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Adventní modlitba
Dobrý Bože, v čase adventu očekáváme příchod tvého Syna.
Očekáváme toužebně každým okamžikem,
že zaklepe na dveře našeho srdce a že je otevře své lásce.
Očekáváme také jeho příchod na konci časů, kdy se všechno naplní jeho spásou.
Očekáváme přicházejícího, a přece víme, že už je tu s námi.
Prosíme tě, aby k nám Ježíš přišel tak, abychom skutečně došli k sobě samým.
Často totiž nebýváme u sebe doma a v myšlenkách se touláme někde docela jinde.
Dej, ať je pro nás tento adventní čas dobou požehnání,
ve které se vrátíme do vlastního nitra a začneme prožívat přítomný okamžik.
Dej, ať nám čekání na tvého Syna otevře doširoka srdce,
aby mohl skutečně vstoupit a přebývat v něm.
Ať se nás dotkne touha po spáse,
jež k nám přišla ve tvém Synu a stále k nám touží přicházet.
V tento adventní čas proměň naše závislosti,
které nás pořád ještě drží v zajetí, v hlubokou touhu.
Daruj nám jistotu,
že v touze po příchodu tvého Syna je on sám již přítomen mezi námi
a že plní naše srdce svou láskou.
Anselm Grün
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ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY
Úmysl všeobecný: Život modlitby. Modleme se, aby náš osobní vztah
s Ježíšem Kristem byl živen slovem Božím a životem modlitby.
Úmysl naléhavý: Bude vyhlášen později
Úmysl národní: Za nenarozené, nechtěné a zneužívané děti,
ať na přímluvu sv. Ludmily každého přijímáme s vděčností a úctou
k Bohu za dar života.

Z FARNÍCH MATRIK :
V měsíci listopadu 2020 odešli na věčnost a byli pohřbeni:
10. listopadu
Lidmila Zončáková
Újezd 275

83 let

21. listopadu
Jana Šimonů
Slopné 57

20. listopadu
Miroslav Plášek
Horní Lhota 138

72 let

23. listopadu
Jiřina Kúdelová
Vysoké Pole 146

83 let

20. listopadu
Marie Vrlová
Horní Lhota 90

86 let

24. listopadu
Zdenka Chludová
Drnovice 55

79 let

21. listopadu
Ludmila Zábojníková
Horní Lhota 103

78 let

28. listopadu
Slavomír Semela
Újezd 343

68 let

91 let

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

Dopis biskupa Josefa Nuzíka rodinám
„Myslím na rodiny, které jsem měl příležitost
poznat jako člověk, kněz i biskup, ale také na
vás, které osobně neznám." Stojí v dopise
olomouckého pomocného biskupa Josefa
Nuzíka, delegáta ČBK pro rodinu, který je
určený všem rodinám a jejich členům,
kteří v současné situaci potřebují
povzbuzení.
Milé rodiny, děti a rodiče,
v posledních měsících a týdnech zalétají často
mé myšlenky a prosby při bohoslužbě
a v modlitbě nejen k lékařům a všem, kteří se starají o naše nemocné, k těm, kteří musí
při řízení naší společnosti činit nelehká rozhodnutí, nebo ke kněžím, jejichž služba
doznala s ohledem na současnou situaci změn, ale zcela zvláštním způsobem také
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k vám, kteří žijete v rodinách. Myslím na rodiny, které jsem měl příležitost poznat jako
člověk, kněz i biskup, ale také na vás, které osobně neznám. Tyto myšlenky se ve mně
rodí, když jdu ulicemi nebo parky našeho města a potkávám maminky a tatínky, jak
kráčejí společně se svými dětmi, když cestuji a míjím auta, v nichž se veze nějaká
rodina, nebo když večer pozoruji rozsvícená okna v rodinných či panelových domech.
Všem, s nimiž se takto skutečně či obrazně střetávám, zasáhla do všedního běhu života
pandemie koronaviru a ocitají se v situacích, které až dosud nemuseli řešit. Z hloubi
mysli řady rodičů se vynořují neodbytné otázky: Kdy to asi skončí? Vrátí se vše
k normálu nebo to bude úplně jiné? Nepodepíše se to negativně na vzdělání našich dětí?
Budeme moci i nadále pokračovat v zaměstnání nebo podnikání? A co příjmy, utáhneme
chod naší domácnosti?
Možná jste si je kladli i dříve, ale zřejmě ne tak často a v takové míře. Vypořádávat se
s nimi není snadné a vyžaduje to od vás značnou dávku sebeovládání, zejména když se
snažíte nedávat najevo obavy z dalšího vývoje před svými dětmi. Sami nejlépe víte, jak
je pro vás rodiče obtížné nenechat se ovládnout strachem a nepoddat se skeptickým
úvahám, neboť ruku v ruce s tím se z domova vytrácí pohoda, chuť do života a hlavně
naděje, že i toto období jednou skončí a že má nějaký (třeba zatím skrytý) smysl.
Také v tomto nezvyklém čase musí doma všechno fungovat, přestože přibylo práce
a starostí s dětmi, které se kvůli zavřeným školám učí samy, což ty malé moc neumí a ty
větší by zase raději věnovaly čas něčemu jinému. „Je to fuška, je to dřina,“ slýchám
někdy od rodičů. Chtěl bych vám za tuto vaši námahu a úsilí moc poděkovat a ubezpečit
vás, že si této vaší „domácí“ práce nesmírně váží i sám Bůh. Jsem přesvědčen, že po
letech tuto vaši snahu a s ní spojené oběti docení i vaše děti a také že vy sami budete
tuto dobu vnímat jako tu, která vám mnohé dala, i když nebyla jednoduchá. Jde
o paradoxy života, které potvrzuje řada příkladů z minulosti.
Prozatím nám nezbývá, než společně pokračovat v prožívání této doby a ve svém
životě. Pokládám za užitečné dělit se o dobré zkušenosti a rady, které mohou pomoci
věci ulehčit nebo zlepšit, a proto si dovolím jednu takovou malou radu vám nabídnout.
Denní modlitba církve nazývaná breviář, kterou se modlí všechny zasvěcené osoby kněží, řeholní sestry a bratři a také mnoho laiků, začíná vždy stejnými slovy: „Bože,
pospěš mi na pomoc.“ Toto zvolání je výrazem touhy po Boží pomoci a narazíme na ně
v žalmech na několika místech, a to v okamžiku, kdy se člověk cítil slabý, nejistý či
osamocený; kdy měl pocit, že vše zůstává pouze na něm; kdy potřeboval slyšet
odpověď; kdy toužil po vysvobození z těžké situace. Všude tam se starozákonní člověk
obracel na Hospodina a volal: „Bože, na pomoc mi pospěš!“ (Žalm 70,2) Milé rodiny,
kéž užíváme této střelné modlitby pokaždé, když se cítíme podobně jako muži a ženy
v době starozákonní, tedy slabí, nejistí či nedostatečně způsobilí zvládat situace, které
jsou před nás kladeny, a kéž můžeme po prodělané životní zkoušce prohlásit: „On
(Hospodin) se ke mně sklonil, slyšel mě, když o pomoc jsem volal.“ (Žalm 40,2) Věřím,
že po odeznění pandemické krize si budeme moci říci: byla to zvláštní doba, ale hodně
jsem se díky ní naučil, a i v této době stál Bůh při mně.
Se vzpomínkou v modlitbě a s požehnáním.
+ Josef Nuzík, předseda Rady ČBK pro rodinu, 19. 11. 2020
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Několik tipů jak žít každý den z víry
Každému z nás se už určitě stalo, že se chtěl do něčeho
pustit, ale nevěděl, jak na to. Mnohdy to nakonec vzdal.
Totéž platí i o práci na vlastním životě, na životě z víry.
Několik tipů jak žít víru ve všedním životě shrnul v
desetibodovém programu s názvem „Desatero pokoje“
papež Jan XXIII. Je to spiritualita přizpůsobená
všednímu dni. Každý níže uvedený bod lze žít buď jeden
den, či jeden týden, či jeden měsíc… Začít je možno kdykoliv. Třeba právě nyní…
V neděli 29. listopadu jsme vstoupili do doby adventní a i toto období očekávání může
být intenzivnějším časem pro život s vírou …
JEN PRO DNEŠEK SE BUDU SNAŽIT PROŽÍT DEN, ANIŽ BYCH CHTĚL VYŘEŠIT
PROBLÉM CELÉHO SVÉHO ŽIVOTA

Co všechno na mě dnes čeká! Před svými problémy dnes nebudu uhýbat, nebudu klesat
na mysli, budu jim hledět do očí. Předám sebe i se svými problémy Bohu, uvědomím si:
i dnes se o mne stará On. Jde se mnou přes hory a doly, výšiny i hlubiny. Stačí vždy jen
krátká modlitba, občasné zamyšlení a připomenutí.
JEN PRO DNEŠEK NEBUDU NIKOHO KRITIZOVAT A NAPRAVOVAT

Jsem především zodpovědný sám za sebe, ne za druhé. Měl bych tedy především sám na
sobě vidět všechno to dobré, ale i zlé. A měl bych se, pokud možno, vidět tak, jak mě
vidí Bůh. On má o mém životě největší přehled. Jemu záleží jak na mě, tak ale i na
lidech v mém okolí. Nyní je tedy pro mě důležité Kristovo slovo: „Jak to, že vidíš třísku
v oku svého bratra a trám ve svém oku nepozoruješ?“ Jen pro dnešek chci tedy
korigovat pouze sám sebe.
JEN PRO DNEŠEK BUDU ŽÍT Z JISTOTY, ŽE JSEM STVOŘEN PRO ŠTĚSTÍ

Jsme Boží synové a dcery. Naše oči pro Boha ale osleply, naše uši pro jeho slovo
ohluchly, ztrácíme božský cíl a běžíme výhradně za lidskými cíli. V uších nám přestává
znít Boží volání. Jsme pyšní na to, co jsme a co chceme. Naše zacpané uši ale musíme
pročistit, abychom slyšeli, k čemu jsme povoláni, odvalit kámen z našich srdcí,
abychom poznali, k čemu nás Bůh stvořil.
JEN PRO DNEŠEK VĚNUJI ALESPOŇ DESET MINUT DOBRÉ ČETBĚ

Dobrá četba je pro život duše stejně důležitá a nutná jako dobrá výživa pro život těla.
„Čtěte málo ale dobře!“ Otevírám si pravidelně i Boží slovo – Bibli?
JEN PRO DNEŠEK CHCI POZNÁVAT PLÁN, KTERÝ SE MNOU MÁ BŮH
Nemusím se štvát, ani váhat. Bůh zná mé kroky a jejich rychlost, zná mé možnosti.
Půjde se mnou za předpokladu, že se vydám po jeho cestách a že ve svých plánech
ponechám místo na jeho dobré záměry.
JEN PRO DNEŠEK SE PŘIZPŮSOBÍM OKOLNOSTEM, ANIŽ BYCH CHTĚL
OKOLNOSTI PŘIZPŮSOBIT MÝM PŘÁNÍM

Domnívám-li se, že lidé se vždy musí přizpůsobit mně, promeškám mnohé cenné
hodnoty pro svůj život. Něco velmi důležitého mi může být darováno právě v lidech,
kteří jsou mi málo sympatičtí.
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JEN PRO DNEŠEK CHCI KONAT DOBRO

Konání dobra vyvěrá z Boží dobroty. Nemusím konat nemožné, mohu činit jen to, co je
v mých lidských silách. Jeho dobrota totiž chce působit i skrze mne. Vykonám pouze to,
co je možné, a vše ostatní ponechám Bohu. Vždyť je to Bůh, kdo dobro dává a působí.
JEN PRO DNEŠEK VYKONÁM DOBRÝ SKUTEK A NEBUDU O TOM NIKOMU
VYPRAVOVAT

Jak mohu žít tak, aby v mém okolí přibylo trochu dobra?
JEN PRO DNEŠEK CHCI KONAT BOŽÍ VŮLI

V životě se vždy najde něco, co mi připravuje více
starostí – nějaký nevyřešený problém, který přede
mnou narůstá a skličuje mě. Proto si určím pořadí
věcí, které je nutné vyřídit, a předně vykonám
něco konkrétního, do čeho se mi vůbec nechce, co
již dlouho odkládám. Když se k tomu nakonec
odhodlám, jistě poznám, že mi najednou zbývá
více času na vše ostatní a jak mi je lehce. Vždycky
smím důvěřovat, že Bůh mi chce pomoci, stojí při
mně a ukazuje mi cestu z každé životní situace.
JEN PRO DNEŠEK CHCI VĚŘIT V BOŽÍ PROZŘETELNOST

Bůh o mně ví a stará se o mne tak, jakoby mimo mne nebylo nikoho na světě (i kdyby
okolnosti svědčily o pravém opaku). Bůh si mě váží, cení mě jako drahocenný šperk a
miluje mne jako svou milovanou dceru nebo syna.
JEN PRO DNEŠEK NEBUDU MÍT STRACH

Nebudu mít strach radovat se ze všeho, co je krásné, a budu věřit v dobrotu. Nebudu mít
strach před tím, co mě jednou může potkat. Vždyť tolikrát je v Písmu připomínáno:
„Neboj se, jsem s Tebou, držím Tě za ruku.“ Naše často „podzimní nálada“ by se tak

měla měnit v náladu spíše adventní. Strach a hrůza by se měly měnit v očekávání
krásného, co nám Pán přislíbil.
JEN PRO DNEŠEK SI VYBERU JEDEN Z TĚCHTO BODŮ...
Podle internetových zdrojů připravila Mgr. Jiřina Šenovská
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Nedržme Boha pouze v kostele
„Bude veliký“ a …… narodí se v chlévě?!
Ježíš Kristus se narodil v chlévě a byl
položený v jeslích. Zdá se, že Maria
tuto situaci moc dobře nechápe. A proto
to uchovává ve svém srdci a rozvažuje
o tom. Ne všechno lze pochopit ihned.
Na první pohled to, co se tu odehrává,
nejde dohromady s tím, co bylo
zvěstováno. Ona přece uslyšela
v Nazaretě toto: „Bude veliký a bude
nazván Synem Nejvyššího. Pán Bůh mu
dá trůn jeho předka Davida.“ Betlém je
skutečně město Davidovo, král David se tu narodil. Přišli do Betléma, a nejenže tu
nenašli trůn – dokonce pro ně nebylo ani místo v hostinci! Ten, který by měl být velkým
nástupcem Davidovým, jeho potomkem, není přijat v domě Davidově! Maria s tím
zápasí, protože nechápe.
Jesle a žlab: symbol hříchu
Pro nás je tohle znamení ještě výmluvnější. Otcové církve vysvětlovali, že jesle či žlab
jsou symbolem hříchu. K čemu se totiž vrací zvíře? Ke žlabu, protože v žlabu je žrádlo.
Oslové a volové se sem dřív nebo později vrací. A k čemu se vracíme my? Ke svým
hříchům. Já mám své, vy máte ty své – každý z nás má nějaký hřích, k němuž se dříve
či později vrací. Nejednou zápasíme se svými hříchy po celý život.
Máme tu zkušenost, že i když máme ty nejlepší úmysly – zachováváme rytmus
duchovního života, provozujeme lecjakou duchovní gymnastiku –, přesto se najde hřích,
k němuž se vracíme, jako dobytek ke žlabu.
Hledat Boha jen v chrámu?
A právě to je to místo, kam chce Kristus vstoupit, kde chce být položený: V samém
středu našeho hříchu. A to je pěkný paradox – vždyť nám se zdá, že Boha je zapotřebí
hledat ve svatyni. Bůh by měl být tam, kde je svaté místo. Ale on chce být právě
v našem hříchu, a ne ve svatyni! Proč? Protože nás chce spasit. Chce nám přinést spásu,
nepotřebuje naše modlitbičky. My bychom Pánu Bohu rádi vyhradili kostel. Máme pro
něj takové pěkné místo – kostelíček. Pokud není lockdown, tak tam vyrážíme jednou
týdně, tak na hodinku, elegantně, zbožně, možná vytáhneme i zvláštní oblečení…
A nejlepší by bylo, aby tam Pán Bůh zůstal, není-liž pravda? Budeme ho tam
samozřejmě navštěvovat, v tom kostelíčku, aspoň jednou týdně; budeme ho uctívat, a on
ať si tam je. Jenže on tohle nechce. On totiž nehledá svou slávu, ale hledá naši spásu.
Bůh chce přebývat v samém středu našeho hříchu
Proto chce Bůh přebývat v samém středu našeho hříchu. Chce, abychom ho vpustili
tam, kde hřešíme, protože nás chce spasit. Nepřišel proto, aby byl více oslavován, ale
aby nám posloužil v překonání toho, k čemu my se pořád vracíme, z čeho se sami
nemůžeme osvobodit, k čemu jsme připoutáni jak zvíře ke žlabu. Chce nás zachránit
z našeho hříchu. Bůh nepřichází kvůli sobě, přichází jen kvůli nám.
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Tohle je závažný paradox, proto Maria o tom všem rozvažuje ve svém srdci. Jestliže se
člověk ptá lásky, jak tomu rozumět, pak nebude mít problém. Ptá-li se jen svého
selského rozumu, zůstane to pro něj „španělská vesnice“. Ale jakmile o všem
rozvažujeme ve svém srdci, celá věc se dosti vyjasní.
Položte Ježíše do svých jeslí, nedržte ho pouze v kostele...
V té krajině nocovali pod širým nebem pastýři a střídali se na hlídce u svého stáda.
Najednou u nich stál anděl Páně, sláva Páně se kolem nich rozzářila a padla na ně
veliká bázeň. Anděl jim řekl: „Nebojte se! Zvěstuji vám velikou radost, radost pro
všechen lid: V městě Davidově se vám dnes narodil Spasitel ‒ to je Kristus Pán. To
bude pro vás znamením: Naleznete děťátko zavinuté do plének a položené v jeslích.“ A
náhle bylo s andělem celé množství nebeských zástupů a takto chválili Boha: „Sláva na
výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem, v kterých má (Bůh) zalíbení!“ Když andělé
odešli od nich do nebe, řekli si pastýři mezi sebou: „Pojďme tedy do Betléma podívat se
na to, co se tam stalo, jak nám Pán oznámil!“ Pospíchali (tam) a nalezli Marii a Josefa
i děťátko položené v jeslích. Když ho uviděli, vypravovali, co jim bylo o tom dítěti
pověděno. Všichni, kdo to slyšeli, podivili se tomu, co jim pastýři vyprávěli. Maria však
to všechno uchovávala v srdci a rozvažovala o tom. Pastýři se zas vrátili. Velebili a
chválili Boha za všechno, co slyšeli a viděli, jak jim to bylo řečeno (Lk 2,8-20).
Arcibiskup Grzegorz Ryś, Lodž
zpracováno podle knihy Rozjímavý růženec

Maria je ženou modlitby a vzorem pro naši modlitbu
Při pravidelné středeční audienci (18.11.2020)
přenášené z knihovny Apoštolského paláce
pokračoval papež František ve své katechezi na téma
modlitba. Zaměřil na osobnost Panny Marie, která je
vzorem pro náš vlastní život a naši modlitbu.
Pokorné srdce
Papež František vzpomenul na Marii v době, kdy ji
svět ještě neznal, když byla „mladou dívkou
z Nazareta, pohrouženou do mlčení v ustavičném
dialogu s Bohem, který jí záhy svěřil poslání.“ Připomněl, že ačkoliv byla plná milosti
a neposkvrněná od početí, nevěděla nic „o svém netušeném a mimořádném poslání
a rozbouřeném moři, na které se má vydat.“ „Jedno je jisté: Maria patří k velkému
zástupu těch, jejichž srdce je pokorné, nevyskytují se v oficiálních dějepisech, avšak Bůh
s nimi připravil příchod svého Syna.“
Čekání na Boží vůli
Papež František dále hovořil o tom, jak Marie čekala, až Bůh převezme otěže její cesty
a povede ji, kam chce On. Maria se s velkou poddajností připravovala na „velké
události, jimiž je Bůh vtažen do světa.“ Katechismus, podle Svatého otce, připomíná
Mariinu neustálou a pečující přítomnost v dobrotivém plánu Otce a v celém Ježíšově
životě. Dodal také, že se Maria zrovna modlila, když jí archanděl Gabriel přinesl
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v Nazaretě své poselství. „Jejímu drobnému a nezměrnému přitakání, jež dá v té chvíli
celému stvoření poskočit radostí, předcházelo v dějinách spásy mnoho jiných přitakání,
mnohá důvěřivá poslušnost a mnohá ochota vzhledem k Boží vůli.“
Postoj otevřenosti
Papež František uvedl, že neexistuje lepší způsob modlitby než otevřený postoj. „Pane,
co chceš Ty, kdy chceš Ty a jak chceš Ty. Je to prostá modlitba, která však vkládá náš
život do Pánových rukou, aby nás vedl. Všichni se takto můžeme modlit, takřka beze
slov.“ Podle papeže tento přístup umožňuje mnoha věřícím čelit realitě, i když jsou
jejich dny plné problémů. „Vědí, že v pokorné lásce nabízené v každé situaci se stáváme
nástroji Boží milosti... Modlitba ví, jak uklidnit neklid, ví, jak jej přeměnit
na dostupnost.“
Přijetí v modlitbě
Papež František připomněl také mnoho
okamžiků náročných zkoušek, které Panna
Maria podstoupila, a také to, jak ji provázela
modlitba v každém okamžiku jejího života
a v každém okamžiku Ježíšova života, až do
Jeho smrti a vzkříšení. „Chápeme-li v modlitbě,
že každý den, který od Boha dostáváme, je
povolání, pak svoje srdce rozšiřujeme
a přijímáme všechno. Učme se tak říkat:
„Pane, co chceš Ty. Slib mi jen, že budeš se
mnou
na každém kroku...“
Matka Boží a matka církve
Marie s modlitbou doprovázela rodící se církev, a skrze její otevřenost vůči síle Ducha
Svatého se tak Matka Boží stala Matkou církve. „V Panně Marii je přirozená ženská
intuice povýšena jejím zcela jedinečným sjednocením s Bohem v modlitbě. Proto při
četbě evangelia zjišťujeme, že někdy jako by se vytrácela, aby se pak v zásadních
chvílích znovu objevila. Maria je otevřena Božímu hlasu, který vede její srdce a kroky
tam, kde je zapotřebí její přítomnosti...“
Skvělá perla
Svatý Lukáš nám říká, že „Maria to všechno uchovávala v srdci a rozvažovala o
tom“ (Lk2, 19). Papež František to vysvětluje slovy: „Všechno, co se děje kolem ní, má
hluboký dopad na její srdce: dny naplněné radostí, stejně jako nejtemnější chvíle, kdy
také ona stěží chápe cesty, kterými se má ubírat Vykoupení. Všechno končí v jejím srdci,
aby bylo modlitbou důkladně vytříbeno a proměněno.“
Matka zachovává vše a přináší to do svého dialogu s Bohem. „Kdosi přirovnal Mariino
srdce k perle nedostižné nádhery, utvořené a vyhlazené trpělivým přijímáním Boží vůle
skrze Ježíšova tajemství, o nichž rozjímala v modlitbě. Jak by bylo krásné, kdybychom
se mohli alespoň trochu připodobnit naší Matce!“ Uzavírá svou katechezi papež
František.
papež František
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Biskupové Čech, Moravy a Slezska vybízejí k postu
za ukončení pandemie
Čeští a moravští biskupové se společně obracejí na věřící, vyzívají je k postu
a almužně za ukončení pandemie po první tři středy v prosinci a o zasvěcení se Dítěti
Ježíši doma u jesliček v rodině.
Drazí bratři a sestry,
všichni cítíme, jak silně pandemie
koronaviru ovlivnila náš život. Mnozí z vás
volají po větší aktivitě biskupů pro uvolnění
bohoslužeb.
S vládou
jsme
jednali
mnohokrát a stížnost na neústavnost omezení
bohoslužeb je i u Ústavního soudu. Podali ji
senátoři. Vás jsme vyzvali k intenzivním
modlitbám za ukončení pandemie, zvláště
k modlitbám v rodinách a ke společné
modlitbě růžence každý večer ve 20 hodin.
Pohled na ty z vás, kteří onemocněli a prošli těžkou zkouškou, nebo na ty, kteří obětavě
slouží nemocným nejen jako profesionálové, ale i dobrovolníci, nebo na ty, kteří se
dostali do ekonomických těžkostí, či vzpomínka na ty, kteří zemřeli, nás vede
k zintenzivnění modliteb, k nimž je dobré připojit i půst a almužnu. Nabídněme Bohu
nejen svůj čas, ale i sami sebe, ochotu zřeknout se svých požadavků a hledat Boží vůli
a třeba i osobně pomáhat v první linii, zvláště ti, kteří jsou mladí a zdraví.
Brněnský biskup ve své diecézi vyhlásil na čtyři středy dobrovolný, vědomý a citelný
půst za ukončení pandemie, k němuž je dobré přidat také almužnu na libovolný dobrý
účel. To vše nadále ve spojení s modlitbou. Přidejme se k nim v celé naší zemi po
první tři středy v prosinci – 2., 9. a 16. prosince.
Kéž nám mimořádný adventní půst pomůže otevřít srdce Bohu, kterým se necháme
milovat, kterého budeme milovat a kterého necháme skrze sebe milovat lidi kolem nás.
Nevíme, jak bude možné slavit Vánoce. Ukažme především svou ochotu přijmout Boha,
který k nám o Vánocích přichází jako Zachránce v betlémském dítěti. Když k této Lásce
skryté v malém Dítěti budeme volat, když se jí zasvětíme, když si doma vystavíme
betlém, abychom se betlémskému Dítěti poklonili, zakusíme Boží ochranu na sobě i na
svých blízkých. Klanějme se mu, projevujme úctu a vděčnost za sebe i jménem těch,
kteří vděčnost neprojevují. Svěřme se jeho ochraně a věřme, že Bůh ukáže své slitování.
Nebude se dívat na naše viny a nenechá nás samotné. On je Bůh věrný, i když my věrní
nejsme. Betlémské Dítě, uctívané v našem národě taky jako Pražské Jezulátko, zve ke
svornosti a lásce. Budeme-li ho milovat, naše láska změní nejen náš život, ale taky
přemůže nenávist v mezilidských vztazích. Přichází naše chvíle, abychom se vrátili zpět
ke své první Lásce, k Bohu.
Už dnes vám přejí požehnané Vánoce a skutečnou radost z příchodu Spasitele i jeho
darů
Vaši biskupové
Praha, 20. listopadu 2020
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Bůh není někde v nebi
Bůh přichází. Dnes, tady, teď
„Hle, přichází Bůh, náš Spasitel“. Tato biblická antifona je jakýmsi vstupem do období
adventu.
Na počátku adventní doby tak sugestivně zaznívají dvě slova: „Bůh přichází“. Důležité
je, že tato slova nezaznívají v minulém čase: „Bůh přišel“, ani v budoucím: „Bůh
přijde“, ale v přítomném: „Bůh přichází“. Jde tedy o činnost, která probíhá
stále. Advent nás vybízí: „Probuď se a rozpomeň se, že Bůh přichází! Dnes, tady, teď!“
Bůh si mezi námi postavil svůj stan
Advent nám připomíná, že „Bůh
přichází“ navštívit svůj lid, aby
přebýval mezi lidmi a vytvářel s nimi
společenství
lásky
a
života.
Evangelium
vyjadřuje
tajemství
vtělení takto: „Slovo se stalo tělem
a přebývalo mezi námi“, doslova:
„aby svůj stan postavilo mezi námi“
(J 1,14). Připravovat se na Vánoce
znamená, nasadit se v budování „příbytku Božího mezi lidmi“. Nikdo odtud není
vyloučen; každý může a má přispět k tomu, aby tento dům byl prostornější a krásnější.
Bůh není „někde v nebi“
Bůh není Bohem, který přebývá někde v nebi a přitom se o nás nezajímá. Je Bohem přicházejícím. Je Otcem, který na nás nikdy nepřestává myslet a zároveň chová respekt
k naší svobodě. Touží nás potkat a navštívit: chce přijít a zůstávat s námi. Jeho advent =
„příchod“ je důsledkem jeho rozhodnutí osvobodit nás od zla, smrti a ode všeho,
co brání našemu pravému štěstí. Bůh nás přichází spasit. Stvořitel světa přišel z lásky
přebývat mezi lidi. V listu Filipanům stojí, že Kristus „nic nelpěl na tom, že je rovný
Bohu, ale sám sebe se zřekl a vzal na sebe přirozenost služebníka.“ (Flp 2,6). A stal se
jedním z lidí.
Víra nás vybízí
Víra nás (nejen v adventu) vybízí, abychom svůj zrak obrátili k Bohu, abychom se
s Bohem setkávali v modlitbě a v konání dobra, abychom zvali Ježíše do svého života
a společně s Ním budovali příbytek Boží mezi lidmi. Dnes, tady, teď.
„Probuď se a rozpomeň se, že Bůh přichází!
Dnes, tady, teď!“
Je možné mu otevírat své nitro - srdce,
zvát ho do svého života,
do svých konkrétních životních okolností...
papež Benedikt XVI
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Pořádek v pokoji, pokoj v duši (6. část)
V minulých dvou farních měsíčnících jsme se seznámili s osmi radami z prvního stádia
vnějšího pořádku, tj. stádia rozhodnutí. Dnes pokračujeme dalšími radami, které vám
usnadní rozhodování o hromadění věcí.
8. rada: Dovolte technice, aby vás zbavovala nepořádku
Často lpíme na majetku, který už technologicky zastaral. Díváte se do tištěných
manuálů svých přístrojů a zařízení – nebo informace hledáte online? Máte knihovnu
plnou knih, DVD a CD, i když už je neužíváte? Máte fax, ačkoli nikdy neposíláte ani
nepřijímáte faxy? Možná pořád ještě potřebujete budík, kalkulačku, skener, slovník,
encyklopedii, příručku správného chování, mapy nebo kopírku – ale možná místo toho
užíváte nějaké vyvinutější zařízení, takže už takové věci nepotřebujete. Pokud vlastníte
aktuální verzi nějakého předmětu, nenechávejte si tu starou. Jestliže si svou kávu každý
den děláte v nejnovějším typu kávovaru, nepotřebujete už žádný french press. Pokud
podobné věci skutečně neužíváte, není už potřeba na nich jakkoli lpět.
9. rada: Neusilujte o „minimalismus“
Vnější pořádek není záležitost toho, jestli máme více, nebo méně, nýbrž toho, že
chceme, co máme. Fakt, že vlastní jen minimum majetku, v některých lidech vyvolává
pocit svobody a štěstí. To je zajisté pravda. Jenž to tak není u každého. Prohlašovat, že
všichni bychom byli šťastnější s méně (nebo více) věcmi, je jako tvrdit, že každý film
by měl trvat dvě hodiny. Každý film má svou správnou délku a lidé se liší v tom, kolik a
čeho mají, aby to pro ně bylo smysluplné. Jeden člověk je spokojený s poličkou, na níž
stojí jediná váza, zatímco jiný je šťastný, že jeho police přetéká knihami, fotografiemi a
upomínkami. Všichni se musíme rozhodnout, co je správné pro nás. Místo, abychom
usilovali o konkrétní množství věcí – ať už minimální, nebo jiné –, je užitečné snažit se
zbavit toho, co je nadbytečné. I lidem, kteří toho rádi mají hodně, se jejich prostředí líbí
víc poté, co odstranili vše, co nepotřebují, nepoužívají nebo nemají rádi.
10. rada: Otevřete šatník a zamyslete se nad následujícími otázkami
Proveďte inventuru svého oblečení. Vyndávejte kus po druhém a ptejte se sami sebe:










Padne mi to?
Opravdu to nosím?
Mám to rád, a pokud ne, je to skutečně užitečné?
I když se mi to líbí, není to v tak špatném stavu, že bych se toho měl
zbavit?
Kolik navzájem zaměnitelných kusů vlastním?
Je to pohodlné?
Měl jsem to na sobě pouze pětkrát nebo méně?
Dělám si starosti, že to vyšlo z módy? (pokud si to myslíte, je to zřejmě
pravda)
Můžu to nosit jen za omezených podmínek? (třeba košile, na níž je
skvrna, takže ji můžete nosit jen pod svetrem)
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Pokud si nechávám nějaký kus oblečení jen proto, že to byl dárek, ví
dárce, že ho mám? (jestliže není potřeba dávat najevo, že věc užíváte,
nemusíte si ji nechávat)
Hodí se to k jiným kusům, které mám, nebo bych si musel koupit další
nové oblečení, abych to využil?
Nechávám si tenhle oděv, jen abych vlastnil určitou kategorii? (nemusíte
mít rolák, pokud roláky nenosíte)
Vyplňuje to potřebu, která už neexistuje? (něco takového může být těžké
si přiznat)
Musí se to přešít, než to budu moci nosit? (pokud ano, nechte to přešít,
nebo se toho zbavte)
Popisuji nějaké oblečení slovy „nosil bych to“ nebo „nosil jsem to“?
Podobná vyjádření naznačují, že to doopravdy nenosíte)
Mám ve svém aktivním šatníku věci, které si nechávám z citových
důvodů, nebo na maškarní ples? (pokud ano, tak je dejte jinam; a buďte
vybíraví – ponechte si pouze kusy oděvu, které si to opravdu zaslouží)
Milovaný oděv mě stále těší, i když není v nejlepším stavu? (můžete ho
začít nosit jako neformálnější kousek – například určitý svetr už nemusíte
nosit do restaurace, ale začít v něm polehávat na pohovce)

11. rada: Použijte fotografii, abyste vyhodnotili nepořádek
Pokud máte doma nebo v práci problém začít, zkuste si danou oblast vyfotit
a vyhodnotit, co vidíte. Fotka nám totiž pomůže vidět prostor novýma očima. Změní
naši perspektivu a umožní nám odstup, abychom se rozhodli, co bychom si měli
ponechat a co musí jít pryč. Pokud se někdo brání potřebě vyklizení, zkuste mu ukázat
obrázek tohoto místa. Možná že se tam cítí velmi pohodlně – ale objektivní oko
fotoaparátu mu třeba pomůže, aby si uvědomil, že je nutno uklidit. Až prostor úplně
vyklidíte, vyfoťte ho znovu, abyste mohli srovnat, jaký byl předtím a jak vypadá nyní.
Člověka povzbudí, když má vizuální důkaz něčeho, co se mu povedlo.
Další rady v pokračování příště
Podle knihy Pořádek v pokoji, pokoj v duši připravil Vojtěch Chupík

Z kroniky farnosti Újezd u Valašských Klobouk 2003 – 2011
Za zmínku stojí jistě zpráva o počasí, protože v posledních letech jeho rozmary jakoby
neznaly mezí. Na rozdíl od loňské tuhé zimy s obrovskými přívaly sněhu, nebylo letos
po sněhu ani památky. Až do konce roku 2006 se žádná zima prakticky neprojevila,
teploty okolo 10 stupňů a tak to bylo skoro až do Velikonoc. Výjimku tvořil poslední
lednový týden, kdy se krátce ochladilo a napadlo něco málo sněhu, který zase rychle
roztál. Lidé byli většinou spokojeni, libovali si, že ušetřili na topení a neměli práce
s odhazováním sněhu.
Docela jinak tomu bylo ale v Čechách, kde se právě v lednu přehnala silná vichřice
„Kyril“, která způsobila velké škody. Aby toho nebylo málo, přišla ještě sněhová
kalamita, která na horách způsobila škody na polomech, a ty se pak počítaly na sta
milionů korun.
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Tříkrálová sbírka
I letos se naše farnost zapojila do tříkrálové sbírky pro Českou katolickou charitu
konanou v rámci celé České republiky. Všechny prostředky, které byly u nás sesbírány,
se odesílají do Oblastní charity sv. Vojtěcha ve Slavičíně, která ve svém regionu
zahrnuje všechny obce naší farnosti. Letos činily celkem 86 993 Kč, z toho se v Újezdě
vybralo 22 042 Kč, ve Slopném 21 895 Kč, ve Vysokém Poli 18 314 Kč, v Loučce
13 185 Kč a v Drnovicích 11 557 Kč.
Do Charitní rady byl za naši farnost zvolen člen pastorační rady pan Radek Velísek
z Drnovic. Jeho úkolem je účastnit se schůzí rady a informovat o činnosti Charity ve
farnosti.
Společný farní věstník
Od ledna tohoto roku bude vycházet farní měsíčník společně pro farnost Újezd a Horní
Lhota, na rozdíl od předchozích ročníků, kdy byly tisknuty pro každou farnost zvlášť.
Dostane nový název „Život farností“.
Kaplan P. Tomáš Strogan.
Od 1. července 2007 dochází
k výměně kaplanů. Opouští nás
P. Vitaliy Molokov, je poslán
do farnosti Soběchleby u Hranic jako
administrátor, a na jeho místo
nastupuje P. Tomáš Strogan, rodák
z Uherského Hradiště. Předchozím
působištěm jeho jáhenské a kaplanské
činnosti byl Přerov, kde se stal
děkanátním kaplanem pro mládež. Jeho vztah k mladým je na něm znát už od samého
začátku. Otec Tomáš zavádí měsíční mládežnické mše svaté (a neodrazuje ho ani velice
malý zájem ze strany mládežníků), koncem léta se vydává s ministranty a několika
tatínky na víkendový pobyt na Šumpersko., zakládá oddíl mladých florbalistů
a pravidelně se s nimi schází (i když sám nesportovec) v tělocvičně zdejší školy. Část
nedělní bohoslužby má vždy vyhrazenou pro malé děti, které zve k oltáři.
Misijní neděle
Misijní neděle se u nás projevila letos víc než jenom tradiční říjnovou sbírkou určenou
pro misionáře, kteří pracují a obětují se ve světě, kde je stále ještě tolik bídy. Nápad se
zrodil znovu u manželů Justových – na jejich výzvu přišlo na faru několik dobrovolníků
a ti společně vyrobili spoustu nazdobených perníčků, přáníček, obrázků a svíček, které
se pak prodávaly v neděli dopoledne v kostele a také odpoledne na faře. A tak se
podařilo sehnat nejen docela slušnou částku 5 182 Kč (a tu poslat na konto Misijní
banky ubožáků), ale také společně posedět, shlédnout filmy a popovídat si nad šálkem
čaje nebo kávy v dolním sále farní budovy. Sešlo se okolo třiceti lidí.
Sbírkou do zvonečku bylo při mši svaté na tento účel vybráno 26 000 Kč.
Pěší pouť pro chlapy na sv. Hostýn
Začátkem listopadu se objevily ve vývěskách našich kostelů celkem neobvyklé plakáty.
Neobvyklé byly obsahem:
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Pěší pouť na sv. Hostýn – v dnešní době už nejsme zvyklí chodit na pěší poutě;
a ještě tak daleko,
b) Pouť pro chlapy – to taky
není běžná záležitost,
c) Datum 24.-25. listopadu –
všichni víme, jaké tam bývá
v tu dobu počasí. Ale tím se
vlastně vysvětluje bod b).
Jeden z odvážných, Vlaďa
Kořenek z Vysokého Pole,
známý svým vypravěčským
nadáním, celou cestu popisuje
slovy:
„Když jsem se poprvé dověděl, že bude pěší pouť mužů na sv. Hostýn koncem listopadu,
tak mě to nechalo zcela chladným, asi jako počasí, které touto dobou bývá. Co je to za
nápad jít pěšky v listopadu, v lepším případě mokro, v horším také spousta sněhu, ráno
dlouho tma a večer zase brzy… Ale právě i tato nová zkušenost mě zlákala k tomu,
abych se přihlásil. Přiznám se, červíček pochybnosti ve mně začal hlodat týden před
pochodem, kdy všude leželo 20 cm sněhu, dál sněžilo, foukalo, no kdyby tento ráz počasí
pokračoval, tak by to bylo velmi těžké. Ale jako mávnutím proutku se podmínky do týdne
změnily a „9 statečných“, které na místo přivezly jejich obětavé manželky, se po
počáteční modlitbě vydalo cestou necestou od hřiště v Loučce na pochod.
Celá cesta byla pojata jako putování s modlitbou, na 4 zastaveních jsme společně po
přečtení tematického textu odříkávali společně žalmy ze Starého zákona. Tyto jsou dílem
Izraelitů – národa, který byl a je stále putující a hledající Boha.
V první části jsme šli spíše cestou – přes Vizovice, Slušovice, Kašavu a další i necestou
– po turistické značce, která nás vedla k cíli (ale popravdě – byli to spíše zkušení vůdci,
kteří tuto cestu absolvovali už několikrát, protože na vykácených stromech se nám
značky hledaly špatně.) Po více než 11 hodinách cesty jsme dorazili pod schody sv.
Hostýna, který byl i v mlze tak krásný. To vyjítí schodů bylo pro některé z nás výkon,
který zasluhoval téměř metál. Nikdy jsme netušili, že jich je taková spousta. Stihli jsme
ještě kousek mše svaté a pak se ubytovali ve vkusně zařízeném poutním domě. Za teplou
vodu by se měla Tvůrci udělit Nobelova cena! První den byl za námi a my jsme usínali
s pocitem vděku za dar spánku.
V neděli nás probudilo bubnování dešťových kapek na parapet – další důkaz toho, že
tam shůry nás má někdo rád, protože jít v sobotu v takovém dešti by bylo velmi
nepříjemné. Někteří časně stávající stihli první mši svatou, někteří jsme byli až na
druhé, většina z nás byla také u svátosti smíření. Stalo se snad poprvé, že jsem si na sv.
Hostýně sedl a přiznám se, že i docela rád…
Po nakoupení drobností na uvítanou jsme se vydali – už za pomocí mobilních
prostředků – směrem k domovu. Na vlakové zastávce v Zádveřicích jsme společnou
modlitbou poděkovali Bohu a Matce Boží za nápad a odvahu pořadatelů a spoustu síly,
kterou jsme obdrželi.
Velký dík patří pořadatelům – P. Heinzovi a P. Švachovi za to, že se nebáli i v této roční
době – o svátku Krista Krále přijít s tímto nápadem a všem ostatním za odvahu se
a)
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přihlásit a ujít 40 km po nelehké cestě k P. Marii – byli to: Vilém a Josef Kolaříkovi,
Petr Daďa, Petr Pavelka, Pavel Maček, Roman Hlavička a já.“
(Pozn. redakce: Letos se Pouť chlapů vzhledem k nouzovému stavu nekonala, ale jako
připomínku na tuto pouť, je možné na internetu na www.farnostujezd.cz nebo na
www.youtube.com, kanál farnosti Újezd, shlédnout video z fotografií z minulých poutí
nazvané Střípky z pouti chlapů (2007 – 2019), které zpracovali Dáša a Vlaďa
Kořenkovi.)
Advent, sv. Mikuláš, Vánoce
Také letos se podařilo o svátku sv. Mikuláše shromáždit hodně hraček a školních
potřeb. Do jihočeských Rakovic bylo odesláno celkem osm balíků, které zaměstnanci
občanského sdružení Berkat rozdělí mezi potřebné děti.
Děti z Drnovic si připravily pásmo O narození Ježíška a představily se s ním ve čtvrtek
po mši svaté.
Předvánoční koncert dechové hudby Boršičanka Antonína Koníčka byl ve farním
kostele v neděli, těsně před Štědrým dnem.
Na svátek sv. Štěpána zpíval ve Slopném při mši svaté sbor Janáček z Luhačovic.
Z farních matrik
V roce 2007 bylo v naší farnosti pokřtěno 31 dětí. K prvnímu svatému přijímání
přistoupilo 30 dětí, svátost manželství si udělilo 6 manželských párů. Pomazání
nemocných doma přijalo 27, při společném udělování v kostele 42 nemocných a starých
lidí. Poslední služba lásky byla poskytnuta v újezdské farnosti 34 zemřelým farníkům
a obyvatelům farnosti.

MYŠLENKY NA MĚSÍC PROSINEC
Petr Vrbacký
Vzhůru k vodám
KARMELITÁNSKÉ NAKLADATELSTVÍ
KOSTELNÍ VYDŘÍ 2010

1. Boží nabídka daru spásy je skutečně všeobecná. Nikdo z ní nikdy není vyloučen,
nikomu nebude odepřena. Bůh takto jedná proto, že jeho láska je nevyčerpatelná.
2. Kdo nemá cíl a kdo se do cíle netěší, ten se asi sotva vydá na cestu.
3. Nezbytnou výbavou pro hledání Boha je pokora a otevřenost.
4. Každodenní věrnost v hledání a naplňování Boží vůle znamená sice často namáhavé,
ale také smysluplné budování pevných základů našeho života s Bohem.
5. Má-li být láska pravá, musí dát svobodu, byť si je dobře vědoma rizika zklamání.
Milovat lze jen dobrovolně, nebo vůbec.
6. Co je víc než být Ježíši stále nablízku, být součástí všech těch velikých věcí, dokonce
na nich mít svůj osobní podíl? Takové nasazení žádá člověka celého. Ježíšův učedník
mu prostě patří bezvýhradně a napořád.
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7. Věřící člověk neutíká od svých problémů k víře v Boží zázraky, ale naopak vyzbrojen
důvěrou v Boží pomoc sám jde podle svého nejlepšího vědomí a svědomí správným
řešením vstříc.
8. Určitě bude rozdíl, když člověk snáší nějaké utrpení s vnitřním vzdorem a nepřijetím
a tím, když naopak to vše uchopí jako příležitost přimknout se ke Kristovu kříži a
spolu s ním jej obejmout.
9. Nepovažujme nabídku duchovního vedení za omezování, nýbrž za službu, která nám
pomůže ušetřit si mnohé bloudění a zbytečné vysílení i ztrátu času.
10. Do Božích věcí lidský zrak nevidí, ale zato o nich může mnoho vytušit lidské srdce:
nemá problém důvěřovat lásce. A od lásky očekáváme jen ta nejradostnější
překvapení.
11. Nechtějme hned vše do důsledku chápat. Postačí, když zprvu budeme ochotni Bohu
alespoň důvěřovat. Koneckonců – i schopnost důvěřovat potřebuje v dnešním světě
uzdravení.
12. Pokud má někdo pocit, že jeho úkol či práce je ponižující, pak ho vysílí třebas
nepatrné břímě. Pán Ježíš ovšem neslibuje ubrat z těžkostí lidského bytí, nýbrž nás
chce učit správně je nést.
13. Bůh vždycky vyjadřuje a účinně projevuje soucit s těmi nejnepatrnějšími. Hospodinův
zájem se znovu vytrvale obrací k chudákům a ubožákům, k lidem, kteří se cítí být
bídnými.
14. Spolehlivým znakem potvrzujícím naši příslušnost k Božímu světu je zakoušet úděl
Božího služebníka trpícího pro svou věrnost a oddanost Boží věci.
15. Kdyby se o letošním adventu v našem nitru probudilo odhodlání zahořet horlivostí
pro Pána a nést jeho slovo jako planoucí pochodeň, nepochybně by i někteří z našich
blízkých alespoň v duchu spočinuli šťastní před Hospodinem.
16. Každý dotek Boží radosti může proměnit srdce člověka a třebas i přiblížit jeho setkání
s Boží láskou o nadcházejících svátcích.
17. Nestačí se na příchod Mesiáše jenom těšit, je třeba též přijmout osobní zodpovědnost
a něco konkrétního udělat pro jeho přijetí – a to třebas i za cenu osobních obětí.
18. Naší horou, na jejíž vrchol máme v adventu vystoupat, je Boží slovo. Podle něj máme
orientovat svoje každodenní kroky, jím vedeni se učíme kráčet po Božích stezkách.
19. Anděl je Boží posel. Poslem může být každý z nás, a obsah poselství rovněž známe.
Nejsou kolem nás lidé, kteří by si zasloužili anebo potřebovali seznámit s obsahem
této radostné zvěsti?
20. Náš advent je budováním základů na skále. Jsme znovu vybízeni, abychom očistili
svůj osobní vztah s Ježíšem od balastu všeho povrchního, prázdného či polovičatého.
21. Pokud někdo nepřipouští možnost, že by do jeho života vstoupil Bůh jako ten, který
dává nový směr a obrací kroky člověka k jiným cílům, nemá šanci zakusit ve svém
srdci dotek Boží přítomnosti.
16

22. Bůh s námi nehraje na schovávanou, ale naopak se nám často staví do cesty tak
nápadně, že o něj můžeme někdy téměř „zakopnout“.
23. Přesvědčivě žitá naděje má strhující sílu a působivost. Může se dokonce stát silným
nástrojem evangelizace v tomto světě.
24. Bůh člověku opravdu vychází naproti daleko víc, než by si člověk zasloužil nebo měl
nárok. Aby však vůbec Bůh mohl vyjít, musíme nejdříve my sami vykročit na cestu.
25. Skutečná radost z Ježíšova narození v našem nitru vytryskne až tehdy, když v sobě
vybojujeme zápas o víru a o poslušnost Božímu slovu.
26. Dějiny spásy se nedají sledovat z tribuny, z lóže pro diváky. Každý je jejich
účastníkem, podobně jako se ani sám život nedá prožít nejdřív jen tak na zkoušku.
27. O tom, zda se kdo otevře naplno Božímu slovu a vloží v něj svou naději, zda se
odevzdá
do Ježíšových rukou a ztotožní s ním svůj život, rozhoduje každý člověk zcela sám.
28. Tím nejhlavnějším je v Božím bytí překypující hojnost lásky. Té lásky, která nejen
odpouští a usmiřuje, ale navíc i uzdravuje a dává nový život všemu, co se skrze hřích
stalo neplodným.
29. Boží velikost, ač skryta láskou, bude pro člověka vždy obrovským a nepochopitelným
tajemstvím. A toto Boží tajemství nelze přijmout rozumem, nýbrž poslušností.
30. Maria nás učí, že největší sílu našemu křesťanskému svědectví nedodají naše
výsledky, nýbrž radost z toho, jak je Bůh vůči lidem dobrý. Není větší radosti, než
objevovat stopy této Boží dobroty ve svém životě a moci o nich vydávat svědectví
druhým.
31. Nejistoty a pochybnosti, které víru vždycky provázejí, nezmizí nějakým Božím
zázrakem, nýbrž naším lidským rozhodnutím.

PASTORAČNÍ PLÁN 2021
Farnost Újezd
1. CÍRKEVNÍ SLAVNOSTI A POHYBLIVÉ SVÁTKY V ROCE:
Slavnost Bohorodičky Panny Marie – Nový rok – pátek 1. ledna
Slavnost Zjevení Páně – Sv. Tří Králů – středa 6. ledna
Svátek křtu Páně - konec vánočního období - neděle 10. ledna
Popeleční středa - začátek postní doby – 17. února
Květná neděle - začátek Svatého týdne – 28. března
HOD BOŽÍ VELIKONOČNÍ – neděle 4. dubna
Slavnost Nanebevstoupení Páně - čtvrtek 13. května
Slavnost Seslání Ducha svatého - neděle 23. května
Svátek Ježíše Krista Nejvyššího a věčného kněze – čtvrtek 27. května
Slavnost Nejsvětější Trojice - neděle 30. května
Slavnost Těla a Krve Páně - čtvrtek 3. června
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Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova - pátek 11. června
Slavnost Ježíše Krista Krále - neděle 21. listopadu
První neděle adventní - začátek nového církevního roku – 28. listopadu
HOD BOŽÍ VÁNOČNÍ - sobota 25. prosince
Svátek Svaté Rodiny Nazaretské – neděle 26. prosince

2. POUTĚ BĚHEM ROKU :
Pouť hasičů na Svatém Hostýně - sobota 24. dubna
Pouť včelařů na Svatém Hostýně - neděle 23. května
Hlavní pouť na Svatém Hostýně - neděle 15. srpna
Děkanátní pouť za obnovu rodin a kněžská povolání v Olomouci - sobota 16.
října
Dušičková pouť na Svatém Hostýně - sobota 9. - neděle 10. října
Svatohubertská pouť myslivců na Svatém Hostýně – sobota 16. října
Pěší pouť chlapů na Svatý Hostýn - sobota 20. listopadu

3. FARNÍ SLAVNOSTI A VÝZNAMNÉ DNY PRO FARNOST :
Adorační den v Drnovicích - úterý 2. března
Křížová cesta přírodou ve Vysokém Poli – neděle 28. března
Výročí vypálení Ploštiny – vzpomínka - neděle 18. dubna
První svaté přijímání dětí – neděle 30. května
Průvod Božího Těla – neděle 6. června
"Valašská" pouť na Ploštině – neděle 27. června
Pouť v Újezdě - neděle 4. července
Výročí posvěcení kostela ve Slopném - velká pouť - neděle 11. července
Výročí posvěcení kostela v Drnovicích - 30 let - neděle 18. července
Děkovná mše sv. u příležitosti 760. výročí obce Újezd a 125 let trvání
hasičského sboru Újezd – neděle 25. července
Letní pouť u kaple sv. Františka (Újezd) - neděle 1. srpna v 15.00 hodin
Adorační den ve Slopném - sobota 14. srpna
Patrocinium sv. Rocha ve Slopném - malá pouť – děkovná mše sv.
u příležitosti 760. výročí obce Slopné a 120 let trvání hasičského sboru Slopné neděle 22. srpna
Pouť Panny Marie - ve Vysokém Poli - neděle 12. září v 11.00 hodin
Panny Marie Bolestné na Ploštině - neděle 19. září v 11.00 hodin
Adorační den v Újezdě – pondělí 25. října
Újezdské hody - neděle 25. října
Patrocinium sv. Anežky v Drnovicích - neděle 14. listopadu
Patrocinium sv. Mikuláše v Újezdě - pondělí 6. prosince
Vánoční putování k Panně Marii Vysocké – úterý 28. prosince
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4. SVATÝ KŘEST SE BUDE V ROCE 2021 UDĚLOVAT :
10. ledna
2. května
26. září
21. února
20. června
31. října
14. března
1. srpna
12. prosince
Prosíme rodiče, aby si při plánování křtu svých dětí vybírali z těchto termínů.

5. SPOLEČNÉ MŠE SVATÉ VE FARNOSTI ÚJEZD :
Za děti, které půjdou k 1. sv. přijímání – úterý 2. února
Za děti, které byly vloni u 1. sv. přijímání – čtvrtek 1. dubna
Za občany Loučky ke cti sv. Václava - neděle 26. září
Za členy živého růžence: ze Slopného, Újezdu, Vysokého Pole a Drnovic - neděle
10. října
Za členy živého růžence: z Loučky - neděle 17. října 7.00 hodin
Za členy mysliveckého sdružení ke cti sv. Huberta - neděle 17. října 9.40 hodin
Za včelaře ke cti sv. Ambrože - neděle 5. prosince 9.40 hodin.

6. MŠE SVATÉ V DRNOVICÍCH PŘESUNUTÉ NA JINÝ TERMÍN :
Jen z velmi vážných důvodů je nutné přesunout nedělní mši svatou v 11.00 hodin
v Drnovicích na jiný čas nebo na sobotu večer. Děkujeme všem za pochopení.
Je to z těchto důvodů:

Slavnost sv. biřmování leden - datum a čas bude oznámeno později
Výročí vypálení Ploštiny Z neděle 18.4. na sobotu 17.4. v 18.30 hodin.
První sv. přijímání dětí. Z neděle 30.5. na sobotu 29.5. v 18.30 hodin.
Slavnost Božího Těla. Z neděle 6.6. na sobotu 5.6. v 18.30 hodin.
„Valašská“ pouť na Ploštině. Z neděle 27.6. na sobotu 26.6. v 18.30 hodin.
Velká pouť ve Slopném (posvícení). V neděli 11.7. z 11.00 na 8.15 hodin.
Výročí obce Újezd. Z neděle 25.7. na sobotu 24.7. v 18.30 hodin.
Patrocinium ve Slopném. V neděli 22.8. z 11.00 na 8.15 hodin.
Vysocká pouť k Panně Marii. Z neděle 12.9. na sobotu 11.9. v 18.30 hodin.
K Panně Marii Bolestné Ploština. Z neděle 19.9 na sobotu 18.9 v 18.30 hodin.

8. SBÍRKY NAŘÍZENÉ ARCIBISKUPSTVÍM :
Haléř sv. Petra: 21. února
Na Svatou zemi: 2. a 3. dubna
Na Kněžský seminář v Olomouci: 4. dubna
Na křesťanská media (Proglas a TV Noe): 25. dubna
Na církevní školy v arcidiecézi: 23. května
Na misie: 24. října
Na Charitu: 14. listopadu
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9. SBÍRKY NA OPRAVY A ÚDRŽBU NAŠICH KOSTELŮ :
24. ledna
14. února
14. března

18. července
22. srpna
19. září

18. dubna
16. května
20. června

17. října
14. listopadu
24. – 26. prosince (Na
vytápění kostelů)

10. NA MŠE SVATÉ PRO ROK 2022 SE BUDE ZAPISOVAT :
V Újezdě :
V Drnovicích :
Ve Slopném :
V Loučce :

Pondělí 22. listopadu po mši svaté
Úterý 23. listopadu po mši svaté
Středa 24. listopadu po mši svaté
Sobota 27. listopadu po mši svaté (lístky v sobotu)

Po těchto dnech bude možné objednávat mše svaté prostřednictvím internetu, jako v minulých létech.

11. POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI V ROCE 2021 :
Pořad bohoslužeb v zimním období
Újezd:
Po, St, Pá:
Neděle:

15.30
7.00 a 9.40

Drnovice:
Út a Čt:
Neděle:

17.30
11.00

Slopné:
St a Pá:
Neděle:

Připadne-li zasvěcený svátek na všední
den:
Letní i zimní období:
Újezd:
6.30 a 15.30
Drnovice:
17.00
Slopné:
18.30
Připadne-li zasv. svátek na sobotu:
(mimo 25. prosince a 1. ledna)

Letní i zimní období:
Újezd:
8.30
Drnovice:
10.00
Slopné: vigilie pátek 17.30 (Z), 18.30 (L)

17.30
8.15

Loučka:
Sobota 15.30 mše sv. s nedělní platností

Mše sv. v Drnovicích, připadne-li na
následující neděli nějaká slavnost:
viz pastorační plán č. 6
&&&
Příležitost ke sv. zpovědi ve všední dny
před každou mší sv. asi půl hodiny.
V neděli pouze v Újezdě před ranní mší
sv., nebo na požádání (starší člověk,
nemocný)

Pořad bohoslužeb v letním období
Újezd:
Po a St:
17.30
Pá:
15.30
Neděle:
7.00 a 9.40
Drnovice:
Út a Čt:
Neděle:

18.30
11.00

Slopné:
St a Pá:
Neděle:

18.30
8.15

Změny v pořadu bohoslužeb z důvodu
mimořádné situace jsou oznamovány
v ohláškách, na farních vývěskách,
mailových stránkách farnosti, případně
místním rozhlasem v obcích.

Loučka:
Sobota: 15.30 mše sv. s nedělní platností
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Z LITURGICKÉHO KALENDÁŘE
Církevní, neboli liturgický rok začíná první nedělí adventní
V církevním roce 2020 – 2021 se čte z nedělního lekcionáře
cyklus B
Feriální lekcionář v liturgickém mezidobí:
první čtení a responsoriální žalm
z 1. ročního cyklu
Patero církevních přikázání
1.
2.
3.
4.
5.

O nedělích a zasvěcených svátcích se účastnit mše svaté a zachovat pracovní klid.
Vyzpovídat se ze svých hříchů alespoň jednou za rok.
Přijmout Svátost oltářní alespoň ve velikonoční době.
Zdržovat se od požívání masa a zachovat půst újmy ve stanovené dny.
Podle svých možností přispívat církvi na její potřeby.

Zasvěcené svátky
Slavnost Narození Páně - 25.12. a Slavnost Matky Boží Panny Marie - 1.1.
svátky s povinnou účastí na mši svaté a dny pracovního klidu (jako v neděli).
Jako zasvěcené svátky je třeba slavit, pokud je to trochu možné podle rozhodnutí naší
Biskupské konference: Zjevení Páně, Nanebevstoupení Páně, Těla a Krve Páně,
Neposkvrněného početí Panny Marie, Nanebevzetí Panny Marie, svatého Josefa,
svatých apoštolů Petra a Pavla, svatých Cyrila a Metoděje, svatého Václava a Všech
svatých.
Posty
Popeleční středa a Velký pátek jsou dny přísného postu: zdrženlivost od masa i újmy
v jídle (zdrženlivost od masa zavazuje od 14. let, újma od 18. do 60. let).
Každý pátek, pokud na něj nepřipadne liturgická slavnost, nebo významná oslava, je
dnem pokání. Formou pokání je půst od masa nebo jiný kající skutek. Kající skutek
může být případně nahrazen modlitbou.
Celá postní doba je časem, v němž se církev zvláště věnuje kajícnosti.
Před každým svatým přijímáním je eucharistický půst alespoň jednu hodinu.
Plnomocné odpustky
Ve farních kostelích je možno v den jejich titulární slavnosti (a se souhlasem ordináře
v předcházející, nebo následující neděli) získat plnomocné odpustky. Ostatní možnosti,
jak získat plnomocné odpustky (např. Rok milosrdenství), jsou vyhlašovány v kostele.
Podmínky k získání plnomocných odpustků – obvyklé podmínky – musí být splněny při
každém získávání odpustků: Stav milosti posvěcující (sv. zpověď může být vykonána
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8 dnů před nebo 8 dnů po dnu, kdy získáváme odpustky), ten den přistoupit k sv.
přijímání a pomodlit se na úmysl Svatého otce.
Plnomocné odpustky pro duše v očistci: Splnění tří obvyklých podmínek, od 25.10
do 8.11. navštívíme-li hřbitov a tam se pomodlíme jakoukoliv modlitbu za zemřelé.
Kromě toho, při splnění těch tří podmínek dne 1.11. odpoledne a 2.11. po celý den,
navštívíme-li kterýkoliv kostel nebo kapli a tam se pomodlíme Otče náš a Věřím
v Boha.
Národní poutě
5. července - Velehrad – sv. Cyrila a Metoděje
28. září - Stará Boleslav – sv. Václava, mučedníka a hlavního patrona českého národa
Diecézní poutě
8. května – Diecézní pouť k sv. Janu Sarkandrovi v katedrále v Olomouci
8. června – Svatý Hostýn: Pouť kněží za vlastní posvěcení

Pořad bohoslužeb v prosinci - farnost Újezd
1. prosince: Úterý
Sv. Edmunda Kampiána,
kněze a mučedníka

17.30 Dr.: Za rodiče Novákovy a Šeré, za prarodiče a dar
zdraví a Boží požehnání pro živé rodiny.

15.30 Új.: Za + Jaromíra Pochylého, rodiče Ludmilu
a Vladimíra, + Ivanu Pochylou, duše v očistci, dar
zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu.
17.30 Sl.:
17.30 Dr.: Za + rodiče Častulíkovy, + rodinu Zámečníkovu
3. prosince: Čtvrtek
a Zvonkovu, za zdraví a Boží požehnání pro celou
Sv. Františka Xaverského,
kněze
živou rodinu
15.30 Új.: Za + Josefa Machů, Ludmilu a Josefa Váňovy,
4. prosince: Pátek
rodiče z obou stran, dar zdraví a Boží požehnání
Sv. Jana Damašského, kněze
a učitele církve, sv. Barbory,
pro živou rodinu
mučednice
17.30 Sl.: Za + Bohumilu a Antonína Váňovy, jejich rodiče,
První pátek v prosinci
sourozence a živou rodinu
17.30 Új.: Na vlastní úmysl
5. prosince: Sobota

2. prosince: Středa
Ferie

6. prosince: Neděle
2. neděle adventní
Sv. Mikuláše, biskupa
7. prosince: Pondělí
Újezd: Sv. Mikuláše
Sv. Ambrože,
biskupa a učitele církve

8.15 Sl.: Za Františka Váňu, jeho rodiče, duše v očistci a
Boží ochranu a požehnání pro živou rodinu.
9.40 Új.: Za Marii a Karla Barcuchovy, jejich rodiče, zetě
Jaroslava a Boží požehnání pro živé rodiny
11.00 Dr.: Za + Emílii a Jana Častulíkovy, + rodinu
Častulíkovu, Šulákovu, Frýželkovu a duše v očistci
15.30 Új.: Za farníky a poutníky
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15.30 Új.: Za živé a + členy SFŘ, kněze, řeholníky, řeholnice,
bohoslovce. Pro všechny dary Ducha svatého a
ochranu Panny Marie, přímluvou všech svatých a
Boží požehnání
NEPOSKVRNĚNÉHO
17.00
Dr.:
Za + syna Davida Smolka a dar zdraví pro živou
POČETÍ PANNY
rodinu
MARIE
18.30 Sl.:
15.30 Új.: Za + rodiče Kozubíkovy, dva syny, tři zetě, vnučku
Ivanu, + Františku Kozubíkovou a Boží požehnání
9. prosince: Středa
pro rodiny jejich dětí
Ferie
17.30 Sl.: Za + Dalibora Šenovského
10. prosince: Čtvrtek 17.30 Dr.: Za + Pavla Zichu

8. prosince: Úterý
Slavnost

11. prosince: Pátek
Sv. Damasa I., papeže

12. prosince: Sobota
Panny Marie Guadalupské

13. prosince: Neděle
3. neděle adventní
Sv. Lucie, panny
a mučednice

14. prosince: Pondělí

15.30 Új.: Za + rodiče, syna Josefa, Ladislava Machů, duše
v očistci, dar zdraví a Boží pomoc pro živou rod.
17.30 Sl.: Za + Josefa Machů k nedožitým 90. letem života,
nemocnou osobu a pomoc Ducha svatého pro živou
rodinu
17.30 Új.: Za + rodinu Vítkovu, dva syny, duše v očistci,
ochranu a pomoc Boží pro živou rodinu
7.00 Új.: Za + Josefa Zichu, rodiče z obou stran, syna Pavla
Zichu, živou a zemřelou rodinu
8.15 Sl.: Za + Boženu a Jana Machů, jejich rodiče,
sourozence, živou a + rodinu Machů, Šimonů
a Ondrůškovu a duše v očistci
9.40 Új.: Za farníky (sv. křest)
11.00 Dr.: Za + Josefa Štěpáníka, manželku, švagra Pavla, duše
v očistci a Boží požehnání pro živou rodinu.

Sv. Jana od Kříže,
kněze a učitele církve

15.30 Új.:

15. prosince: Úterý
Ferie
16. prosince: Středa
Ferie

17.30 Dr.: Na poděkování za všechny milosti a pomoc Boží
pro rodinu Machů
15.30 Új.: Za + Marii a Aloise Barchůchovy, rodiče Drábkovy,
jejich zemřelé rodiče a Boží požehnání pro živou
rodinu
17.30 Sl.:
17.30 Dr.:
15.30 Új.: Za + Bohumila Vaňka, rodiče, dceru a syna, za
Boženu Sochorovu, syna, zetě a duše v očistci,
s prosbou o zdraví a ochranu Panny Marie pro živou
rodinu.
17.30 Sl.: Za + rodiče Kovářovy, Machů, Bartošovy, duše
v očistci, Boží požehnání a dar zdraví pro živ. rod.
17.30 Új.: Za + rodiče, Fojtů, syna Zdeňka, manželku
a Boží ochranu pro živou rodinu

17. prosince: Čtvrtek
18. prosince: Pátek
Ferie

19. prosince: Sobota
Ferie
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20. prosince: Neděle
4. neděle adventní

21. prosince: Pondělí
Sv. Petra Kanisia, kněze
a učitele církve

22. prosince: Úterý
Ferie
23. prosince: Středa
Sv. Jana Kentského, kněze

24. prosince: Čtvrtek
Svatvečer Narození
Páně
ŠTĚDRÝ DEN

25. prosince: Pátek
Slavnost
NAROZENÍ PÁNĚ
(Hod Boží Vánoční)

26. prosince: Sobota
Sv. Štěpána,
prvomučedníka

27. prosince: Neděle
Svátek Svaté Rodiny,
Ježíše, Marie a Josefa
Sv. Jana, apoštola
a evangelisty

7.00 Új.: Za + rodiče Pačiorkovy, syna Pavla, dceru
Jaroslavu, pravnuka Tomáška, ochranu a pomoc
Boží pro živou rodinu
8.15 Sl.: Za + Františka Váňu (výroční mše sv.)
9.40 Új.: Na poděkování Pánu Bohu při příležitosti životního
jubilea, dar zdraví, Boží požehnání, ochranu Panny
Marie a dary Ducha svatého pro celou živou rodinu
11.00 Dr.: Za živé i + členy dechové hudby Drnovjanka
15.30 Új.: Za farníky

17.30 Dr.:
15.30 Új.: Za + rodinu Černobilovu, Plškovu a duše v očistci.
17.30 Sl.:
19.30 Dr.: Za + rodiče Stružkovy, bratra, sestru, + rodiče
Velískovy, tří švagry, dar zdraví, ochranu Panny
Marie, Boží požehnání pro živé rodiny a duše
v očistci
21.00 Új.: Za + rodiče Slovákovy, Šůstkovy, duše v očistci,
Boží požehnání a dary Ducha sv. pro živou rodinu
23.00 Sl.:
7.00 Új.:
8.15 Sl.: Za farníky
9.40 Új.:
11.00 Dr.:
14.30 Lo.: Za všechny živé i + obyvatele domova,
zaměstnance, pomoc Boží, přímluvu Panny Marie a
duše v očistci
7.00 Új.: Za + Josefa Machů, rodinu Machů a Mozgvovu, dar
zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu.
8.15 Sl.: Za + Romana Váňu, dvoje prarodiče, duše v očistci,
ochranu a pomoc Boží pro živou rodinu
9.40 Új.: Za + Ludvíka Ambrůze, rodiče z obou stran,
sourozence, švagry, rodinu Molčíkovu, ochranu
Panny Marie a Boží požehnání pro celou živou
rodinu
11.00 Dr.: Za + rodiče Stružkovy, + rodinu, duše v očistci a
Boží požehnání pro živou rodinu
7.00 Új.: Za farníky
8.15 Sl.:
9.40 Új.: Za + Františka Bartoše, rodiče z obou stran, bratra
Josefa, 2 švagry, dar zdraví a Boží požehnání pro
živou rodinu
11.00 Dr.:
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28. prosince: Pondělí
Sv. Mláďátek
betlémských,
mučedníků
29. prosince: Úterý

15.30 Új.: Za + rodiče Malotovy, syny, Josefa Šeligu a dar
zdraví pro živé rodiny

Sv. Tomáše Becketa,
biskupa a mučedníka

17.30 Dr.:

30. prosince: Středa
Ferie

15.30 Új.: Za živou a + rodinu Januškovu, Martincovu, Machů
a Veličkovu
17.30 Sl.:

31. prosince: Čtvrtek

14.30 Lo.:
16.00 Új.:

Sv. Silvestra I., papeže

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.

Pořad bohoslužeb v prosinci - farnost Horní Lhota
Z nepředpokládaných důvodů může v tomto rozpise dojít ke změnám.
Sledujte proto týdenní rozpis!
1. prosince: Úterý

6.30 HL

Za celou * rodinu - pomoc, ochranu a požehnání
a za všechny † příbuzné

2. prosince: Středa

6.30 DL

Za kněze a řeholníky a za nová kněžská a řeholní
povolání

3. prosince: Čtvrtek

16.00 HL

Památka sv. Františka
Xaverského, kněze

4. prosince: Pátek

16.00 HL

Památka sv. Jana
Damašského, kněze;
1. pátek v prosinci

Za † Marii a Františka Žáčkovy, pomoc a ochranu
pro * rodiny

17.30 DL

Za † Bohuslava a Marii Maňasovy, rodiče z obou
stran, požehnání a ochranu pro * rodiny

8.00 DL

Ke cti Panny Marie s prosbou o ochranu a pomoc
pro celé lidstvo

17.30 HL

Za členy živého růžence ze Sehradic

9.00 HL

Za † Vojtěcha a Drahoslavu Urbanovy, jejich rodiče,
dar zdraví a požehnání pro celou * rodinu

10.30 DL

Za * a † včelaře ze Slopného, Sehradic, DL, HL,
jejich rodiny a na poděkování za všechna dobrodiní

5. prosince: Sobota
1. sobota v prosinci

6. prosince: Neděle
2. neděle adventní
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7. prosince: Pondělí

17.00 SE

Za * a † farníky

Památka sv.Ambrože, bisk.

16.00 HL
8. prosince: Úterý
Slavnost Panny Marie,
počaté bez poskvrny
dědičného hříchu
17.30 DL

Za † rodiče Nášelovy a Machů, syna Josefa
s prosbou o zdraví a stálou naději a víru v ochranu
pro celou rodinu
Na poděkování za 40 let života s prosbou o pomoc
a ochranu do dalších let a za uzdravení tety

9. prosince: Středa

6.30 DL

10. prosince: Čtvrtek

16.00 HL

Za vyřešení tíživé finanční situace; ochranu, pomoc
a vedení v životě; za umírající a za duše v očistci

11. prosince: Pátek

17.30 DL

Za † Františka Petráše, Marii a Josefa Stolaříkovy,
za celou * rodinu a duše v očistci

17.30 HL

Za * a † rodinu Matulíkovu, Lauterbachovu
a Krejčí, dar zdraví, ochranu Panny Marie
a dary Ducha Svatého pro * rodiny

9.00 HL

Za † manžela, † bratry, rodiče z obou stran, všechny
blízké zemřelé, požehnání a ochranu pro * rodiny

10.30 DL

Za * a † farníky

17.00 SE

Za † rodinu Latinákovu, Motlovu, Machů, za duše
v očistci, na poděkování s prosbou o požehnání
pro * rodiny

12. prosince: Sobota
Panny Marie Guadalupské

13. prosince: Neděle
3. neděle adventní
14. prosince: Pondělí
Památka sv. Jana od Kříže,
kněze

15. prosince: Úterý

6.30 HL

16. prosince: Středa

6.30 DL

17. prosince: Čtvrtek

16.00 HL

18. prosince: Pátek

17.30 DL

Na úmysl dárce

19. prosince: Sobota

17.30 HL

Za * a † farníky

9.00 HL

Za † Jaroslava Kutáčka, syna s rodinou v cizině,
požehnání pro * rodinu a za duše v očistci
Za † rodinu Kadlečkovu, Zádrapovu, Kovářovu,
požehnání a ochranu Panny Marie pro * rodinu

20. prosince: Neděle
4. neděle adventní
21. prosince: Pondělí
22. prosince: Úterý
23. prosince: Středa
24. prosince: Čtvrtek
Štědrý den

10.30 DL

17.00 SE
6.30 HL

Mše svatá a mariánské večeřadlo (P. Jaroslav Stříž)

20.00 DL Za mír a pokoj na celém světě; za vítězství dobra nad zlem;
za příchod Božího království
22.00 HL Za mír a pokoj na celém světě; za vítězství dobra nad zlem;
za příchod Božího království
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25. prosince: Pátek
Slavnost Narození
Páně

26. prosince: Sobota
Svátek sv. Štěpána,
prvomučedníka

27. prosince: Neděle
Svátek Svaté rodiny
Ježíše, Marie a Josefa
28. prosince: Pondělí
Svátek sv. mláďátek
betlémských
29. prosince: Úterý
30. prosince: Středa
31. prosince: Čtvrtek

Za všechny občany obcí patřících do farnosti;
za všechny * i † rodáky
10.30 DL Za * a † farníky
9.00 HL
Za † rodiče Františka a Marii Majzlíkovy z HL,
syna Františka a snachu Annu, za rodiče Ladislava
a Vlastu Latinákovu ze SE; za dar zdraví, ochranu
a přímluvu Panny Marie pro celou * rod.
10.00 DL Za † Karla Kolaříka, † rodinu Kolaříkovu,
Mikuláškovu, duše v očistci, dar zdraví a ochranu
pro * rodinu
9.00 HL
Na úmysl dárce a za * rodinu Martincovu
10.30 DL Za † Jana a Františku Masařovy, jejich rodiče, sourozence,
zetě, s prosbou o dar zdraví a ochranu pro celou * rodinu
9.00 HL

15.30 HL

Na úmysl dárce

Zprávy a informace
Objednávání měsíčníku Život farností
Příspěvek na měsíčník Život farností bude letos 100,– Kč.
Způsob placení zůstává stejný jako v minulých letech. Prosíme o
zaplacení
do 20. prosince 2020:
- V sakristii,
- V Loučce na Obecním úřadě,
- Ve Slopném také u těch, kteří měsíčník distribuují,
- Převodem na běžný účet č.105523676/0300,
Variabilní symbol (VS):
Újezd: 773697;
Drnovice: 632546;
Vysoké Pole: 788317;
Loučka: 686981;
Slopné: 750611;
Horní Lhota: 643289;
Dolní Lhota: 629537;
Sehradice:747106.
Specifický symbol (SS): Vaše číslo domu.
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OSMISMĚRKA
„Je důležité, aby se člověk naučil být vděčný. Musí se zbavit lhostejnosti,
která všechno považuje za samozřejmé. Nic totiž není samozřejmé,
všechno je …(viz osmisměrka)“
Romano Guardini
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BAOBAB, BOROVICE, BUK, HABR, JABLOŇ, JASAN, JAVOR,
JEDLE, JILM, LÍPA, LÍSKA, MODŘÍN, OLŠE, OŘEŠÁK, OSIKA,
PLATAN, SMRK, TIS, TOPOL, TŘEŠEŇ, VRBA
Správné řešení z listopadového farního měsíčníku: „…ruce Boží.“
Mgr. Gabriela Pavelková
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ADVENTNÍ KŘÍŽOVKA
„To, co děláme, je méně než kapka v moři. Ale bez této kapky by… (viz tajenka)“
Matka Tereza

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
1. Jméno proroka, který jedl kobylky a med lesních včel.
2. Barva ornátu v době adventní.
3. Název období před Vánocemi.
4. Země, kde sv. Rodina uprchla před králem Herodem.
5. Město, kde bydlela Maria a později zde vyrůstal Ježíš.
6. Nadpřirozená bytost, která oznámila Marii narození Ježíše.
7. Svátky, kdy se slaví Ježíšovo narození.
8. Zvíře, které dýchalo na Ježíše po jeho narození.
9. Jméno manžela Alžběty, ke které Maria spěchala po zvěstování.
10. Počet svící na adventním věnci.
11. Jméno bytosti, která zvěstovala Marii zprávu o narození Ježíše.
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12. Symbol adventu, který si lidé vyrábějí.
13. Město, kde se narodil Ježíš.
14. Jméno Ježíšova pěstouna.
Tajenka: _________________________________
Mgr. Gabriela Pavelková

Mše sv. na příští rok 2021 lze objednat také přes internet. Prosím, abyste k tomu
použili naše webové stránky www.farnostujezd.cz, kde v horní liště nahoře je třeba
otevřít odkaz MŠE 2021, kde je intenční kalendář mší sv. farnosti Újezd na rok 2021.
Do tabulky je třeba si zapsat úmysl mše sv., datum, případně náhradní termín, jméno
objednavatele, adresu nebo tel. kontakt a emailovou adresu. Každou objednávku
dostanete potvrzenou na uvedenou emailovou adresu.
Stolní kalendáře – Svatohostýnské (50,-- Kč) a Cor Iesu (60,-- Kč) – jsou k dostání na
faře, nebo v sakristii všech tří našich kostelů.
Hledáme nové lektory. Mnoho farníků má absolvovaný kurs lektorů a kurz pastoračních pomocníků. Rád bych poděkoval všem, kteří se zapojují do prací ve farnosti.
V poslední době trpíme ve farním kostele nedostatkem lektorů. Prosím všechny, kteří by
byli ochotni při mši sv. číst Boží slovo, aby se mi přihlásili mailem (viz níže) a sdělili
ve které dny a při které mši sv. by byli ochotní číst Boží slovo.
Bohoslužby v prosinci. Vzhledem k současné situaci nelze počítat se zrušením
omezeného počtu účastníků na bohoslužbách. Zůstává limit 20 osob (v pohraničí jsem
měl z pěti nedělních mší sv. více než dvacet osob jen na jedné mši sv. nejméně ve
farnosti Jiříkov pravidelně tři lidi). V naší farnosti tento limit ve všední dny ani
nenaplníme. Nedělní mše svaté budou podle plánu za účasti dvaceti osob – kdo má mši
sv. objednanou rodinní příslušníci a přátelé. Po dobu, kdy nebude mše sv. v Loučce,
bude každou sobotu večer ve farním kostele mše sv. v 17.30 s nedělní platností. Prosím,
abyste přicházeli s rouškou a zachovávali i v kostele odstup dvou metrů.
Příležitost ke sv. zpovědi je ve všední dny před každou mší sv. asi půl hodiny. Jak to
bude s vánoční sv. zpovědí, bude včas oznámeno, je možné, že zůstaneme u způsobu,
který jsme praktikovali v neděli odpoledne o slavnosti Všech svatých. Prosím, abyste do
zpovědnice vstupovali s rouškou a při odchodu nechali dveře otevřené. Je to kvůli
větrání. Také je třeba dodržovat diskrétní zónu!!!
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