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Čas opravdu „dušičkový“?
Důvěřujeme více Bohu, nebo se panicky
bojíme onemocnění, takže i náboženský život
jde stranou? Co by dnes udělal Mojžíš,
kdyby nám nesl od Boha dvě kamenné desky
Desatera?
Svět se vymkl z kloubů…nebo nevím, jak jinak
nazvat dobu, kterou v těchto dnech a týdnech
prožíváme. Avízovaná druhá vlna pandemie
udeřila s takovou silou, jakou asi nikdo z nás
neočekával. Opatření a omezení včetně
množství různých výjimek, vydávaná opět tak
chaoticky z hodiny na hodinu, ze dne na den, která znovu zásadně ovlivnila náš život,
měnila pravidla tak rychle, že je někteří nestíhali ani vnímat, natož se na ně psychicky
připravit. Spolu s dalšími skutečnostmi tak docházelo a dochází k bizarním situacím:
Desítky občanů našich farností již zažily, jak je náročné zachovat si pozitivní myšlení
v dlouhých frontách na test a následně při čekání na negativní výsledek testu. Jedna
pozitivně testovaná žena se prý až rozplakala, při představě, jak spolu s manželem, dvěma
dětmi a dvěma psy zvládne přežít karanténu v malém bytě 2+1.
Uzavření škol radši ani nezmiňuji. Dopad na žáky a studenty bude jednoznačně negativní.
Ti, kteří se letos stihli vdát a oženit a svatba proběhla podle jejich představ, snad měli víc
štěstí než rozumu. Někteří měnili termín i třikrát. A jedna dlouho plánovaná svatba cérky
z Moravy a chlapce ze Slovenska v kostelíku pod Tatrami dopadla takto: V důsledku
zavedené podmínky pro vycestování na Slovensko v podobě negativního testu se celá
blízká rodina nevěsty v předstihu musela nechat otestovat. Test bezpříznakového tatínka
nevěsty byl pozitivní a díky tomu on, jeho manželka a 4 mladší děti, žijící ve společné
domácnosti, skončili v karanténě a na Slovensko neodcestovali. Svatební obřad tak prý
svátečně ustrojeni sledovali doma v obýváku alespoň přes Skype. A jak prožívali
celý tento významný den jejich dcery, kterého se nemohli zúčastnit, si asi dovedou
všichni představit.
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Díky vytrvalým a vydatným říjnovým dešťům, (a to jsme měli letos podle předpovědí
prožívat pětisetleté sucho), někteří kromě boje s virem bojovali s vodou ve sklepích,
anebo řešili zatečení do střech domů.
Wellness pobyt na druhém konci republiky se díky nečekaným a neplánovaným
restrikcím a špatnému počasí stal noční můrou. Příbuzným přicházely zprávy typu:
Primula zakázal koupání a od rána venku se...
Už i z vtipů kolujících po sociálních sítích plyne, že pravidelným domácím testováním,
zda ještě máme čich a chuť, si člověk může vypěstovat závislost na alkoholu.
Byl zakázán společný zpěv více než 5 osob ve vnitřních prostorech…, tj. v dané době
mohlo zpívat pouze 5 z 6 tehdy maximálně možných přítomných účastníků bohoslužeb.
V době, kdy je zcela zásadně omezen počet účastníků, se do slopenského kostela všemi
skulinami dobývají stovky jedovatých asijských slunéček; bohužel se jim to daří.
Zatímco vyčerpaným zdravotníkům dochází síly, někteří lidé v nařízené karanténě, kterou
nedodržují, už stihli v servisu nechat přezout auto na zimní pneumatiky, běžně chodí na
nákupy a v době, kdy již mají být oficiálně zavřeny provozovny služeb, se stihli nechat
ostříhat, zajít na nehty i na masáž.
Ochrana života je na prvním místě, a tak obyvatelé domovů pro seniory tráví letošní rok
v osamělosti, prázdnotě a zatrpklosti. Zůstaly jim jenom holý život a vzpomínky
(v lepším případě).
A blíží se Dušičky. Lidé budou v těchto dnech opět po roce s větší intenzitou navštěvovat
hroby svých příbuzných a známých, třeba i těch, se kterými se nemohli díky omezením
ani důstojně rozloučit.
Bohužel nevíme, jak dlouho budou všechna tato opatření platit a kdy dojde k jejich
zmírnění. V této době však o to silněji zaznívají slova Jana Pavla II. „Nebojte se!“ Pán je
stále s námi a nikdy nás neopustí. Jeho milost je silnější než pandemie.
Jarmila Váňová

Z FARNÍCH MATRIK :
Svou společnou cestu před Božím oltářem začali v říjnu 2020:
3. října:
Martin Máčalík
Martina Zvonková

Dolní Lhota
Újezd

10. října:
Tomáš Martinec
Eva Tichá

3. října:
Tomáš Machů
Terezie Hlavicová

Vysoké Pole
Vysoké Pole

17. října:
Dominik Plšek
Hana Častulíková

Řetechov
Dolní Lhota
Vrbětice
Drnovice

V měsíci říjnu 2020 odešli na věčnost a byli pohřbeni:
23. října
Vojtěška Černobilová
Újezd 219

26. října
Marie Žáčková
Dolní Lhota 88

85 let

82 let

Podmínky k získání plnomocných odpustků pro duše
v očistci jsou uvedeny na straně 21-22 a v příloze str. 4.
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ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY
Úmysl všeobecný: Oblast umělé inteligence - Modleme se, aby pokrok
v oblasti robotiky a umělé inteligence byl vždy ve službách člověka.
Úmysl evangelizační: Bude vyhlášen později
Úmysl národní: Za kostelníky, ministranty, akolyty, lektory a farní rady
– ať pod ochranou sv. Jana Nepomuckého každý naplno slouží na svém
místě v církvi.

Fenomén Haloween: Kultura smrti
Římskokatoličtí kněží ve Francii
ve středu 1. října 2000
zorganizovali
protesty proti
Halloweenu, protože podle nich
je tento podzimní svátek duchů
a skřítků zasvěcený Satanovi,
ohavnosti a absolutnímu zlu.
Kněží též kritizovali skutečnost,
že oslavovat Halloween znamená
organizovat večírky v podvečer
dne Všech svatých, kdy katolíci
tradičně navštěvují hroby svých
blízkých a zdobí je květinami
a na jejich památku zapalují
svíčky. „Nemůžete slavit i Halloween i Všech svatých. Nemůžete míchat všechno
dohromady jen pod záminkou zábavy,“ vyjádřil se P. Don Pascal.
Ve Francii se v posledních letech Halloween, když se 31. října děti převlečou za duchy,
skřítky a čarodějnice a žádají od sousedů sladkosti, oslavuje s čím dál větším nadšením.
Mohou za to především reklamní a obchodní triky z USA.
Také milánský arcibiskup kardinál Carlo Maria Martini kritizoval v italském deníku
Avvenire rostoucí trend oslavovat Halloween také v křesťanských zemích. „Halloween
je svátek, který je naší tradici cizí,“ řekl kardinál a vyzval katolíky, aby na svátky Všech
svatých a Dušiček pěstovali tradiční úctu k zemřelým návštěvou hrobů a obnovovali
víru ve vzkříšení.
V prvních listopadových dnech slavíme jeden z velkých křesťanských svátků – Všech
svatých a Dušičky. Módní vlna “alternativního duchovna“ nenechala ani tyto svátky bez
své černé protiváhy. Halloween, svátek čarodějů a čarodějnic, který k nám přišel
z USA, ukazuje, jak rychle umíme i my na Slovensku s křesťanským zázemím
nekriticky přijímat duchovní škodliviny.
Hlavně, že je to ze západu. „Dušičky“ Nového věku jsou totiž oslavami okultizmu
a satanizmu, oděné do folklórní podoby. Ten, kdo neví, o co jde a, „kráčí s dobou“,
si možná vůbec neuvědomuje, že se přijetím tohoto trendu otevírá temným silám....
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Koncem října 2000 jsme dostali fax od našich německých přátel, který vysvětluje
podstatu Halloweenu. Zde je jeho text:
V Katolické církvi oslavujeme 1.11. všechny naše svaté a druhý den všechny naše
zemřelé... Zároveň vidíme v médiích, a tak trochu všude širokou propagaci svátku
Halloween: vidíme tam strašidla, kostry, čarodějnice, to působí nepokoj. Co je to
Halloween? Je to dnes pro satanisty na celém světě největší svátek roku. Navíc 31.10. je
,,Nový rok“ v kalendáři čarodějů. World Book Encyklopedie vysvětluje, že je to začátek
všeho, co je „cold dark and dead“ (studené, temné a mrtvé).
Trochu dějepisu: 300 let před Kristem držela jedna tajná kněžská společnost pod svou
nadvládou keltský svět. Každý rok 31.10., v den Halloweenu, pořádali na počest svého
pohanského božstva ,,Sambain“ festival smrti.
Ti kněží chodili dům od domu a žádali pro svého boha dary, nejednou i lidské oběti.
V případě odmítnutí vyslovovali nad daným domem kletbu smrti. Odtud pochází výraz
„Trick nebo Treat“ (zlořečení nebo dar). Jasněji řečeno: Když ne dar, tak kletba.
Na cestu si kněží svítili vydlabanými řepami, vyřezanými do podoby tváře. Uvnitř hořela
svíčka vyrobená z lidského sádla, které pocházelo z předchozích obětí. Řepy
představovaly ducha, který jejich kletby působil účinnými. V 18. a 19. století se tento
zvyk dostal do USA, kde byly řepy nahrazeny dýněmi. Duch, který v těchto lampách
přebývá, byl nazván Jock, později „Jack“, z toho „Jack-o-lantern“.
Slovo Halloween pochází z „All Hallows´Eve“ (v překladu: předvečer Všech svatých).
A jsme v pokušení, spojit ho s touto křesťanskou tradicí. Ve skutečnosti je však původ
Halloweenu úplně pohanský a nemá žádnou souvislost s naším křesťanským svátkem.
Navíc je známo, že v USA, Austrálii i jinde vykonávají satanisté tuto noc rituální vraždy.
Tedy: Když vidíte své děti dělat „Trick nebo Treat“ jak chodí dům od domu
a prosí o sladkosti, zdá se, že je to nevinné a směšné. Pouvažujte však, jestli je
nevědomky nenavádíte ke skutečnému temnému rituálu! (Gospa – P. Maria
v Medžugorii - nám už před lety řekla: „Bezhlavě se vrháte do rukou satana“.)
V této souvislosti některé školní dvory, kde žáci tráví přestávky, jsou zaplavené
„pokémony“, tj. malými netvory, kteří mají zamaskovaná jména démonů. Ďábel se chce
co nejdříve zmocnit srdcí těch nejmenších a nejkřehčích, malých dětí. Tyto „opice“ se
snaží přetvořit všechno krásné a dobré na zlé. Nejsmutnější a nejzávažnější příklad této
skutečnosti máme v tzv. „černých mších“, které napodobují Eucharistii. Co můžeme
dělat tváří v tvář tomuto lidskému dramatu? Především se nepolekat a neobviňovat
kohokoli. Je lepší lidi přijmout a vysvětlovat jim, o co jde.
S pomocí těch nejmenších vraťme svátku Všech svatých světlo, život a radost z Boha,
který vstal z mrtvých.
Vstupme do naděje! My dospělí máme zodpovědnost za výchovu dětí, ochranu jejich
srdcí, jejich očí, jejich duše a pomáhat jim růst v Bohu.
Ježíš vzal za ruku dítě, postavil ho vedle sebe a řekl: „Kdo přijme jedno takové dítě
kvůli mně, mne přijímá. A kdo mne přijme, přijímá toho, který mě poslal.“ (Lk 9,46-48)
(srovnej: Mt 18,1-6..10)
Sdružení Maria – Královna pokoje, Francie
Podle knihy: Dialnica do pekla, Anton Selecký připravil Roman Hlavička
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Osamocené umírání otců
V jednom starém příběhu se píše, že kdysi v Makedonii
bývalo zvykem, že děti odnášeli své příbuzné, kteří už byli
staří a nemocní, do hor a tam je ponechávali svému osudu.
Jeden mladý sedlák nesl takto svého starého otce do hor.
Když ho chtěl opustit, prosil ho otec, aby ho zanesl ještě
o něco dál.
Když se ho syn zeptal, jestli se mu místo, kde ho nechal,
nelíbí, řekl: „Na tomto místě jsem nechal svého otce a já
bych chtěl zemřít někde jinde.“
Mladého muže napadlo, že ho takto za nějakých třicet let
ponesou na tato místa jeho děti. Vrátil se tedy se svým
otcem a skryl ho ve svém domě.
Tehdy se všemu v jeho domě začalo dařit a sousedé ho
prosili, aby jim řekl, kdo mu dává rady. Prozradil jim, že si ponechal doma svého otce.
Podle knihy Laskavé slovo na každý den, Petr Weissman

Neodpuštění nám bere radost
Petr přistoupil k Ježíšovi a zeptal se: „Pane, kolikrát mám odpustit svému bratru, když
se proti mně prohřeší? Nejvíc sedmkrát?“ Ježíš mu odpověděl: „Neříkám ti nejvíc
sedmkrát, ale třeba sedmasedmdesátkrát.“ (Mt 18,21-22)
Patří k lidské přirozenosti, že žijeme ve vztazích. Ale
stává se, že i pevný, z vnějšího hlediska ničím
neohrozitelný vztah se naruší tak, že se naše cesty
můžou rozejít. Někdy vyřkneme i taková slova jako
„už s tebou nechci mít nic společného“ a spálíme za
sebou mosty.
Nesmíření a neodpuštění nám ale klid do duše
nepřinesou, jsou jako těžká koule na noze, berou nám
radost. Neodpuštění poznamenává naši duševní
stabilitu, někdy až tak, že je nutná odborná pomoc.
Slova jako „promiň, odpusť…“ osvobozují. Jsou
tak důležitá, že na konci života mnozí umírající netouží po ničem jiném než po
usmíření, po vypořádání „dluhů“, které vůči někomu blízkému mají. Na ničem
jiném jim v posledních chvílích nezáleží víc než na narovnání nemocných vztahů.
Chce to kus odvahy hledat cesty ke smíření a požádat o odpuštění.
Sami na to často nemáme.
Můžeme ale prosit našeho, nám neustále odpouštějícího, Boha:
„Pane, prosím, pomoz mi odpustit a pomoz nám na cestě smíření…“
Převzato z www.vira.cz
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Transitus svatého Františka
Členové
Sekulárního
františkánského
řádu
působícího ve Zlíně se zúčastnili v sobotu 3. 10.
2020 v Uherském Hradišti v kostele Zvěstování
Panny Marie slavnosti „Transitu“. Každý rok se
tato slavnost koná v předvečer svátku svatého
Františka. Před oltář se rozprostře františkánský
hábit a na místa, kde měl svatý stigmata, místa ran
Kristových, se umístí červené zapálené svíce.
Svatý František z Assisi se rozloučil s tímto světem
3. října 1226 večer. Bylo mu tehdy čtyřicet pět let,
z nichž dvacet let činil pokání a poslední dva roky
nosil na rukou, na nohou a na boku rány – stigmata.
Na památku smrti svatého Otce Františka se 3. října
večer scházejí františkáni na celém světě
ke společnému uctění této události. Tato malá
slavnost se nazývá „Transitus“ (Přechod), neboť je
to okamžik přechodu sv. Františka z této pozemské
pouti do věčné vlasti.
Po mši svaté byl „Transitus“ slaven bratry
františkány při setmělém kostele. Poté byla uctěna
každým zájemcem z řad veřejnosti i relikvie, kterou
mají bratři zapůjčenou. Jednalo se o kůstku světce
umístěnou v malé monstranci.
Jelikož všichni dodržujeme opatření nařízená vládou, tak se tato slavnost musela obejít
bez společného agapé.
Marie Alžběta SFŘ
Ať tě chválí, můj Pane, naše sestra smrt těla...
Ať tě chválí, můj Pane, naše sestra smrt těla, žádný živý člověk jí nemůže uniknout.
Běda těm, kdo zemřou v smrtelných hříších. Blaze těm, které nalezne spojeny s tvou
nejsvětější vůlí, neboť druhá smrt jim neublíží. Chvalte mého Pána, dobrořečte
a děkujte mu, a služte mu s velikou pokorou.
(sv. František z Assisi, Františkánské prameny, str. 71)

Svátek posvěcení lateránské baziliky – 9. listopadu
Lateránskou baziliku postavil ve 4. století císař Konstantin Veliký a výročí
jejího posvěcení se slaví v církvi svaté už od 12. století právě v tento den. Nejprve to
byl svátek pouze pro město Řím, později se rozšířil na celou římskokatolickou církev.
Tento svátek nám připomíná, že jak každý farář má svůj kostel a biskup svou katedrálu,
tak i papež je biskupem majícím svou katedrálu, a tou je v Římě nikoliv bazilika
svatého Petra, (i když, zdá se, že fakticky ano), ale onou katedrálou svatého otce je
bazilika Krista Spasitele a svatých Janů v Lateráně.
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Tento svátek nám také připomíná, že v církvi nejde na prvním místě o budovy, stavby
chrámů, ale o člověka, který je pozdvižen k důstojnosti chrámu Ducha svatého.
Ač budovy kostelů jsou jen „přidruženou výrobou“ křesťanství, přesto i tato přidružená
výroba člověka dokáže povznést a připomenout mu jeho vlastní důstojnost, ať už je
obyčejným tátou, nebo mámou, dítětem, seniorem, nebo nemohoucím člověkem
odkázaným na druhého.
Budovy chrámů v našich městech a obcích jsou většinou tím jedinečným krásným
a vznešeným, co zde máme k vidění. Budovy kostelů se svým stavebním stylem, vnitřní
výzdobou, nebo uměním spojeným s liturgií platily dlouhou dobu jako „arbitrus
elegantiarum“ – vzor něčeho pěkného a hodnotného, jak jen se lidský duch dokáže
vyjádřit k povznesení všech.
Podobně i dnes, ovšem, kdysi mně moji známí ukazovali novou moderní budovu kostela
na fotografii a trochu jsem si s nimi zavtipkoval, kde máte ten kostel? Já zde vidím jen
novou benzinku nebo snad obchodní dům. Možná, že jak kdysi potřeboval lidský duch
povznést, tak snad současní každým coulem originální architekti potřebují zase člověku
připomenout jakési uzemnění.
Vraťme se k podstatě křesťanství. Člověk je a má být chrámem, kde přebývá Bůh, jak
říká apoštol Pavel: „Nevíte, že jste Boží chrám?“, nebo i Ježíš dokonce sám o sobě,
„Zbořte tento chrám a ve
třech dnech ho zase vystavím
(…)“, když mluvil o chrámu
svého těla. Obrazem toho, co
má být člověk, je vidění
Ezechiela, chrám, z jehož
prahu vytéká pramen, který
se stává řekou a kdekoli tato
řeka teče, je přítomen život.
A moře, do něhož řeka
směřuje, se stává z mrtvého a
slaného vodního bezživotí
(biblický autor znal vody
Jordánu končící v Mrtvém
moři), vodou plnou života. Toto je obraz člověka naplňovaného Bohem, skrze něhož
přichází požehnání do našeho světa. Modleme se za sebe, abychom byli takovými život
přinášejícími chrámy.

Podle
internetových
zdrojů
zpracovala
Mgr. Jiřina
Šenovská
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Z kroniky farnosti Újezd u Vaašských Klobouk
2003 – 2011
A.D. 2006
Ještě jeden farní zájezd se uskutečnil tohoto
roku, a to koncem měsíce září. Tentokrát jsme
museli vstávat dříve, protože nás spolu s farníky
z Horní Lhoty čekala cesta poněkud delší –
do Jižních Čech.
Nejprve jsme zamířili do Dačic, kde se nachází
klášter klauzurovaných bosých karmelitek. Na
fortně (tj. mimo papežskou klauzuru) nás velice
laskavě přijaly dvě externí sestry, které
vyprávěly o historii i současnosti řádu, a také
svá osobní svědectví o jejich povolání. Poté
jsme se zúčastnili modliteb polední hodinky s klauzurovanými sestrami, což byl pro
všechny jedinečný a velice emocionální zážitek – po odsunutí rozdělovací stěny jsme
hleděli do tváří velmi mladých asi dvaceti sester v papežské klauzuře, zcela zahalených
do řeholních šatů. Sestry v Dačicích vyrábějí svíce, které ručně zdobí jemnými vzory.
Jejich zakoupením jsme měli záruku vítaného dárku pro své nejbližší doma. Posilnění
výtečným bylinkovým čajem a zákusky, které po nás sestry připravily, jsme pokračovali
v cestě, jejíž další zastávkou bylo Kostelní Vydří.
Po přednášce otce Jeronýma, představeného
karmelitánů v Kostelním Vydří, a mši svaté
jsme navštívili zdejší knihkupectví, kde jsme
mohli najít všechny publikace, které
Karmelitánské nakladatelství až doposud
vydalo.
Protože se dny začátkem podzimu začínají
podstatně krátit, museli jsme si pospíšit,
abychom ještě za světla zvládli poslední cíl
naší cesty – město Třebíč. Tady jsme si
nejprve prohlédli baziliku sv. Prokopa
z počátku 12. století, v níž se mísí románské a gotické prvky, a která nás ohromila svou
překrásnou monumentální architekturou a sochařskou výzdobou. Nezapomenutelný
zážitek z tohoto díla, které patří ke klenotům evropského stavitelství (památka
UNESCO) umocnilo nadšené vyprávění P. Puchnara, který nás tímto chrámem provázel
a svým mistrným vyprávěním dokázal zaujmout i nejmenší děti.
To už se začínalo pomalu stmívat, když jsme se vydali židovským městečkem –
urbanisticky nejzachovalejším v celé Evropě – do zadní synagogy. Po její prohlídce
jsme se dost unaveni, ale zato bohatě naplněni novými poznatky a duchovními zážitky,
vraceli už osvětlenými úzkými židovskými uličkami, ze kterých na nás dýchalo kus
historie.
Pouť spěla ke svému závěru, v autobuse vládla radostná atmosféra. Touha účastníků
vypravit se zas někdy znovu, vypovídala o všem. Všichni se o to přičinili, protože
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dokázali vytvořit během cesty dobrý kolektiv, ale zvláštní zásluhu měla sestra Barbara
Ogonowská – představená sester karmelitek ze Štípy – která celou pouť vedla duchovně
a paní MUDr. Marie Kořenková z Loučky, která vše dobře zorganizovala a všechna
setkání předem domluvila.
Advent a Vánoce
Už si naše děti zvykly na to, že sv. Mikuláš v našem farním kostele nejen dětem dárky
rozdává, ale zároveň připomíná, že stejně jako brát, je krásné (možná ještě mnohem
lepší) dávat, a tak znovu přicházejí s hračkami a pastelkami pro děti v uprchlických
táborech, kam budou pak dopraveny.
Příležitost udělat drobný adventní skutek lásky měli tentokrát i dospělí. Když
zakoupením výrobků že z dílen v uprchlických táborech a z Afghánistánu ocenili jejich
píli a snahu. Někteří navíc darovali těmto ženám, které jsou často jedinými živitelkami
svých chudobných rodin, do jejich dílen také látky, krajky a bavlnky nebo přispěli
finančně. Tento předvánoční bazárek připravili opět manželé Justovi.
Několik našich farnic se nechalo inspirovat výzvou k pomoci misionářům a ručně pletlo
obinadla pro malomocné v Indii. Ta byla poslána do oblastní charity v Uherském
Hradišti.
Do adventního putování se nadšeně zapojili děti ve Slopném, které se setkávaly na
dětských rorátních mších svatých. S rozsvícenými lampiony čekávaly před kostelem
a pak spolu s knězem a ministranty přicházely v průvodu a za zpěvu „Ejhle, Hospodin
přijde“ do potemnělého kostela. Při mši sv. se zapojovaly do čtení přímluv a u modlitby
Otčenáš, se společně shromažďovaly kolem oltáře. Po mši svaté se snažily přinést světlo
v lampionech až do svých domovů. Celé toto putování se mohlo uskutečnit díky paní
Dagmar Heinzové a Petru Švachovi, kteří vše vymysleli a pomohli zrealizovat.
Krásným osvěžením těla i duše bylo i letošní Putování k Panně Marii Vysocké. Farníci,
kteří si uvědomují, že bychom bez Marie – bez její pokory, bez jejího „fiat“ – vůbec
nemohli Vánoce slavit, se znovu vydali k Panně Marii. Po cestě si za zpěvu koled asi 80
poutníků
vyslechlo
při
čtyřech
zastaveních příběh o síle lidskosti, která
vedena láskou, dokáže činit zázraky.
V kouzelně nasvícené kapli svícemi
a loučemi pak byli přítomni krátké
pobožnosti, kterou vedl P. Jan Můčka.
Svíce osvětlovaly také cestu k Vodní
kapli i malou kapli samotnou.
17. prosince se se svým vánočním
koncertem představila ve farním kostele
dechová hudba Vlčnovjanka.
Z farních matrik:
V tomto roce bylo pokřtěno jenom 11 dětí a 1 dospělá žena. Svůj společný život začalo
před oltářem 9 manželských párů. Letos jsme doprovodili na hřbitov 29 našich
spoluobčanů; mezi nimi také pana Aloise Strbáka, který po léta spolupečoval o náš
chrám jako kostelník a paní Marii Drgovou, někdejší katechetku.
Pokračování příště
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Ukládejme si poklady v nebi…
Finanční situace podnikatelů, kteří museli
v letošním roce v důsledku vládních nařízení
opakovaně zcela omezit svoje podnikání, není
jednoduchá. Kompenzační opatření, která jsou
z velké části koncipována jako vratky daní, již mají
a ještě budou mít významný dopad na obecní
rozpočty, do značné míry závislé právě na výnosech
daní.
A stejně tak není jednoduchá finanční situace ve
farnostech, kdy v důsledku opakovaného omezení konání veřejných bohoslužeb, budou
výnosy z pravidelných sbírek, výrazně chybět v jejich rozpočtech, a tedy i v rozpočtu
naší farnosti.
Většinu provozních výdajů je nutné hradit bez ohledu na to, zda veřejné bohoslužby
probíhají či nikoliv. Zároveň je nutné i v této nejisté době vytvářet rezervu na nečekané
výdaje a investice do budoucna.
Hospodin vyzývá Izrael, aby dával desátek ze všeho, co získá. Finanční podpora církve
je pro křesťana závazná i podle Patera církevních přikázání (5. Podle svých možností
přispívat církvi na její potřeby).
Zkusme si spočítat, kolik je náš měsíční příjem, jaká je desetina tohoto příjmu, a kolik
ve skutečnosti přispíváme na chod farnosti. Na internetových stránkách jedné farnosti
byla přímo vyčíslena částka, kterou by měla osoba výdělečně činná přispět za jednu
neděli. Částku tu radši neuvádím, protože už vidím protáhlé obličeje lidí, co si to někdo
vůbec dovoluje jakoby určovat či vyčíslovat…
Ale ruku na srdce, popřemýšlejme, kolik peněz dokážeme automaticky bez mrknutí oka
utratit za oblečení, boty, zážitky, za dobré jídlo, pití, cigarety, kávu, zákusky
či zmrzlinu, a kolik peněz jsme ochotni hodit do košíku při nedělní sbírce. Mysleme
na to, až skončí nouzový stav a s ním omezení počtu účastníků bohoslužeb!
I v době, kdy se nekonají veřejné bohoslužby nebo jsou počty účastníků významně
omezeny, samozřejmě můžeme finančně podpořit naši farnost převodem jakékoliv
částky na účet - běžný účet farnosti Újezd č. 103280084/0300.
Pokud by chtěl někdo poskytnout farnosti větší částku, hodnotu daru je možné následně
odečíst od základu daně za daný kalendářní rok. Potvrzení o poskytnutí daru
(bezúplatného plnění) Vám po domluvě vystaví duchovní správce. Je-li poskytovatelem
finančního daru fyzická osoba, hodnota daru musí činit alespoň 1 000,- Kč, v případě
právnických osob musí hodnota daru činit alespoň 2 000, -Kč.
Za každý, i ten nejmenší dar: Pán Bůh zaplať!
„Nehromaďte si poklady na zemi, kde je ničí mol a rez a kde zloději vykopávají
a kradou. Raději si hromaďte poklady v nebi, kde je mol a rez neničí a zloději
nevykopávají ani nekradou. Vždyť tam, kde máš poklad, budeš mít i srdce. (Matouš
6:19-21)
Jarmila Váňová
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Pořádek v pokoji, pokoj v duši (5. část)
Minule jsme začali s prvním z pěti stádií vnějšího pořádku, tj. ROZHODNOUT SE.
Začali jsme také s prvními třemi radami tohoto stádia, tj.
1. rada: Připravte se!
2. rada: Popřemýšlejte nad třemi velkými otázkami třídění
 Potřebuji to?
 Mám to rád?
 Používám to?
3. rada: Nikdy ničemu nedávejte nálepku „Různé“
Dnes pokračujeme dalšími radami:
4. rada: Najděte si své příjemce
Je mnohem snazší vzdát se nepotřebných věcí, když si dokážeme představit, že jiní je
dobře využijí, a proto si vytipujte různé lidi a organizace, které si toho, co jim dáte,
budou vážit.
5. rada: Rychle darujte
Když své vlastnictví nemůžeme vhodně využít, je čas vložit tyto věci do rukou lidí, kteří
z nich budou mít prospěch. Avšak věci určené k darování se mohou rychle nahromadit
a samy o sobě se stát zdrojem nepořádku. Vytvořte si systém pro to, abyste včas
přesunuli věci ze svého domova jinam; pokud tak neučiníte, ony krabice a tašky mohou
na svém dočasném místě zakořenit a zůstat tam celé měsíce.
6. rada: Zeptejte se: „Potřebuji to víckrát než jednou?“
Až budete věci vyklízet, můžete zjistit, že máte více než jeden kus určitého typu
předmětu. V tom případě se sami sebe zeptejte: „Potřebuji to víckrát než jednou?“ Může
být sice užitečné mít více než jednu telefonní nabíječku a více než jedny nůžky – nejspíš
vám ale k ničemu nebudou dvě síta na mouku ani tři nádoby na tužky na vašem
pracovním stole. Je s podivem, že často je snazší mít věc, která je jediná, než tu, od níž
vlastníme víc kusů. Když mám jedny sluneční brýle, vždycky je najdu. Když mám brýlí
víc, začnu se o ně méně starat.
7. rada: Památeční předměty by měly být pečlivě vybrané a pokud možno malých
rozměrů
Určitě je dobré nechávat si věci z citových důvodů; to, že vzpomínáme na šťastné dny
v minulosti, nás podněcuje k tomu, abychom se tak cítili i nyní. Avšak je důležité
pečlivě zvážit, co se rozhodneme si ponechat. Tak například svetry, které jste nosili na
střední škole – nestačilo by si nechat jeden místo pěti? Nebo by stačilo je vyfotit?
Pracovní stůl vašeho dědečka – nestačilo by nechat si jeho dýmku? Prstové malby, které
si váš syn nosil domů ze školky – co takhle zarámovat si nejoblíbenější dílo, pověsit ho
na zeď a zbytek vyhodit?
Totéž platí v práci. Stůl snadno začne přetékat různými cetkami, suvenýry
a fotografiemi, které zabírají hodně místa, aniž by představovaly nějakou obzvláštní
hodnotu. Důležitý je pečlivý výběr. Když budeme mít méně památek, obvykle nám to
umožní zachovat si víc vzpomínek, protože tyto předměty byly pečlivě vybrány a méně
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nás udolává jejich pouhý počet. Vyberte si pár předmětů, které pro vás znamenají něco
výjimečného, a všeho ostatního se zbavte. Najděte si způsoby, jak vyvolávat
vzpomínky, aniž byste museli něco hromadit.
8. rada: Pozor na past „snadno koupit, těžko užívat“
Některé předměty se kupují velmi snadno a jejich nákup potěší – ale s jejich užíváním
už je to horší. Různé přístroje, kuchařské knihy, technická zařízení, cvičební stroje …
Nesou v sobě velký příslib, ale jen když je opravdu používáme. A to mnohdy vyžaduje
značné úsilí. Opravdu si dokážu představit, jak se to krásné nové zařízení nastavuje?
Opravdu budu pořádat večírky, kde využiju ty látkové ubrousky? Opravdu jsem
připravená cvičit na běžeckém pásu? Jak často budu psát dopisy na tom krásném
dopisním papíře? Až se budete rozhodovat, co koupit, pamatujte, že některé věci se
kupují snadno – jenže pak je musíme užívat. Pokud tomu tak není, nezlepšují kvalitu
našeho života, nýbrž jen přispívají k pocitům viny a hromadění nepořádku.
Další rady v pokračování příště
Podle knihy Pořádek v pokoji, pokoj v duši připravil Vojtěch Chupík

Den před svou smrtí vybral dědeček z banky milion
V naší rodině se po léta
vyprávělo, že náš pradědeček
po sobě zanechal poklad. Jeden
den vyzvedl v bance milion
a druhý den měl za něj kupovat
nějaký
veliký,
obrovitý
pozemek… Ten milion zmizel.
Byla z toho už legenda, vedla
malé
děti
naší
rodiny
k oblíbené hře za deštivých
dní: prolézat starý statek
a milion hledat. Dědeček totiž
tu noc potom, co si ve městě v bance milion vyzvedl, zemřel.
A po jeho smrti se všichni příbuzní rozhádali, protože nikdo nevěděl, kde milion je.
Dědeček jej zřejmě před spaním, v obavě z krádeže, někde moc dobře ukryl. A kdekdo
si po jeho smrti myslel, že se ho jiný příbuzný zmocnil. V minulosti se jednotlivé větve
našeho rodu podezíraly, že co si ten nebo onen příbuzný koupil, pocházelo z milionu,
který dědeček po sobě zanechal. Tolik lidí z naší rodiny kvůli tomu pokladu přerušilo
styky. Rodina se rozpadla... Vdova zůstala s malými dětmi, neměla milion... a všichni,
kteří se na plánovaném nákupu pozemků podíleli, s ní přestali mluvit. Nastalo tolik
dlouhých smutných let. Tolik nenávisti. Tolik mlčení.
A loni? Já, jako nynější dědic statku, jsem nechal vyměnit dlaždice na chodbě. Rozhodl
jsem se dát nové místo starých ošlapaných. A zedník mi hlásí, že když nadzvedl
dlaždice, našel – TOHLE.
Podával mi novinový papír, noviny z doby před sto lety a v nich svazek bankovek.
Spočítal jsem je. MILION. To byl onen milion. V úkrytu pod dlaždicí na chodbě,
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milion, po kterém tolik lidí tak dlouho toužilo, kvůli němuž se naše rodina rozpadla...
Spočítal jsem bankovky znovu. Milion důvodů k nenávisti... Milion důvodů
k nepřátelství...
Mohl jsem něco napravovat? Mohl jsem obcházet hroby těch, kdo na sebe křičeli,
obviňovali se, pomlouvali...? Mohl jsem obcházet hroby jejich dětí? Papírky mi šelestily
v rukou. Tolik zbytečné nenávisti, tolik papírků... Pak jsem napsal několik dopisů
příbuzným a přiložil jsem do dopisů pár neplatných bankovek. Snad někomu z nich
dojde, jak jsou spory marné. Spory kvůli papírkům.
Nikdo nikoho neokradl... Opravdu?
Neokradla se naše rodina o celá léta kamarádství, přátelství, radosti?
Chodili jsme po milionu. Tolik let... A nevěděli jsme to.
Všichni, kdo vešli do domu, chodili po milionu.
Po domově...
Každý domov mívá ve svém základě nějaký poklad, neviditelný poklad, který se dá
snadno přehlédnout.
Kolik pokladů radostí se mohlo za ta léta nalézat místo nedůvěry, zášti, výčitek.
Co s těmi bankovkami? Neplatnými bankovkami?
Občas některou někomu dám. Jako dárek. Jako výzvu....
Převzato z knihy Ježíšek pro mě

MYŠLENKY NA MĚSÍC LISTOPAD
Marie Svatošová
Neboj se vrátit domů
KALICH, NAKLADATELSTVÍ A KNIHKUPECTVÍ, S.R.O. 2018

1. Nebeský ráj je na zemi nedosažitelný. Ale za ten pozemský, jsme zodpovědní
všichni dohromady a každý zvlášť.
2. Nejsme stvořeni pro smrt, ale pro život.
3. Kříž k životu zákonitě patří, hodně však záleží na tom, jak se k němu
postavím.
4. Nemůžeš druhému dát, co sám nemáš.
5. Pravda má jednu obrovskou výhodu. Nemusíš si pamatovat, co jsi řekl minule.
6. Boží láska je dokonalá, bezpodmínečná a nabízí se úplně každému.
I největším zločincům.
7. Boží pokoj si člověk sám nevyrobí. Svět mu ho nemůže vzít ani dát.
8. Nezapomínejte, že nežijeme v ráji. Jsme z ráje vyhnáni. Dobrá zpráva je, že
máme šanci se do ráje vrátit.
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9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

28.

Navzájem se potřebujeme, navzájem se doplňujeme. Není to náhoda, ale
geniální Boží záměr.
Síla modlitby je tou největší silou, kterou my smrtelníci máme na tomto světě
k dispozici.
Pokoj vám. Svůj pokoj vám dávám. Pokoj je něco, co se dá předávat. Nedá se
koupit, ale dá se vymodlit. Sobě i druhým.
Nejúčinnějším lékem proti strachu je pevná víra v Boží lásku
a všemohoucnost.
Bůh neříká: „Nic se vám nestane, nezemřete.“ Ale ujišťuje nás, že nás miluje
a že má všechno bezpečně pod kontrolou.
Jeden za druhého máme odpovědnost. Svoboda a odpovědnost jsou dvě strany
téže mince. Jestliže tohle nechápeme a nerespektujeme, sami sebe
odsuzujeme k životu v džungli. V ní platí zákony džungle, zákony zvířecí.
Jistotu nemáme nikdy, naději vždycky.
Dobrá zpověď je životní restart. Je jednou ze sedmi svátostí, ustanovených
Ježíšem a jako taková je viditelným znamením neviditelné Boží milosti.
Víra je vztah. Důvěrný oboustranný vztah mezi Bohem a člověkem. Ten
nemůžu nikomu předat, jedině ho ukázat na vlastním životě.
V okamžiku, kdy přijmu svůj kříž, obejmu ho a rozhodnu se ho nést
dobrovolně, krok, za krokem, den za dnem, jeho váha klesne.
Nikdy nejsme bezmocní. Modlit se za druhé můžeme vždycky.
Velkým vítězstvím nad sebou samým je, dokáže-li člověk požehnat tomu, kdo
mu ublížil. Tímto aktem zároveň celou křivdu předáváme do Božích rukou.
A je vyhráno!
Každý jsme originál. Pán Bůh žádné kopie nedělá.
Dodržuj řád, hlídej si svobodu, zůstaň pokorný.
Jestli to Pán Bůh chce, tak to bude. Jestli to nechce, nechci to ani já.
Každý se může dobrovolně rozhodnout k čemukoliv, ale musí počítat s tím,
že za své rozhodnutí ponese důsledky. Těm se vyhnout nelze.
Svoboda jednoho končí tam, kde začíná právo druhého.
Ten, kdo se umí modlit, by se měl modlit i za ty, kdo to neumí nebo
zanedbávají.
Dobré návyky je nutno si zachovat a přijímat, zlozvyky nepřebírat a vlastních
se zbavovat. Pán Bůh nás bude soudit podle úmyslů, ne podle výsledků.
Naštěstí pro nás pro všechny.
Když Bůh po člověku něco chce, vždycky mu k tomu potřebné nádobíčko dá.
Ne předem, ale v pravou chvíli ho dostane.
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29. Každý jsme originál. To je úžasná věc a stojí za to ji domyslet, protože teprve
pak si budeme jeden druhého patřičně vážit.
30. Chceš-li být otrokem druhého člověka, nesnášej ho. Bude s tebou od rána
do večera, otráví ti každou chvilku. Dáváš mu plnou moc nad sebou, pokud jsi
jeho otrokem.

Pořad bohoslužeb v listopadu - farnost Újezd
1. listopadu : Neděle
Slavnost
VŠECH SVATÝCH
2. listopadu : Pondělí
Vzpomínka
NA VŠECHNY
VĚRNÉ ZEMŘELÉ

9.40 Új.:

Za + Josefa Hlavičku, jeho rodiče, Boženu
Sochorovu, syna Josefa, zetě, dar zdraví a Boží
požehnání pro živé rodiny

15.30 Új.:
17.00 Dr.:
18.30 Sl.:

Za farníky
Na úmysl Svatého otce
Za všechny věrné zemřelé

3. listopadu : Úterý
Sv. Martina de Porres
4. listopadu : Středa
Sv. Karla
Boromejského, biskupa
5. listopadu : Čtvrtek
Ferie

17.30 Dr.:

Za + Františku Vašičkovu, + manžela Antonína
a dar zdraví pro živou rodinu
Za + rodinu Kozubíkovu, Kováříkovu,
Lauterbachovu, Novákovu a Rostislava Janotu

15.30 Új.:
17.30 Sl.:
17.30 Dr.:
15.30 Új.:

6. listopadu : Pátek
První pátek
v listopadu
17.30 Sl.:
15.30 Lo.:
7. listopadu : Sobota
Ferie
7.00 Új.:
8. listopadu : Neděle
32. neděle v mezidobí

8.15 Sl.:
9.40 Új.:
11.00 Dr.:

9. listopadu : Pondělí
Svátek Posvěcení
lateránské baziliky

15.30 Új.:

Za + rodiče Bělu a Josefa Struškovy, rodiče
Slámovy, stařečky, duše v očistci, pomoc Boží
a ochranu Panny Marie pro živou rodinu
Za + rodiče Ovesné, Okaté, manžely Pastyříkovy,
dceru, Josefa Holíka, dceru, zetě, Jana Václavíka,
dar zdraví a Boží požehnání pro živé rodiny a
duše v očistci
Za + rodinu Mlčkovu a Heinzovu a Boží
požehnání pro živou rodinu Hynkovu
Za + rodiče Martincovy, jejich dceru Annu
s manželem, zetě Františka, rodinu Braettlovu,
Kadlecovu, dar zdraví a Boží požehnání pro
živou rodinu
Na poděkování za dary a Boží milosti, dar zdraví,
dary Ducha svatého, Boží požehnání a ochranu
Panny Marie pro živou rodinu
Za + rodinu Hlavičkovu, Kolaříkovu, Machů,
Kuželovu, Martincovu a ochranu a pomoc Boží
pro živé rodiny a duše v očistci
Za ty, kteří mají letos přijmout svátost biřmování
Za + manžela, rodinu Fojtíkovu, Holou, duše
v očistci a Boží požehnání pro živé rodiny
Za farníky
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KA
SV
AM
KM

OS

10. listopadu : Úterý
Sv. Lva Velikého,
papeže a učitele církve
11. listopadu: Středa
Sv. Martina Tourského,
biskupa
2. listopadu:Čtvrtek
Sv. Josafata, biskupa
a mučedníka

17.30 Dr.:

Za živou a + rodinu Častulíkovu, + Marii
Častulíkovu a Boží požehnání pro živou rodinu

15.30 Új.:

Za + Ladislava Ptáčka, + rodiče, sourozence,
rodiče Barcuchovy, dar zdraví pro živou rodinu.
Za + Emila Šůstka, rodinu Petrovskou,
Hlavičkovu a dar zdraví pro živou rodinu

17.30 Sl.:

17.30 Dr.:

Za + Andělu a Františka Machů, jejich rodiče,
sourozence, dceru Annu, zetě, duše v očistci
a Boží ochranu pro živé rodiny

15.30 Új.:

Za + Annu, Ludmilu a 2 Josefy Manovy, duše
v očistci, dar zdraví, Boží pomoc, ochranu Panny
Marie pro živé rodiny Hlavičkovu, Pochylou,
Trčkovu a Machů

13. listopadu: Pátek
Sv. Anežky České,
panny
14. listopadu: Sobota
Ferie

17.30 Sl.:
18.30 Új.:
7.00 Új.:

15. listopadu: Neděle
33. neděle v mezidobí
Sv. Alberta Velikého,
biskupa a učitele církve
16. listopadu: Pondělí
Sv. Markéty Skotské,
sv. Gertrudy, panny
17. listopadu: Úterý
Sv. Alžběty Uherské,
řeholnice

8.15 Sl.:
9.40 Új.:
11.00 Dr.:
15.30 Új.:

17.30 Dr.:

Za + Františku a Jana Kořenkovy, + syna
Stanislava a jejich + rodiče, dar zdraví, Boží
pomoc a ochranu Panny Marie pro živé rodiny.
Za + Josefa Kozubíka, 2 bratry, sestru
Za živé i + členy dechové hudby Drnovjanka
Za + rodiče Urubkovy, Zvonkovy, Ludmilu a
Josefa Rumanovy, dar zdraví a ochranu Panny
Marie pro živé rodiny
Za + rodiče Honkovy, prarodiče Honkovy a
Bližňákovy, pomoc Boží a ochranu Panny Marie
pro živé rodiny
Za + Josefa Ďulíka, rodiče Ďulíkovy a Drgovy,
Josefa Drgu a živou rodinu

15.30 Új.:

Posvěcení římských bazilik
sv. apoštolů Petra a Pavla

17.30 Sl.:

19. listopadu: Čtvrtek
Ferie

17.30 Dr.:

Za Emilii a Josefa Machučovy, jejich rodiče,
syna Miroslava a duše v očistci

15.30 Új.:

Za + rodiče Drábkovy, jejich rodiče z obou stran,
Vladimíra Zichu, dceru Leničku, zetě Jiřího,
rodiče Zichovy, dar zdraví, Boží požehnání pro
živou rodinu

17.30 Sl.:
21. listopadu: Sobota
Zasvěcení Panny Marie v 15.30 Lo.:
Jeruzalémě

AM

Za farníky

18. listopadu: Středa
33. neděle v mezidobí

20. listopadu: Pátek
Ferie

ŠF

Za + Anastázii a Josefa Hlavenkovy, rodiče
z obou stran a rodinu Strnadovu
Na dobrý úmysl
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AL
SJ
ŠF
OS
ŠF

ČR

KA

22. listopadu: Neděle
Slavnost
JEŽÍŠE KRISTA
KRÁLE
Sv. Cecílie, panny
a mučednice

23. listopadu: Pondělí
Sv. Klementa I.,
papeže a mučedníka
24. listopadu: Úterý
Sv. Ondřeje Dung Laca, kněze, a druhů,
mučedníků
25. listopadu: Středa
Sv. Kateřiny
Alexandrijské,
mučednice
26. listopadu: Čtvrtek
Ferie

7.00 Új.:
8.15 Sl.:
9.40 Új.:
11.00 Dr.:

15.30 Új.:

Za + rodiče Počiorkovy, dceru Jaroslavu, syna
Pavla, pravnuka Tomáška a dar zdraví pro živou
rodinu.
Za + Žofii Mlýnkovou (výroční mše svatá)
Za farníky
Za + Františka Zichu, rodiče z obou stran, bratra
Stanislava, Josefa, švagrovou Františku, Jana
Čokavce a Boží požehnání pro živou rodinu
Za Pavla Polácha a ochranu Panny Marie pro
živou rodinu

KA
SJ
RZ
ČR

RZ

17.30 Dr.:

15.30 Új.:

17.30 Sl.:

17.30 Dr.:
15.30 Új.:

27. listopadu: Pátek
Ferie

Za + rodiče Macíkovy, rodiče z obou stran, jejich
děti, vnuky, sourozence, zetě, snachy, Boží
požehnání pro živé rodiny a duše v očistci
Za + Stanislava Číčelu, jeho maminku Helenu,
dar zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu

Za + Františka Novosada, Marii Mikeskovu,
Janičku Frýželkovu, dar zdraví a Boží požehnání
pro rodinu Frýželkovu, Vaňkovu, Novosadovu a
Hruškovu

AM

ŠF

17.30 Sl.:
28. listopadu: Sobota
Ferie
29. listopadu: Neděle
1. neděle adventní
(začátek církevního
roku)

15.30 Lo.:
7.00 Új.:
8.15 Sl.:
9.40 Új.:
11.00 Dr.:

30. listopadu: Pondělí
Sv. Ondřeje, apoštola

15.30 Új.:

Za farníky
Za + Marii Machů (výroční mše sv.)
Jiří 4
Za zemřelého Josefa Pomykala a Boží požehnání
pro živou rodinu
Za + Josefa Švacha, rodiče, bratra Jaroslava, duše
v očistci a Boží požehnání pro živé rodiny
Za zemřelé rodiče a prarodiče Divoké
a Bařinkovy

AL
SV
AM
HP

RZ

Jelikož se situace mění ze dne na den, nelze udělat pořádný pořad bohoslužeb.
Proto prosíme, abyste sledovali naši webovou stránku, kde se budeme snažit dávat
co nejnovější informace co do pořadu bohoslužeb nebo vývěsky na našich
kostelích.
- 17 -

Pořad bohoslužeb - listopad - farnost Horní Lhota
8.00 DL
1. listopadu: Neděle
Slavnost všech svatých

2. listopadu: Pondělí
Vzpomínka na všechny
zemřelé

Na poděkování za 75 let života, † manžela
s prosbou o dar zdraví, ochranu Panny Marie
a požehnání pro celou * rodinu

9.00 HL

Za Esterku - za plnost života v Božím království
a zahojení ran našeho srdce z dočasného
rozloučení

8.30 SE

Za * a † farníky

16.00 HL Na úmysl Svatého otce
17.30 DL Za všechny zemřelé

3. listopadu: Úterý
4. listopadu: Středa
Památka sv. Karla
Boromejského, biskupa

5. listopadu: Čtvrtek

16.00 HL

Za † rodiče Malyškovy a Žáčkovy a dar zdraví
pro * rodinu

16.00 HL

Na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou
o dar víry, zdraví a Ducha Svatého pro celou
rodinu

6. listopadu: Pátek
1. pátek v listopadu
17.30 DL
7. listopadu: Sobota
1. sobota v listopadu
8. listopadu: Neděle
32. neděle v mezidobí;
Výročí posvěcení
kostela DL
9. listopadu: Pondělí
Svátek Posvěcení
lateránské baziliky

Za obrácení lidí, kteří podporují šíření zla,
potraty, reprodukční praktiky, eutanázie

8.00 DL

Za členy živého růžence z Dolní Lhoty

17.30 HL

Za * a † farníky

9.00 DL

Za † manžela, celou † rodinu, požehnání a dar
víry pro celou * rodinu

10.30 DL

Za † Ludmilu Mikovčákovu, rodinu
Mikovčákovu, Latinákovu, Půlovu a Bačínskou,
Dar víry a dary Ducha Svatého pro * rodiny

17.00 SE

Za † rodiče Kunderovy, Pláškovy, dar zdraví
a ochranu pro * rodinu

10. listopadu: Úterý
Památka sv. Lva Velikého,
papeže a učitele církve

- 18 -

11. listopadu: Středa
Památka sv. Martina Tourského,
biskupa

12. listopadu: Čtvrtek

16.00 HL

Za † Hanu a Ludmilu Kormanovy, rodinu
Kubíčkovu, pomoc a ochranu pro * rodiny

17.30 DL

Za * a † farníky

17.30 HL

Za † rodiče Kuželovy, syna Miroslava, dceru
Vlastu, Marii Ambrůzovu, dceru Marii, jejího
manžela Václava, zetě Milana dar zdraví
pro * rod.

Památka sv. Josafata, biskupa
a mučedníka

13. listopadu: Pátek
Památka sv. Anežky České, p.

14. listopadu: Sobota

Za † rodiče Annu a Jaroslava Kozubíkovy,
jejich † dcery Věru a Marii a za † rodiče Váňovy
s prosbou o požehnání pro * rodiny
10.30 DL Za † rodiče Slovákovy, dceru, 2 syny, snachu,
zetě a požehnání pro celou * rodinu
9.00 HL

15. listopadu: Neděle
33. neděle v mezidobí

16. listopadu: Pondělí

17.00 SE Mše svatá a mariánské večeřadlo (P. Jaroslav
Stříž)

17. listopadu: Úterý
Památka sv. Alžběty Uherské,
řeholnice

18. listopadu: Středa
19. listopadu: Čtvrtek
20. listopadu: Pátek

21. listopadu: Sobota
Památka Zasvěcení Panny
Marie v Jeruzalémě

Za † rodiče Navrátilovy a Havelkovy s prosbou
o pomoc a ochranu pro * rodiny
17.30 DL Za † Františka Petráše, Marii a Josefa
Stolaříkovy,
za celou * rodinu a duše v očistci
17.30 HL Za † Františka Mikulce, † syna, rodiče z obou
stran, ochranu pro * rodinu
16.00 HL

9.00 HL
22. listopadu: Neděle
Slavnost Ježíše
Krista Krále
23. listopadu: Pondělí
24. listopadu: Úterý

10.30 DL

17.00 SE

Za zpěváky a muzikanty naší farnosti s prosbou
o dar zdraví na přímluvu sv. Cecílie a za duše
v očistci
Za † Anežku a Lubomíra Vaněčkovy, rodiče,
syna, zetě, bratra Jana, dar zdraví a ochranu
pro * rodinu
Za * a † farníky

Památka sv. Ondřeje
Dunc-Laca a druhů, korejských
mučedníků
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25. listopadu: Středa
Památka sv. Kateřiny
Alexandrijské, panny a muč.

16.00 HL
26. listopadu: Čtvrtek
17.30 DL
27. listopadu: Pátek
17.30 HL
28. listopadu: Sobota
29. listopadu: Neděle
1. neděle adventní

9.00 HL
10.30 DL

30. listopadu: Pondělí
Svátek sv. Ondřeje,
apoštola

17.00 SE

Za † Annu a Josefa Váňovy, dvoje rodiče,
sourozence a duše v očistci; za dary Ducha
svatého, dar víry, zdraví pro celou * rodinu
Za † Aloise a Žofii Žáčkovy, syna, rodinu
Žáčkovu,
Vaculínovu, Drgovu a duše v očistci
Za † Bohumilu a Aloise Váňovy, rodiče
Chmelařovy dvě dcery, dar zdraví a ochranu
Panny Marie, pro celou * rodinu
Za * a † farníky
Za † Marii Martincovu (1.výročí)
a za celou * a † rodinu
Za † rodiče, bratra, jeho manželku, švagra
s prosbou o dar zdraví a požehnání pro * rodinu

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

Zprávy a informace
V předvečer svátku sv. Jana Pavla II. se čeští a moravští
biskupové obrací na všechny věřící s následující výzvou:
Drazí věřící,
tak jak jsme se na vás obraceli
na začátku první vlny pandemie,
obracíme se na vás i nyní, v této
nelehké době, kdy procházíme
všichni další těžkou zkouškou.
Řada našich rodinných příslušníků
je nemocná nebo v karanténě
a nemůžeme z důvodu nařízených
protipandemických
opatření
navštěvovat své blízké.
Protože není možné společně slavit Eucharistii, povzbuzujeme všechny kněze, aby stáli
lidem nablízku, byli k dispozici pro individuální duchovní péči, zajistili otevření
kostelů pro soukromou modlitbu všude, kde je to možné, a byli k dispozici posloužit
svátostmi jednotlivcům.
Všechny pak chceme ujistit o naší blízkosti v modlitbách, zvláště vás, které pandemie
Covid-19 jakýmkoliv způsobem již postihla. V předvečer svátku sv. Jana Pavla II., který
si sám musel projít zkouškou své těžké nemoci, ho prosíme, aby se za nás přimlouval.
Připomínejme si stále jeho často opakovaná slova „Nebojte se!“. Jeho hluboké
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svědectví víry může pro nás být v této době příkladem a pamatujme, že Pán je stále
s námi a nikdy nás neopustí. Jeho milost je silnější než pandemie.
Děkujeme a povzbuzujeme všechny, kteří se v této době rozhodli pomáhat. Především
lékařům, sestrám, zdravotníkům, pracovníkům Charit, ale také duchovním,
bohoslovcům, studentům a ostatním, kteří pečují nebo se osobně nasazují pro dobro
a útěchu druhých.
Spojujme se společně každý den ve 20.00 hodin v modlitbě svatého růžence a prosme
Matku Boží, Pannu Marii, Pomocnici křesťanů, za ukončení pandemie koronaviru.
Pamatujme také v modlitbách na lékaře, zdravotníky, nemocné, seniory, všechny
osamělé, ty, kteří nesou břímě rozhodování a nezapomínejme ani na ty, kteří nás již
předešli na věčnost. Buďme si s pomocí Boží vzájemně oporou.
Vaši čeští a moravští biskupové
21. října 2020, v předvečer svátku sv. Jana Pavla II.
Podněty k plodné účasti na mši sv. při sledování či poslouchání doma


Stejně jako do kostela, tak i k přenosu
„přijděme v čas“ – i doma můžeme mít svůj
úmysl mše sv.

Když se nám podaří přečíst si nedělní
texty dopředu, úspěch zaručen.

Oblečení dle uvážení – vhodné může
pomoci i vnitřně.

Nestyďme se před vlastní rodinou za
aktivní účast. Odpovídat, liturgická gesta –
stání, klečení.
 K přímluvám, které zazní, můžete přidat také vlastní.
 Klokotající vývar na plotně moc k soustředěnému klidu nepřidá.
 Občerstvení patří k jinému typu pořadu.
 Pokud děti neposedí, bez skrupulí je propusťte do pokojíčku.
 Přijímáme duchovně – pomůže Kancionál, číslo modlitby 042.
 Po skončení můžeme dopodrobna rozebrat, co zaznělo i nezaznělo při kázání.
 Do společné modlitby vložme citát z některého čtení Bible, který nás zaujal.
Pamatujme při mši svaté na všechny nakažené, na oběti epidemie, na ty, kteří
s obrovským nasazením svých sil pomáhají. Prosme za ty, kteří jsou v tyto dny přemáháni
strachem a zoufalstvím.

Možnost získat odpustky pro duše v očistci
V probíhajícím roce budou plnomocné odpustky přivlastnitelné věrným zemřelým vzhledem
k pandemii nemoci covid-19 prodlouženy na celý měsíc listopad; mění se podmínky a zbožné
skutky, aby byl křesťanský lid v bezpečí
K této Apoštolské penitenciárii došlo v nedávné době velmi mnoho žádostí duchovních pastýřů,
aby byly v probíhajícím roce vzhledem k epidemii nemoci covid-19 změněny zbožné skutky
k dosažení plnomocných odpustků přivlastnitelných jen duším v očistci podle Enchiridion
indulgentiarum, conc. 29 § 1 [Enchiridion odpustků, ustanovení 29 § 1]. Táž Apoštolská
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penitenciárie z toho důvodu na zvláštní pokyn Svatého otce Františka ráda stanovila a rozhodla
(s úmyslem vyhnout se shromážděním lidí, která byla u některých národů a na některých územích
zakázána nebo se aspoň nedoporučují), že v probíhajícím roce:
a. plnomocný odpustek v případě těch, kdo zbožně navštíví hřbitov a pomodlí se, byť jen
vnitřně, za zesnulé, spojený obvykle jen s jednotlivými osmi dny od 1. do 8. listopadu, může
být pro užitek věřících přenesen na dalších až osm dnů v rámci měsíce listopadu, které
nemusejí následovat bezprostředně za sebou — jednotliví věřící si mohou tyto dny svobodně
vybrat.
b. plnomocný odpustek spojený se Vzpomínkou na všechny věrné zemřelé 2. listopadu může
být v případě těch, kdo zbožně navštíví kostel nebo kapli a tam se pomodlí Otče náš a Věřím,
přenesen nejen na předcházející či následující neděli nebo na slavnost Všech svatých,
ale i na jiný den v rámci měsíce listopadu — jednotliví věřící si mohou tento den
svobodně vybrat.
Lidé staří, nemocní a všichni, kdo z vážného důvodu nemohou vycházet z domu, např. na základě
zákazů, aby se věřící na posvátných místech neshromažďovali ve větším počtu, budou
plnomocného odpustku moci dosáhnout — za podmínky, že se v duchu připojí k těm, kteří výše
zmíněné zbožné návštěvy vykonají, zřeknou se jakéhokoliv hříchu a mají úmysl splnit, jakmile
to bude možné, tři obvyklé podmínky (svátostné vyznání hříchů, přijetí eucharistie a modlitba
na úmysl nejvyššího pontifika) —, když se před jakýmkoliv zobrazením našeho Pána Ježíše
Krista nebo blahoslavené Panny Marie zbožně pomodlí modlitby za zemřelé (např. ranní chvály
a nešpory oficia za zemřelé, růženec, korunku Božího milosrdenství a další modlitby za zemřelé,
které jsou věřícím velmi drahé), nebo budou číst evangelní úryvek z liturgie za zemřelé jako
duchovní četbu, nebo vykonají skutek milosrdenství a obětují přitom dobrotivému Bohu bolesti
nebo nesnáze svého života.
Aby se přístup k získání Božího odpuštění, otvíraného klíči církve, při laskavém pastýřském
přístupu usnadnil, žádá tato penitenciárie snažně, aby se legitimně pověření kněží ochotně
a velkoryse věnovali slavení svátosti pokání a nemocným sloužili svatým přijímáním.
Nicméně, co se týče duchovních podmínek pro plné získání odpustku, stále platí poznámka této
Apoštolské penitenciárie o slavení svátosti smíření v době pandemie nemoci covid-19.
A konečně, protože duším v očistci se pomáhá přímluvami věřících, nejmocněji pak oltářní
svátostí, hodnou Božího zalíbení (srov. Conc. Tr., Sess. XXV, decr. De Purgatorio [tridentský
koncil, zasedání 25, dekret o očistci]), všichni kněží jsou snažně žádáni, aby v den Vzpomínky na
všechny věrné zemřelé sloužili mši svatou třikrát, podle apoštolské konstituce Incruentum altaris
papeže Benedikta XV. z 10. srpna 1915.

Příležitost ke sv. zpovědi v újezdské farnosti bude za těchto podmínek:
Ve Slopném bude možné se vyzpovídat v neděli 1. listopadu 2020
odpoledne od 13.00 do 15.30 hodin tak, že věřící budou vstupovat
do kostela jednotlivě, po vyzpovídání přijmou Tělo Kristovo a odejdou.
Stejně tak to bude probíhat v Drnovicích v neděli 1. listopadu 2020
v době od 16.30 do 18.30 hodin a v Újezdě v pondělí 2. listopadu 2020
dopoledne od 9.00 do 10.30 hodin.
Pro případné změny sledujte naše webové stránky
a nástěnky na našich kostelích.
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BIBLICKÁ KŘÍŽOVKA
Letošní rok vyhlásil papež František „Rokem Bible“. Proto vám i v tomto čísle farního měsíčníku
naposledy 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. Matouše“. Nalezenou odpověď pak napíšete
do křížovky.
„Nic není malé, co se koná… (viz křížovka)“
sv. Terezie z Lisieux

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
1. Druh hada ( Mt 23,33 )
2. Dopravní prostředek ( Mt 4,22 )
3. Prorok ( Mt 17,11 )
4. Nemoc ( Mt 8,3 )
5. Část obličeje ( Mt 6,22 )
6. Vzácné věci ( Mt 13,45 )
7. Město ( Mt 2,23 )
8. Pracovní nářadí ( Mt 3,12 )

9. Jméno krále ( Mt 2,7 )
10. Drobní živočichové ( Mt 3,4 )
11. Drahý kov ( Mt 10,9 )
12 Oděv ( Mt 5,40 )
13. Počet chlebů ( Mt 15,34 )
14. Část rostliny ( Mt 13,6 )
15. Pták ( Mt 10,16 )
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OSMISMĚRKA
„Všichni jsou tužkou v …(viz osmisměrka)“
Matka Tereza
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BRNO, IVANOVICE, KLADNO, KLATOVY, KROMĚŘÍŽ, MĚLNÍK, OLOMOUC,
OPAVA, OSEK, OSTRAVA, PRAHA, SEMILY STRAKONICE, ÚSTÍ, VSETÍN,
ZLÍN, ZNOJMO
Správné řešení z říjnového měsíčníku osmisměrky: „…zbytečná.“
Správné řešení říjnové biblické křížovky: „…pochází od Boha.“
Mgr. Gabriela Pavelková
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