeden druhému celou svou lásku a společně ji
pak dávat dětem. Žádný nebude získávat děti na svou stranu, ale matka povede děti
k otci a otec se bude radovat z lásky dětí
k matce. Těžko vychovává jeden z rodičů,
pokud je sám na to, aby lásku dítěti dával i
vyžadoval. Výsledkem takové výchovy
může být láska sobecká: miluji tě proto,
abys ty miloval mě. Zatímco matka
vedoucí dítě k otci a otec k matce, mohou
prakticky ukazovat, že láska je nezištné
směřování k třetímu, ne půjčka za oplátku.
Rodinu může potkat bolest, že nemohou
mít vlastní děti. Najdou-li odvahu k přijetí
za vlastní nebo do pěstounské péče děti bez rodičů, jejich srdce se mohutně rozšíří.
Podobně i postižené dítě může být pro manželství zkouškou, ale pokud je plně přijato,
je cestou k objevení zvláštní hloubky lásky.
Výchova dětí
K povinnostem rodičů patří křesťanská výchova. Jejím cílem jsou děti vychované
v samostatné a odpovědné lidi, dobré křesťany. Není to úkol lehký, ale když se podaří,
je to nejlepší vysvědčení rodičů. „Nikdo nedá, co sám nemá,“ říká stará moudrost.
Nejvíc to asi platí o učitelích a vychovatelích. Jiní říkají: „To, co jsi, křičí tak hlasitě,
že neslyším to, co říkáš.“ I rodiče vychovávají především tím, co jsou, co mají v sobě,
co vyzařují, jaké prostředí vytvářejí. Malé dítě mnohému nerozumí, ale vnímá a
pamatuje si. Přebírá vzorce jednání. Největší díl výchovy se zvládá v předškolním
věku, včetně výchovně významné doby ještě před narozením. Harmonie manželů,
pokoj a radost, ale i kázeň a řád, stejně jako důvěrný život s Bohem v době, kdy se
čeká narození dítěte, jsou nezaplatitelnou investicí do budoucnosti dítěte i dalších
generací.
Při výchově dětí nejde o to, abychom z nich vychovali naše kopie či bezchybné stroje,
ale abychom jim vštípili smysl pro odpovědnost, řád a spravedlnost, ale i sociální
návyky, ohled na druhé, schopnost se rozdělit a nesobecky pomáhat (to se daří nejlépe
v početnější rodině), ochotu pracovat na sobě, umět přijmout prohru a s vytrvalostí a
trpělivostí znovu začínat. Jestli se v náboženské oblasti podaří vybudovat upřímné
přátelství s Bohem a vzbudit touhu líbit se mu, podařilo se to nejdůležitější.
Křesťanští rodiče nechají své děti co nejdříve pokřtít. Ke křtu vyberou kmotry, kteří
jim budou pomáhat s náboženskou výchovou dětí. Proto to mají být katolíci, kteří jsou
biřmovaní (teprve biřmováním se získává právo na kmotrovství), a také podle víry
žijí, aby mohli být dobrým příkladem.
Rodina jako domácí církev
Posvátnost rodiny zazáří, když rodina žije jako domácí církev, jako společenství víry,
které staví na Božím slově, které se nejen v rodině čte, ale i uvádí ve skutek a
navzájem se o duchovní zkušenosti dělí. Společenství, které se modlí, které počítá
s Bohem, chce se mu líbit a oslavovat ho, přivádí k němu další.
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I v rodinné církvi má své místo oběť. Každá bolest či nezdar nebo dobrovolné
ovládnutí se může spojit s Ježíšovou obětí a darovat Bohu jako dar lásky. Přináší to
požehnání a posvěcení domova i povznášející radost. Mnozí rodiče mají dobré
zkušenosti s tím, jak pro jednotlivé členy rodiny účinně vyprošovali Boží dary, když
k modlitbám přidali dobrovolnou oběť z lásky. Skvělou zkušenost mají někteří také
s tím, že svou rodinu svěřili Bohu, třeba formou zasvěcení rodiny.
Spokojený je, kdo naplnil svůj program udělat druhého šťastným. Kdo nečekal nic pro
sebe a toužil jen rozdávat, je vždy spokojený, protože nakonec dostal víc, než čekal.

Z kroniky farnosti Újezd u Valašských Klobouk 2003 – 2011
A.D. 2005
Blíží se závěr roku 2005. Jaký byl? I když se zde píše farní kronika, jistě není
od věci se okrajově zmínit o tom, co se děje v současné době také okolo nás, nežijeme
ve vzduchoprázdnu, jsme součástí našeho národa (bohužel převážně v Boha
nevěřícího, který na nás samozřejmě působí), součástí celého lidského společenství.
Z pohledu celosvětového měřítka určitě byl tento rok hodně pestrý; možná spíš
smutný než radostný. (Alespoň podle zpráva, které jsou nám předkládány.) Kromě
velkých katastrof (např. zemětřesní v Asii s následnými obrovskými vlnami tsunami,
několikrát po sobě se opakující mohutné hurikány v Americe spojené se záplavami,
zemětřesení v Pákistánu… atd.) lidstvo znepokojovaly časté teroristické útoky
v oblastech Předního východu, ale i na různých místech v Evropě. Stále smutný je
pohled na záběry lidí a hlavně dětí v zaostalých zemích, které umírají na nedostatek
jídla, léků, bezohlednost…
Co se týká naší země, lidé naštěstí neumírají na nedostatek jídla nebo léků. Pravda ale
je, že se zvětšují sociální rozdíly mezi jednotlivými skupinami lidí. Stále se zvyšující
zdražování základních potřeb jako je energie, bydlení, jídlo, náklady na vzdělání apod.
nutí většinu lidí k přemýšlení, jak hospodařit, aby se příliš nesnižovala jejich životní
úroveň. Na rozdíl od předchozí komunistické doby máme daleko více jak materiálního
vybavení, tak i možností (např. vzdělávání se, cestování, získávání různých informací,
ale třeba i možnosti projevování se v nejrůznějších oblastech), ale z důvodů především
finančních není zdaleka všem lidem dáno, aby toto všechno mohli ve svém životě
realizovat. Nejhorší ze všeho je však určitě úpadek hodnot mravních a náboženských.
Oslavy vánočních svátků a závěr roku se nesl ve velice podobném duchu jako
v předchozích letech: tradičně zde patří slavení svátku sv. Mikuláše. Po dobrých
zkušenostech z loňského roku pokračovali pořadatelé (tohoto úkolu se ujal především
p. učitel Just z Vysokého Pole) ve spolupráci s občanským sdružením Berkat a vyzvali
děti, aby opět nezapomněly na svoje vrstevníky v dalekém Afghánistánu, kteří nemají
tolik štěstí a musí žít v bídě a nedostatku. Letos se konkrétně zaměřili na maňásky
a pastelky, které pracovníkům sdružení velmi pomáhají při výuce dětí a vnášení
osvěty v chudých zemích. A tak se našlo i letos dostatek dětí, které s radostí darovaly
něco pro druhé. Odměnou jim bylo setkání s Mikulášem a jeho nadílka. O zpestření
odpoledne se postaraly děti z oddílu Svišťů, když s pomocí svých vedoucích
připravily pro ostatní krátkou mikulášskou scénku.
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Nechyběl ani vánoční koncert. Byla to určitě věhlasná dechová kapela Moravanka,
která přilákala mnoho lidí (kostel byl zcela zaplněný, někteří museli i stát, protože
lavice – a že jich v Újezdě máme dostatek – nepostačovaly). Tentokrát však ohlas
nebyl zdaleka tak příznivý a hodně lidí bylo zklamáno, protože koncert ač hudebně
dobře zvládnutý – jedná se přece o profesionály, cítili jako hodně odbytý. Zazněly
všechny možné písně z jejich repertoáru, jenom vánoční skladby jaksi chyběly. Ani
průvodní slova vánočnímu duchu moc nenasvědčovala. Zato malí zpěváci ze školního
sboru (letos poprvé bez p. učitele Koláře, který po letech působení na újezdské škole
odešel do důchodu – vedení sboru se ujala p. učitelka Eva Janošová) se na vystoupení
připravili zodpovědně, nechtěli se nechat zahanbit, protože byli „předskokany“ slavné
kapely.
Ze sousedního Rakouska se k nám po roce 1990 dostal
pěkný předvánoční zvyk předávání Betlémského světla.
Malý plamínek přivezený až z Betléma jako symbol pokoje
spojuje skauty ze 14 zemí Evropy, kteří toto poselství
roznášejí dál svým příbuzným, sousedům, známým
i neznámým v duchu skautského zákona pomoci bližním.
Předávání světla je spojeno s přáním vánočního klidu,
přispívá k tolik potřebnému prostému lidskému sbližování
a pro mnohé osamocené lidi je skutečným dokladem, že na
ně okolí nezapomíná.
Kluci a děvčata z místního oddílu Svišťů přivezli Betlémské
světlo do naší farnosti 17. prosince z Brumova, který je nejbližší stanicí, v níž se vlak
se světlem zastavuje. Přivezené světlo bylo po celou dobu až do Vánoc uchováno
v kostele a na Štědrý den je mladí „Svišti“ roznášeli po domech.
Újezdská farnost se v r. 2005 rozrostla o 26 nových členů. Křtí se převážně malé děti,
brzy, většinou do měsíce po narození. Křty se konají zpravidla jednou za měsíc
v průběhu druhé nedělní mše svaté. Letos bylo pokřtěno z Újezdu 9 dětí, z Vysokého
Pole 8, Slopného 6, Loučky 2 a z Drnovic 1; většinou byly pokřtěny maličké děti,
jenom 2 ve věku devíti let. K prvnímu svatému přijímání přistoupilo 30 dětí.
Během roku bylo církevně uzavřeno 10 sňatků, převážně mezi katolíky. Za posledních
15 let došlo k posunu věku snoubenců; svatby uzavírají lidé v pozdějším věku, než jak
jsme byli dříve zvyklí. Souvisí to s celkovou změnou poměrů. Mladí se více snaží
zajistit si nejdříve svá postavení ve společnosti, a teprve pak zakládají rodiny.
Ve snaze vyhýbat se zodpovědnosti, přibývá však i těch, kteří spolu žijí (a často mají
i děti), aniž by uzavírali sňatky. Bohužel, tento neblahý vliv můžeme stále častěji
pozorovat i v našem kraji. Na druhé straně vdavekchtiví jsou homosexuálové;
v současnosti probíhají v parlamentu diskuse o zákonu o tzv. registrovaném
partnerství. Křesťanští poslanci mají nesnadný úkol čelit takovým a podobným tlakům
společnosti, které jsou daleko od křesťanských a mravních principů.
Z celé farnosti zemřelo v tomto roce 41 osob. Z toho 33 lidí bylo pohřbeno do země na
újezdském nebo drnovickém hřbitově a 8 odvezeno ke kremaci do Zlína. Starší nebo
staří lidé umírají často na srdeční onemocnění nebo infarkty, mladší velmi často na
rakovinu. Každým rokem umírá i dost velké procento lidí zbytečně – na následky
alkoholismu.
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A.D. 2006
Rok 2006 vyhlásil otec arcibiskup Jan Graubner rokem diecéze.
Do nového občanského roku jsme vykročili, dá se říct, velice zčerstva. Tedy – co se
počasí týká. Tak jak byly předešlé Vánoce zcela beze sněhu, letošní se naopak
vyznačovaly obrovskou sněhovou nadílkou. Napadlo tolik sněhu, že i staří lidé tvrdí,
že už si ani nepamatují, kdy se s něčím podobným setkali naposledy. Celé dny hustě
sněžilo a jednou v lednu přišla taková vánice, že všechno bylo rázem zafoukané,
silničáři absolutně nestačili udržovat cesty, a místo aut, které vůbec neměly šanci, se
po silnici pohybovali lidé. Dny i nocemi jezdila auta a traktory s radlicemi,
vypomáhala i rolba, která jinak slouží pouze k úpravě povrchu na lyžařské sjezdovce.
Když se vyjasnilo a sněžit na několik dní přestalo, přišly na řadu silné mrazy, které se
pohybovaly okolo dvaceti stupňů. Zasněžené hory, bílý, třpytivý, všudepřítomný sníh a
jasná obloha vytvářely nádhernou zimní scenérii po celém kraji, ze které se radovali,
jak lze předpokládat, hlavně děti a nadšení lyžaři, ale daleko míň už řidiči a všichni,
který sníh a stále velký mráz ztěžoval život. Takovéto počasí bylo na celém území naší
vlasti i v celé střední Evropě. V průběhu února přicházely z různých míst zprávy o
tom, jak některé střechy budov nevydržely tak obrovský nápor sněhu a bortily se, a na
mnoha místech při tom umírali i lidé. Obavy se šířily a lidé začali rychle odklízet sníh
ze střech. Také v Újezdě, Loučce a jiných vesnicích spadlo několik starších střech, jiné
byly zase více či méně poškozené. Naštěstí z lidí se nikomu nic nestalo.
Pokračování příště

MYŠLENKY A MĚSÍC ČERVENEC
HERBERT MADINGER

VRAŤ SE – SVĚDOMÍ
V DUCHOVNÍM ŽIVOTĚ
KARMELITÁNSKÉ NAKLADATELSTVÍ KOSTELNÍ VYDŘÍ 2001
1. Hnací silou našeho života je svědomí. Je hlasem Božím, který promlouvá v našem
srdci, hlasem dobrého Otce, promlouvajícího k milovaným dětem.
2. Bůh by nám rád odpustil, políbil nás na usmířenou a svěřil nám svůj otcovský dům se
slovy: „Jste mé milované děti, v nichž se mi zalíbilo.“ Vraťme se tedy k němu…
3. Prosme nebeského Otce o odpuštění každý den, a rozhostí se v nás hluboký klid a mír.
4. Hřích je oddělením od Boha, útěkem před ním do stále větší vzdálenosti od něj.
5. Hluboko v našem nitru nás Bůh volá a utěšuje, posiluje, vede, varuje a dodává nám
odvahy. Je to hlas svědomí.
6. Boží slitování je větší než naše vina, jeho láska jasnější nad všechny temnoty v nás
a jeho milost mocnější než vyčerpání duše.
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7. Ježíš se může dotknout nemocného místa v nás a uzdravit je jen tehdy, když je duše
odkryta a nic se nezastírá.
8. Bůh stojí u dveří tvého srdce a klepe. Otevři mu a pozvi ho dál.
9. Poznejme Boží slitování, mluví k našemu srdci skrze tolik lidí.
10. Dokážeš věřit bezmeznému slitování nebeského Otce? Důvěřuješ mu, že ti odpustí,
když ho poprosíš: „Otče, odpusť mi?“
11. Hlavním pokušením člověka je pokušení k životu bez Boha, pokušení žít tak, jako
bychom byli sami sobě bohem.
12. Teprve tehdy, až budeme chtít plně se oddat Bohu a zůstat mu z celého srdce věrni,
poznáme všechny překážky, které nám zabraňují žít v hlubokém společenství s ním.
13. Odhalme Boží nádheru i velikost svého vlastního života. Bůh nás povolal k tomu,
abychom přijali jeho věčný život, jeho nádheru, jeho věčnost.
14. Když nás trápí zlo a hrozí ovládnout nás, hledejme osvobození v poctivé zpovědi.
15. Dokud se nepřestaneme zabývat malichernostmi, nepodaří se nám proniknout
k tomu, co je důležité a podstatné. Víra v Ježíše je nemožná bez změny našeho
života.
16. K obrácení je povolaný každý člověk, a je to jeho životní úkol. Člověk je stvořen
k tomu, aby se úplně obrátil k Bohu, a je to stejně přirozené jako to, že květiny
kvetou.
17. Zpověď je neustálé obrácení a změna srdce. Zpověď je naším návratem k Bohu.
18. Nikdo z lidí nám nemůže odpustit hříchy. Jen sám Ježíš, který vzal všechny naše
hříchy na sebe.
19. Ježíš je lékař, který uzdravuje a probouzí k životu. Přišel, aby zavolal hříšníky,
a nikoli spravedlivé.
20. Ježíš je přítomen všude, kde se křesťané scházejí v jeho jménu, kde se modlí,
naslouchají Božímu slovu, slaví mši. Ale nejzřetelněji je Kristus přítomen v osobě
každého kněze.
21. Ježíš může zcela sám, bez zásahu kohokoli druhého, jen ze své moci uzdravit i ty
nejskrytější hloubky tvého nitra a osvobodí tě, když se mu upřímně vyznáš ze svých
hříchů.
22. Bůh odpouští každému, kdo doopravdy lituje. Dokonce nás vyzývá, abychom i my
odpouštěli těm, kdo litují.
23. Při zpovědi je Ježíš lékařem, který může uzdravit naši duši. Ale každý lékař musí
nejdříve znát nemoc, kterou má vyléčit.
24. Můžeme den z dne žít svůj život v těsné blízkosti Boha, který nám dá sílu k růstu,
uzdravení, k osvobození od zla, k tomu, abychom šli přímou cestou.
25. Zlo v nás není nějaký překlep, který se dá zase raz dva vymazat. Jen Ježíš má nad
ním moc, protože je porazil na kříži.
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26. Modlete se za své nepřátele. Pak totiž lépe poznáte, proč jsou takoví a budete s nimi
mít slitování.
27. Křest je obilným zrnem, zpověď klíčkem, který z něho vyrůstá. Křest je obrácením
se k Bohu, zpověď konkrétním návratem k Bohu, pokud jsme se mu svou vlastní
vinou a hříchem vzdálili.
28. Hřích je životu nebezpečný, protože nás odděluje od živého Boha. A to je
rozsudkem smrti, který si člověk podepisuje sám.
29. Jakmile se Bůh dotkne našeho srdce a povzbudí nás ke zpovědi, neváhejme,
neodkládejme nic na jindy a vyzpovídejme se.
30. Čím více nasloucháme Božímu hlasu, tím jasněji ho slyšíme. Poslouchejme ho
i tehdy, když je to pro nás těžké a po čase se z toho budeme radovat.
31. Když budeme plnit Boží vůli, rozhostí se v nás hluboký pokoj. Podle něj poznáme,
že je Bůh blízko a že naplňuje náš život.

Pořad bohoslužeb v srpnu - farnost Újezd
15.30 Lo.: Za + Františka Bartoše, rodiče, Aloise
Buriánka, dar zdraví a Boží požehnání pro
živou rodinu
7.00 Új.: Za + Annu a Josefa Zvonkovy, jejich
rodiče, sourozence a Boží ochranu pro
živou rodinu
8.15 Sl.: Za + rodinu Váňovu, Janků, dar zdraví a
2. srpna: Neděle
Boží požehnání pro živou rodinu
18. neděle v mezidobí
9.40 Új.: Za + Marii a Jana Jordánovy, sestru
Panny Marie
Belarmínu, s prosbou o ochranu a pomoc
Královny andělů
Boží pro živou rodinu
11.00 Dr.: Za zemřelé rodiče Běloňovy, syna
Františka, zetě Antonína, vnuka Vlastimila
a celou živou rodinu
3. srpna: Pondělí
17.30 Új.: Za živé a + členy rodiny Zvonkovy
Ferie
a Kráčalíkovy
1. srpna: Sobota

Sv. Alfonsa z Liguori,
biskupa a učitele církve

18.30 Dr.: Za + rodiče Machučovy, jejich rodiče,
syna Stanislava, zetě Josefa, vnučku, duše
v očistci a Boží požehnání pro živé rodiny
17.30 Új.: Za + Karla Hlavičku, + syna, dvoje rodiče,
bratry, sestry, živou rodinu
5. srpna: Středa
a duše v očistci
Panny Marie Sněžné 18.30 Sl.: Za + manžela Vladimíra, rodinu
Hlavicovu, Stolářovu, Jaroslava Chluda a
Boží požehnání pro živé rodiny
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4. srpna: Úterý
Sv. Jana Marie
Vianneye, kněze

SJ

6. srpna: Čtvrtek
Svátek
Proměnění Páně7

18.30 Dr.: Za + rodiče Smolkovy, rodinu Obadalovu,
+ Davida Smolka a ochranu a pomoc
Panny Marie pro živou rodinu

17.30 Új.: Za + rodiče Machů, zetě Antonína, snachu
7. srpna: Pátek
Aničku, snachu Jarmilu, rodiče
Sv. Sixta II. a druhů,
Polomíkovy, sourozence, dar zdraví, Boží
mučedníků
ochranu pro celou rodinu a duše v očistci
První pátek v srpnu 18.30 Sl.: Za + rodiče Pláškovy, Jurkovy, bratra
Miroslava a duše v očistci
8. srpna: Sobota
15.30 Lo.: Za + manžela Karla Manu, rodiče
Sv. Dominika, kněze
Davídkovy, sourozence, pomoc Boží a
ochranu Panny Marie

ŠF

7.00 Új.: Za Stanislava Zvončáka, dceru Hanu,
ŠF
rodinu Zvončákovu a Martincovu, duše
SJ
9. srpna: Neděle
v očistci, dar zdraví a Boží požehnání pro
19. neděle v mezidobí
živou rodinu
Sv. Terezie Benedikty
8.15 Sl.: Za + Jana Janoše, 2 bratry, švagra, rodiče z AM
od Kříže, panny
obou stran, dar zdraví a Boží požehnání
ČR
a mučednice
pro živou rodinu
9.40 Új.: Za farníky (sv. křest)
11.00 Dr.:
10. srpna: Pondělí
17.30 Új.: Za + rodiče Mozgvovy, jejich + děti,
rodiče Janáčovi, duše v očistci a boží
Sv. Vavřince,
KA
požehnání pro živou rodinu
mučedníka
11. srpna : Úterý
18.30 Dr.: Za + rodinu Kudelovu, syna Stanislava,
Sv. Kláry, panny
rodiče Tkadlecovy, Šašinkovy a živou
rodinu
17.30
Új.:
12. srpna: Středa
18.30 Sl.: Za + rodiče Pláškovy, syna Karla, rodiče
ŠF
Sv. Jany Františky
Petrů,
vnuka
Aleše,
duše
v
očistci
a
dar
de Chantal, řeholnice
zdraví pro živé rodiny
13. srpna: Čtvrtek
18.30 Dr.: Za + Františka Čurečka, snachu Annu,
Sv. Ponciána, papeže
rodiče z obou stran, Jarmilu Urbanovu,
a Hippolyta, kněze,
celou zemřelou rodinu, Boží požehnání
mučedníků
a dar zdraví pro živé rodiny
14. srpna: Pátek
Sv. Maxmiliána
Marie Kolbeho,
kněze a mučedníka

17.30 Új.: Za + rodiče Mozgvovy, jejich + děti,
rodiče Janáčovy, duše v očistci a Boží
požehnání pro živou rodinu
Adorační den ve Slopném
18.30 Sl.: Za ministranty a schólu
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15. srpna: Sobota
Slavnost
NANEBEVZETÍ
PANNY MARIE

8.30 Új.: Za + Jaromíra a Annu Belžíkovy, syna
Františka, rodiče z obou stran a duše
v očistci
10.00 Dr.: Na poděkování Pánu Bohu za 60 let
života, s prosbou o Boží požehnání do
dalších let a ochranu Panny Marie pro
celou živou rodinu
15.30 Lo.: Za + rodiče Slovákovy, jejich syny
Antonína a Josefa a snachu Ludmilu

7.00 Új.: Za + Františka Kořenka, rodiče, bratra,
sestry, švagry, duše v očistci a Boží
20. neděle v mezidobí
požehnání pro živou rodinu
Sv. Rocha a sv.
8.15
Dr.:
Za + Jana Machů, zetě, + manžely
Štěpána Uherského,
Svobodovy, + rodinu Kupčíkovu a Boží
vyznavačů
požehnání pro živou rodinu
Malá pouť
9.40 Új.: Za farníky
ve Slopném
11.00 Sl.: Za živé a zemřelé občany ze Slopného
16. srpna: Neděle

KA
SJ

AL
SV

RZ
SJ

17. srpna: Pondělí
Ferie

17.30 Új.: Za + rodiče a prarodiče Měřičkovy, syna
Františka a Boží požehnání pro živé rodiny KA

18. srpna: Úterý
Ferie

18.30 Dr.: Za + rodiče Fojtů, syny Stanislava, Josefa,
snachu, 3 zetě a dar zdraví pro živou
rodinu
17.30 Új.: Za + Annu a Františka Kůdelovy, syna
Petra, rodiče Kůdelovy a Čechovy a dar
zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu
18.30 Sl.: Za + Miroslava Růžičku, jeho rodiče,
Františka Kolaříka, duše v očistci
a ochranu Boží pro živé rodiny

19. srpna : Středa
Sv. Jana Eudese,
kněze
20. srpna: Čtvrtek
Sv. Bernarda, opata
a učitele církve
21. srpna : Pátek
Sv. Pia X., papeže

22. srpna: Sobota
Panny Marie
Královny

RZ

18.30 Dr.: Za + rodiče Stružkovy, za duše v očistci,
dar zdraví a Boží požehnání pro živou
rodinu
17.30 Új.: Za + Františka a Andělu Tomšů, rodinu
Tomšů, Frýželkovu, dar zdraví a Boží
ochranu pro živé rodiny
18.30 Sl.: Na poděkování za přijatá dobrodiní
s prosbou o Boží požehnání a dary Ducha
svatého pro rodinu Heinzovu a Vaňkovu
15.30 Lo.: Za + rodiče Novosádovy, dceru Marii,
rodiče Boráňovy a dar zdraví pro živou
rodinu
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SJ

7.00 Új.: Za + Annu Kořenkovu (výroční mše sv.)
8.15 Sl.: Za + Jindřicha Janoše (výroční mše sv.)
23. srpna: Neděle
9.40 Új.: Za živé a zemřelé pracovníky firmy
21. neděle v mezidobí
Zlínské stavby a Boží požehnání pro jejich
Sv. Růženy, panny.
rodiny
11.00 Dr.: Za farníky
24. srpna : Pondělí
Sv. Bartoloměje,
apoštola
25. srpna: Úterý
Sv. Kristýna a druhů,
muč., sv. Ludvíka, vyzn.,
sv. Josefa Kalasanského,
kněze

26. srpna: Středa
Ferie

27. srpna: Čtvrtek
Sv. Moniky
28. srpna: Pátek
Sv. Augustina,
biskupa a učitele
církve

17.30 Új.: Za rodiče Polčákovy a Janošovy, duše v
očistci, dar zdraví a Boží ochranu pro živé
rodiny.

AL
SJ
ŠF
OS

AM

18.30 Dr.: Za + rodiče Zichovy, dceru, syna, + rodinu
Florešovu a Boží požehnání pro celé živé
rodiny
17.30 Új.: Za + rodiče Martinkovy a Čvandovy, za
duše v očistci a Boží požehnání pro živou
rodinu
18.30 Sl.: Za + Karla Mozgvu, tatínka, bratra, za +
rodinu Bělaškovu a Váňovu a dar zdraví
pro živou rodinu
18.30 Dr.: Za + rodiče Raškovy, syna, dvě dcery, dva
zetě, rodiče Šulákovy, dceru a dva zetě,
dar zdrví a Boží požehnání pro živou
rodinu
17.30 Új.: Za živou a + rodinu Semelovu, Drgovu
a Kovářovu
18.30 Sl.: Za + rodiče Chmelovy, syna, 2 zetě,
snachu, vnuka, vnučku, zemřelé
příbuzenstvo, duše v očistci a živou rodinu

29. srpna : Sobota
Umučení sv. Jana
15.30 Lo.: Za farníky
Křtitele
30. července: Neděle 18.30 Dr.: Za rodiče Struškovy, syna, dceru, zetě a
Sv. Petra Chryzologa,
požehnání pro živou rodinu
biskupa a uč. církve

17.30 Új.: Za + Jaroslavu Janošovu, živou rodinu,
rodiče z obou stran, švagry Josefa, Jana,
31. července: Pondělí
Jindřicha a nemocnou osobu a ochranu
Sv. Ignáce z Loyoly,
Panny Marie pro živou rodinu Janošovu
kněze
18.30 Sl.: Za + Bohuslava a Ludmilu Šustkovy,
jejich rodiče, dar zdraví a Boží požehnání
pro živou rodinu
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ŠF

SJ

KA
SV
AM
KM
KA

Pořad bohoslužeb v srpnu – farnost Horní Lhota
1.

1. srpna: Sobota

9.00 DL

Na úmysl dárce

Památka sv. Alfonsa z
Liguori, biskupa a
učitele církve;
1. sobota v srpnu

11.30 HL

Svatba - Josef Šenovský a Monika Pospíšilová

17.30 HL

Za † Oldřicha a Marii Oškerovy, sourozence,
dvoje rodiče, duše v očistci a celou * rodinu

9.00 HL

Za † Josefa a Marii Dobešovy a duše v očistci

2. srpna: Neděle
18. neděle v mezidobí

10.30 DL

Za * a † rodinu Máčalíkovu, rodiče Beňkovy,
syna Radka, bratra Františka a za duše v očistci

3. srpna: Pondělí
Posvěcení římské
baziliky
Panny Marie

17.00 SE

Mše svatá a večeřadlo (P. Jaroslav Stříž)

6. srpna: Čtvrtek
Svátek Proměnění
Páně

17.30 HL

Za * a † farníky

7. srpna: Pátek
1. pátek v srpnu

16.00 HL

Za † rodiče Navrátilovy, Řezníčkovy,
sestru Janu a za * rodiny

17.30 DL

Za členy živého růžence z Dolní Lhoty

17.30 HL

Za † Oldřišku Schovajsovu s prosbou o pomoc
pro * rodinu

17.30 DL

Za † Jaroslavu Pavlíčkovu, její rodiče,
sourozence a rodinu Kozubíkovu

Svátek sv. Vavřince,
mučedníka

18.00 SE

Za * a † farníky

11. srpna: Úterý

17.30 DL

Na poděkování za všechny obdržené milosti
s prosbou o požehnání

16.00 HL

Za † rodinu Matulovu, syna Jaroslava, rodinu
Krejčířovu, dceru Marii, manžela a syna
Jaroslava a za celou * rodinu

17.30 DL

Na poděkování za přijatá dobrodiní (životní
jubileum), za dar zdraví a požehnání pro celou
rodinu

8. srpna: Sobota
Památka sv.
Dominika, kněze
9. srpna: Neděle
19. neděle v mezidobí
Farní pouť na Provodov

10. srpna: Pondělí

Památka sv. Kláry,
panny

13. srpna: Čtvrtek
14. srpna: Pátek
Památka sv. Maxmiliána
Kolbeho, kněze
a mučedníka
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15. srpna: Sobota
Slavnost Nanebevzetí
Panny Marie
16. srpna: Neděle
20. neděle v mezidobí

17.30 HL

Za † Františku a Antonína Chalupovy,
sourozence, jejich rodiče a duše v očistci

9.00 HL

Na úmysl dárce

10.30 DL

Za * a † farníky

18.00 SE

Za * a † rodiny Šimoníkovy, Pavelkovy,
Pokorné, zvláště za neteře Aničku, Elišku,
Barunku, Julinku a na poděkování za přijatá
dobrodiní

16.00 HL

Za † Annu a Karla Kuželovy, bratra Karla
v cizině, pomoc a ochranu pro * rodiny
Za † rodiče, bratra a celou rodinu s prosbou
o požehnání a dar víry pro celou * rodinu

17. srpna: Pondělí
20. srpna: Čtvrtek
Památka sv. Bernarda,
opata a učitele církve

21. srpna: Pátek
17.30 DL
Památka sv. Pia X.,
papeže
22. srpna: Sobota
12.00 DL
Památka Panny
17.30 HL
Marie Královny
9.00 HL
23. srpna: Neděle
21. neděle v mezidobí
10.30 DL

Svatba - Martin Řehák a Radka Smetanová
Za * a † farníky
Za * a † z rodin Pavelkových, Šimoníkových
a Pokorných s prosbou o dary Ducha Svatého,
ochranu a pomoc pro * rodiny
Za † Aloise Divoku, rodiče z obou stran
a požehnání pro * rodinu

24. srpna: Pondělí
Svátek sv. Bartoloměje,
apoštola

18.30 SE

Za * a † rodinu a za duše v očistci

16.00 HL

Za † Václava Zelenku, rodiče, † Františka
a Aloisii Hložánkovy, syna Radima, dceru
Boženu, duše v očistci a za celou * rodinu
Zelenkovu
Za † Marii a Ottu Majzlíkovy, bratra Josefa
a za celou * a † rodinu

27. srpna: Čtvrtek
Památka sv. Moniky
28. srpna: Pátek

17.30 DL

Památka sv. Augustina,
biskupa a učitele církve

29. srpna: Sobota
Památka umučení sv.
J. Křtitele

10.30 DL
17.30 HL
9.00 HL

30. srpna: Neděle
21. neděle v mezidobí

10.30 DL

31. srpna: Pondělí

18.00 SE

Na poděkování za 50 let manželství s prosbou
o dary Ducha Svatého pro celou * rodinu
Na poděkování za 40 let společného života
s prosbou o pomoc a ochranu do dalších let
Za † Antonína Boráně (1. výročí) a za celou *
rodinu
Na poděkování za přijatá dobrodiní u příležitosti
životného jubilea a za celou * i † rodinu
Za * a † farníky
- 17 -

Zprávy a informace
POUTNÍ BAZILIKA PANNY MARIE NANEBEVZATÉ, SV. HOSTÝN
NEDĚLE 2.8.2020 – VIII. Muzikantská pouť, mši sv. v 10:15 hodin celebruje
o. arcibiskup Mons. Jan Graubner, 13:30 hodin – společný koncert
SOBOTA 8.8.2020 – III. Pouť kuchařů
a cukrářů, mši sv. v 10:15 hodin celebruje
biskup Mons. Antonín Basler
SOBOTA 15.8.2020 Svátek Nanebevzetí
Panny Marie – titulární slavnost, mši sv.
v 10:15 hodin celebruje biskup Mons. Josef
Nuzík
NEDĚLE 16.8.2020 - Hlavní pouť, pontifikální mši sv. v 10:15 hodin celebruje
Mons. Jan Graubner.
SOBOTA 22.8.2020 - XII. Pouť pedagogů, mše sv. v 10:15 hodin, v 11:30 hodin
přednáška v Jurkovičově sále na téma: Škola, učitel a víra v době viru – P. Marek
Orko Vácha
22.-23.8.2020 Orelská pouť, hlavní mše v neděli v 10:00 hodin
SOBOTA 29.8.2020 – Arcidiecézní pouť rodin, mši sv. v 10:15 hodin na venkovním
oltáři celebruje o. arcibiskup Mons. Jan Graubner.
POUTNÍ BAZILIKA PANNY MARIE
NANEBEVZATÉ, VELEHRAD
Sobota 15.8.2020 – Svátek Nanebevzetí Panny
Marie – titulární slavnost, mši sv. v 10:00 hodin
celebruje biskup Mons. Josef Hrdlička

SKUPINY ÚKLIDU
kostelů újezdské farnosti v srpnu 2020
_____________________________________________________

Dat. : Újezd :
Drnovice : Slopné :
___________________________________

1.8.:
8.8.:
15.8.:
22.8.:
29.8.:

1.
2.
3.
4.
5.

11.
1.
2.
3.
4.
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8.
9.
10.
11.
12.

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. Jana“. Nalezenou odpověď pak
napíšete do křížovky.

„Je jenom jedna cesta za štěstím, a to přestat se trápit tím, co….(viz křížovka)“
Epiktétos

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
1. Jméno apoštola (Jn 13, 30)
2. Zvířata (Jn 21, 17)
3. Jméno proroka (Jn 7, 19)
4. Název rybníka (Jn 9, 6)
5. Jméno ženy (Jn 11, 39)
6. Část dne (Jn 4, 6)
7. Nápoj (Jn 2, 3)
Tajenka: ___________________________________
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8. Povolání (Jn 10, 2)
9. Jméno velekněze (Jn 11, 49)
10. Části lidského těla (Jn 10, 21)
11. Město (Jn 4, 46)
12. Dopravní prostředek (Jn 6, 17)
13. Číslo (Jn 11, 9)

OSMISMĚRKA
„Existují pouze dva dny v roce, kdy nemůžeme udělat vůbec nic. Jedním
je včerejšek a druhým zítřek. Proto je dnešek tím správným dnem,
kdy má člověk milovat,…(viz osmisměrka)“
Dalajláma
E
C
I
V
O
Č
A
H
U
L

N
O
A
L
E
V
O
T
I
L

Y
N
V
D
T
E
L
T
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O Č C
A N Ě
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O M O
A CH O
Á Í T
Í N Á

R K K
Í N C
A I E
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Y A Í
D K L
U C O
V R K
S Ú T
R T S

E
B
P
L
Z
E
Ň
R
Í
T

ADAMOV, DĚČÍN, CHEB, KOLÍN, LITOMĚŘICE, LITOVEL, LUHAČOVICE,
MOST, NÁCHOD, NYMBURK, OLOMOUC, PLZEŇ, ROKYCANY, STRÁNÍ,
TACHOV, TRUTNOV, ÚSTÍ, VES, ZLÍN
Správné řešení z červencového farního měsíčníku: „…měl dělat.“
Správné řešení červencové biblické křížovky: „působí radost.“
Mgr. Gabriela Pavelková

-------------------------------------------------------------------------------------ŽIVOT FARNOSTÍ. Měsíčník farností. Vydává: Římskokatolická farnost
v Újezdě pro vnitřní potřebu farníků z Újezda a Horní Lhoty. Členové redakční rady:
Ing. Jarmila Váňová a Mgr. Gabriela Pavelková. Adresa: Římskokatolická farnost 763
25 Újezd u Val Klobouk č. 5, telefon: farnost Újezd: 731619849; farář Újezd
603154041; farnost Horní Lhota: 605206320; farář Horní Lhota: 604442038; mail:
rkf.ujezd@volny.cz; fahornilhota@ado.cz Stránky: www.farnostujezd.cz; a
www.farnosthornilhota.cz. Příspěvky (v rukopise nebo e-mailem) doručte do
dvacátého dne předcházejícího měsíce.
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