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CO NÁS ČEKÁ V ROCE 2021?
Počátek roku bývá spojován s dobrými předsevzetími, která si
často hojně dáváme, chceme začít znovu tam, kde jsme něco
zanedbali, ne však vždy se nám daří tato předsevzetí splnit. My
křesťané každou svatou zpovědí vlastně začínáme znovu,
s novým předsevzetím, že se polepšíme. Ne vždy se nám to
zcela podaří. Někdy je vhodné, abychom si stanovili konkrétní
předsevzetí, v čem se chci polepšit a na to se v dalším období
života zaměřit, při večerní modlitbě vzpomenout, zda a jak se
mi toto předsevzetí daří plnit. Když v tomto konkrétním udělám
pokrok, mohu si laťku pozvednout výše a usilovat o další věc,
ve které je třeba se polepšit.
Kromě individuálního zpytování svědomí si jako církev – společenství dětí Božích
dáváme předsevzetí k polepšení života tam, kde vidíme nedostatky. V současné době
bolestně pociťujeme úpadek rodinného života jak v celosvětovém měřítku, tak také u nás
křesťanů. Důsledek je mravní úpadek, pohrdání svátostmi, rozvrat rodin, nedostatek
povolání k zasvěcenému životu. V naší arcidiecézi se snažíme tento problém již několik
let řešit modlitbami a konáním poutí za posvěcení rodin a duchovní povolání. Svatý otec
František svěřuje tyto naléhavé problémy přímluvě svatého Josefa, kterého v litanii
nazýváme záštitou rodin, ozdobou domácího života…
Právě na jeho svátek 19. března 2021 hodlá vyhlásit papež František Rok rodiny, který
potrvá až do 26. června 2022. Je to pro nás příležitost, abychom vyprošovali na přímluvu
svatého Josefa našim rodinám Boží pomoc, abychom se modlili za ty, kteří v rodině trpí,
upadli do hříchu, aby měli odvahu začít znovu ve svém duchovním životě. Takový rok
vyhlášený Svatým otcem bývá také spojován s možností získání plnomocných odpustků.
My starší si pamatujeme, že svatořečení Anežky České a následné získání náboženské
svobody předcházelo Desetiletí duchovní obnovy, které u nás vyhlásil otec kardinál
František Tomášek, kdy každý rok byl zaměřen k jednomu z našich světců. Následující
události jsme připisovali právě modlitbám v tomto desetiletí. Jak využijeme příležitosti
Roku rodiny pod ochranou sv. Josefa?
P. Jan Můčka
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Z FARNÍCH MATRIK :
Do společenství církve byli v prosinci 2020 přijati:
13. prosince
Jan Koutný
Vysoké Pole

13. prosince
Lucie Maria Frýželková
Újezd
V prosinci 2020 odešli na věčnost a byli pohřbeni:

12. prosince
Václav Zelenka
Horní Lhota 122

63 let

22. prosince
Marie Machů
Vysoké Pole 26

70 let

15. prosince
Alois Váňa
Horní Lhota 126

77 let

23. prosince
Žofie Kojdová
Vysoké Pole 141

81 let

15. prosince
Dagmar Pilařová
Újezd 366

56 let

29. prosince
Eliška Drgová
Újezd 267

90 let

16. prosince
Josef Urubek
Újezd 312

71 let

30. prosince
Marie Fojtíková
Újezd 276

83 let

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

Modlitba za vnitřní svobodu od strachu
Pane Ježíši Kriste, děkuji ti, že nejsem na život sám.
Mám tebe a své blízké, které jsi mi dal.
Děkuji ti, že jsi se mnou spojil svůj život
a mohu za tebou přijít se vším, co mě tíží.
Děkuji ti, že se před tebou nemusím
vykazovat
žádnou dokonalostí ani žádným výkonem.
Vím, že mě miluješ takového, jaký jsem,
a že víš, co nosím ve svém srdci a s čím
každodenně zápasím.
Je tolik skutečností, které mě chtějí od tebe vzdálit
a sebrat mi vnitřní pokoj a svobodu, kterou jsi mi daroval.
Dnes bych ti chtěl vydat zvlášť všechny své starosti, obavy, strachy a úzkosti.
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Daruj mi, prosím, vnitřní svobodu
od obavy, že nemám věci lidsky pod kontrolou,
od ochromující starosti o zdraví své i svých blízkých,
od strachu z nemoci a ze smrti,
od úzkosti ze ztráty zaměstnání a chudoby,
od katastrofických scénářů budoucnosti.
Ty jsi Pánem mého života, života mých drahých i celého světa.
Daruj mi prosím vnější i vnitřní svobodu,
abych neměl strach stýkat se se svými bližními,
abych uměl rozlišovat mezi zprávami, které ke mně přicházejí,
abych si zachoval naději v budoucnost a důvěru v tebe,
a ze strachu nezapomněl žít.
Prosím tě, Pane Ježíši, ujmi se nás.
Tolikrát jsi za svého života svým učedníkům říkal: „Nebojte se!“
Tolikrát jsi jim předával do jejich srdcí svůj pokoj.
Ujišťoval jsi je, že Otec ví, co potřebujeme
a že má také sečteny všechny naše vlasy na hlavě.
Pomoz nám, abychom věřili víc tobě a tvému slovu
než slovům, která zasévají strach.
Prosím tě, sejmi z nás a z celé naší společnosti závoj strachu a úzkosti
a dej nám odvahu k důvěře, že se ti nic nevymklo z rukou.
Prosím tě o moudrost, abychom se dobře rozhodovali každý den a správně jednali.
Pokud máme projít nějakou životní zkouškou,
dej nám, prosím, tu milost,
abychom to přijali a nespoléhali na sebe, svůj rozum a svoje síly.
Odevzdávám se ti, Pane Ježíši, na další den svého života.
Odevzdávám ti také všechny své drahé a prosím tě,
chraň nás před všemi úklady nepřítele spásy,
který rozsévá strach a ničí lidské vztahy,
odvádí nás od tebe a od důvěry ve tvoji prozřetelnost, dobrotu a lásku.
Pošli své svaté anděly, ať chrání mě i všechny mé blízké
od nemoci a nešťastných událostí.
Veď mě, prosím, svým Duchem,
ať mohu přinést pokoj všem, se kterými se setkám.
Amen.
Věřím, že nejsem daleko od pravdy, když napíšu, že jsme v loňském „covidovém“
roce zažili různé podoby strachu – z nákazy, strachu o své zdraví a zdraví svých
blízkých, z chaotických vládních nařízení, strachu ze samoty a opuštěnosti,
ze zavřených kostelů a nemožnosti navštívit pravidelnou bohoslužbu …
Při „hledání“ příspěvku do prvních farních listů roku 2021 mne oslovila slova
Vojtěcha Kodeta, vyjádřená v této modlitbě. Kéž jsou nám posilou a provází nás
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každým dnem nového roku – to ze srdce přeji všem čtenářům farních listů i sama
sobě.
Podle internetových zdrojů zpracovala Mgr. Jiřina Šenovská

Toužíme po změně, ale nemáme na ni sílu
Vždyť u Boha není nic nemožného. (Lk 1,37)
Možná nás někdy (i během adventních příprav) napadne myšlenka, jak to teď v našem
životě vlastně vypadá. S čím jsme spokojeni, co nám přináší radost… Ale také, co se
nám nedaří, v čem jsme ztracení nebo nešťastní.
Třeba už dlouhodobě cítíme, že je čas na nějakou skutečnou změnu. Možná vidíme
cesty, ale máme
strach po nich jít.
Vidíme řešení, ale
vymlouváme se, že
není čas nebo že
nemáme šanci to
zvládnout. Myslíme
zkrátka, že jsme
v tom sami, a že
vytoužená
změna,
pokrok nebo splnění
velkého přání prostě
není
v našich
lidských silách.
A možná, že skutečně
není. Tak o čem to
tedy je, když je pro
nás splnění našich přání, cílů a tužeb nesplnitelné? Je tak všechno ztraceno? Nikdy
nedosáhnu toho, co je pro mě dobré?
Nezapomínejme, že pro nás je mnoho věcí nemožných, ale ne tak pro Boha. Opět,
znovu a znovu se můžeme učit pouštět ho do našich plánů a změn, do všeho, co se
v našich životech odehrává, protože On je tvůrce a kreativec, který nám může pomoci
se vymanit z šedi našeho současného prožívání.
Můžeme se ptát: „Takže se splní všechno, co si přeji, když nechám Boha, aby mi
pomohl tvořit můj život?“
Pojďme to zkusit. Život, který nás čeká, sice nemusí být zcela podle našich představ,
ale naše představy jsou lidské, kdežto Bůh vkládá do našich životů mnohem více, než
my si dokážeme představit.
Převzato z internetu
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Děkuji za vaše modlitby, vzkazuje arcibiskup Graubner
věřícím po návratu z nemocnice
Olomoucký arcibiskup a předseda České
biskupské konference Jan Graubner, který
byl před téměř pěti týdny hospitalizován
kvůli nemoci covid-19, byl v pondělí
21.12.2020
propuštěn do domácího
léčení. Při této příležitosti děkuje všem,
kdo se za jeho uzdravení modlili – ať už
na Velehradě, v olomoucké katedrále,
kněžském semináři nebo olomoucké
církevní školce Ovečka a dokonce
i v USA, a také každému, kdo se
k modlitbě připojoval z domova. Zároveň všechny prosí, aby v modlitbách za úplné
ukončení pandemie pokračovali.
Drazí bratři a sestry,
dnes jsem byl propuštěn z nemocnice do domácího léčení a cítím se daleko lépe, i když
k plnému návratu do služby to bude ještě chtít trochu trpělivosti. Velmi rád při této
příležitosti děkuji všem, kteří se za mé zdraví modlili. Situace byla vážná a já jsem
Pánu za vše poděkoval a byl připraven odejít do jeho milosrdenství, ale zároveň jsem
slíbil v práci pokračovat, pokud on bude chtít.
Dnes mám radost nejen z postupného návratu zdraví, ale i ze spontánního projevu
živého společenství víry, které jste ukázali modlitbou, jejíž plody nejsou daleko od
zázraku. Bohatí touto zkušeností můžeme pokračovat v modlitbě za úplné zastavení
pandemie a za návrat lidských srdcí k Bohu.
S velkou vděčností každému z vás ze srdce žehná
arcibiskup Jan

Ohlédnutí za uplynulým rokem
Pomalu končí vánoční svátky, pod některými vánočními stromky ještě leží zabalené
dárky, které si naši blízcí zatím nemohli rozbalit, protože se doteď se svými rodinami
kvůli karanténě nemohli potkat a navštívit je jako jiné roky.
Končí kalendářní rok a člověka to vybízí k jakémusi bilancování. A přestože to byl
rok plný omezení, některé
momenty z roku 2020 v naší
farnosti bych zmínila:
V lednu 2020 se v obcích našich
farností
konala
pravidelná
Tříkrálová sbírka a koledníci při
ní
vykoledovali ve farnosti
Újezd 138 966,- Kč a ve farnosti
Horní Lhota 98 047,- Kč.
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V červnu proběhla v naší farnosti slavnost, při které děti přijali první svaté přijímání.
Vzhledem k omezením počtu osob na bohoslužbách se neuskutečnila v plánovaném
termínu 7. června, protože se v předstihu nevědělo, zda a kdy se uvolní opatření, ale
o 14 dní později, tedy v neděli 21. června. A možná i díky této změně termínu, snad
poprvé nevyšlo počasí, a tak se již v sobotu vědělo, že posezení s pohoštěním, které se
po slavnosti tradičně koná na farní zahradě, se na rozmáčeném trávníku v dešti prostě
konat nemůže.
Posezení se nakonec uskutečnilo v sále v Újezdě.
Přestože to bylo náhradní řešení, které se podařilo
dohodnout na poslední chvíli… (díky domluvě a ochotě
rodiny Machů, která zde měla v sobotu oslavu, pana
starosty, paní Zvončákové…, a rodičů dětí, kteří v neděli
hodně brzy ráno přijeli do sálu nachystat stoly,
a výzdobu), myslím, že se nakonec vydařilo, i když jsme
v jiném prostředí tak trochu improvizovali, ale v případě
nepříznivého počasí by se dala tato alternativa použít
i v dalších letech.
Občerstvení se chystalo na faře, a potom převáželo do sálu. Když jsme viděli davy lidí
včetně kočárků, které mířily do sálu, zdálo se, že se tam ani všichni nemůžou vejít.
Kapacita připravených míst k sezení se zcela zaplnila, někteří museli i stát, ale vše
proběhlo v přátelské atmosféře. Napadala mě myšlenka, že kdyby něco, chtěla bych
vidět, jak by se v takovém množství lidí dohledávaly kontakty.
28. června proběhla na Ploštině Valašská
pouť, která se vzhledem k rekonstrukci
celého areálu konala před kaplí Panny
Marie Bolestné.
V červenci se konaly poutě v Újezdě,
ve Slopném a Drnovicích.
9. července oslavil 70. narozeniny
a zároveň si připomněl 30 let působení
ve farnosti náš kněz Mons. Jan Můčka.
V neděli 26. července odpoledne sloužil františkánský kněz P. Antonín Klaret
Dąbrowski OFM z Uherského Hradiště poutní mši
u kapličky sv. Františka. Farníků sem doputovalo
sice méně než v předchozích letech, ale všichni
uvítali nečekané občerstvení v podobě čepovaného
piva a sodovky, které zajistil Obecní úřad v Újezdě.
A po opakovaných neblahých zkušenostech, kdy nás
cestou zpátky překvapily prudké bouřky a deště,
tentokrát bylo krásné počasí a ani nekáplo.
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V termínech 27.7. – 31.7. a 3.8. – 7.8. se na faře uskutečnily dva turnusy pravidelného
příměstského farního tábora. Prvního turnusu se zúčastnil rekordní počet dětí, cca 50,
z toho snad polovina předškoláků, dalšího turnusu cca 30 dětí. Všichni zúčastnění
přežili bez zranění, ošetřili snad jen 1 včelí bodnutí a myslím, že je to dobrý způsob
evangelizace, aktivita, na kterou se těší mladí vedoucí z farnosti i malí účastníci
tábora, vede ke vzájemnému seznámení dětí z našich farností, a také rodičům usnadní
hlídání dětí o prázdninách,
V létě přišel do naší farnosti nový kaplan
P. Pavel Jagoš, avšak dlouho u nás nepobyl.
V neděli 13. září zřejmě i v souvislosti
s COVID-19 náhle zemřel, v karanténě byla fara
i ostatní, kteří s ním byli před smrtí v kontaktu
a na kontrolní testy šli i školáci i biřmovanci,
kteří se v tomto termínu účastnili duchovní
obnovy v Břežanech. Na přechodnou dobu u nás
kněžskou službu vykonávali kněží z farnosti
Valašské Klobouky.
Pohřební mše proběhla v úterý 22. září
za krásného, ale větrného počasí na venkovním prostranství vedle kostela v Lipově.
Mši celebroval a pohřební obřady vedl o. biskup Josef Nuzík, rodák z nedalekého
Strání, a zúčastnilo se jí odhadem cca 70 - 80 kněží nejen z olomoucké arcidiecéze.
O. biskup zmínil, že pohřební mše je vždy příležitostí se se zemřelým rozloučit, říct
PROMIŇ, DĚKUJI, ODPUSŤ, … Uvedl, že sice o. Pavel odešel náhle a nečekaně, ale
že možná sám tušil, že se vysokého věku nedožije, protože prý již mnoho let měl
připravenou závěť a mnoho let měl v počítači také připravený návrh parte. Zmínil, že
letos oslavil 25 let kněžství.
Poděkoval mu za dlouhé roky (2000 – 2017), které působil ve farnosti v Rychnově
na Moravě, tj. v „pohraničí“ (v okrese Svitavy), i za poslední tři roky strávené ve
farnosti Jalubí. Zmínil, že měl pocit, že o. Pavel věděl, že je v některých ohledech
trošku jiný…., ale že to trpělivě snášel. Vyzval přítomné, aby byli připraveni na svou
smrt, protože nevíme dne, ani hodiny... Vzpomněl také citát z Lukášova evangelia:
„Mějte bedra přepásané a vaše lampy ať hoří…“ s tím, že to nejsou slova smutku, ale
slova naděje na shledání s Kristem.
Po skončení mše svaté se se
zemřelým
veřejně
rozloučilo
několik dalších lidí, promluvil
zástupce spolužáků ze základní
školy, který zmínil, že o. Pavel se
vyučil knihkupcem, a že za ním
chodili
pro
knižní
novinky
do Veselí nad Moravou, spolužák
ze semináře zase vzpomněl, že
o. Pavel měl největší databázi
kontaktů, když pořádali ročníkové srazy. Paní katechetka z Jalubí řekla, že právě
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následující neděli 27. září měly děti, které o. Pavel tři roky připravoval, přistoupit
k 1.svatému přijímání, a že se na tuto slavnost těšil a měl se jí zúčastnit. A všichni
zmiňovali jeho umění naslouchat, poradit, vstřícný přístup, kamarádskou povahu
a radost ze setkávání s lidmi.
Průvod se poté vydal na nedaleký hřbitov, kde byl kněz pohřben do rodinného hrobu.
Mužský sbor zazpíval vícehlasně krásnou smutnou píseň a na závěr obřadů společně
kněží zazpívali latinsky Salve Regina (Zdrávas Královno). Třemi slovy, měl krásný
pohřeb.
23. září v Loučce v Domově pro seniory se měla konat slavnostní mše u příležitosti
25. výročí otevření domova a zřízení kaple sv. Václava. Tato mše se však z důvodů
zhoršující se epidemiologické situace i karantény o. Můčky neuskutečnila.
V listopadu se v Újezdě měla konat slavnost biřmování, na kterou se biřmovanci celý
rok připravovali. Dosud není znám nový termín.
V jednotlivých listech Života farností jsme se snažili zveřejňovat aktuální informace,
oznamy, rozpisy mší, ale nic není starší než včerejší noviny..., natož měsíčník, takže
s ohledem na neustále se měnící opatření a nařízení omezující v roce 2020 všechno
možné, se některé časy a termíny bohoslužeb a akcí prostě musely měnit, omezovat,
rušit či překládat a nemohli jsme to ovlivnit. A možná se některé informace
k farníkům dostaly se zpožděním.
Bohužel je jisté, že první měsíce
roku 2021 přinesou opět různé
změny oproti zavedeným pořádkům
a plánům, ale jen z důvodů, aby se
mohlo co nejvíce lidí účastnit
veřejných bohoslužeb.
Farnost tvoří lidé, kteří bydlí v jejím
územním obvodu, a z jiného úhlu
pohledu farnost tvoří lidé, kteří se na
životě
farnosti
podílejí.
Toto podílení se může být jak
aktivní (ti kdo ve farnosti nějakým
způsobem ostatním nebo určité
skupině osob slouží) nebo spíš
pasivní - ti, kdo se účastní
bohoslužeb a jiných akcí, které život
farnosti nabízí.
Díky všem, kteří se v minulém roce jakýmkoli způsobem aktivně podíleli na životě
našich farností, kostelníkům, katechetům, scholám, ministrantům, varhaníkům,
lektorům, ženám, které pravidelně zajišťují květinovou výzdobu a úklid kostelů,
mužům, kteří se podílí na opravách, na přípravě technického zázemí a organizaci při
poutích, hodech, všem, kteří připravují vánoční výzdobu, kdo se starají o okolí
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kostelů, kdo pomáhají na faře, při zabezpečení slavnosti 1. svatého přijímání, při
farních táborech i při všech dalších aktivitách a pracích, které třeba ani nejde vidět,
zástupcům samospráv obcí, atd…(omlouvám se těm, na koho jsem zapomněla),
i všem těm, kteří pravidelně přispívají do kostelních sbírek, a v dnešní době třeba
i prostřednictvím bankovních účtů.
Každá činnost nebo skutek pro Boha i pro bližní,
člověka kultivuje a zušlechťuje. Značí, že dokáže
obětovat svůj čas/peníze zcela nezištně a bez ohledu na
vděk.
A velký dík patří našim kněžím, kteří v roce 2020
zřejmě také čelili novým výzvám z pohledu pastorační
péče o jim svěřený lid, a v závěru roku svoji službu
ještě zintenzivnili. Děkujeme jim za jejich obětavost,
duchovní vedení a v novém roce jim vyprošujeme
hlavně zdraví, hodně sil do další práce, Boží požehnání
a ochranu Panny Marie.
Ing. Jarmila Váňová

Maximální možný počet účastníků bohoslužeb
Myslím, že otázku, jaký je maximální možný počet účastníků bohoslužeb, nebo
zjednodušeně, kolik lidí může do kostela, si v posledních měsících opakovaně
pokládalo a pokládá mnoho z nás, a toto téma, které je pro některé hodně citlivé, bylo
a je i častým námětem běžných rozhovorů mezi lidmi. A přitom do března 2020 vůbec
nebyl důvod, se touto otázkou a počtem lidí, kteří mohou přijít do kostela, zabývat.
Každý z nás si umí představit, kolik lidí se vejde do našich kostelů, např. při velkých
pohřbech nebo slavnostech, anebo jak se dokázal do posledního místa zaplnit újezdský
kostel při velikonočním triduu, a kolik lidí ještě stálo pod kůrem. Zdá se, že na tyto
okamžiky už budeme asi jenom vzpomínat.
Správných odpovědí na otázku, jaký je
maximální možný počet účastníků
bohoslužeb v daném čase, bylo a ještě
zřejmě bude tolik, že to přirozeně
přispívá
k
jakési
rozmrzelosti
a rozladěnosti lidí, protože to, že
můžeme svobodně vyznávat víru
a chodit do kostela, tj. co platilo a bylo
dané, najednou neplatí, opatření se
neustále mění, někdy ze dne na den,
a
nejen
pravidelný
návštěvník
bohoslužeb aby byl neustále ve střehu, aby sledoval, co se děje, co a od kdy se
omezuje nebo naopak rozvolňuje, zda může do kostela vůbec vyrazit.
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Dříve někteří kněží nesli s nelibostí, když lidé při mši nešli dovnitř, ale stáli před nebo
za kostelem…, sledování mší v televizi nebo na internetu bylo považováno jen jako
náhradní varianta pro nemocné a starší farníky, kteří se už do kostela pro svůj stav
nemohli dopravit a osobně se mše zúčastnit… Najednou je všechno jinak. Nabádáme
lidi, aby ti, kteří se nedostanou kvůli omezení do poloprázdného kostela, se účastnili
bohoslužby i venku, kde umísťujeme reproduktory, opakovaně byl vydán a i nyní stále
platí dispens od osobní účasti na bohoslužbě, svaté přijímání se podává venku
i v kostelích těm, kteří se mší fyzicky nezúčastnili…a sledovali je doma, atd.
Dohledat, jak se během roku 2020
měnila nařízení omezující počet lidí v
kostele, bylo celkem obtížné a lehce
se mohlo stát, že jsem tyto změny
nezmapovala všechny, ale jen pro
informaci:
Od 12.3. došlo k omezení účasti lidí
na 30 osob, od cca 17.3. se mše
sloužily bez účasti veřejnosti, a takto
jsme doma u on-line přenosů strávili i Velikonoce, a byl to prazvláštní pocit, přijít
o Slavnosti Zmrtvýchvstání Páně do prázdného ale jako obvykle slavnostně
vyzdobeného kostela… Od 27.4. se opět mohly začít konat veřejné bohoslužby
za účasti až 15 osob, zpětně bylo toto rozvolnění umožněno již k datu 24.4., a byl
vydán jakýsi plán rozvolňování: od 11.5. 30 osob, od 25.5. 100 osob, od 8.6. bez
omezení počtu osob.
Už 30.4. však bylo usnesením vlády rozhodnuto, že již od 11.5. se může mší účastnit
až 100 osob a od 25.5. až 300 osob.
Takže jsme všechny letní poutě a podzimní hody prožili bez omezení počtu.
Razance podzimní vlny pandemie asi překvapila mnohé z nás, (v porovnání s ní byla
první jarní vlna snad jen vlnkou nebo spíš jen šplouchnutím…), a tak s ohledem na
vysoké počty nakažených, hospitalizovaných a zemřelých, došlo k opětovnému
omezení.
Od 5.10. do 18.10. mělo platit, že se může bohoslužeb zúčastnit nejvýše tolik osob,
kolik je míst k sezení, nejvýše však 100.
Avšak už od 12.10. došlo k omezení účasti na 10 osob a od 14.10. pouze na 6 osob.
Bohoslužby se tak prakticky opět začaly konat téměř všude neveřejně a Dušičky jsme
strávili opět u televize a on-line mší.
Cca 13.11. nový ministr zdravotnictví představil nový protiepidemický systém (PES),
který v pěti stupních nasimuloval, jak bude omezena účast osob na bohoslužbách: 5.
stupeň maximálně 15 osob, 4. stupeň maximálně 20 osob, 3. stupeň maximálně 30
osob, 2. stupeň maximálně 50 osob, 1. stupeň maximálně 100 osob.
Od 18.11.s ohledem na vyhlášený 5. stupeň se mohlo bohoslužeb účastnit 15 osob, od
23.11., s ohledem na vyhlášený 4. stupeň maximálně 20 osob.
Vládním usnesením z 30.11. byl od 3.12. PES pro účast na bohoslužbách opět změněn
a nyní se odvíjí od kapacity míst k sezení. Byl povolen takový počet účastníků, který
odpovídá nejvýše 30 % kapacity míst k sezení, od 18.12. došlo ke snížení počtu na 20
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% míst k sezení a od 27.12. došlo k omezení počtu osob na nejvýše 10 % míst k
sezení.
Vnímat a reagovat na všechny tyto neustálé
změny není jednoduché a tak se ani není co
divit, že někteří to už prostě vzdali a třeba i s
ohledem na zdravotní rizika zůstali rovnou
doma u on-line mší.
A aby byl chaos ještě větší, v různých
časových obdobích navíc platil jiný režim pro
maximální počet účastníků pohřbů a svateb.
Jeden kněz přiznal, jak těžké je toto období
pro věřící a trefně situaci vystihl, když řekl: „Současná doba trhá rodiny farností.
Nelze se setkávat a to je velmi zraňující.“
Každá farnost řeší tato omezení po svém, záleží na rozhodnutí kněze. A tak tyto
svátky, které asi byly v mnoha ohledech trochu jiné, než v minulých letech, pro nás
byly jiné i co se týká pravidelné účasti na vánočních mších.
Když bylo před Vánoci jasné, že dojde k dalšímu omezení počtu účastníků
bohoslužeb, svolal otec Můčka farní radu, abychom se společně poradili a navrhli, jak
tuto situaci řešit ve farnosti s 5 vesnicemi a 3 kostely, s minimálním počtem kněží (1),
který chce ale udělat vše pro to, aby se bohoslužeb mohlo účastnit co nejvíce věřících.
Doufám, že se na mě ostatní členové farní rady nebudou zlobit, když prozradím, že
cca 2 hodiny jsme se dohadovali a „handrkovali“, jaký systém zvolit s ohledem
na různé věkové skupiny farníků, jejich přístup na internet, kapacitu kostelů,
autobusové spojení, protože co člověk, to jiný názor a zkušenost. Hledat řešení jsme
museli i s ohledem na namátkové kontroly v kostelích nedalekých farností, protože
za porušení opatření hrozí farnosti jako právnické osobě vysoké pokuty. (A někteří ví,
že na Štědrý den večer Policie ČR mapovala situaci i kolem kostelů našich farností.)
Je jasné, že žádné řešení nebude vyhovovat a nevyhovuje všem, pro některé to
znamená zásadní změnu do roky zaběhnutých kolejí, trávení neděle či svátků, která
více zasáhne právě starší lidi, pravidelně navštěvující filiální kostely, ale snahou bylo
najít řešení, aby do kostela mohlo přijít co nejvíce lidí. Proto se rozhodlo, že nedělní
a sváteční bohoslužby během vánočních svátků se budou konat (s několika
výjimkami) výhradně v kostele v Újezdě, kde je velká kapacita míst k sezení,
a vzhledem k tomu, že uprostřed Vánoc došlo k dalšímu omezení (na 10 %), což celou
situaci ještě znepřehlednilo a zhoršilo, bude tento stav muset pokračovat i v lednu
2021.
Ve filiálních kostelích ve Slopném a v Drnovicích budou bývat v sobotu večer mše
s nedělní platností, ovšem pro povolený malý počet lidí (Slopné 10 %: 23 osob, 20 %:
45 osob, Drnovice 10 %: 20 osob, 20 %: 40 osob). A všechny nedělní mše se budou
dočasně konat pouze v kostele v Újezdě. Jedná se o dočasné řešení. Po dobu těchto
omezení se nedělní úmysly mší zapsané ve Slopném a v Drnovicích na leden 2021
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přesunou do Újezda; ze Slopného na mši v 8:30 hodin a z Drnovic na mši v 11:00
hodin. Pokud by s tím rodina nesouhlasila, ať kontaktuje o. Můčku.
Na sobotní i nedělní mše si budou muset farníci rezervovat účast, brát přitom ohled
na druhé, umožnit i ostatním, aby se mší s ohledem na omezení mohli zúčastnit také.
(V některých okolních farnostech (Valašské Klobouky, Štítná, Vizovice) přistoupili
k zapisování účasti na mších již mnohem dřív. A např. v ohláškách farnosti Horní
Lhota je zase uvedeno: Počet účastníků bohoslužeb je max. 10 % obsazení kostela.
Mše svaté jsou pro ty, kdo zadali úmysl a jejich blízké a až pak pro ostatní.)
Chtěla bych poprosit farníky, aby tato omezení dodržovali; když si totiž x z nás řekne,
že 1-2 lidé se přece v kostele ztratí, může se nás tam pak sejít i nepovolených 20 – 30
% a opět to zavání porušováním opatření. Někteří mohou namítat, že by měli mít
místa dopředu rezervována ti, kteří mají objednanou mši sv. na svůj úmysl, ale není
v silách správce webu toto všechno zabezpečit, navíc každá rodina je jinak velká, mší
je mnoho, plno úmyslů je volných a někteří si mši objednají třeba právě až na základě
týdenního nebo měsíčního rozpisu.
A i když se nám nepodaří rezervovat místa na nedělní mši a nemáme doma připojení
k internetu, díky křesťanským médiím (Radio Proglas, TV NOE) se nejen v neděli, ale
denně nabízí několik možností být v přímém přenosu na mši svaté.
Někteří tvrdí, že mší je vlastně až moc, ale možná to říkají ti, kteří si za celý rok zapíší
jeden úmysl a pak jen sledují v rozpisech, kolik je volných mší. Po celý rok máme za
koho a za co děkovat, prosit…, můžou vyvstat aktuální důvody, proč chci za
někoho/něco nechat sloužit mši, a pokud člověk nechce veřejně sdělovat úmysl, je
vždycky možné uvést jen na úmysl dárce….nebo na dobrý úmysl…
Také mohou vznikat paradoxní situace, kdy jsme šťastní, že jsme se stihli
zarezervovat na nedělní mši… a následný celkový dojem je negativní… Vyslechla
jsem si nedávno jedno zhodnocení: „Při kázání jsem mu nerozuměl…, při ohláškách
cosi dlouze četl, to jsem mu taky nerozuměl…, do toho tam celou dobu řvaly asi 4
děcka..., ale jinak dobré…“
Ano, všecko toto může nastat. Velký kostel, ne zcela ideální ozvučení na všech
místech, akustika ovlivněná i počtem lidí, někdy špatně připnutý mikrofon na ornátu,
roušky, malé děti…. Říká se a jistě je to pravdivé tvrzení, že pokud malé děti nebudou
v kostele teď, nebudou tam ani za pár let… Avšak prosba k rodičům: Zvažte a zkuste
zavnímat nebo najít správnou míru, kdy už přílišná aktivita nebo výkřiky a pláč vašich
dětí podstatně ruší ostatní účastníky bohoslužby.
Díky opatřením omezujícím počet účastníků bohoslužeb musela být také odložena
slavnost, při které měla být v naší farnosti udělena čekatelům svátost biřmování,
původně plánována na začátek listopadu 2020 a poté na leden 2021. Vzhledem
k situaci zatím není možné stanovit další náhradní termín.
Mnozí se možná ptají, proč toto a všechna další omezení při veřejných bohoslužbách
musíme trpně přijímat a snášet, proč se nebráníme, může se totiž zdát, že nám berou
všechna základní práva související s vyznáním víry….
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Při setkání zástupců farních rad několika děkanátů s otcem arcibiskupem Graubnerem,
které proběhlo 4.10.2020 ve Valašských Kloboukách, mu někteří lidé položili právě
tyto otázky. Nastalo ticho a pak arcibiskup vyzval k dodržování opatření, která jsou
vedena snahou omezit kontakty lidí, zabránit šíření COVID-19, uvedl, že vrcholem
Kristovy přítomnosti v církvi je sice slavení Eucharistie, ale že jsou i jiné způsoby, jak
se s Pánem setkat: v Písmu, v modlitbě, slavením v rodinném kruhu…,
že dodržováním opatření dáme v této nelehké situaci příklad celé společnosti, a vyzval
k ohleduplnosti. Přiznal ovšem, že mezi politiky je málo věřících nebo křesťanů,
na které bychom se mohli obrátit, aby více hájili naše práva a zájmy.
Na celou tuto debatu, jestli a zda můžeme do kostela a v jakém počtu, se každý dívá
jinak, možná ji někdo považuje za zcela zbytečnou, někdo řeší všechno a furt, a jistě je
to ovlivněno tím, jak moc se ho osobně dotýká, co prožívá a jak moc každého z nás
zasáhla pandemie, mírou jeho strachu nebo obav
z nemoci.
Jinak k ní budou přistupovat ti, kteří se ještě
s nemocí ve své rodině a blízkém okolí vůbec
nesetkali, jinak ti, kteří už byli třeba i třikrát
v karanténě, jinak ti, kteří nemoc prodělali, jinak ti,
kteří měli u štědrovečerního stolu prázdné místo,
patřící blízkému člověku, který je v souvislosti
s touto nemocí nečekaně, bez možnosti návštěv
a rozloučení, opustil, a úplně jinak ti, jejichž blízcí
právě
bojují
s
jinými
závažnými
a nevyléčitelnými nemocemi.
Neodpustím si nezveřejnit některé dojmy na
aktuální změny, které jsou zcela poplatné známým
českým příslovím: „Nevděk světem vládne… Není na světě člověk ten, aby se zavděčil
lidem všem… Každý dobrý skutek, ať je po zásluze potrestán…“ Přestože se náš
70tiletý kněz snaží dělat vše pro to, aby se do kostela dostalo co nejvíce lidí, jen pro
informaci, ve dnech 24.12.-27.12.2020 odsloužil 18 mší sv.!, zdá se to některým,
(kteří se zřejmě na nějakou mši nedostali a bez jakýchkoliv ohledů), málo
či nedostatečné (asi vše berou automaticky a už zapomněli na uzavřené kostely na jaře
2020) a srovnávají situaci v naší farnosti třeba s farností Valašské Klobouky, kde je
prý více mší… Srovnávají nesrovnatelné, a to nejen z pohledu velikosti kostelů.
Sleduji jejich farní stránky a tak můžu s klidem napsat, že tam ve dnech 24.12.27.12.2020 odsloužili 4 mladí kněží (3 z farnosti Valašské Klobouky a 1 řádový)
celkem 36 mší sv., tj. v průměru 9 mší/kněz, (každý farník se mohl zapsat během 4 dní
maximálně na 2 mše), a od 28.12. s ohledem na omezení na 10 % kapacity ruší
všechny mše v okolních vesnicích, a veškeré mše budou sloužit pouze v kostele
ve Valašských Kloboukách!
V této krizové situaci není nejdůležitější osobní účast, ale po sledování mší v televizi,
rádiu nebo na internetu také možnost přijmout Eucharistii. A tuto možnost jsme
o svátcích a nedělích ve všech kostelích měli a budeme mít.
- 13 -

A závěrem něco pozitivního: Po dlouhé době se v prosinci znovu mohly konat
pravidelné bohoslužby v Domově pro seniory v Loučce. V dostatečném předstihu
kněží, varhaník i ministrant absolvovali antigenní testy, které na místě provedli
zdravotníci; (kdo už má tuto zkušenost za sebou, ví, že málokdo se nepříjemné
proceduře podrobuje dobrovolně, natož opakovaně). A vypadá to, že i s ohledem na
5. stupeň systému PES, by od 27. 12. měly být v domovech povoleny návštěvy
s negativním testem jako doposud.

Rok 2021 zahájíme značným omezením možnosti účasti na bohoslužbách, ale
podobné strasti prožívají i věřící v okolních zemích. Máme však naději a víru, že se
situace zlepší, opatření zmírní a časem zruší.
Chtěla bych na tomto místě poděkovat Robertovi Večeřovi za podávání svatého
přijímání ve Slopném mimo mši těm, kteří se jí kvůli omezení nemohli účastnit, Dáši
Kořenkové za rychlé zpracování rezervačního systému, který, mám pocit, bohužel
budeme muset ještě chvíli využívat, a také za příjemné překvapení v podobě nových
webových farních stránek, které jsme svým načasováním dostali tak trochu jako
vánoční dárek. Zároveň manželům Kořenkovým patří díky za pravidelné on-line
přenosy mší svatých.
Ing. Jarmila Váňová
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Pořádek v pokoji, pokoj v duši (7. část)
V minulých třech farních měsíčnících jsme se seznámili s jedenácti radami z prvního
stádia vnějšího pořádku, tj. stádia rozhodnutí. Dnes pokračujeme dalšími radami,
které vám usnadní rozhodování o hromadění věcí.
12. rada: Pozor na argumentování typu „jednou někdo“
Někdy si něco necháváme, protože si představujeme, že „jednou to někdo bude chtít“.
Zeptejte se sami sebe: Jak pravděpodobné je, že jednou někdo bude chtít právě tuhle
věc? Pokud se doma něco užívá jen za specifických podmínek, je to v chatrném stavu,
je to zastaralé, má to pouze citovou hodnotu, je to velké, vyžaduje to velmi specifické,
dekorativní prostředí nebo hodně údržby, není pravděpodobné, že se to bude užívat.
Jednou někdo to obří akvárium, postel s nebesy, rozbitý bicykl, vycpané zvíře nebo
deset let starou domácí pekárnu nejspíš vyhodí. Podobně je tomu v práci. Jestliže je
daný předmět neaktuální (katalog starý dvě sezóny, stolní kalendář z minulého roku,
zastaralé vizitky), rozbitý, nebo patří osobě, která už tam nepracuje, není
pravděpodobné, že ho někdo ještě bude potřebovat.
13. rada: Nejpoužívanější nábytek
Když uspořádáváme svoje prostředí, je důležité zvážit hodnotu nábytku. Například
pracovní stůl se používá velmi často; pečlivě zvolte, co necháte na jeho ploše i v jeho
poličkách, zásuvkách nebo skříňkách, do nichž se dá snadno dostat. Pokud každý den
neotvíráte určitou knihu, nenechávejte ji na desce. Pokud máte tři krabičky oblíbené
značky psacích per, nedopusťte, aby okupovaly vaši horní zásuvku. Je naprostá
pravda, že u některých lidí nečekané kontrasty probouzejí tvořivost, a jsou lidé, kteří
přesně vědí, kde co v kupě na pracovním stole nalézt. Ale i pro ně je práce snazší,
když je nejčastěji používaný nábytek vyhrazen pro to nejpotřebnější.
13. rada: Změňte kontext nepořádku
Vidíme-li, že věci se v průběhu času „usadily“ na jednom místě, je někdy těžké
představit si, kam jinam by mohly patřit. Proto si svůj nepořádek zasaďte do nového
kontextu. Seberte různé věci, shromážděte je v krabici a doneste tuto krabici do
uklizeného pokoje. Jakmile uvidíte věci v novém kontextu, bude mnohem snazší se
rozhodnout, co s nimi.
14. rada: Většina rozhodnutí nevyžaduje důkladný průzkum
V mnoha situacích nemusíte udělat dokonalé rozhodnutí, ale jen dostatečně dobrou
volbu.
15. rada: Třikrát a dost
Jednou jsem někde slyšel: „Lidé se změnou velmi otálejí. Když jsem začal přemýšlet o
tom, že by mohl být čas změnit práci, věděl jsem, že jsem si měl jinou práci najít
nejspíš už před půl rokem.“ Podobně platí, že lidé otálejí, když se mají vzdát nějakého
majetku. Když si tedy pomyslím, že by mohl být čas se něčeho zbavit, vím zároveň,
že jsem to už nejspíš měl dávno udělat – obzvláště pokud mě tato myšlenka napadla
více než jednou. Pokud mě třikrát za sebou napadne: „Neměl bych to dát pryč?“,
nemilosrdně se této věci zbavím.
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16. rada: Zeptejte se: „Kdy jsem tuhle věc naposledy používal?“
Některé věci si stojí za to ponechat, i když je užíváme jen zřídka: kvalitní dalekohled,
sáně, slavnostní oblečení, krabičku zápalek, pečicí papír, otvírač konzerv a cestovní
adaptér. Mnoho věcí ovšem užíváme pravidelně – anebo vůbec. Buď generátor bílého
šumu, sklenici na drobné či elektrický zubní kartáček užíváte často, nebo je neužíváte
vůbec. Pokud takové věci neužíváte, předejte je někomu, kdo je užívat bude.
17. rada: Pozor na „efekt darování“
Než si něco vezmete zdarma nebo využijete skvělou nabídku, rozhodněte se:
„Opravdu tuhle věc potřebuji? Líbí se mi vážně tak moc?“ Pamatujte na to, že kvůli
„efektu darování“ si ceníme věcí víc poté, co je začneme vlastnit. Jakmile se daná věc
dostane k vám domů, bude těžké ji odsud zase dostat. Hrnek, hračka z druhé ruky,
lampa od vaší tchýně – pokud to nepotřebujete, neberte si to. Pokud něco nikdy
nebudete vlastnit, nebudete to muset ani skladovat, odstraňovat z toho prach, hledat to
nebo pátrat po způsobech, jak se toho zbavit. Když odstraňujete nepotřebné
harampádí, jedním způsobem, jak si dát pozor na „efekt darování“, je zeptat se:
„Kdybych to už nevlastnil, koupil bych si to?“ A pokud ne, proč si to nechávat?
18. rada: Opusťte projekt
Jedním ze zdrojů zbytečných věcí, jenž nám významným způsobem odčerpává
energii, je nepříjemný fakt nedokončených projektů. Kdykoli vidíme doklad nějakého
nedokončeného projektu, ovládne nás pocit rozmrzelost nebo viny: „To bych měl
dokončit,“ „S tím musím něco udělat“, nebo „Kdypak budu mít čas, abych to
dodělal?“ Podobné projekty mají mnoho podob: experimenty s pletením, zahradnické
plány, nedostavěné hrady z Lega, šanony plné nevyzkoušených receptů, náměty na
zpracování dřeva, obří skládačky. Nedokončené projekty nás rozčilují už samy o sobě,
ale navíc přispívají k nepořádku, protože si je často necháváme na očích jako
připomínku, že je chceme dokončit. Přinuťte se k dodělání nedokončeného projektu,
nebo ho ukončete. Nejsnazším způsobem, jak projekt dokončit, je opustit ho.
Odstraňte tu věc z police i ze svého svědomí.
Další rady v pokračování příště
Podle knihy Pořádek v pokoji, pokoj v duši připravil bc. Vojtěch Chupík

MYŠLENKY NA MĚSÍC LEDEN
PAT COLLINS.

O BOŽÍM ZJEVENÍ
KARTUZIÁNSKÉ NAKLADATELSTVÍ BRNO 2018
1.

Maria byla a je modelem pravého učednictví, nejen pro svoji touhu
naslouchat slovu Božímu a jeho vůli, ale také pro svoji ochotu podle toho
jednat.
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2.

Bůh nám neustále zjevuje různými způsoby sám sebe a své záměry. Ale
abychom ho mohli jasně slyšet, musíme nejdřív umřít sami sobě a více se
zaměřit na to, co Bůh dělá.
3. Co je satelitní navigace pro cestovatele, je svědomí pro toho, kdo chce vést
dobrý křesťanský život.
4. První věc, kterou každý křesťan potřebuje, aby mohl slyšet Boží hlas, je
osobní setkání a vztah s Ježíšem Kristem.
5. Nic bychom neměli začínat ani dělat, aniž bychom se nejprve poradili
s Duchem Svatým.
6. Modlitba je rozhovor duše s Bohem, oboustranná komunikace, ve které
Bůh vnitřně duši sděluje, co by měla dělat, a ve které také duše sděluje
Bohu, co ji naučil, o co má žádat.
7. Když se modlíme, můžeme stejně jako Ježíš očekávat, že uslyšíme, jak
Otec mluví k našemu srdci a zjevuje nám své slovo a vůli.
8. Podstatou nové evangelizace je znovu nabídnout setkání se vzkříšeným
Pánem, jeho evangeliem a Církví.
9. Přijmout Ježíše Krista do svého života znamená, že mu dovolíš, aby od
této chvíle bych hlavní postavou tvého života.
10. Modlitba není ničím jiným než intimním přátelstvím, častým rozhovorem
od srdce k srdci s tím, který nám dává poznat, že jsme milovaní.
11. Není větší svobody než nechat se vést Duchem, zříci se veškerých výpočtů
a snahy všechno ovládat a dovolit, aby nás vedl a orientoval tam, kam si on
přeje. On dobře ví, co je v každé době a v každé chvíli třeba.
12. V hlubinách svědomí odkrývá člověk zákon, který si sám neukládá, ale
který musí poslouchat. Neboť člověk má ve svém srdci zákon vepsaný
Bohem.
13. Je důležité, aby ti, kdo touží slyšet hlas Pána, byli otevřeni tomu, co Bůh
chce říct, tedy nejen tomu, co by sami rádi slyšeli.
14. Čím je modlící se člověk klidnější, tím hlubší bude jeho soustředění a větší
jeho vnímavost vůči vnitřnímu Božímu hlasu.
15. Jestliže se lidé obrátí a vrátí se k Pánu, Bůh je připraven se s nimi setkat a
přijmout je.
16. Odvrátí-li se lidé od hříchu, zakoušejí vnitřní pokoj, který je uschopňuje
slyšet Boží hlas promlouvající k jejich srdci.
17. Bůh Otec nás přitahuje k osobě a vůli Ježíše skrze touhu, kterou v lidském
duchu působí Duch Svatý.
18. Abychom mohli být naplněni dobrem, musíme se vyprázdnit od zla.
19. Přestože mnoho lidí v Boha věří, často nemají jasno v tom, po čem od
Boha touží. Ptejme se: Po jaké milosti od Boha teď nejvíc toužím?“
20. Četba Písma svatého má být provázena modlitbou, aby se stala
rozhovorem mezi Bohem a člověkem.
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21.
22.

23.
24.
25.
26.
27.

28.

29.
30.
31.

Kdykoliv k nám Bůh mluví skrze Písmo, jeho slovo vyžaduje, abychom na
ně odpověděli modlitbou nebo skutky ve víře.
Existuje pět zásad, které by měl opravdový křesťan zachovávat: pravidelně
číst Boží slovo, naslouchat Božímu slovu, rozjímat Boží slovo, věřit
Božímu slovu a jednat podle tohoto slova.
Svědomí je tak trochu jako duchovní GPS. Těm, kdo jsou naladěni na jeho
hlas, může nabídnout vedení na cestu k Bohu.
O tři věci se modlím – abych tě viděl lépe, Bože, abych tě miloval více a
abych tě následoval den za dnem.
Jako křesťané bychom se měli svěřit ve všem vnitřnímu vedení Ducha
Svatého – dovolit mu, aby se stal naším duchovním vůdcem.
Jestliže Duch Svatý někoho pobízí, aby něco udělal, a člověk poslechne,
bude to přinášet ovoce.
Těm, kteří se usilovně očišťují od svých hříchů a postupují ve službě
Bohu, je dodávána odvaha a síla, vnuknutí a pokoj. To působí Bůh, aby
duše mohla pokračovat v konání dobra.
Věř, že jsem skutečně přítomný v proměněném chlebu a víně. Srdcem
Eucharistie je moje srdce tlukoucí láskou. Tato láska proudí ode mě k vám,
když mě přijímáte. Přijímejte tedy s vírou a úctou.
Snažme se snést Boží napomenutí, ať už nám je sděluje jakýmkoli
způsobem.
Bůh je ve svém milosrdenství k tvorstvu nepřekonatelný.
Jestliže věřící, kteří poznali milosrdnou Boží lásku ve svém vlastním
životě, nebudou soudit ty, kdo jim ublížili, ani Bůh je neodsoudí.

Pořad bohoslužeb v lednu farnost Újezd
1. ledna: Pátek
Slavnost
BOHORODIČKY
PANNY MARIE
b. bílá, 810,289

7.00 Új.:
8.30 Új.:
9.45 Új.:
11.00 Új.:

b. bílá, 225,221,201

17.30
14.30
16.00
17.30
7.00
8.30
9.45
11.00
17.30

4. ledna: Pondělí

15.30 Új.:

2. ledna: Sobota
Sv. Bazila a Řehoře b.

bílá, 225,221,201
3. ledna: Neděle
2. po Narození Páně
Nejsvětějšího
Jména Ježíš

Új.:
Lo.:
Dr.:
Sl.:
Új.:
Új.:
Új.:
Új.:
Új.:

Za farníky
Na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o
požehnání a pomoc Boží v Novém roce
Za + Josefa Fojtíka, rodinu Fojtíkovu a Holou,
duše v očistci a Boží požehnání pro živé rodiny
Za farníky

Za + rodinu Vlčkovu, Pavelkovu, duše v očistci,
ochranu PM a Boží požehnání pro živé rodiny
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Ferie
b. bílá, 605,-,606
5. ledna: Úterý
Ferie
b. bílá, 222,728,201

17.30 Dr.:
6.30 Új.:
15.30 Új.:

6. ledna: Středa
Slavnost
ZJEVENÍ PÁNĚ
(Svatých Tří Králů)
b. bílá, 604,629,604

17.00 Dr.:

18.30 Sl.:
7. ledna: Čtvrtek

Za + rodinu Hübnerovu, Andrysovu, + Milana
Vyorala, dar zdraví a Boží ochranu pro živou
rodinu
Za + Josefa Baloucha, rodiče z obou stran, jejich
vnuky, dary Ducha svatého a ochranu PM pro
živé rodiny
Za + rodiče Jana a Marii Pavelkovy, jejich
rodiče, dceru Marii, zetě Josefa a Františka, celou
+ rodinu a dary Ducha svatého pro živé rodiny
Za + Bohuslava Kozubíka, rodiče, bratry, snachu,
duše v očistci a Boží požehnání pro živou rodinu

17.30 Dr.:

Sv. Rajmunda

b. bílá, 285,-,216
8. ledna: Pátek
Ferie
b. bílá, 285,-,216
9. ledna: Sobota
Ferie
b. bílá, 227,221,224

15.30 Új.:

17.30
14.30
16.00
17.30
7.00
8.30

Sl.:
Lo.:
Dr.:
Sl.:
Új.:
Új.:

10. ledna: Neděle
Svátek Křtu Páně
Konec doby vánoční 9.45 Új.:
b. bílá, 227,221,224
11.00 Új.:

11. ledna: Pondělí
b. zelená, 589,-,806
12. ledna: Úterý
Ferie
b. zelená, 518,-,809
13. ledna: Středa
Sv. Hilaria, biskupa

b. bílá, 636,-,638
14. ledna: Čtvrtek
Ferie
b. zelená, 513,-,801
15. ledna: Pátek
Ferie
b. zelená, 515,-, 886

17.30 Új.:
15.30 Új.:

Za + rodiče Okaté, Ovesné, ostatní zemřelé
příbuzenstvo, dar zdraví a Boží požehnání pro
živé rodiny

Za + Antonína Jordána (výroční mše svatá)
Za + rodiče Otilii a Františka Roubalíkovy,
Ladislava Řeháka, s prosbou o pomoc a ochranu
Boží a Panny Marie pro živé rodiny
Za farníky (sv. křest)
Za + rodiče Machučovy, jejich rodiče, syna
Stanislava, zetě Josefa, vnučku, duše v očistci a
Boží požehnání pro živé rodiny
Za děti naší farnosti pokřtěné v minulém roce

Na poděkování Pánu Bohu za 70 let života,
zemřelé rodiče z obou stran, celou zemřelou
rodinu a dary Ducha svatého pro živé rodiny
15.30 Új.: Na poděkování za 50 let manželství, s prosbou o
další požehnání do příštích let za manžely Machů
17.30 Sl.:
17:30 Dr.:

17.30 Dr.:

15.30 Új.:
17.30 Sl.: Za + Bohuslava a Ludmilu Šůstkovy, jejich
rodiče, dar zdraví a Boží požehnání pro živou
rodinu
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16. ledna: Sobota
Ferie
b. zelená, 516,-, 809
17. ledna: Neděle
2. neděle v mezidobí
Sv. Antonína
Velikého,
poustevníka
b. zelená, 516,-,809
18. ledna: Pondělí

14.30
16.00
17.30
7.00

Lo.:
Dr.:
Sl.:
Új.: Za zemřelé rodiče Fojtů a Častulíkovy, jejich
děti, dar zdraví a Boží požehnání pro živou
rodinu
8.30 Új.: Za farníky
9.45 Új.: Za +manžela Josefa, rodiče Hlavicovy, Fojtů,
Milana Kirchnera a jeho rodinu a Boží požehnání
pro živou rodinu
11.00 Új.:
17.30 Új.:
15.30 Új.:

Panny Marie, Matky
Jednoty křesťanů

b. bílá, 657,-,652
19. ledna: Úterý
Ferie
b. zelená, 523,-.809
20. ledna: Středa

17.30 Dr.:
15.30 Új.:

Sv. Fabiána a Šebestiána, 17.30 Sl.:
mučedníků

b. červ., 512,-,801
21. ledna: Čtvrtek

17.30 Dr.:

Sv. Anežky Římské,
panny a mučednice

b. červená, 517,-,804
22. ledna: Pátek

15.30 Új.: Za + rodinu Janošovu, Obadalovu, duše v očistci,
ochranu Panny Marie a Boží požehnání pro živé
rodiny
b. červená, 517,-,804 17.30 Sl.:
23. ledna: Sobota
14.30 Lo.:
Ferie
16.00 Dr.:
b. zelená, 517,-,809
17.30 Sl.:
7.00 Új.: Za + Oldřicha Drgu, nemocnou manželku, dar
zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu
24. ledna: Neděle
8.30 Új.: Za + Josefa Michalčíka, švagra Jindřicha, rodiče,
P. Františka Michalčíka, sourozence, ochranu a
3. neděle v mezidobí
Sv. Františka Saleského,
pomoc Panny Marie pro živé rodiny
biskupa a učitele církve
9.45 Új.:
b. zelená, 591,-,804
11.00 Új.: Za farníky
17.30 Új.:
25. ledna: Pondělí
15.30 Új.:
Svátek Obrácení
sv. Pavla, apoštola
b.bílá, 656,-,652
26. ledna: Úterý
17.30 Dr.:
Sv. Vincence, jáhna
a mučedníka

Sv. Timoteje a Tita

b. bílá, 518,-,805
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27. ledna: Středa
Sv. Anděly Mericiové

b. bílá, 637,-,646
28. ledna: Čtvrtek

15.30 Új.:
17.30 Sl.: Za zemřelou rodinu Hořákovu, dar zdraví a Boží
požehnání pro živou rodinu
17.30 Dr.:

Sv. Tomáše Akvinského

b. bílá, 592,-,805
15.30 Új.: Za + Aloise Buriánka, jeho rodiče, rodiče
Kořenkovy, Františka Bartoše, Stanislava
29. ledna: Pátek
Buriánka, Boží pomoc a ochranu PM pro živou
Ferie
rodinu
b. zelená, 592,-,805
17.30 Sl.: Za + Miloslava a Marii Váňovy, dceru Jaroslavu,
duše v očistci a Boží požehnání pro živou rodinu
30. ledna: Sobota
14.30 Lo.: Za farníky
Ferie
16.00 Dr.:
b. zelená, 591,-,806
17.30 Sl.:
7.00 Új.:
8.30 Új.: Za + Stanislava Bližňáka, jeho otce, bratra, Jana
Václavíka, prarodiče Okaté, Ďulíkovy,
Václavíkovy, Bližňákovy, manžely Honkovy,
Pastyříkovy a jejich dceru Annu, + příbuzné
31. ledna: Neděle
z Bližňákové a Václavíkové rodiny, duše
v očistci, Boží požehnání a dar zdraví pro živé
4. neděle v mezidobí
Sv. Jana Boska, kněze
rodiny
b. zelená 591,-,812
9.45 Új.: Za Františka Kráčalíka, rodiče Kráčalíkovy, Boží
požehnání pro živou rodinu a duše v očistci
11.00 Új.: Za + Jana Běloně, rodiče, děti, sourozence, živou
rodinu Běloňovu a duše v očistci
17.30 Új.:

Pořad bohoslužeb v lednu farnost Horní Lhota
1. ledna: Pátek
Slavnost Matky Boží,
Panny Marie;
1. pátek v lednu

9.00 HL

Na poděkování za milosti a dary v uplynulém roce
s prosbou o požehnání v roce novém

10.30 DL

Na poděkování za milosti a dary v uplynulém roce
s prosbou o požehnání v roce novém

2. ledna: Sobota

8.00 DL

Ke cti Panny Marie a za vítězství jejího Neposkvrněného
Srdce na celém světě

17.30 HL

Za členy živého růžence z Horní Lhoty

9.00 HL

Za † Markétu, za celou její rodinu
a za její spolužáky

Památka sv. Bazila
Velikého a Řehoře
Naziánského, biskupů;
1. sobota v lednu

3. ledna: Neděle
2. neděle
po Narození Páně

10.30 DL Na poděkování za 80 let života, za dar zdraví,
pomoc a ochranu pro celou * rodinu

- 21 -

4. ledna: Pondělí

17.00 SE

Za * a † farníky

5. ledna: Úterý

17.30 DL Na úmysl dárce

6. ledna: Středa
16.00 HL
Slavnost Zjevení Páně
7. ledna: Čtvrtek

16.00 HL Na úmysl dárce s poděkováním za přijaté
milosti v uplynulých letech

8. ledna: Pátek

17.30 DL Na úmysl dárce

9. ledna: Sobota

17.30 HL Za * a † farníky
9.00 HL

10. ledna: Neděle
Svátek Křtu Páně

11. ledna: Pondělí

Za děti pokřtěné v roce 2020, jejich rodiče
a kmotry, ochranu a požehnání rodinám

10.30 DL Za děti pokřtěné v roce 2020, jejich rodiče
a kmotry, ochranu a požehnání rodinám
17.00 SE

Mše svatá a večeřadlo (P. Jaroslav Stříž)

14. ledna: Čtvrtek

16.00 HL

Za † Jana Matulíka, manželku, duše v očistci
a požehnání pro * rodiny

15. ledna: Pátek

17.30 DL

Za † rodiče Ulrichovy, * a † rodinu
a za duše v očistci

16. ledna: Sobota

17.30 HL Za † Annu a Karla Pláškovy, jejich dceru Martu
s prosbou o požehnání pro celou * rodinu

12. ledna: Úterý
13. ledna: Středa

9.00 HL

Za † Františku a Karla Kunderovy, jejich
rodiče, sourozence, dar zdraví a ochranu Panny
Marie pro celou * rodinu

10.30 DL

Za * a † farníky

17.00 SE

Za † Josefa Čechmánka, † rodiče Janíčkovy,
za duše v očistci a za * rodiny

17. ledna: Neděle
2. neděle v mezidobí

18. ledna: Pondělí
Památka
Panny Marie,
Matky jednoty
křesťanů
19. ledna: Úterý
20. ledna: Středa
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21. ledna: Čtvrtek
Památka sv. Anežky
Římské, panny a muč,

16.00 HL Za † Stanislava Fiedora, † rodiče Záhorovské,
syna Františka, snachu Anežku, za * a † rodinu
Záhorovskou, Fiedorovu a za duše v očistci

22. ledna: Pátek
17.30 DL Za † Bohumila Hubáčka, rodiče, bratra Josefa
Památka sv. Vincence,
a manželku a požehnání pro celou * rodinu
jáhna a mučedníka
23. ledna: Sobota

17.30 HL Za † Marii Žebráčkovu, rodiče Žebráčkovy
a Kovářovy a ochranu pro celou * rodinu
9.00 HL Za † Miriam Šenovskou a za celou * a † rodinu

24. ledna: Neděle
3. neděle v mezidobí

25. ledna: Pondělí
Svátek Obrácení
sv. Pavla, ap.

10.30 DL Na poděkování za 80 let života s prosbou o dar
zdraví, ochranu Panny Marie a požehnání
pro celou * rodinu
17.00 SE

Za * a † farníky

26. ledna: Úterý
Památka sv. Timoteje
a Tita, b.
27. ledna: Středa
Památka sv. Anděly
Mericiové
28. ledna: Čtvrtek
16.00 HL Za * a † rodiny Novotné, Gajdošíkovy a
Památka sv. Tomáše
Žídkovy a za duše v očistci
Akvinského, kněze a uč.
církve
29. ledna: Pátek

17.30 DL Za † manžela, † rodiče a prarodiče, † sestry a bratry,
pomoc, ochranu a požehnání pro celou*r.

30. ledna: Sobota

17.30 HL Na úmysl dárce

31. ledna: Neděle
4. neděle v mezidobí

9.00 HL

Za * a † farníky

10.30 DL Za † Aloisii Žáčkovu, manžela, syna Františka,
duše v očistci, dar zdraví, ochranu a požehnání
pro celou * rodinu

Z nepředpokládaných důvodů může v tomto rozpise dojít ke změnám.
Sledujte proto týdenní rozpis!
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Zprávy a informace
Tříkrálová sbírka proběhne kvůli covidu on-line
Pandemie nemoci covid-19 a související přijatá opatření posouvají Tříkrálovou sbírku
do online prostoru. Koledníci hledají způsob, jak přinést do domácností po celé České
republice požehnání a neohrozit přitom zdraví lidí, kteří do sbírky – mnohdy již
pravidelně – přispívají. Aktuálně přijatá opatření navíc ani nedovolují uskutečnit
koledu v její tradiční podobě a vyjít do ulic. Od 1. do 24. ledna 2021 se proto tři
králové připravili na koledu virtuální.

„Osobní setkávání je samozřejmě jedním z pilířů sbírky a jen velmi neradi o něj
přicházíme. Zpřísněná opatření nám však neumožní koledování ve skupinkách
v ulicích uskutečnit,“ říká hlavní koordinátorka Gabriela Víšová. „Nechceme však
ochudit dárce o zážitek z koledy ani o požehnání, které koledníci do domů přinášejí.
Víme, že řada lidí se na koledu těší. Snažíme se proto využít všech možností, které nám
nabízí online prostor,“ dodává Gabriela Víšová. Sbírka je připravena ve virtuální
podobě na stránkách www.trikralovasbirka.cz, kde všem lidem dobré vůle zazpívají
dětští koledníci a odtud je také možné do sbírky přispět prostřednictvím online
pokladničky. Ta bude na stránkách až do 30. dubna. Na webu si může také každý
vyslechnout požehnání z úst otce Josefa Suchára, faráře a koledníka z poutního místa
Neratov v Orlických horách.
Tři krále i dárce hlídá PES
Na celostátní úrovni připravila Charita Česká republika krizový plán a doporučila
postup pro různé stupně omezení. V 5. stupni PES, který je aktuálně platný, je
zakázáno koledování pro celé území státu. Koordinátoři sbírky však mohou umísťovat
statické pokladničky na veřejně přístupná místa a po dohodě také do otevřených
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provozoven, budou vhazovat do poštovních schránek letáky informující o online
koledě a samolepky s nápisem K+M+B+ nebo obnovovat požehnání v podobě nápisů
nade dveřmi. Tito lidé nebudou oblečeni v kostýmech králů a s dárci se nepotkají.
Pokud se PES vrátí na 4. stupeň, je většina charit připravena na koledu v ulicích
v omezeném režimu za dodržení přísných opatření. Termín koledování byl
mimořádně prodloužen až do 24. ledna 2021. Zda se bude v konkrétní obci či městě
koledovat, záleží na rozhodnutí příslušné diecézní charity a místní charity, které
zohlední aktuální situaci i vlastní možnost zajistit bezpečí koledníků a dárců v souladu
s platnými nařízeními. Podrobnosti uvádějí webové stránky jednotlivých charit.
Pracovníci Charity mají s dodržováním přísných hygienických pravidel zkušenosti ze
sociálních i zdravotních služeb, a proto věří, že se jim povede dodržet je i při
koledování.
Všechny varianty koledy přitom mají jedno společné – ani tentokrát se Charita
neobejde bez armády dobrovolníků a štědrosti dárců. Cíl i motto sbírky totiž zůstávají
stejné – hlavní je pomoc lidem v nouzi a pomáhá každá koruna.
Vzhledem k situaci byly při Tříkrálové sbírce zrušeny hromadné akce pro veřejnost
a koledníky, jako jsou žehnání nebo tříkrálové průvody. Požehnání přesto
zazní: v sobotu 2. ledna 2021 od 10 hodin požehná virtuálním koledníkům Tříkrálové
sbírky pomocný biskup Mons. Pavel Posád z poutního místa Vranov
u Brna. Požehnání bude přenášeno na Facebooku Tříkrálové sbírky na kanálu ČT 24.
Součástí akce je tradičně Tříkrálový koncert, který se bude vysílat v přímém přenosu
na ČT1 v neděli 10. ledna od 18 hodin. Koncertem provází Martina Kociánová a Jan
Čenský, účinkují Alena Antalová, Anna K., Michal Hrůza a KAPELA HRŮZY,
Pokáč a VOXEL & Spol. V průběhu koncertu zazní reportáže o tom, kde
vykoledované peníze pomáhají, tentokrát z Domova pokojného stáří sv. Františka v
Javorníku a Sociálně terapeutických dílen sv. Josefa v Domažlicích a v Meclově.
Lednový koncert bohužel proběhne bez přítomnosti těch nejdůležitějších, tedy
koledníků v publiku.
Miliony pro potřebné
Jsou to pochopitelně dárci, kteří rozhodnou, zda sbírku finančně podpoří – a tím
pomohou lidem v nouzi. „Ta obrovská lidská solidarita a ochota pomáhat nás
každoročně nepřestává udivovat a dojímat a jsme za ni nesmírně vděční,“ říká Lukáš
Curylo, ředitel Charity Česká republika. Za dvacet let pomohla sbírka zlepšit tisíce
charitních služeb a jejich prostřednictvím i desítky tisíc životů charitních klientů.
Takzvané záměry – tedy účel, kde vybrané peníze pomohou – se schvalují každoročně
předem. Pravidelně díky tříkrálovým přispěvatelům Charita obměňuje například vozy
pro pečovatelky a ošetřovatelky, které za klienty najedou ročně v terénu statisíce
kilometrů. V čerstvých záměrech je tak uvedeno zakoupení vozidla pro charitní
pečovatelskou službu v Bystřici pod Hostýnem, v Dolním Újezdě u Litomyšle,
Frenštátě pod Radhoštěm a Jičíně či pro odlehčovací službu domácího hospice Bárka
v Jihlavě. Dárci dále podpoří i provoz chráněných pracovišť Charity Strážnice, nákup
antidekubitních matrací a polohovacích křesel pro seniory v domech pokojného stáří
v Chabařovicích a v Sobotce, nákup školních a výtvarných potřeb a svačin a pro děti
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ze sociálně znevýhodněných rodin na Šluknovsku a tamtéž i nákup potravin pro
klienty v rámci nácviku vaření.
Dalšími záměry jsou například pomoc osobám s těžkým zdravotním postižením
prostřednictvím služby osobní asistence Znojmo, nákup zdravotní pomůcky pro
handicapované dítě (Lovosice), potravinová pomoc rodinám v nouzi a provoz
charitního šatníku (Přelouč), podpora domácího hospice Porta Vitae zajišťujícího péči
o nevyléčitelně nemocné pacienty a jejich pečující rodiny (Tišnov), služeb osobní
asistence pro lidi v Dobrušce a okolí či terénní práci se sociálně slabými rodinami
s dětmi na Semilsku.
Historie sbírky
První ročník sbírky se uskutečnil v roce 2000 v olomoucké arcidiecézi. V celostátním
měřítku se koleduje od roku 2001, v roce 2021 proběhne 21. ročník. Výtěžek
Tříkrálové sbírky každoročně stoupá a v současné době je nejúspěšnější sbírkovou
akcí v České republice.
Sbírka je otevřená celoročně – přispívat lze na účet na účet 66008822/0800 u České
spořitelny, variabilní symbol 777, a to bankovním převodem i kartou on-line.
Jednorázově i trvale lze sbírku podpořit zasláním dárcovské SMS na číslo 87 777 ve
tvaru: DMS KOLEDA 30, DMS KOLEDA 60 či DMS KOLEDA 90, DMS TRV
KOLEDA 30, DMS TRV KOLEDA 60 či DMS TRV KOLEDA 90. Letos poprvé
lze přispívat také přímo na webu Tříkrálové sbírky www.trikralovasbirka.cz, kde
bude až do 30. dubna otevřena aplikace online kasička.
Převzato z www.cirkev.cz

Poděkování mým spolupracovníkům
Upřímné poděkování patří také mým spolupracovníkům, kteří po celý rok obětavě
připravovali jednotlivá čísla měsíčníku – Ing. Jarmile Váňové. Mgr. Gabriele
Pavelkové, Mgr. Jiřině Šenovské, bc. Vojtovi Chupíkovi, panu Stanislavu Mikulkovi
a Jiřímu Soukupovi.
Dík také všem, kteří jsou nápomocni při řešení nahodilých problémů v současné těžké
době, ať už členům farní rady nebo všem ochotným, kteří přiložili ruku k dílu.
Upřímné Pán Bůh zaplať také všem ženám, které po celý rok pečovaly o výzdobu
a úklid našich kostelů.
P. Jan Můčka

SKUPINY ÚKLIDU
kostelů újezdské farnosti v lednu 2020
_____________________________________________________

Dat. : Újezd : Drnovice : Slopné :
___________________________________

2.1.:
9.1.:
16.1.:
23.1.:
30.1.:

7.
8.
9.
10.
11.

11.
1.
2.
3.
4.
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2.
3.
4.
5.
6.

KŘÍŽOVKA NA LEDEN
„Zatímco ztrácíme svůj čas váháním a odkládáním,… (viz křížovka)“
Seneca

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

1. Jméno patronky kostela v Drnovicích
2. Jméno patrona kostela v Újezdě
3. Počet apoštolů
4. Jméno patrona kostela ve Slopném
5. První a nejdůležitější svátost
6. Příjmení olomouckého arcibiskupa
7. Jméno současného papeže
8. Jeden z obětních darů, proměňuje se v Kristovu krev
9. Budova, kde žijí mniši nebo řeholnice
10. Stát, kde sídlí papež

Tajenka: ____________________________
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OSMISMĚRKA
„Soudíme-li lidi, nemáme čas je …(viz osmisměrka)“
Matka Tereza

O R

P

A

N

T

O

N

Í

N

N O

O

I

M

N

O

M

I

Š

D M

I

B

L

K

L

V

V

T

Ř A

O

R

I

I

A

V

O

Ě

E N

T

R

L

L

F

L

J

P

J

E

T

Í

S

E

A

A

T

Á

P

A

Ř

O

S

CH V

D

Ě

N

P

I

R

O

I

A

T

A CH A

J

A

J

M

O

T

O

M

P

V

J

A

N

D

A

N

I

E

L

I

ADAM, ANTOTÍN, DALIBOR, DANIEL, FILIP, IVAN, JAN, JAROSLAV, JIŘÍ,
JOSEF, MICHAL, ONDŘEJ, OTO, PATRIK, PAVEL, PETR, ROMAN, ŠIMON,
ŠTĚPÁN, VOJTĚCH

Správné řešení z prosincového farního měsíčníku: „…Boží dar.“
Mgr. Gabriela Pavelková

-------------------------------------------------------------------------------------ŽIVOT FARNOSTÍ. Měsíčník farností. Vydává: Římskokatolická farnost v Újezdě pro
vnitřní potřebu farníků z Újezda a Horní Lhoty. Členové redakční rady: Ing. Jarmila Váňová
a Mgr. Gabriela Pavelková. Adresa: Římskokatolická farnost 763 25 Újezd u Val Klobouk č. 5,
telefon: farnost Újezd: 731619849; farář Újezd 603154041; farnost Horní Lhota: 605206320;
farář Horní Lhota: 604442038; mail: rkf.ujezd@volny.cz; fahornilhota@ado.cz Stránky:
www.farnostujezd.cz; a www.farnosthornilhota.cz. Příspěvky (v rukopise nebo e-mailem)
doručte do dvacátého dne předcházejícího měsíce.
Dáno do tisku 30.12.2020. Úmysly Apoštolátu modlitby nebyly dosud k dispozici.
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