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S pomocí Boží
začínáme nový školní rok
Po prodloužených prázdninách se otevřou
brány a dveře škol, aby žáci a studenti usedli do
školních lavic, neboť „škola je základ života“.
Moje maminka mi vždy připomínala ve snaze,
abych do školy chodil rád a také se dobře učil:
„Čemu se naučíš, co budeš mít v hlavě, to ti
nikdo nevezme.“ Síla totalitního režimu se
projevovala také tím, že se nám snažila vzít i to,
co nám vkládali do hlavy naši rodiče a všichni, kteří nás měli rádi. Říkali jsme tomu
„vymývání mozků“ a u některých spolužáků se jim to docela podařilo. Každoročně jsme
začínali školní rok v neděli kolem prvního září mší svatou za děti a mládež, kdy jsme
vzývali Ducha svatého o pomoc při školním vzdělávání. Také denní modlitba doma (ráno,
večer, před a po jídle) byla samozřejmostí. Dokonce jsme modlitbu i „zneužívali“ tím že
jsme se modlili, aby paní učitelka nepřišla, aby nezkoušela a podobně. Také na konci
školního roku jsme se zúčastnili mše svaté na poděkování za to, čemu jsme se během
uplynulého školního roku naučili.
Dnes schází modlitba v rodinách společná i soukromá, rodiče mnohdy ani nenapadne,
aby se společně s dětmi pomodlili. Najednou zjišťujeme, že ani totalitní režim není
potřeba k tomu, aby si děti do dospělosti nepřinesly pevnou víru, často jejich aktivní život
z víry končí přijetím svátosti biřmování. Církev u nás za třicet let svobody ztratila víc, než
za celou dobu totality. Rodiče a prarodiče je to výzva pro vás, abyste se nad tím
zamysleli. A vám, drazí žáci a studenti, přeji, aby se vaše láska k Bohu, který vás má rád,
nezměnila ve lhostejnost.
o. Jan
Bohoslužby v září: Ve farním kostele v Újezdě přibude v týdnu mše sv. v úterý a ve
čtvrtek. Pouvažujme do budoucna, zda by tyto mše sv. byly vhodné ráno v 6.30, nebo raději večer
jako v jiné všední dny. Pokud u nás bude pomáhat otec Pavel jako kaplan, vrátíme také
od října trvale ranní mši sv. v sobotu ráno v 6.30. Ostatní zůstává bez změny.
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ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY
Úmysl všeobecný: Úcta ke zdrojům planety - Modleme se,
aby zdroje naší planety nebyly drancovány, ale sdíleny
spravedlivě a ohleduplně.
Úmysl misijní: Bude vyhlášen později
Úmysl národní: Za nezávislost veřejnoprávních médií –
ať pod ochranou sv. Václava politici hájí pravdu,
spravedlnost a dobro všech.
Rozjímání k úmyslům apoštolátu vydává Česká provincie
Tovaryšstva Ježíšova. V případě zájmu obraťte se na svého
duchovního správce, který dostává pro farnost 10 kusů.

Z FARNÍCH MATRIK :
Do společenství církve byly v měsíci srpnu 2020 přijaty tyto děti:
Agáta Masařová
Miroslav Dítko
Aleš Novák
Vivien Heinzová

Dolní Lhota
Sehradice
Sehradice
Sehradice

Svou společnou cestu před Božím oltářem začali v srpnu 2020:
1. srpna:
Petr Machů
Dagmar Fiedorová

Vysoké Pole
Vrbětice

8. srpna:
Jan Brunik
Monika Fojtů

Slopné
Drnovice

1. srpna:
Josef Šenovský
Monika Pospíšilová

Horní Lhota
Horní Lhota

22. srpna:
Martin Řehák
Radka Smetanová

Sehradice
Zlín

V měsíci srpnu 2020 odešli na věčnost a byli pohřbeni:
6. srpna
Pavel Šenovský
Sehradice 174

22. srpna
Johana Šeligová
Loučka 2

52 let

Odpočinutí věčné dej jim, Pane,
a světlo věčné ať jim svítí, ať odpočívají v pokoji.
-2-

92 let

600 let HORNÍ LHOTY
Letošní rok je pro Horní Lhotu
významný
tím,
že
si
chceme
připomenout výročí 600 let od první
dodnes dohledané zprávy o naší obci.
Listina z 5. prosince 1420 vydaná
olomouckým kanovníkem, generálním
vikářem a oficiálem, mimo jiné
potvrzuje příjem dvou hřiven na záduší
veřejného notáře a faráře v Horní Lhotě
– Jana z Uherského Brodu. Tato listina
je významná nejenom pro Horní Lhotu.
Je to doklad potvrzující existenci naší
farnosti.
Tímto směrem koncipujeme oslavy
výročí. Proběhnou od pátku 25. září do
neděle 27. září 2020. Pro návštěvníky
je připraven bohatý kulturní, sportovní a společenský program.
V pátek představíme novou knihu o Horní Lhotě a připravujeme divadelní
představení, v sobotu fotbalová utkání a následně country večer se skupinou Pěšáci.
Nedělní program začne slavnou mší svatou v 10.00 hodin, na kterou je pozván otec
arcibiskup Jan Graubner. Poté máme v úmyslu zasadit výroční lípu a odhalit pamětní
desky obětem 2. světové války. Odpoledne program vyvrcholí s Vlčnovjankou.
Součástí programu budou výstavky z historie, ale i současného života v obci
instalované na faře, ve staré hospodě,
na zbrojnici.
Věříme, že i přes neustále se měnící
situaci bude možné tuto slavnost
uskutečnit.
Dovoluji si Vás co nejsrdečněji
pozvat do Horní Lhoty. Současně
upozorňuji, že v neděli nebude možné
parkování aut v centru obce. Proto
parkujte na jiných místech (jako při
pouti sv. Diviše), nebo využijte
hromadnou dopravu. Do Sehradic a
Dolní Lhoty vypravíme vláček.
Podrobnější
informace
budou
zveřejněny na plakátech.
Ing. Josef Šenovský
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Covid s námi aneb svatý Rochu oroduj za nás!
(Předesílám, že níže uvedené řádky jsou mým osobním názorem na danou situaci.)
Když jsme do květnového čísla farního listu chystali litanie ke sv. Rochu, zmínku
o jeho životě, protože na tohoto světce jako přímluvce si vzpomněli v souvislosti
s šířením covid nejen ti, kteří mají ve svém okolí kaple či kostel zasvěcený právě
tomuto světci, ani ve snu by nás asi nenapadlo, že paradoxně právě kolem svátku
sv. Rocha, tj. 16. srpna, budou první pozitivně testovaní na toto onemocnění i v našich
obcích a farnostech.
Co tyto zprávy o prvních nemocných vyvolaly, dostatečně vypovídá o myšlení lidí.
Přístup některých lidí k nakaženým mi připadal, jako by tito lidé onemocněli tyfem,
cholerou či morem. Odsuzování, šíření nepravdivých zpráv o způsobu nákazy
i ve vedlejších vesnicích, atd.
Různými komunikačními kanály přicházely zaručené zprávy o tom, kdo TO MÁ, kdo
TO NEMÁ. Aby následně z jiných zdrojů došla zpráva, že ten, o kom jsme se
dověděli, že TO MÁ, a poslali takovou zásadní zprávu dál, TO vlastně vůbec NEMÁ.
Postupem doby si člověk uvědomil, že někteří zaměňují status člověka pozitivně
testovaného s tím, komu byla nařízena karanténa. A tak došlo i na dodatečné odesílání
zpráv, ve kterých jsme dementovali dřív napsané… Abychom věci uvedli na pravou
míru.
Aniž by si kdokoliv z nás představil, co lidé nemocní i ti v karanténě prožívají, a jak
dlouhá chvíle jim je, došlo i na odsuzování těch, kteří se s rouškou vyšli jen na chvilku
ven nadechnout čerstvého vzduchu.
Všichni jsme jasně věděli, kdo by se měl jít nechat testovat, kdo by měl být
v karanténě.
Možná ve svém okolí máte
případy
lidí,
o
kterých
s jistotou víte, že se měli
nechat testovat či zůstat doma,
protože s nakaženými nějaký
čas skutečně strávili. Tady
nezbývá než apelovat na jejich
svědomí a jejich zodpovědnost, protože se můžou stát přenašečem a ohrozit nebo
přímo nakazit svoje blízké, především starší či nemocné členy rodiny.
Co se však týká samotné nákazy, pokud by se člověk jen trochu realisticky podíval
na celou situaci, s kolika lidmi se setká cestou do práce, v práci, v obchodě, s kolika
lidmi se setkají jeho příbuzní, navíc je léto, doba venkovních posezení a naše
rozvětvené rodiny a známí se rádi druží, nejen proto, že velká část lidí přehodnotila
dovolenkové plány a zůstala doma, dochází ke stovkám sociálních kontaktů denně.
Přelidněno je prostě všude, a tak i když bude člověk dodržovat základní pravidla
hygieny, covid si může dovézt z dovolené z Jižních Čech, nakazit se jím v nemocnici,
v práci, na svatbě, na oslavě, ale klidně i na povinném tělovýchovném pobytu mediků.
A že to těmto lidem způsobí nepříjemnosti v zaměstnání, je jasné. Možná bychom se
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všichni divili, pokud by došlo k plošnému testování třeba v našich vesnicích, kolik lidí
by si vyslechlo pozitivní diagnózu či informaci, že už covid prodělali.
Tito první nakažení, i když se to nezdá, vyšlapali cestu všem dalším budoucím
pozitivně testovaným, protože covid jen tak nezmizí a bude tu s námi dál. Na každé
další nemocné se už totiž nebude hledět s takovým jakýmsi negativním postojem, jako
nyní na první nemocné. Mysleme na ně, i na přímluvu sv. Rocha, aby nemoc zvládli,
a mohli se brzy bez následků vrátit do normálního života.
A víte, co prý je noční můrou některých chlapů v našich vesnicích? Muset zůstat
v karanténě a nemoct ani chodit sbírat trnky, kterých se letos opět tolik urodilo….
Jarmila Váňová

Návštěva pohraniční farnosti
Letní měsíce jsou určeny k poznávání nových míst a krás nejenom u nás, ale také
v zahraničí. Hledali jsme místo, kam se vypravíme tyto letní dny. A zaujal mne článek
v Katolickém
týdeníku
ŽIVOT
FARÁŘE
V POHRANIČÍ. Byl velmi poutavý a zajímavý.
Možná jste ho mnozí z Vás četli; byl o tom, jak žije
tento mladý kněz (primice 2012) už 6 let
v pohraničí, jaké zázraky se zde dějí, co zde za
uplynulou dobu vybudoval.
Našla jsem si proto na internetu kontakt. Zavolala
jsem, o. Karlovi Janů, zda poskytuje ubytování na
faře. Ve Slavonicích měl už faru obsazenou, ale ve
druhé farnosti, kde měl faru, měl ještě volný termín.
Takže jsme se domluvili na podrobnostech ohledně
ubytování.
Za pár dnů jsme vyrazili s celou rodinou směr obec Dešná (okres Jindřichův Hradec).
To je vesnice v Jihočeském kraji, kterou spravuje brněnská diecéze. Má něco přes 300
obyvatel. Je zde pozdně gotický kostel z 15. století zasvěcený sv. Janu Křtiteli.
Při příjezdu do Dešné jsme hledali faru v blízkosti kostela. Tu jsme napoprvé nenašli.
Proto jsme volali o. Karlovi a ten nás navigoval pomocí telefonu. Budova fary stála
hned vedle kostela, ale ve starém kabátě jsme ji nepoznali. Čekali jsme krásně
opravenou budovu, ale zde kromě střechy nebylo
patrné nic, co by nasvědčovalo, že jde o
opravenou budovu. Objekt fary byl zvenčí
ponechán téměř v původním stavu snad z konce
devatenáctého století. Samotná budova však byla
o pár století starší. Při vystoupení z auta na nás
poprvé dýchla atmosféra pohraničí.
Po prohlédnutí fary a ubytování jsme zjistili, jaký
kus práce zde o. Karel udělal. Bylo zde
vybudováno nové sociální zařízení, nová kuchyň,
nové rozvody elektriky, vymalováno 1. patro fary a velký kus práce odveden na
obrovské zahradě.
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O. Karel Janů má na starosti správu 5 kostelů a k tomu 8 kaplí, pod které spadá
celkem 26 obcí. Farnost Slavonice je od farnosti Dešná, kde jsme byli ubytováni,
vzdálená 16 km. Což není málo.
Vypravili jsme se tedy druhý den do Slavonic. Na faru přicházíte z krásného
historického náměstí připomínající trochu náměstí v Telči, kde Vás v průjezdu trochu
mate vietnamský obchod. Při vstupu na faru nás zaujala nově vybudovaná kaple, kde
jsou mše sv. každou sobotu. Ve farní kanceláři na Vás dýchne atmosféra 17. století.
Z oken je krásný výhled nejenom na náměstí, ale také na kostel Nanebevzetí Panny
Marie. Ten jsme s o. Karlem měli možnost společně navštívit. Kostel není trvale
otevřen kvůli nedostatečnému zabezpečovacímu zařízení, na který farnost nemá
finance, stejně tak jako na další rekonstrukci kostela.
Farní zahrada ve Slavonicích prochází už také velkou přestavbou – oprava studny,
nyní probíhá oprava podlah a stropů v hospodářské budově, kde sám o. Karel tuto
kamennou podlahu pokládá. Prostup spodních vod mu nyní dělá problémy na zahradě.
Účast na nedělní bohoslužbě je kolem 30 lidí. Má zde 3 ministranty, kostelnice mu
tento rok bohužel zemřela, takže příprava liturgie zůstává na samotném o. Karlovi.
Ve vedlejší farnosti Nové Sady má na mši sv. v neděli 15 lidí, v Dešné účast na
bohoslužbě dosahuje počtu 20 lidí. Má zde
jednoho ministranta. Na varhany nemá kdo
hrát. Mše je tedy tichá. Nyní zvažuje, že zde
pořídí klávesy a po dobu bohoslužby bude na
ně sám hrát - pokud mu to liturgie bude
dovolovat. Sám totiž hrál na klavír 8 let. A
k hudbě má velmi blízký vztah.
Fary v těchto pohraničních oblastech využívá
k táborům,
ubytování
rodin,
různých
společenství, Hnutí fokoláre, apod. Z takto
získaných finančních prostředků se aspoň
můžou realizovat drobné opravy k fungování
těchto objektů. Ze sbírek, které bývají v neděli
při tak malém počtu věřících, nemůžete udělat
nic; ty sotva postačí na pokrytí běžného
provozu.
Účastnili jsme se mše sv. v Dešné,
v dopoledních hodinách nás bylo přítomno 9
dospělých a 6 dětí včetně o. Karla. V kostele
má „nové lavice a zpovědnici“, které byly
dovezeny z kláštera v Německu.
V těchto koutech naší země nemá kněz na starosti jenom pastoraci, ale musí mnohem
více řešit i jiné záležitosti jako je ubytovaní, stavební záležitosti, práce na zahradě –
od kopání až po sázení stromků, případně i provoz bazénu pro ubytované ve farním
domě. Těch činností bylo ještě mnohem víc, ale to jenom v kostce pro Váši představu.
V této části naší země jsme navštívili také nedaleké bunkry v blízkosti hranic, hrad
Landštejn a mnoho dalších míst, které nabízí právě Česká Kanada.
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Zde jsme strávili krásné 4 dny, domů se nám vůbec nechtělo a ani našim dětem.
Doporučuji Vám všem navštívit život v některé s farností v pohraničí. Možná jsme
bohatá farnost nyní, ale co bude za 5 nebo 10 let? Můžeme na tom být stejně jako
v těchto farnostech. Važme si toho, co zde máme a děkujme Pánu Bohu za to, že zde
máme kněze, ministranty, varhaníky a všechny, co se o kostel starají. Není to
samozřejmostí.
Věřím, že naše rodina se brzy vrátí na tato místa a budeme moci pomáhat tam, kde je
to potřeba.
Veronika Martincová (Horní Lhota)

Prázdninové pouťování v letošním roce
Možná si někteří vzpomenete, že článek se stejným názvem vyšel v loňských
zářiových farních listech. Letos se zaměřím pouze na jednu pouť a z ostatních napíšu
jen drobnosti a střípky.
Pouť na Hložci – neděle 26. července
Hložec je "samostatná jednotka" Bílých Karpat, která je od hlavního masívu hor
oddělena hlubokým údolím říčky Brumovky a rozkládá se mezi Valašskými
Klobouky, Brumovem-Bylnicí a Bohuslavicemi nad Vláří. Nejvyšším bodem jsou se
svými 664 m Stráně, pod jejichž temenem naleznete lyžařské sjezdovky a známý
horský hotel Jeleňovská.
Od něj vede po hlavním hřebeni červená turistická trasa a přibližně uprostřed mezi
kótou Stráně a Kubovcem, dříve označovaným jako Rubaný háj, turista narazí při
horním okraji výhledové louky na vysokou sakrální stavbičku, neobvyklého tvaru,
obloženou dřevem. Hložecká kaple nese tuto podobu od roku 1953, kdy zde zedníci z
vlachovické farnosti realizovali na místě barokní kaple velmi působivý projekt
Františka Rafaje. Když pohlédnete jedním z kosočtvercových okýnek do jejího
interiéru, můžete se i vy stát účastníky tzv. "Hložeckého zázraku" - na hlavním
obraze, jehož autorem je František Skryja, je zobrazena událost z dob tatarských a
kumánských vpádů. Na 300 žen s malými dětmi a starci z Křekova,
Lipiny, Vlachovic a okolí se zde v době vpádů ukryli, aby zachránily alespoň holé
životy. Nájezdníci je sice objevili, ale díky zásahu Madony nedošlo k masakru... jak, a
co se zde vlastně při zásahu shůry odehrálo, o tom už ale prameny mlčí. Místo je to
bezpochyby krásné, ale čtenáři Čeňka Kramoliše znají z jeho knihy Strážcové hor
poněkud odlišnější verzi: lidé z těch dědin se tu skutečně před vetřelci skryli, ale byli
objeveni a do jednoho pobiti, jak dokládá původní název lokality - Rubaný háj.
Brumovský hradní pán se totiž v té době dopustil vážného zločinu: namísto, aby
otevřel brány hradu, aby se nešťastníci ukryli za jeho pevnými zdmi, podnikl k místu
dnešních Vrbětic honbu za pokladem, uloupeným tatarskými hordami. Později jej
kvůli tomu prý hryzalo svědomí, a tak nechal postavit na místě masakru alespoň
veliký kříž.
Tyto informace jsem převzala z internetu, a jak to bylo doopravdy, to už dneska asi
těžko zjistíme...
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Na Hložci jsem byla letos poprvé a byla jsem překvapena krásným prostředím,
úchvatnou kapličkou, množstvím lidí, duchovním slovem otce Františka, blátivým
terénem, který však poutníky od cesty neodradil. Není potřeba jezdit daleko, i v našem
okolí je možnost „pouťovat“. A komu se to nevyhovuje v létě, může se zúčastnit
zimní poutě, která bývá v měsíci lednu, určitě to bude mít své kouzlo.
Pouť na Ploštině, kaple Panny Marie Bolestné – neděle 28. června
Velký obdiv pro Jirku Soukupa, který celou mši svatou zvládl v podřepu při „štelování
zvukové aparatury“.
Pouť na Svatém Hostýně – pátek 24. července
Duchovní příprava na svatbu nejstaršího syna; vzpomínka na předešlé roky, kdy
s námi byl i můj tatínek…
Pokaždé jsme potkali někoho známého, ale tentokrát ne. Ještě máme šanci v říjnu, kdy
se na toto místo opět chystáme.
Pouť na Provodov – neděle 9. srpna
Horko, propocená trika i košile, po několika letech opět velké množství poutníků,
známí, které vyhlížíme a které zde očekáváme, „odlehčená“ promluva otce Jiřího,
vážnější slova otce Martina, příjemná hudba Provodovské šestky, zpáteční úmorná
cesta přes Komonec (ať máme větší odpustky…).
Snad mi prominou kolegové zdravotníci, ale odpolední mše už nebyla v našich silách.
Poutě ve Slopném a v Dolní Lhotě
Ty jsou naše „domácí“ a mnozí jste si jich účastnili, takže není potřeba psát .
V sobotu 17. října 2020 bude pouť valašskoklobuckého děkanátu v Olomouci a bylo
by smutné, kdybych zapomněla na Horní Lhotu, takže svátek sv. Dionýsia oslavíme
v neděli 11. října 2020.
Mgr. Jiřina Šenovská
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Květiny v našich kostelích
Výzdoba kostelů živými květinami má
mluvit o živém vztahu lásky ke Kristu,
protože vztahy lásky naše kultura často
vyjadřuje právě tímto způsobem.
Krása živých květů, která vydrží jen
chvíli,
ukazuje
na
jedinečnost
prožívaného okamžiku, který nelze
zastavit a konzervovat, proto umělé
květiny mohou být jen umělou
náhražkou a hodí se pro jiné situace.
Zvadlé a odkvetlé květiny svědčí o
nějakém zapomnění a ztrácení živého
vztahu.
Vůně květin měla vždy připomínat ctnosti, které mají být z člověka cítit, proto
P. Marii nazýváme také Růže tajemná, Růže z Jericha, Lilie líbezná, apod. Jeden
příběh vypráví o dirigentovi, který odcházel z po koncertu z kostela a kytici, kterou
měl v ruce, dal žebračce, která u dveří žádala o almužnu. Ta pak vyprávěla
o nejšťastnějším dnu svého života, protože kytku ji v životě ještě nikdo nedal. Sice se
z ní nenajedla, ale dala jí něco jiného, z čeho také člověk žije. „Nejen z chleba člověk
žije…“ (Mt 4,4)
Víme, že neuctíváme Boha květinami, ale to, co vyjadřujeme květinou, se sotva dá
vyjádřit jinak. Proto květiny do výrazu naší úcty k Bohu také patří. Protože květiny
vytvářejí slavnostnost, zdobí se v adventu a v postní době jen střídmě a na oltáři
nebývají vůbec, aby následující svátky pak o to více vynikly.
V některých farnostech dokonce „oprášili“ zvyk žehnání květin a bylin, jež bylo
v minulosti spojeno se Slavností Nanebevzetí Panny Marie (15.8.). Na jednom farním
webu se píše: „Panna Maria je v Církvi právem považována za nejkrásnější květ
stvoření, jehož plodem je Kristus, Emanuel, Bůh mezi námi. Proto se v den jejího
Nanebevzetí, v den vrcholícího leta, žehnají květy a byliny, zvláště ty, které svými
účinky prospívají lidem. Byliny jsou pak symbolem její pomoci, protože léčí tělo i duši.
V knize Sírachovcově čteme: „Hospodin stvořil léčivé byliny ze země a rozumný
člověk se jich neodříká. Což nezesládla voda dřevem, aby byla poznána jeho síla?
On sám dal lidem vědění, aby byl oslavován pro své obdivuhodné skutky. Jimi léčí
a tiší bolest, lékárník z nich připravuje lék, aby jeho skutky nevymizely a na zemi aby
byl stále jeho pokoj.‘ Byliny provázejí člověka odpradávna. Ve Starém zákoně se píše
o yzopu. Byla to kultovní a očistná bylina, která v Palestině roste jako plevel. Izraelité
namáčeli svazek yzopu, když utíkali do Egypta, v krvi beránka a označovali jím veřeje.
Žalmista zpívá: „Pokrop mě yzopem a budu čistý“. Ukřižovanému Kristu podali
na yzopovém stonku houbu namočenou do octa.“
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Tento svátek Panny Marie a květiny jsou spojeny také krásnou legendou. Vypráví,
že tělo Matky Boží se vydalo na cestu do nebe, a když apoštolové otevřeli její hrob,
našli v něm spoustu květin a bylin.
Tento svátek je vrcholem léta a byliny sbírané v následujících 30 dnech, kdy si
připomínáme další mariánské svátky (22.8. Panny Marie Královny, 8.9. Narození
Panny Marie, 12.9. Jména Panny Marie, 15.9. Panny Marie Bolestné), prý mají
několikanásobně větší léčivý účinek.
Ale dost už legend. Sami můžete posoudit, že květinová výzdoba v našich kostelích je
na vysoké úrovni, a tuším, že žádná z žen, které květiny zdobí, nemá zahradnické
či aranžérské vzdělání a k tomuto umu se dopracovaly postupem doby.
Myslím, že nikdo, kdo nemá doma květinářku, si ani nedovede představit, kolik času
jim starost o květinovou výzdobu zabere, a že čas takto strávený v kostele, mohou
počítat na stovky a tisíce hodin a částečně se této jejich službě musí přizpůsobit
veškeré jejich další aktivity i chod rodiny. Aby byla v neděli, v den Páně, výzdoba
čerstvá a nová, je tím jejich sobotní ráno či večer jasně určený, týden co týden.
Samozřejmě i ve všední dny je potřeba se o květiny starat, dolít nebo rovnou vyměnit
vodu, vyhodit shnilé a odkvetené. A možná by se mnozí divili, jak rychle voda
i květiny hnijí v dusném a vlhkém období, prý i teď, kdy dozrávají trnky…
A kolik práce navíc mají před významnými svátky či poutěmi, kdy se musí připravit
i venkovní výzdoba, to ví jen ony samy.
Způsob, jak si ženy zajišťují květiny je
různý.
Někde
nakupují
květiny
za lepší ceny ve velkoskladě, jindy
využívají i zvýhodněné akční nabídky
v nejmenovaném supermarketu, ale pozor,
největší výběr zboží je ve čtvrtek v 7,00
hodin ráno a je to občas boj mezi vozíky,
(i holemi), protože kdo dřív přijde…,
kór když si květinářky usmyslí, že chtějí
nebo potřebují více barev a více svazků .
Květiny k výzdobě věnují farníci např. z pohřbu, po rodinných oslavách, anebo samy
od sebe ženy z farnosti darují do kostela květiny řezané či v květináči, které buď
dostaly, anebo doma s láskyplnou péčí vypěstovaly - orchideje, lilie, mečíky, atd….,
a že jsou to za celou sezonu rovnou třeba stovky mečíků, o tom například ve Slopném
už roky něco víme.
Sluší se proto poděkovat všem ženám, které obětují svůj volný čas a naše kostely
zdobí, ale i všem těm, které květiny darované či vypěstované k větší cti a slávě Boží
na výzdobu kostelů ochotně a zdarma věnují, i těm, kteří právě na květinovou
výzdobu finančně přispívají.
Jarmila Váňová
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Z kroniky farnosti Újezd u Valašských Klobouk
2003 – 2011
A.D. 2006
Další setkání farních rad děkanátu s otcem arcibiskupem Janem Graubnerem:
Loňský rok, rok 2005, byl vyhlášen otcem arcibiskupem jako rok farnosti. Proto se
také – jak už bylo výše uvedeno – sešel v listopadu 2004 se všemi členy farních rad
celého děkanátu, aby nastínil, jak si představuje zdravé, dobře fungující farnosti.
Tehdy také slíbil, že se přibližně po roce opět sejdou, aby společně posoudili, jak
probíhal rok farnosti v jednotlivých místech děkanátu. První setkání se uskutečnilo
v Újezdě, na další se domluvili do Valašských Klobouk na pondělí 27. února 2006.
Po skončení společně slavené bohoslužby v klobuckém kostele Povýšení sv. Kříže se
pokračovalo besedou v kulturním domě Klobučan. Zprávy o jednotlivých farnostech
přednášeli pak jejich zástupci. Šlo o to, představit ve farnostech takové činnosti, které
se osvědčily, které jsou hodny následování, zkrátka, co se daří. Až v budoucnu se
pozná, zda a jaký význam tato akce měla, zda se budou farnosti inspirovat dobrými
zkušenostmi svých sousedů, zda dojde případně mezi nimi ke spolupráci apod.
Za naši farnost hovořil pan Pavel Heinz, který zmínil práci s ministranty jako
dlouhodobou, samozřejmou a úspěšnou. Ministranti se scházejí na více či méně
pravidelných schůzkách. Občasnými akcemi jako jsou turnaje v kopané, každoroční
diecézní setkání, setkávání s bohoslovci apod. se utužují vztahy i nad rámec farnosti.
Jako jeden z vedoucích hovořil také o činnosti Svišťů, vzpomněl vánoční putování
k Panně Marii a křížovou cestu v přírodě ve Vysokém Poli – oblíbené tradice věřících
posledních několika let.
O zdařilém a dobře fungujícím Klubíčku a jeho doprovodných akcích, např. „Nejen
Mikuláš obdarovává“ nebo kurz šití panenek, informovala jedna z jeho iniciátorek,
katechetka paní Marie Ambrůzová.
Paní Ludmila Andrýsková z Loučky zase mluvila o modlitbě živého růžence, jedné
z trvalých aktivit naší farnosti čítající 10 růží, která je doménou především žen. Dále
hovořila o modlitebním společenství v Loučce a pravidelném setkávání s obyvateli
Domova důchodců. Jako pozitivní uvedla nově zavedenou službu lektorů, kteří se
střídají při četbě z Písma svatého při bohoslužbách.
I když slavnost sederové večeře
na Zelený čtvrtek není zdaleka
záležitostí celé farnosti a ani nepatří
ke zvyklostem církve, zmiňuji ji ve farní
kronice, neboť se stala – letos již
čtvrtým rokem – příležitostí k setkání
společenství lidí, kteří jednak o toto
setkání stojí a také se chtějí hlouběji
připravit na slavení Velikonoc.
Sederová večeře je součástí oslav
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židovského svátku Pesachu, který je památkou osvobození Izraelitů z egyptského
otroctví. Touto večeří si chtějí i křesťané připomenout skutečnost, že Kristova
velikonoční večeře v sobě nese dědictví domácí židovské liturgie a ještě více si
uvědomit největší Kristův dar – jeho skutečnou přítomnost pod způsobem chleba
a vína.
Jídlo znamená nejen přijímání potravy, ale každý chod (na jehož přípravě se podílí
každý nebo téměř každý účastník) má svůj symbolický význam. Během večeře se
mnohokrát vyslovuje požehnání, pronáší se modlitby. Lidé, kteří společně stolují,
vytvářejí společenství. Celá slavnost trvá zhruba tři hodiny a účastní se jí kolem
dvaceti věřících. Slavnost se většinou konává u paní Marie Ambrůzové v Újezdě,
která dává k dispozici část svého bytu; na stole stojí krásný sedmiramenný svícen
zhotovený uměleckým kovářem p. Pavlem Mačkem z Loučky.
Koncem února se v kostele objevilo tablo s fotografiemi dětí, které se připravují
na své první svaté přijímání. Byl to nápad jejich rodičů, aby své děti představili celé
farnosti a zároveň je požádali o modlitby za ně. Uprostřed tabla je z barevného papíru
vystřižená veliká svíce, do které každý, kdo na děti vzpomene v modlitbě, vloží
papírové srdíčko – symbol lásky. Už během několika dnů svíce zářila množstvím
pestrobarevných srdíček a 21. května, kdy se konalo ve farnosti první svaté přijímání,
byla srdíčka po celém tablu.
Dny, kdy ve farnosti probíhají slavnosti prvního svatého přijímání, patří určitě
k těm nejkrásnějším. Svátečně je prožívají nejenom ti, kterých se to bezprostředně
dotýká, ale celá farnost. Nemůže snad být nikdo, na koho by nepůsobila výzdoba
chrámu. Množství krásně bílých naaranžovaných květů a dlouhé, bohatě zdobené bílé
šaty družiček vytváří harmonii s čistotou dětských duší. Výjimečnou atmosféru
umocňuje dechová hudba, která doprovází slavnostní průvod už z farního dvora. Děti
prvokomunikanti se sami zapojují do bohoslužby, schola se snaží víc než kdy jindy
i ministrantům záleží na tom, aby nic nepokazili. Po mši svaté čeká na farním dvoře
nejenom děti, ale i všechny členy a příbuzné jejich rodin výborné občerstvení.
Nemohou chybět ani společné fotografie na památku.
Většinou všichni rodiče mají zájem o to, aby celá slavnost probíhala důstojně a byla
co nejlépe připravena. Starají se o úklid a výzdobu kostela a farního prostranství.
S přípravou pohoštění a obsluhou pomáhají děvčata ze scholy a někteří členové farní
rady.
Dodavatelkou
vynikajících
zákusků je každoročně paní Fojtíková
z Drnovic, která zároveň připravuje
oběd pro ty, co pomáhají na faře.
Z Drnovic bývají také muzikanti.
Zájezd na Slovácko
Po deseti letech byl z naší farnosti
vypraven zájezdový autobus, abychom
společně znovu poznávali zajímavá
a krásná místa naší jižní Moravy.
V sobotu 6. května 2006 jsme se sešli
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po sedmé hodině ranní a vyrazili směrem k Veselí nad Moravou. Tady jsme vyměnili
dopravní prostředky – autobus za výletní loď, kterou jsme pluli po Baťově kanále do
nedalekých Vnorov. V průběhu cesty jsme se dozvěděli o vzniku a historii tohoto
vodního díla, o vynalézavosti a důvtipu velkého podnikatele a zároveň se mohli
kochat krásou tamního prostředí s řekou Moravou, která této krajině s lužními lesy
dává svůj charakteristický ráz.
Další plánovanou zastávkou byl zámek Milotice, kde jsme kromě společné prohlídky
zpřístupněných prostor mohli navštívit i výstavu kočárů nebo výstavu barokního
sochařství. Dobré počasí umožňovalo také procházku v krásné zámecké zahradě,
vybudované ve stylu francouzského baroka.
Polešovicím, jedné z vesnic moravského Slovácka, vévodí krásný barokní chrám sv.
Petra a Pavla. Právě před ním nás už očekával náš milý krajan a polešovický farář P.
Vít Hlavica. Po mši svaté, do jejíhož slavení se aktivně zapojily i děti, kterých bylo na
zájezdu hodně, nás otec Vítek pozval na svou faru, kde měl pro nás připraveno
občerstvení – zejména děti se vrhly na výborné vdolečky, dospělí nepohrdli
koštováním vynikajícího slováckého vína.
Celý den se opravdu vydařil. Poděkování patří nejen hlavním organizátorům, Petru
Švachovi a Pavlu Heinzovi, kteří vše předem zajistili, ale i všem ostatním, protože se
jim podařilo vytvořit pěkné společenství a o něco více tak farnost stmelit.
Pokračování příště

V Praze jako doma:
Staroměstské náměstí zdobí nový Mariánský sloup
V Praze jako doma - to je název reklamní kampaně marketingové organizace Prague
City Tourism, která cílí zejména na českou klientelu. Nabízí levné pobyty a systém
benefitů, které mají do hlavního města přilákat co nejvíc lidí a podpořit tak domácí
cestovní ruch. Důvod k návštěvě české metropole však také může být docela jiný
a nemusí to být pobídka marketingové organizace. Může to být třeba nějaká
významná událost.
O letošní Slavnosti Nanebevzetí Panny Marie
(15. srpna 2020) prožila Praha a spolu s ní celá
naše země událost mimořádnou. Po 102 letech se
na Staroměstské náměstí, do středu našeho
hlavního města vrátil Mariánský sloup, resp. jeho
kopie, kterou zhotovila kamenosochařská huť pod
vedením akademického sochaře Petra Váni. Nový
sloup právě o Slavnosti Nanebevzetí Panny Marie
požehnal pražský arcibiskup Dominik Duka.
Původní sloup byl stržen dne 3. listopadu 1918
rozvášněným davem, který si tak v době stále ještě
probíhající 1. sv. války (oficiálně ukončena
11. listopadu 1918) vyřizoval na úkor
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náboženského symbolu a významné kulturní památky své účty s habsburskou dynastií
a politickým zřízením rozpadajícího se Rakousko-Uherska.
Tento Mariánský sloup nechal v roce 1650 postavit císař Ferdinand III. jako
poděkování Panně Marii za obranu před Švédy, kteří v roce 1648 zaútočili na Prahu.
K útoku došlo již po uzavření míru mezi katolickou a protestantskou stranou ve
vestfálských městech Münsteru a Osnabrücku (severozápadní Německo) – odtud
název vestfálský mír, jímž se skončila třicetiletá válka.
Vraťme se však zpátky do Prahy. Švédové se zde zmocnili Malé Strany a poté
podnikli výpad na pravý břeh Vltavy. Tehdy se spojili všichni obyvatelé ohroženého
města - Češi, Němci, Židé, katolíci i protestanti - a přesile švédských dobyvatelů se
ubránili. V době ohrožení se modlili k Panně Marii. Tradice říká, že staroměstský
purkmistr Mikuláš František Turek z Rosenthalu měl v době bojů na krku zavěšen
obraz Panny Marie Rynecké, který pocházel ze středověku. Po postavení sloupu byl
uložen v jeho základně za kovovou mříží. Socha Panny Marie na vrcholu sloupu tak
vlastně pro tehdejší Pražany byla sochou svobody.
Původní sochu Panny Marie Neposkvrněného početí (Immaculata) vytesal po roce
1648 sochař Jan Jiří Bendl a jednalo se o první barokní sochu v Čechách. Protože
neměl vzor a neměl v českém prostředí na koho navázat, vypravil se do Itálie, kde
byla barokní tvorba právě v té době na svém vrcholu. V Itálii si mohl Bendl
prohlédnout sochy z leštěného mramoru, jehož povrch světlo odráží nebo jeho hmotou
prosvítá. Když se pak v Čechách pustil do díla, použil místní kámen - pískovec.
Výsledkem byla socha, na jejímž povrchu se světlo a stíny zachytávají a "kreslí"
kontrasty. Barokní sochy zachycují pohyb a snaží se o naléhavost výrazu. Jak napsal
sochař Petr Váňa: „Bendl vytvořil sochu, která je naléhavá krásou ženského obličeje.
... Je to klíč k českému baroknímu sochařství.“
Mariánský sloup byl významný také z hlediska astronomické vědy. Určoval místní
čas. Od sloupu byl v dlažbě náměstí vyznačen místní poledník, tedy čára, která
procházela středem sloupu a mířila od něho na sever. Ve chvíli, kdy stín sloupu padl
na tento poledník, bylo v Praze pravé sluneční poledne.
Od 80. let 19. století se v části české společnosti začal prosazovat nový pohled
na Mariánský sloup. Snahy české politické reprezentace usilující o posílení postavení
českého etnika a českých zemí v rámci habsburského soustátí se nesetkaly
s úspěchem, což vedlo k jejímu výraznému vymezování vůči historické šlechtě
a katolické církvi, která byla jednou z tehdejších opor habsburské monarchie.
Politicky motivované kampaně proti kněžím a využívání zjednodušených
a tendenčních pohledů na husitství nebo bitvu na Bílé hoře patřily do repertoáru
mladočeské strany a později také socialistické strany a části národně orientované
liberální pravice. Socha Panny Marie na Staroměstském náměstí tak již pro část české
společnosti nepředstavovala sochu svobody, nýbrž sochu poroby. Tento pohled
na Mariánský sloup je však výsledkem dezinterpretace původního významu tohoto
díla. Je to jedna z prvních fake news (falešných/lživých zpráv) v historii moderního
českého národa.
- 14 -

V době přípravy stavby nového sloupu i v průběhu jeho samotné instalace
na Staroměstském náměstí vedli zastánci i odpůrci sloupu vyčerpávající půtky
o minulosti a o politice, ale jen velmi málo se mluvilo o skutečném, tedy
transcendentálním (přesažném, nadčasovém, náboženském) významu Mariánského
sloupu.
Dominik Duka na toto téma píše: „Mezi oblohu, resp. nebesa a zem staví Bůh
Stvořitel kmen stromu, stromu života či poznání a dobra. Toto je jedinečný obraz,
který k nám mluví z Rajské zahrady Edenu. Je to sloup kouře stoupajícího z obětního
oltáře vzhůru k nebesům. Jistě, je to prehistorická oběť spravedlivého Abela. Je to
Jakubův žebřík viděný ve snu, po kterém sestupují a vystupují Boží poslové. Je to
orientace bytosti vztyčené, hledící vzhůru (anthropos). Nejenom bytost kráčející
po dvou nohách, šlapající tuto zem, ale bytost, jejíž hlava se noří do oblak. Do oblak
poznání pravdy a dobra. Žijící ze spojení, vzájemného sdílení a obdarovávání. To je
bytost schopná lásky, tedy bytost schopná Boha, který je a který je definován v příběhu
Ježíše z Nazareta jako Bůh živý, milující a odpouštějící Otec, Duch, nikoliv pomíjející,
ale žijící láskou, který také činí člověka schopným lásky. Mastaby a menhiry, kamenné
sloupy, se tyčí k obzoru a ukazují směr, tak jako věže našich kostelíků a katedrál,
z kterých zaznívá základní výpověď o Bohu, a oslovuje tak člověka hledajícího "něco"
v chaosu pulzující hmoty tohoto světa.
Vyvolil si malý národ uprostřed velmocí starověkého světa. Obdařil ho svojí láskou,
jako zachránce jej vyvedl ze země otroctví, vedl ho pouští v jedinečnosti vztahu člověk
a Bůh. Tam mu dal nahlédnout do tajemství dobra a ukazuje cestu, ke které se zaváže
smlouvou, smlouvou přátelství, partnerství a lásky. Doprovází ho na této cestě v noci
coby svítící ohnivý sloup, a tak dává možnost orientace, a ve dne jako oblačný sloup,
který ho svým stínem chrání před žárem vyprahlosti. Apoštol Pavel nám říká, že On,
který Je, kterého Kristus nazývá Otcem, byl s nimi, jako ono věčné Slovo, které hovoří,
utěšuje, povzbuzuje a posiluje. Svatý Pavel vidí v tomto sloupu předobraz Ježíše
Krista, o kterém vyznává, že v něm se Bůh stal člověkem. On je pravý Bůh a pravý
člověk. To On v hlubinách svého Já spojuje Boha s člověkem a dává mu odpověď
na existenciální otázku: Kdo je Bůh a kdo je člověk? A právě tyto řádky, které čteme
na stránkách Bible, knihy, která vznikla v prostoru kolébky lidské kultury a civilizace,
začínáme chápat smysl totemu, menhiru, mastaby, ale také našich sloupů.
Bůh se stává člověkem v lůně ženy, v lůně Matky, a to je důvod, proč na těchto
sloupech v našich obcích a městech nacházíme Matku Ježíše Krista, nazvanou
na druhém ekumenickém koncilu v Efesu
Bohorodičkou. Bible o ní vypráví jako o prototypu
ženy, panny a matky od prvních stránek Bible
až do poslední stránky Knihy Zjevení. Žena oděná
sluncem s dvanácti hvězdami kolem hlavy se tyčí
na sloupu, který ji nese a kterému ona dala život.
Je to žena z dvanácté kapitoly Zjevení sv. Jana,
která symbolizuje jak Pannu Marii, tak Církev.
Církev zachráněnou z moře pronásledování
a útlaku. O tom vypráví prototyp tohoto ztvárnění
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- Madonna del Pilar v katedrále v Zaragoze. Prehistorie lidstva nás učí, že právě tyto
vztyčené kmeny či kamenné stély dávaly lidským obydlím onu orientaci a vlastně
garantovaly ono spojení s Tím, který dává smysl lidskému životu. A to jak jednotlivci,
tak celé společnosti. Tuto tradici do nedávných dob uchovávali tesaři, kteří když
dokončili krov na domě, vztyčili "glajchu", tedy vrchol stromu, kmene, symbol štěstí
a požehnání stavby. A to živého kmene, protože také v nejstarším vyznání víry
na stránkách Starého zákona čteme: "Jahve je živý", tedy Jsoucný, Ten, který je
Věčný, je živý, je dárcem života. Života, který nese v sobě poznání pravdy a vůli
k dobru, tedy k lásce! To je náš Mariánský sloup, na Staroměstském náměstí.
Praha (Braga - keltský název pro brod), brod, most, sloup, to jsou spojnice.
V horizontální rovině spojují člověka s člověkem, ve vertikální rovině spojují Boha
a člověka v úzké sepětí plnosti života v pravdě. To vše jsou vznešená hesla, idiomy,
které provází lidstvo ne jako pouhé fráze a výzvy, ale jako dar, který můžeme
ve svobodě přijmout a stát se skutečnými lidmi, člověkem, mužem a ženou, které Bůh
stvořil ke svému obrazu, ke své podobě."
Obnova Mariánského sloupu je tedy obnovou vztahu s Bohem. Je prosbou
o požehnání pro město a zemi. Měl jsem to štěstí, že jsem se slavnosti žehnání
obnoveného Mariánského sloupu mohl zúčastnit osobně. Atmosféra mezi přítomnými
věřícími na náměstí byla neobvykle soustředěná a velmi dojemná. Všichni si
uvědomovali význam přítomné chvíle. Zároveň bylo velmi zajímavé uvědomit si, že
se vlastně jedná o reprízu události, která se odehrála před 368 lety. Dne 13. července
1652 byl totiž posvěcen původní Mariánský sloup, a to kardinálem Arnoštem
Vojtěchem z Harrachu.
A ještě malá odbočka. Před dvěma
lety (20. dubna 2018) se do Prahy
vrátily ostatky kardinála Josefa
Berana. Historik Jaroslav Šebek se
o této události vyjádřil jako o
velkém symbolu pro českou
společnost. Jako o symbolu odporu
proti totalitě. Do tohoto kontextu
zapadá i loňská oslava 30. výročí
svatořečení Anežky České, které
předcházelo pádu komunistické totality v Československu.
Prožíváme tedy dobu velkých návratů a návrat Mariánského sloupu na hlavní náměstí
hlavního města je po návratu ostatků kardinála Josefa Berana další velkou událostí
v řadě.
Staroměstské náměstí v Praze se po 15. srpnu 2020 změnilo, a to k lepšímu. Působí
tak nějak domácky. Vždyť také náš domov je všude tam, kde je i naše Matka.
Mgr. Jan Váňa
(Zdroj: Mátl, Vojtěch: Slavnost Nanebevzetí Panny Marie. Muzeum Karlova mostu, Praha
2020, 67 s.)

- 16 -

MYŠLENKY NA MĚSÍC ZÁŘÍ

MAX KAŠPARŮ
CESTA 2013

NASLOUCHAT JE VÍC, NEŽ POSLOUCHAT
MALÝ KOMPAS VÍRY

MATICE CYRILOMETODĚJSKÁ 2015
Víra je dar, který dává Bůh a na který člověk odpovídá ano.
Křesťanská modlitba neodcizuje člověka od jeho potřeb a pozemských úkolů, ale
dává jim pevný základ síly a naděje, neboť modlitba připoutává člověka k Bohu a
v dialogu s Ním se nachází síla a důvěra v neustálém úsilí i přes obtíže a neúspěchy.
3. Naslouchat je více než poslouchat. Posloucháme ušima, nasloucháme srdcem. Mimo
to: jazyk máme jen jeden, a uši dvě. Znamená to, abychom více naslouchali, než
mluvili.
4. Máme-li přežít jako jedinci i jako druh, musíme přestat žít bohatě navenek a chudě
uvnitř, ale začít žít naopak bohatě uvnitř a skromně navenek.
5. Člověk by neměl dělat druhému to, co sám nemá rád, a měl by být každému vším.
Měl by umět rozlišovat mezi dobrem a zlem, pravdou a lží. A nikdy neztrácet smysl
pro humor.
6. Jak odolat nátlaku? Člověk má dostatečně silnou vůli na to, aby nedobrému
a falešnému odolával. Aby odolal a dal přednost přirozenému před umělým
především v osobním životě.
7. Zatím se učíme, jak se zbavovat nečistot kolem nás. Ale jak se vypořádat
s harampádím a balastem, které člověk nosí v sobě? Co uděláme s naším nečistým
svědomím?
8. Hlídej svoje myšlení, neboť ono tvoří tvá slova. Hlídej svá slova, protože ona tvoří
tvoje činy. Hlídej své činy, neboť ony tvoří tvoje zvyky. Hlídej své zvyky, protože
ony tvoří tvé chování. Hlídej své chování, protože ono je základem tvého životního
stylu.
9. V obchodě hledáme to nejlepší pro náš žaludek. Stejně musíme hledat a vybírat to
nejlepší a nejméně závadné pro naši duši.
10. Život by vypadal zcela jinak, pokud by pojmy odpuštění, pokora, slušnost
a milosrdenství byly dennodenními spolustolovníky v našich rodinách.
11. Člověk, na rozdíl od zvířat, je schopen chápat dva pojmy: minulost a budoucnost.
Národ, který se zříká pozitiv své vlastní minulosti, stává se národem kulturně
a duchovně chudým.
12. Některé lidské nemoci jsou způsobené nedostatkem vitamínů, jiné nedostatkem
lásky. I když jsme na jedné straně ohrožováni přírodními katastrofami, daleko více
se ohrožujeme tím, že se nemáme rádi.
1.
2.
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13. Ne my neseme pravdu, ale pravda má nést nás. Kdo dokázal překročit hranici mezi
mít a být, je schopen nejen pravdu říkat, ale také pravdu konat.
14. Vysvětlovat vznik života na Zemi pouhou náhodou znamená to samé jako od
výbuchu v tiskárně očekávat vznik nového slovníku.
15. Jen obnovená víra v Boha může přinést změnu, která by mohla náš svět zachránit
před katastrofou.
16. Ježíš použil chleba a víno, aby je proměněné ve své tělo a krev učinil viditelným
nástrojem svého darování se člověku jako posily pro život s Bohem.
17. Křesťanská víra nám dává jistotu, že smrtí se vše nekončí, že smrt není tečkou za
naším životem, ale že následuje zmrtvýchvstání: život, který již nepodléhá zákonům
tohoto vesmíru.
18. Tak jako dýchá tělo a udržuje se dechem při životě, tak dýchá i duše, a to skrze
modlitbu.
19. Když je modlitba pochopena jako životní inspirace, stává se současně způsobem
života.
20. Ten, kdo se umí modlit hlouběji, dokáže v modlitbě odhalit i sám sebe. Objeví své
omyly v jednání, svoji pýchu, sobectví.
21. Svátosti jsou projevem Boží lásky k člověku. Ve svátostech Kristus vychází vstříc
člověku a člověk přichází k němu.
22. Aby strom rostl a přinášel užitek, musí být pevně zakořeněn v dobré zemi. Stejné je
to i se křtem. Křest je první a základní svátostí, bez které nelze ani přijmout, ani
udílet svátosti další.
23. Má-li člověk ze svátostí žít, musí být vkořeněný vírou do Krista, aby odolával
poryvům života, a musí z pramenů spásy čerpat živou vodu ke svému křesťanskému
růstu.
24. Ježíš Kristus si byl vědom toho, že člověk potřebuje od hříchu osvobodit. Proto
přišel na svět a zemřel za hříchy celého světa, každého člověka v každé době a nad
to ustanovil právě svátost smíření, kterou dal jako službu Církve pro člověka.
25. Čím více načerpáš u čerpací stanice, tím dál dojedeš. Čím více darů přijmeš při
slavení Eucharistie, tím lépe duchovně žiješ.
26. Svátost smíření usmiřuje člověka s Bohem, usmiřuje ho s ostatními a dokonce ho
usmiřuje sama se sebou. Způsobuje život v míru uvnitř i navenek.
27. Můžeme mít mnoho starých špatných návyků a špatný charakter, ale v naší svobodě
nás neustále podpírá milost vyzývající nás k překročení vlastní skutečnosti, abychom
mohli dosáhnout pravé podstaty svého bytí.
28. Křesťan, který se pravidelně zpovídá, je jako člověk, který se pravidelně koupe nebo
si čistí obuv. Nekoupeme se jen tehdy, když jsme špinaví k nepoznání. Koupeme se,
protože dbáme na čistotu.
29. Člověk, který je dílem nekonečného Boha, dostal od svého Konstruktéra také návod.
Ten je Bohem daný v Bibli. Jmenuje se Desatero Božích přikázání.
30. Nebudeš-li přijímat svátosti, číst Bibli, duchovní literaturu, modlit se, budeš mít
nanejvýš dojem, že jsi na duchovní cestě, ale nikam nedojedeš. Dojem není
skutečnost.
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Pořad bohoslužeb v září - farnost Újezd
1. září : Úterý
Ferie,

17.30 Új.:
18.30 Dr.:
17.30 Új.:

2. září : Středa
Ferie

18.30 Sl.:

3. září : Čtvrtek
17.30 Új.:
Sv. Řehoře Velikého,
papeže a učitele
18.30 Dr.:
církve
17.30 Új.:
4. září : Pátek
Ferie
První pátek v září
18.30 Sl.:
15.30 Lo.:
5. září : Sobota
Bl. Terezie z Kalkaty

18.30 Dr.:
7.00 Új.:

6. září : Neděle
23. neděle
v mezidobí

8.15 Sl.:

Pouť ve Vysokém Poli

9.40 Új.:

(Panny Marie
"Vysocké")

7. září : Pondělí
Sv. Melichara
Grodeckého, kněze
a mučedníka
8. září : Úterý
Svátek Narození
Panny Marie

11.00 VP.:
17.30 Új.:

17.30 Új.:
18.30 Dr.:
17.30 Új.:

9. září : Středa
Sv. Petra Klavera,
kněze

18.30 Sl.:

Za + rodiče Andělu a Františka Raškovy, jejich
rodiče, zetě Miroslava a celou zemřelou rodinu
Raškovu
Za manžele Jindřicha a Ludmilu Struškovy,
syna Jindřicha a živou rodinu
Za + Miroslava Švihla, sestru Boženu a duše v
očistci.
Za + Stanislava Fojtíka
Za + Pavla Valse, rodiče Valsovy, dceru
Anežku, bratra Petra a živou rodinu
Za + Marii Hlavičkovu, rodiče z obou stran,
ochranu Panny Marie pro živou rodinu a duše
v očistci
Za + Václava Zelenku, + rodiče, za živou
a + rodinu Zelenkovu a Kozubíkovu
Na poděkování za 80 let života, + rodinu
Remešovu, duše v očistci a ochranu Boží pro
živou rodinu
Za zemřelého syna Davida Smolka k 10.výročí
úmrtí a dar zdraví pro živou rodinu
Za + Miloslava Zvončáka, bratra, švagrovou,
švagry, rodiče a dar zdraví pro živé rodiny
Za živou a zemřelou rodinu Řehákovu,
Roubalíkovu a poděkování Pánu Bohu za
přijatá dobrodiní
Za + manžele Marii a Josefa Machů, rodiče,
sourozence z obou stran, duše v očistci, Boží
ochranu a požehnání pro živou rodinu
Za farníky a poutníky
Za + rodiče Stružkovy, Jaroslava Martinku,
prarodiče Stružkovy, Pikálkovy, ostatní +
příbuzné a dar zdraví, Boží požehnání a
ochranu Panny Marie pro živou rodinu
Za + rodiče Machů, vnuka, rodiče Kostkovy,
dceru, zetě, živou a + rodinu z obou stran
Za + Jaroslava Častulu, rodiče z obou stran,
+ sourozence a švagry, ochranu a pomoc Boží
pro živé rodiny
Za + Aloisii a Karla Šustkovy, rodiče z obou
stran, jejich + děti a dar zdraví pro živé rodiny
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10. září : Čtvrtek
Bl. Karla Spinoly,
kněze
a mučedníka

17.30 Új.:

18.30 Dr.:
17.30 Új.:

11. září : Pátek
Ferie
18.30 Sl.:
15.30 Lo.:
12. září : Sobota
Jména Panny Marie

13. září : Neděle
24. neděle
v mezidobí
Sv. Jana Zlatoústého,
biskupa a učitele
církve
Ploština : Panny
Marie Bolestné

18.30 Dr.:

7.00 Új.:

8.15 Sl.:
9.40 Új.:
11.00 Pl.:
17.30 Új.:

14. září : Pondělí
Svátek Povýšení
svatého Kříže
15. září : Úterý
17.30 Új.:
Panny Marie Bolestné 18.30 Dr.:
17.30 Új.:
16. září : Středa
Sv. Ludmily,
mučednice

18.30 Sl.:

17. září : Čtvrtek

17.30 Új.:

Sv. Kornélia a Cypriána, 18.30 Dr.:
muč., Sv. Roberta
Bellarmína, biskupa
a učitele církve

17.30 Új.:
18. září : Pátek
Ferie
18.30 Sl.:

Za + Josefa Baloucha, rodiče z obou stran,
jejich děti, Josefa Mozgvu, dva syny a ochranu
Panny Marie pro živé rodiny
Za + rodiče Štěpáníkovy, Josefa Janoše, jejich
rodiče a Boží požehnání pro živou rodinu
Za + Jana Václavíka, rodiče z obou stran,
manžely Pastyříkovy, dceru, manžely
Honkovy, Janečkovy, duše v očistci, dar zdraví
a Boží požehnání pro živé rodiny
Za + Rostislava Belžíka a Marii Belžíkovou
Za + Marii a Josefa Trnčákovy, + syna
Svatopluka, pomoc Boží a ochranu Panny
Marie pro nemocnou osobu
Za + rodiče Barcuchovy, rodinu Smolkovu,
manžele Libenské, dar zdraví a Boží
požehnání pro živé rodiny
Za + Vladimíra Kráčalíka, rodiče z obou stran,
+ sourozence, dar zdraví a Boží požehnání pro
živé rodiny
Za živou a + rodinu Váňovu, Zvonkovu,
Machalovu, duše v očistci, ochranu Panny
Marie a dar zdraví
Za farníky
Za + rodinu Andrysovou, Jálovou, Kučerovou
a dar zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu
Za + manžela Antonína Machů, + syna Milana,
dar zdraví a Boží požehnání pro živé rodiny
Za + rodiče Sucháčkovy, Chromíkovy, jejich
zemřelé děti a Boží požehnání pro živé rodiny
Za + manžela, rodiče z obou stran a Boží
ochranu pro živou rodinu
Za zemřelé rodiče Honkovy, prarodiče
Honkovy a Bližňákovy pomoc Boží a ochranu
Panny Marie pro živé rodiny
Na poděkování Pánu Bohu u příležitosti
padesáti let společného života, dar zdraví,
ochranu Panny Marie do dalších let a Boží
požehnání pro celou rodinu
Za živou a + rodinu Šenovskou, Plškovu,
Kozubíkovu, duše v očistci a pomoc Panny
Marie pro živé rodiny
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19. září : Sobota
6.30
Sv. Januária, biskupa 15.30
a mučedníka
7.00
20. září : Neděle
8.15
25. neděle
9.40
v mezidobí
Sv. Ondřeje, Pavla
a druhů, mučedníků
11.00
21. září : Pondělí
17.30
Sv. Matouše,
apoštola a
evangelisty
22. září : Úterý
17.30
Sv. Mořice a druhů, 18.30
mučedníků
23. září : Středa
17.30
Sv. Pia z Pietrelciny,
kněze
18.30
24. září : Čtvrtek
17.30
Ferie
18.30
17.30
25. září : Pátek
Ferie
18.30
26. září : Sobota
Sv. Kosmy a
Damiána, mučedníků
27. září : Neděle
26. neděle
v mezidobí
Sv. Vincence z Paula,
kněze
28. září : Pondělí
Slavnost SV.
VÁCLAVA,
MUČEDNÍKA,
hlavního patrona
českého národa
29. září : Úterý
Sv. Michaela,
Gabriela a Rafaela,
archandělů

Új.:
Lo.:
Új.:
Sl.:
Új.:

Dr.:
Új.:

Új.:
Dr.:
Új.:

Sl.:
Új.:
Dr.:
Új.:

Sl.:

15.30 Lo.:
7.00
8.15
9.40
11.00

Új.:
Sl.:
Új.:
Dr.:

8.30 Sl.:
10.00 Dr.:
17.30 Új.:
17.30 Új.:
18.30 Dr.:

Za + Františka Kozubíka, rodiče Kozubíkovy a
Jurčíkovy
Za farníky
Za + Aleše Pláška (výroční mše svatá)
Za + rodiče Machů, dva sourozence, tři děti
Josefa, Jana a SM Emanuelu, dar zdraví a Boží
požehnání pro celou živou rodinu
Za Marie a Ludmily, živé i zemřelé
Za + rodiče Pavelkovy, jejich + dceru Marii,
syna Josefa, zetě, vnučku Marii, + rodiče
Králikovy, + dítě, zetě a s prosbou o Boží
pomoc pro živé rodiny
Za + rodinu Struškovu, Machovskou,
Káčerovu, Františku Vychodilovu a Boží
požehnání pro živou rodinu
Za + Františka Urubka, rodiče z obou stran,
neteř Marii, duše v očistci a Boží ochranu pro
živou rodinu
Za nemocnou osobu

ŠF
SV
AM
ČR

ŠF

ŠF

RZ

KA
Za + rodiče Čechovy, Žalkovy, švagry,
švagrové a synovce Mirka a ochranu Panny
Marie pro živou rodinu Čechovu
Za + Františka Pavelku, jeho rodiče a Boží
požehnání pro živou rodinu Pavelkovu a
Váňovu
Za + Stanislava Hübnera, syna Stanislava, zetě
Františka, rodiče z obou stran, dar zdraví a
Boží požehnání pro živou rodinu
Ke cti sv. Václava za občany Loučky
Za farníky (sv. křest)
Za + Marii Kořenkovou (výroční mše svatá)

Za + rodinu Tichou, Kysučanovu, Manišovu a
Boží požehnání pro živou rodinu
Za živou a + rodinu Pomykalovu
Za rodiče Annu a Miroslava Opravilovy,
prarodiče, tetu Ludmilu, strýce Josefa a tetu
Julianu a Boží pomoc pro živou rodinu
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ČR

KA
HD
RZ
ČR

KA
SV

OS

17.30 Új.:
30. září : Středa
Sv. Jeronýma, kněze 18.30 Sl.:
a učitele církve

Za + rodiče Ambrůzovy, Vaňkovy, + děti a
Boží požehnání pro živé rodiny
Na poděkování Pánu Bohu za 90 let života
s prosbou o požehnání do dalších let a ochranu
Panny Marie pro živé rodiny

RZ

Pořad bohoslužeb v září - farnost Horní Lhota
1. září: Úterý
2. září: Středa
3. září: Čtvrtek
Památka sv. Řehoře
Velikého, pap. a uč. církve

16.00 HL

Za † Zdenku a Lubomíra Žáčkovy, syna
Jaroslava, požehnání a dar zdraví pro děti
s rodinami

16.00 HL

Za † Boženu Váňovu, rodiče, sourozence,
manžele Hradilovy a za celou * rodinu

17.30 DL

Za * a † farníky

8.00 DL

Na úmysl dárce

17.30 HL

Za členy živého růžence ze Sehradic

9.00 HL

Za všechny školáky a studenty, učitele
a profesory, za zdařilý školní rok

10.30 DL

Za † Lubomíra Vaněčku (1. výročí), dar zdraví,
pomoc a ochranu pro * rodinu

7. září: Pondělí
Památka sv. Melichara
Grodeckého, kněze a mučed.

17.00 SE

Mše svatá a mariánské večeřadlo (P. Jaroslav
Stříž)

8. září: Úterý
Svátek Narození Panny
Marie

17.30 DL

Za † Marii a Josefa Petrášovy, jejich rodiče,
† sourozence a požehnání pro celou * rodinu

4. září: Pátek
1. pátek v září
5. září: Sobota
Památka sv. Terezie z Kalk.,
řeholnice; 1. sobota v září

6. září: Neděle
23. neděle v mezidobí

9. září: Středa
10. září: Čtvrtek

16.00 HL

Za † Františka a Marii Juránkovy, jejich rodiče,
† příbuzné, dar zdraví a požehnání pro * rodinu

11. září: Pátek

17.30 DL

Za † Bohumila Hubáčka, rodiče, bratra
a manželku a za celou † rodinu

12. září: Sobota
Jména Panny Marie

17.30 HL

Za * a † farníky

Památka bl. Karla Spinoly,
kněze a mučedníka
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9.00 HL

Za † Josefa Boráně, † rodiče z obou stran
a ochranu pro celou * rodinu – HL 22

10.30 DL

Za † Ladislava Kuželu (1. výročí), duše v očistci
a ochranu pro celou * rodinu

14. září: Pondělí
Svátek Povýšení svatého
Kříže

18.00 SE

Za dar víry, požehnání pro kmotřence,
za nenarozené děti a za duše v očistci

15. září: Úterý
Památka P. M. Bolestné

17.30 DL

Za všechny seniory naší farnosti
a na jejich úmysly

17. září: Čtvrtek

16.00 HL

Za † Jiřinu a Ladislava Masařovy, jejich rodiče
a sourozence, dar zdraví a ochranu pro * rodinu

18. září: Pátek

17.30 DL

Za † Jana Bětíka, rodiče Majzlíkovy, Demlovy
a ochranu pro celou rodinu

19. září: Sobota

11.00 SE
17.30 HL

Mše svatá u Boží muky
Za † Bohumila Juračku,
† Miloslavu Michalíčkovu, jejich † rodiče,
† kamarádku a ochranu pro * rod.
Za * a † rodinu Kovářovu a Matulíkovu,
dar zdraví, požehnání, ochranu Panny Marie
a dary Ducha Svatého pro * rodiny
Za † Olgu Hovězákovu (10. výročí), † manžela
a za * a † rodinu a duše v očistci
Za * a † farníky

13. září: Neděle
24. neděle v mezidobí

16. září: Středa
Památka sv. Ludmily, muč.

9.00 HL
20. září: Neděle
25. neděle v mezidobí
10.30 DL
21. září: Pondělí
Svátek sv. Matouše,
apoštola a evangelisty
22. září: Úterý
23. září: Středa
Památka sv. Pia z Pietrelciny
24. září: Čtvrtek

16.00 HL

25. září: Pátek

17.30 DL

26. září: Sobota

17.30 HL

27. září: Neděle
26. neděle v mezidobí

8.00 DL

28. září: Pondělí
Slavnost sv. Václava,
mučedníka

18.00 SE

10.00 HL
9.00 HL

Za † Zdenku Kolaříkovu, Václava Kolaříka,
Josefa Vaněčku, požehnání a dar zdraví pro děti
s rodinami
Za dvoje † rodiče, jejich † děti, duše v očistci,
dar zdraví a požehnání pro * rodinu
Za † Vladimíra Petrůva, tetu, rodiče z obou stran
a požehnání pro celou * rodinu
Za † Miroslava Remeše, rodiče z obou stran,
za dar zdraví, ochranu a pomoc pro * rodiny
Oslavy 600 let obce
Za * a † farníky, za děti přistupující ke svatému
přijímání a jejich rodiče

17.30 DL
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29. září: Úterý
Svátek sv. Michaela,
Gabriela a Rafaela,
archandělů
30. září: Středa
Památka sv. Jeronýma, kněze
a učitele církve

18.00 SE

Za † Josefa Čechmánka, Annu Halasovu
a za celou * a † rodinu

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

Zprávy a informace
Poděkování.

O prázdninách na
přelomu července a srpna se na faře
v Újezdě uskutečnily dva turnusy farního
tábora. Za všechny rodiče, jejichž děti se
tohoto tábora zúčastnily, bych chtěla za
tento počin velmi poděkovat. V první řadě
otci Janu Můčkovi, který celý tábor
zastřešoval a poskytl prostory fary, a
Lucii Machů, coby hlavní vedoucí, která dohlížela na chod tábora a vymyslela
program. Velký dík však patří také všem mladým vedoucím, kteří se o děti starali,
vymýšleli různé hry a věnovali se jim, stejně jako ochotným ženám a děvčatům,
starajícím se o hladové žaludky všech zúčastněných.
Mgr. Gabriela Pavelková

Gesta a držení těla při mši svaté.
Eucharistie utváří církev. Ti, kdo přijímají eucharistii, jsou mnohem úžeji spojeni
s Kristem. Stejným poutem je Kristus spojuje se všemi věřícími v jednom jediném Těle:
v církvi. (Katechismus katolické církve)
Drazí farníci, chceme tuto jednotu, která je jedním ze znaků církve, projevit také
sjednocením postojů a gest při mši sv. Po dohodě s kněžími děkanátu, na základě
všeobecných pokynů k římskému misálu z roku 2000 (nejnovější vydání z roku 2015)
a upřesnění norem diecézním biskupem otcem arcibiskupem Janem Graubnerem, jsme se
rozhodli sjednotit postoje při mši sv. v našem děkanátě následujícím způsobem:
Části mše sv., které je potřebné sjednotit:
Zpěv před evangeliem (sedíme) ledaže namísto toho je: Zpěv Aleluja (nebo nesení
evangeliáře nebo obojí)
(stojíme)
Přinášení obětních darů (obětní průvod) (sedíme)
Výzva (Modlete se, bratři a sestry) nebo (Modleme se, aby Bůh přijal) (sedíme) včetně
odpovědi lidu
Modlitba nad dary
(stojíme)
Preface
(stojíme)
Svatý (Sanctus)
(stojíme)
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Eucharistická modlitba (proměňování) (klečíme)
Poklekneme až po vztažení rukou nad kalichem a miskou – (epiklese)
Po odpovědi na výzvu (Tajemství víry) až do doxologie včetně „AMEN“ (Skrze něho a s
ním…) v lavici (klečíme nebo sedíme) mimo lavice (klečíme nebo stojíme)
Otče náš
(stojíme)
Pozdravení pokoje
(stojíme)
Beránku Boží (Agnus Dei) (klečíme)
Hle, Beránek Boží
(klečíme)
Po svatém přijímání
(klečíme, ale můžeme i sedět)
Při modlitbě po přijímání (stojíme)
Při ohláškách
(sedíme nebo stojíme)
Při závěrečném požehnání a při odchodu kněze a ministrantů do sakristie (stojíme).
Děkujeme za pochopení a nasazení. Věříme, že společné postoje přispějí k naší vzájemné
jednotě. Tyto úpravy zavádíme od 1. 9. 2020.
Kněží děkanátu Valašské Klobouky

Kurz pastoračních pomocníků. Začne v sobotu 3. října 2020. Podrobnosti jsou
na našich webových stránkách, stejně i přihláška, kterou je třeba vytisknout, vyplnit
a odevzdat P. Janu Můčkovi do neděle 13. září 2020. U něho je také možné si
vyzvednout tiskopis přihlášky. Kurz je určen pro ty, kteří chtějí pomáhat v pastoraci
jako podávající sv. přijímání v kostele a přinášení je nemocným, péče o děti a mládež
v různých skupinkách náboženského zaměření na faře, včetně výuky náboženství
na faře v rámci suplování kněze nebo katechetky. Kurz má význam i pro ty, kteří se
nehodlají zařadit do pomoci, ale chtějí si obnovit nebo zvýšit znalosti v oboru
teologie. Výuka je co druhou sobotu od 3. října 2020 do 20. března 2021.

SKUPINY ÚKLIDU
kostelů újezdské farnosti v září 2020
____________________________________________________

Dat. : Újezd :
Drnovice : Slopné :
__________________________________

5.9.:
12.9.:
19.9.:
26.9.:
3.10.:

6.
7.
8.
9.
10.

5.
6.
7.
8.
9.

13.
14.
15.
1.
2.

Trocha humoru nezaškodí… (Zvláště v dnešní napjaté době):
Výpadek elektřiny Čtyři řeholníci spolu večer rozmlouvají v místnosti dobře osvětlené velkým
lustrem. Teologická diskuse je v plném proudu, když najednou dojde k výpadku elektřiny
a v místnosti je úplná tma. Františkán poklekne a začne děkovat Bohu za „sestru tmu“.
Benediktin se začne zpaměti modlit breviář. Dominikán začne nahlas pronášet svou úvahu
o temnotě světa a Světle pravém. A tu se světlo znovu rozsvítí a františkán, benediktin
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a dominikán zjistí, že v místnosti chybí jezuita. Jdou ho tedy hledat a najdou ho u rozvodné
skříně, kde právě zapnul pojistky.
Na křižovatce. Na křižovatce se srazila dvě auta. Nikdo zraněný, jen pomačkané plechy.
Z jednoho vozu vystoupil rabín, z druhého biskup. „Pane biskupe, to je shůry daná situace, to
je znamení, že jsme oba pod jednou ochranou – a to se musí zapít.“ Rabín vytáhl z auta láhev
tvrdého alkoholu a dal biskupovi napít. „A také je to znamení, že vy, katolíci, a my, Židé, k sobě
musíme najít cestu. A to se musí také zapít.“ Rabín znovu otevřel láhev a dal biskupovi, aby se
napil. Když se biskup napil už podruhé, řekl rabínovi: „A vy se nenapijete?“ „Teď ne,“
odpověděl rabín, „až potom, co policie tu nehodu vyšetří.“
Kostel, nebo fotbal? Nechte rozhodování na vyšší moci. Když Franta přišel v Horní Lhotě
na fotbal, běžela desátá minuta. Pepík se ho ptá: „Proč jdeš tak pozdě?“
„Nemohl jsem se rozhodnout, jestli půjdu do kostela, nebo na fotbal,“ povídá Franta. „A tak
jsem si hodil korunou.“ „Ale to ti nemohlo trvat tak dlouho,“ diví se Pepík. „No,“ říká Franta
váhavě, „musel jsem si hodit 35 krát.“
Tři nemocní potkají Ježíše. Jsou tři. Američan je slepý, Angličan je ochrnutý na vozíku
a Čech má zlomenou ruku. Najednou se před nimi objeví Ježíš Kristus a ptá se, co pro ně může
udělat. Američan řekne: „Chci znovu vidět.“ Ježíš mu přejede přes oči a Američan opět vidí.
Pak přejede Angličanovi přes nohy a Angličan opět chodí. Čech v tu chvíli nervózně povídá:
„Ještě než, Ježíši Kriste, začneš něco dělat, pamatuj na to, že mám napsanou nemocenskou
ještě na 4 týdny!“
Jak se plně věnovat studiu náboženství. Dcera přivede domů představit rodičům svého
snoubence. Když je mladík o samotě se svým budoucím tchánem, ten se ho ptá:
„Čímpak se živíš, hochu?“
„Studuji náboženství.“
„A jak chceš vydělat na pořádný barák?“
„Soustředím se na svá studia a Bůh nás zaopatří.“
„A za co koupíš mé dceři pořádný snubní prsten?“
„Soustředím se na svá studia a Bůh nás zaopatří.“
A takhle to jde pořád dokola - mladík pořád omílá, že Bůh je zaopatří.
Když to otec vzdá a mladík se odporoučí, přijde do místnosti matka a ptá se, jak to šlo.
Otec říká: „No, ten chlapec nemá žádnou pořádnou práci ani žádné plány do budoucna, jak
nějakou sehnat. Ale dobrá zpráva je, že si myslí, že jsem Bůh!“
Bože, chci pochopit ženy!
„Pane, splň mi jedno přání!“ Nad hlavou se mu zjeví mračno a zaburácí hlas Boží.
„Celý život se snažíš být přímý a čestný, splním Ti tvé jedno přání.“
Chlapík povídá: „Postav mi most na Havaj, abych se tam mohl kdykoliv dostat autem.“
Bůh na to: „Tvé přání je velmi materialistické! Jen si představ ty problémy: pilíře až na dno
Pacifiku, všechen ten beton a ocel, a co by to stálo!! Dokážu Tvé přání splnit, ale těžko se mi
akceptuje tvoje orientace na světské věci. Zkus ještě uvažovat a vyslovit přání, které by pro mne
bylo poctou.“
Chlapík se ztěžka zamyslel a po dlouhé chvíli povídá: „Pane, přál bych si rozumět ženám. Chci
vědět, jak se cítí v hloubce svého srdce a na co myslí, když mě ignorují, proč pláčou, co chtějí
povědět, když říkají NE.“
Bůh se na chvíli zamyslí a pak odpoví: „A na tom mostě chceš dva, nebo čtyři pruhy?“
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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. Marka“. Nalezenou odpověď pak
napíšete do křížovky.

„Přátelství končí tam, kde…(viz křížovka).“
Seneca

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
1. Město ( Mk 10, 32 )
8. Povolání ( Mk 6, 3 )
2. Jméno muže ( Mk 15, 7 )
9. Číslo ( Mk 5, 42 )
3. Zbraň ( Mk 14, 47 )
10. Potravina ( Mk 9, 50 )
4. Počasí ( Mk 6, 51 )
11. Část dne ( Mk 15, 42 )
5. Zvíře ( Mk 14, 12 )
12. Ježíšova výzva ( Mk 13, 37 )
6. Živočichové ( Mk 4, 32 )
13. Město ( Mk 2, 1 )
7. Část lidského těla ( Mk 9,45 )
14. Jméno muže ( Mk 5, 22)
Tajenka: ___________________________________
Správné řešení srpnové biblické křížovky: „…je mimo naši moc.“
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OSMISMĚRKA
„Přítel je ten, kdo nesoudí, ale …(viz osmisměrka)“
Antoine de Saint-Exupéry
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AKTOVKA, GUMA, KRESLENÍ, LAVICE, MATEMATIKA,
PASTELKY, PERO, PRAVÍTKO, SEŠIT, ŠKOLA, TABULE,
TŘÍDA, UČEBNICE, UČITEL, VYUČOVÁNÍ, ŽÁCI.
Správné řešení ze srpnového farního měsíčníku: „…konat a žít.“
Mgr. Gabriela Pavelková
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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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