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Kam nás vede postní doba?
Vykročit na výzkumnou expedici
Postní doba je nám předložena proto, abychom se
zastavili. Ale vzápětí máme vykročit na výzkumnou
expedici do vnitřních komnat našeho srdce. Abychom to
nevhodné, co najdeme, vystrnadili, zašlé obnovili,
bázlivému dodali odvahu. Některé prostory necháme
jednoduše vyvětrat, odpočinout si. Říká se: „Když bude
včela jenom stále létat od květu na květ a nesedne si,
nikdy se nedočkáme medu.“
Omšelému příbytku mnohdy postačí jediné - notně
vyvětrat,
a opět oživne. Není nutné promýšlet nákladné opravy,
často postačí tak málo. S lidskou bytostí tomu bývá dosti
podobně. Pokud si na chvíli nesedne, nebude přemýšlet o sobě samém, nikdy
skutečnou zbědovanost osobních komnat neodhalí.
Postní doba dokáže vést člověka k samotnému jádru, až na „dno“ lidského nitra, aby
v propadlišti sama sebe pocítil pevnou půdu pod nohama.
převzato z knihy Pavla Plíška Postní aleluja

BOHOSLUŽBY V ÚNORU 2021
Mimořádný stav v naší zemi byl prodloužen do poloviny února, proto také bohoslužby
zůstávají v následující soboty a neděle ve stejných časech jako v lednu:

Sobota: Mše sv.
s nedělní platností

14.30 Domov pro seniory Loučka
16.00 Drnovice
17.30 Slopné

Neděle v Újezdě:

7.00; 8.30; 9.45; 11.00; 17.30

Z důvodu omezené účasti je třeba se přihlásit na sobotní a nedělní mše na našich
webových stránkách, které jsou zpřístupněny vždy ve středu v 18.00 hodin. Mše sv.
v neděli v 9.45 hodin je přenášena on-line. Na webu (www.farnostujezd.cz) najdete
podrobnosti. Ve všední dny jsou bohoslužby beze změny s výjimkou Popeleční středy
(17.2.2021), na kterou se bude také rezervovat účast v neděli 14.2.2021 v 18.00 hodin.
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Z FARNÍCH MATRIK :
Do společenství církve byli v lednu 2021 přijati:
16. ledna
André Luiz Hofschneider
Dolní Lhota (křest se souhlasem vlastního faráře)

16. ledna
Matouš Machů
Vysoké Pole

V lednu 2021 odešli na věčnost a byli pohřbeni:
9. ledna
Zdeněk Pavelka
Újezd 357

87 let

19. ledna
Božena Jakůbková
Vysoké Pole 235

56 let

16. ledna
Stanislav Trčka
Újezd 211

72 let

27. ledna
Miroslav Majzlík
Sehradice 59

76 let

30. ledna
Josef Stružka
Újezd 218

71 let

@ @ @

Modlitba nemocných k P. Marii Lurdské
Matko Boží, která konáš divy,
velikými zázraky navracíš lidem zdraví
a vyplňuješ prosby tisíců,
kteří Tě vzývají,
vypros mi u Svého Božského Syna
vyslyšení mé prosby,
kterou Ti zde předkládám...
V plné důvěře ve Tvou mocnou přímluvu
volám k Tobě, Pomocnice křesťanů,
Potěšení zarmoucených,
Uzdravení nemocných,
slyš mě, dobrá Matko,
a neodpírej mi pomoc v mém utrpení!
Maria, oroduj za mne u Svého Syna,
jemuž buď čest a chvála na věky.
Amen.
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Poselství Svatého otce Františka k 29. světovému dni nemocných
Milé sestry, milí bratři,
slavení 29. světového dne nemocných,
který připadá na památku Panny Marie
Lurdské 11. února 2021, je příležitostí,
abychom obrátili svou pozornost zvláště na
nemocné a na ty, kdo se o ně starají, ať už
ve zdravotnických zařízeních, v rodině
nebo v komunitě. Zvláště myslím na
všechny, kdo na celém světě trpí
v důsledku pandemie koronaviru. Všechny,
zvláště lidi velmi chudé a na okraji společnosti, ujišťuji, že jsem jim duchovně
nablízku, a ubezpečuji je o lásce a starostlivosti celé církve.
1. Inspirací pro téma letošního dne nemocných je úryvek z evangelia, ve kterém
Ježíš kritizuje pokrytectví těch, kdo mluví, ale nejednají. Pokud víru zredukujeme
na bezduché slovní cvičení, aniž bychom vstoupili do příběhu bližního a všeho,
co potřebuje, pak naše vyznávaná víra neodpovídá reálnému životu, a to je velmi
vážné. Ježíš nás chce varovat před nebezpečím, abychom nesklouzli ke zbožňování
sebe sama. Používá proto silná slova: „Jenom jeden je váš Mistr, a vy všichni jste
bratři“.
Ježíšova kritika těch, kdo „mluví, ale nejednají“, je za každé situace a pro každého
prospěšná. Nikdo totiž není imunní vůči pokrytectví, velice závažnému zlu. Ve svém
důsledku nám brání, abychom jako děti jediného Otce plnili své povolání, žít pro
bratrství všech lidí.
Ve vztahu k bratřím a sestrám, kteří jsou v jakékoli nouzi, nám Ježíš ukazuje opačný
postoj, než je pokrytectví. Vybízí nás, abychom se před druhým člověkem zastavili,
naslouchali mu, navázali upřímný a osobní vztah, abychom s ním soucítili, vnímali
jeho rozpoložení a jeho utrpení až do té míry, že je vezmeme na sebe a pomůžeme
mu.
2. Nemoc nám dává zakusit vlastní zranitelnost a současně naši přirozenou potřebu
druhého. Zjevněji vnímáme svou křehkost tvora a zakoušíme svou závislost na
Bohu. V nemoci nás zcela prostupuje nejistota, velké obavy, někdy i zděšení.
Doléhá na nás bezmoc, protože naše zdraví není závislé na našich schopnostech
nebo na naší „starostlivosti“.
Nemoc v nás vyvolává otázky po smyslu života, s nimiž se ve víře obracíme k Bohu:
otázky, jimiž hledáme nový význam a směr svého života. Někdy nenajdeme
odpověď hned. Ani naši přátelé a příbuzní nám v tomto náročném hledání
nedokážou vždy pomoci.
Symbolovou postavou je v této situaci Jób. Jeho manželka a přátelé ho v jeho
neštěstí nedokážou podržet. Naopak ho dokonce osočují, a tak v něm umocňují
samotu a zmatení. Jób se cítí opuštěný a nepochopený. Navzdory své nesmírné
slabosti zavrhuje jakékoli pokrytectví a volí cestu upřímnosti vůči Bohu a ostatním.
Volá k Bohu tak neodbytně, že Bůh mu nakonec odpoví a otevírá mu nové obzory.
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Potvrzuje, že Jóbovo utrpení není trestem ani znamením, že by se Bůh od něj vzdálil
nebo ho ignoroval. Z Jóbova zraněného a uzdraveného srdce v té chvílí tryskají
rozechvělá a pohnutá slova k Hospodinu: „Zvěděl jsem o tobě jen podle doslechu,
ale nyní tě zří moje oči“.
3. Nemoc má pokaždé více než jednu tvář: má tvář každého nemocného, i těch, kdo
se cítí být zcela opomíjeni, vyloučeni, obětí sociální nespravedlnosti, která popírá
jejich základní práva. Současná pandemie poukázala na velké množství nerovností
ve zdravotnickém systému a odhalila nedostatky v péči o nemocné. Péče mnohdy
není dostupná pro lidi staré, slabé, zranitelné, často je nevyvážená. To je důsledek
politických kroků, toho, jak jsou spravovány zdroje, a úsilí všech, kdo zastávají
jakoukoli zodpovědnou roli ve společnosti. Investovat do péče o nemocné je
prioritou vyrůstající ze základního principu, že zdraví je prvotní společné dobro.
Pandemie však také ukázala velkodušnost a obětavost zdravotníků, dobrovolníků,
pomocného personálu, kněží, řeholníků a řeholnic, kteří zodpovědně, láskyplně
a obětavě pomáhají, ošetřují, utěšují a slouží mnoha nemocným i jejich příbuzným.
Tichý zástup mužů a žen, kteří se rozhodli pohlédnout nemocným do tváře, vzít na
sebe bolest pacientů, které považují za blízké, neboť všichni jsme členy jedné velké
lidské rodiny.
Taková blízkost je vzácný balzám, který přináší nemocnému útěchu a povzbuzení
v jeho utrpení. My, křesťané, prožíváme tuto blízkost jako výraz lásky Ježíše Krista,
milosrdného Samaritána, který se soucitně sklání nad každým člověkem zraněným
hříchem. Ve spojení s Ježíšem skrze Ducha Svatého jsme povoláni, abychom byli
milosrdní jako Otec a abychom milovali zvláště nemocné, slabé a trpící bratry
a sestry. Tuto svou blízkost můžeme zakoušet osobně nebo společně: bratrská láska
v Kristu totiž vytváří společenství, které je schopno uzdravovat, nikoho neopouští,
přijímá především ty nejslabší a jde jim vstříc.
V této souvislosti bych rád připomněl důležitost bratrské a sesterské solidarity, která
se konkrétně vyjadřuje ve službě. Má mnoho podob, všechny jsou zaměřené na
pomoc bližnímu. „Sloužit znamená pečovat o ty, kdo jsou slabí v našich rodinách,
v naší společnosti, v našem národě“. V tomto úsilí je každý povolán „před
konkrétní tváří lidí nejslabších upozadit vlastní požadavky a očekávání, své touhy po
moci. … Služba vždy hledí bratru do tváře, dotýká se jeho těla, vnímá jeho blízkost
někdy až natolik, že jeho utrpení pociťuje na sobě a snaží se všemožně bližnímu
pomoci. Služba proto nikdy není ideologická,
protože neslouží idejím, nýbrž osobám“.
4. Má-li být péče účinná, musí být postavena
na vztahu, který umožní celostní přístup
k nemocnému. Je třeba, aby tento aspekt zohlednili
také lékaři, zdravotníci, odborníci, dobrovolníci
a vzali na sebe utrpení těch, které ve vztahu
vzájemné důvěry provázejí k uzdravení. Jde
o úmluvu mezi těmi, kdo požadují péči, a těmi, kdo
se o ně starají, která je založená na vzájemné
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důvěře a úctě, upřímnosti, ochotě. To pomáhá překonávat jakékoli obranné postoje,
respektovat důstojnost nemocného, zajistit profesionalitu zdravotníků a udržovat
dobré vztahy s rodinami pacientů.
Takový vztah s nemocným nachází svůj nevyčerpatelný zdroj motivace a síly
v Kristově lásce, jak to dokazuje tisícileté svědectví mužů a žen, kteří se v péči
o nemocné stali svatými. Z tajemství smrti a zmrtvýchvstání Krista se rodí láska,
která je schopna dát plný smysl jak pacientovi, tak tomu, kdo o něj pečuje. Svědčí
o tom evangelium. Ukazuje, že Ježíšovo uzdravení nevychází ze žádných kouzel, ale
je vždy důsledkem setkání, vzájemného vztahu. Ježíš přináší Boží dar a odpovídá
na něj ten, kdo ho přijme. Ježíš to shrnuje slovy: „Tvá víra tě zachránila.“
5. Milí bratři a milé sestry, přikázání lásky, které Ježíš zanechal svým učedníkům, se
konkrétně naplňuje i ve vztahu k nemocným. Společnost je o to humánnější,
oč účinněji se v duchu bratrské lásky dokáže postarat o své trpící a slabé členy.
Snažme se dojít tohoto cíle a vytvářejme svět, kde nikdo nezůstane sám, nikdo není
vyloučen nebo opuštěn.
Všechny nemocné, všechny pracovníky ve zdravotnictví a všechny, kdo jsou
nemocným nablízku, svěřuji přímluvě Panny Marie, Matky milosrdenství
a Uzdravení nemocných. Kéž z lurdské jeskyně a z nesčetných poutních míst na
celém světě posiluje naši víru a naději a kéž nám pomůže postarat se o druhé
s bratrskou láskou. Všem rád uděluji své požehnání.
Připomínáme si světový den nemocných a k nemocným neodmyslitelně patří
zdravotnický a ošetřovatelský tým, kde své nezastupitelné místo zaujímá všeobecná
sestra. Ta ve vztahu k nemocným plní různé role - sestra pečovatelka, asistentka,
edukátorka, manažerka, psycholožka, koordinátorka … Vždy je ale základem péče
o nemocné vztah důvěry, který se možná mnohonásobně umocňuje v dnešní době
covidové pandemie.
Snažíme se vždy jednat, chovat a vystupovat tak, abychom u nemocných vzbuzovaly
důvěru?

DESATERO DŮVĚRYHODNÉ SESTRY
1.
2.

3.

4.
5.
6.

nebuď anonymní;
při prvním setkání s pacientem
se
představ;
nos
trvale
jmenovku;
dohodni se s nemocným, jak se
budete oslovovat; každý člověk
má své příjmení, není to děda či
babička ani Andulka a to bez
ohledu na jeho věk;
dospělému vždy vykej a ani ty si nenechávej tykat;
chovej se kultivovaně, nepokřikuj, nebuď vulgární;
buď kolegiální, nepomlouvej a neponižuj své spolupracovníky;
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nezapomínej, že důvěryhodnost podporují i tvoje neverbální projevy, využívej
všechny formy komunikace;
8. důležitou vizitkou jsou ruce, musí být vždy čisté, zanedbané budí nedůvěru;
9. buď vždy čistá a upravená, dbej na přiměřenou délku sukně, nenos zbytečně
mnoho šperků;
10. před nástupem do služby se podívej do zrcadla, a přesvědč se, zda svým zjevem
budeš budit důvěru.
7.

v závěru ještě něco úsměvného…
Sestra musí mít:











paměť jako slon
andělskou trpělivost
velké srdce
oči i vzadu
8 rukou
rychlé nohy
sílu jako Rambo
velkou kapacitu močového měchýře
odolný močový systém
tříbarevnou propisku … .
připravila Mgr. Jiřina Šenovská

Pořádek v pokoji, pokoj v duši
(7. část)
V minulých čtyřech farních měsíčnících jsme se seznámili s osmnácti radami
z prvního stádia vnějšího pořádku, tj. stádia rozhodnutí. Dnes pokračujeme dalšími
radami, které vám usnadní rozhodování o hromadění věcí.
19. rada: Pozor na „efekt trvání“
Ve svém životě jsem si všiml jevu, který má vztah k „efektu darování“. Říkám mu
„efekt trvání“. Čím déle něco vlastním, tím dražší to pro mě je, i když jsem si toho
třeba nikdy nijak zvlášť necenil. Mám ošklivé, nešikovně tvarované nůžky, ale moje
manželka je dostala jako dárek k promoci – jak bychom se jich tedy nyní mohli
zbavit? Tento jev je nejsilnější ve vztahu k věcem, jež se týkají mých dětí. Moje
dcery si s tím dětským čajovým servisem nikdy nehrály, ale jak bychom se ho teď,
když už ho máme patnáct let, mohli zbavit? Kvůli „efektu trvání“ se snažím
s nežádoucími věcmi udělat krátký proces. Čím déle si je ponechám, tím těžší pro
mě bude je vyhodit.
20. rada: Pozor na dárky z konferencí, veletrhů a reklamních kampaní
Ano, byl jsem na konferenci a dostal jsem tam hrnek s logem, tričko, kovovou láhev
na vodu, diář, propisku a gumu ve tvaru krávy. Jenže pokud nemám jasný plán, jak
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s těmito věcmi naložím, stávají se odpadem. Nejlepším způsobem, jak zacházet
s podobným smetím, je nikdy podobné věci zdarma nepřijímat. Něco, co je zadarmo,
nás může nakonec stát spoustu času, energie a místa.
21. rada: Předpovězte budoucnost
Představte si, že už nastala daleká budoucnost a vaši příbuzní přijeli, aby vyklidili
váš dům. Jaké předměty budou chtít a co dají pryč, vyhodí nebo recyklují? Můžete
jim jejich budoucí námahu usnadnit tím, že se ohledně svého majetku rozhodnete
už nyní.
22. rada: Zeptejte se: „Jsou tyhle věci v oběhu?“
Pokud je řada věcí užívána dobře, nacházejí se v oběhu. Šaty vyndáváme ze skříně,
odnášíme je do čistírny a pak je vracíme na jejich místo. Knihy jdou z ruky do ruky
po celém domě. Nádobí vyndáváme ze skříněk, zašpiníme je a následně umyjeme.
Pokud takové věci zůstávají dlouho na jednom místě, je to známka, že se z nich
možná stává nepořádek. Nebo máte snad doma celé místnosti, skříně, krabice
či poličky, odkud se nic nevyndává a nic se do nich nevrací? Tyto oblasti začínají
zatuchávat a stagnovat, a pokud nic, co obsahují, není v oběhu, nejspíš byste je měli
vyklidit.
23. rada: Nesnažte se o řád
Když se před vámi nachází pracovní stůl se spoustou papírů, skříň, která přetéká
šaty, nebo horní police plné náhodně seskupených předmětů, neříkejte si: „Musím to
uspořádat.“ Ne! Váš instinkt by vám měl hned na začátku říct, že se máte něčeho
zbavit. Pokud to nebudete vlastnit, nemusíte se snažit o žádný řád.
24. rada: Pozor na „uskladňování“
U některých věcí – svátečních ozdob, sezonního oblečení, potřeb na prázdniny –
dává vhodné uskladňování smysl. Dáte tyhle věci stranou, a až je budete potřebovat,
znovu je vyndáte. Ale v mnoha případech je uskladňování předmětů pouhým
způsobem, jak oddálit rozhodnutí, co s danou věcí udělat. Je lákavé „sbírat a nechat
být“ – tedy vršit něco v podkroví nebo suterénu, místo abyste si rozmysleli, zda to
není lepší vyhodit, recyklovat nebo dát dál. Budete dlouhodobě šťastnější, pokud
do svého „skladu“ nebudete dávat příliš mnoho věcí. Ještě než si něco někam
„usyslíte“, zeptejte se: „Proč si to nechávám?“ Tak například buďte realisté
a uvažte, jestli budete ještě někdy znovu číst své staré učebnice.
25. rada: Vyhoďte zbytečné papíry
Papír představuje jednu z nejúspornějších forem nepořádku. Zbavit se starých papírů
je méně uspokojivé než umýt skříň nebo zásuvku a často to také vyvolává více
úzkosti. Když se rozhodujete, co si necháte a čeho se zbavíte, zeptejte se:
 Potřebuji opravdu tenhle papír, nebo účtenku? Jakému konkrétnímu účelu
slouží?
 Potřeboval jsem to někdy?
 Jak snadno by to šlo nahradit, pokud bych to potřeboval? (Kromě věcí jako staré
dopisy a deníky je většina věcí nahraditelná.)
 Bude to rychle zastaralé – třeba informace o cestách a nákupech?
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Nenajdu to dnes na internetu? (Například uživatelské příručky k většině
přístrojů se dnes nacházejí online.)
 Jaký bude následek toho, že to nebudu mít, kdybych to přece jen potřeboval?
 Bylo to kdysi nezbytné, ale dnes se to vztahuje k části mého života, která
skončila?
 Dá se to naskenovat, abych měl kopii v počítači, kdybych to potřeboval?
 Má v práci někdo kopii?
 Ověřil jsem si předpoklady? (Například když jste nastoupili do svého
současného zaměstnání, váš kolega vám řekl: „Tyhle účtenky si vždycky
schovávám,“ a tak jste měli za to, že i vy si je musíte nechávat. Ale možná
nemusíte.)
26. rada: Jedno z největších marnění času spočívá v tom, že dobře uděláme
něco, co jsme dělat vůbec nemuseli
Dostal jsem e-mail od učitelky, která si stěžovala, kolik času strávila tím, že trhala
staré vyučovací plány a eseje svých studentů. Proč vůbec všechny ty papíry trhala?
Má sestra shromáždila kupu výpisů a účtenek. Chtěla si koupit velký šanon, kde by
všechno hezky srovnala, ale došlo jí, že ty dokumenty nikdy v minulosti
nepotřebovala a že nebude problém si v případě nutnosti pořídit kopie. A tak
všechno vyhodila. Vůbec ty papíry uspořádávat nemusela.
Další rady v pokračování příště
podle knihy Pořádek v pokoji, pokoj v duši připravil bc. Vojtěch Chupík

Bůh přichází, aby byl s námi
Bůh přichází: aby byl s námi
v každé naší životní situaci;
přichází, aby přebýval
v našem středu, nitru,
aby žil s námi a v nás;
přichází, aby přemostil vzdálenosti,
které mezi námi vznikají
a oddělují jedny od druhých;
přichází, aby nás smířil
se sebou i s lidmi okolo nás.
Bůh přichází do lidských dějin
a klepe na dveře
každého muže a každé ženy,
aby každému jednotlivě,
rodinám i národům
přinesl dar bratrství, svornosti a míru.
Otevřeme (se) mu?
-8-

Benedikt XVI.

Co mám dělat, abych se nezbláznil, ale udržel si pokoj a naději?
Na co se zaměřit, abych se v této napjaté době pandemie a karantény nezbláznil,
ale udržel si pokoj a naději?

U každého je to jiné. Mladý člověk nejspíš bude v sobě schopen oživovat odhodlání
a sílu a vyhlásí koronaviru jakoby válku, My starší a staří najdeme spíše povzbuzení
-9-

ve vzpomínkách na to těžké, čím jsme už prošli a co nás nepřipravilo o víru ani
o rozum.
Někdy nás může povzbudit setkání č telefonát s někým, kdo je plný naděje, anebo
jen prosté sdělení obav i nadějí. Ovšem nikdy není dobré jakoby „opisovat“, chtít
být jako někdo jiný. Spíš se můžeme nechat zkušenostmi nebo příkladem druhých
inspirovat. A také je dobré se pozorně dívat, kdy a kde ve mně Bůh naději probouzí
a co vede k vnitřnímu pokoji. Mnohdy to může být paradoxně péče o druhé
a vnímání jejich zápasení s nadějí, které mne nějak probudí a povzbudí.
Mons. Aleš Opatrný

Bůh je větší, než vše, co nás přesahuje
Beznaděj i naděje v zoufalé situaci
Slyšel jsem příběh o jednom vězni ze sibiřského gulagu, který otročil v hrozných
podmínkách drsné Sibiře, až
mu došly síly. Pustil lopatu,
sesunul se a čekal, až přijde
hlídač a umlátí ho k smrti.
Kolikrát viděl, jak takto
zemřeli jiní, a teď byla řada
na něm.
Ale ještě než přišla první
rána, dobelhal se k němu
jeden vyzáblý spoluvězeň.
Neřekl ani slovo, jen do
bahna na zemi vyryl znamení
kříže a šel pryč. Vysílený vězeň zíral na ty dvě čáry v hlíně a jeho pocit zoufalství se
tímto poselstvím začalo měnit. V té chvíli mu došlo, že existuje něco většího než
nepřemožitelný a „věčný“ Sovětský svaz. Došlo mu, že toto jednoduché znamení
obsahuje naději celého lidstva.
A že v moci kříže je možné úplně všechno. Zvedl tedy lopatu a pokračoval ve své
práci a tedy i ve svém životě…
Boží empatie s každým člověkem
Bylo to poselství o Božím utrpení, které přimělo tohoto vězně k tomu, aby
pokračoval. Protože pouze skutečnost, že i Bůh prošel potupným utrpením a smrtí na
kříži mohla otevřít nové možnosti i na takovém místě, jako je gulag. Pohled na kříž
vězně ujistil o božské empatii a obnovil v něm naději, že pro Boha je možné
všechno, dokonce i v sibiřském koncentračním táboře, kde všechno svědčí o opaku.
Vlastně především na místě, jako je gulag.
Všechny věci napomáhají k dobrému
Křesťanské evangelium je příběh o Bohu, který se neřídí pravidly pravděpodobnosti.
Přichází způsobem, který nelze předvídat. Prožívám-li nepochopitelné těžkosti,
musím si být vědomý toho, že můj Bůh je veliký, ohromující a nevýslovně úžasný.
Je to Bůh, který porazil smrt, věčný Bůh. Je to Bůh, který umírá v sibiřských
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lágrech i při nesmyslných autonehodách, aby zničil smrt a přinesl nezničitelný život.
Musím si být jistý sliby mého Boha, který zažil to, čím procházím já, Boha, který
jde se mnou a posiluje mne, Boha, který mi připravuje místo. A musím si být jistý
Bohem, pro něhož dokonce všechny (i zlé) věci napomáhají k dobrému. Toto je
vyznání, kterému se nesmíme vzdálit, i když nás vrhá do spárů zmatku a tajemství:
Náš Bůh je dobrý Otec, bezpodmínečně nás miluje, je všemocný a nakonec udělá
všechny věci nové.
Bůh jim setře každou slzu z očí
Jedno biblické proroctví říká:
Bůh jim setře každou slzu z očí a smrt už nebude,
ani nářek ani křik ani bolest už nikdy nebude;
neboť minulé věci pominuly.
Bůh řekl: „Hle, činím všechno nové.“ (Zj 21, 4-6)
převzato z knihy Pete Greig, Když Bůh mlčí

MYŠLENKY NA MĚSÍC ÚNOR
HELEN EXLEY

PRO KLID V DUŠI - 365
CITÁTY NA KAŽDÝ DEN
SLOVART, S.R.O. PRAHA 2013
Bůh mi dal klid, abych mohl přijmout to, co nemohu změnit, odvahu změnit to,
co mohu a moudrost, abych poznal rozdíl.
2. Včerejšek je neplatný šek, zítřek je dlužní úpis, dnešek je jediná hotovost,
kterou máte – utraťte ji proto moudře.
3. Ticho přichází jako obklad, aby zhojilo rány po rámusu.
4. Sdílíte-li s někým lásku, všimněte si míru, který přichází k vám i k němu.
5. Když nemůžeme najít spokojenost v sobě, je zbytečné ji hledat jinde.
6. Včerejšek je pryč. Zítřek možná nikdy nepřijde. Existuje jen zázrak tohoto
okamžiku. Vychutnávejte je. Je to dar.
7. Dokud nejste smíření s tím, kdo jste, nebudete nikdy spokojeni s tím, co máte.
8. Každý den přináší vlastní dary.
9. Když se budete strachovat, co zítra, tak si zkazíte i přítomnost.
10. Spokojenost s tím, co máme, je největší a věčné bohatství.
11. Ten, kdo se místo toho, aby zuřil, směje, je vždy silnější.
12. Rozvíjejte samotu, ticho a mějte pár upřímných přátel spíše než spoustu veselí,
rámusu a tisíce přikyvujících známých.
1.
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13. Spočiňte v klidu, a porozumíte, jak bláhově jste spěchali. Naučte se být
potichu, a všimnete si, jak mnoho jste mluvili.
14. Jedno uklidňující slovo je lepší než tisíc slov zbytečných.
15. Když budete příliš spěchat, neminete pouze to, co je kolem vás, uteče vám také
smysl toho, kam směřujete a proč.
16. Nekonečno zázraku vás může zastihnout jen v tichu.
17. Nejlepším dnem je…dnešek.
18. Štěstí neznamená dostatek, ale to, že jsme spokojeni s málem.
19. Nesnažte se, aby se vše, co se děje, odehrávalo podle vašeho přání, přejte si
ale, aby se vše stalo tak, jak se stát má, a váš život bude klidný.
20. Štěstí není nádraží, na které přijedete, ale způsob cestování.
21. Nejlepší myšlenky byly učiněny o samotě. Ty nejhorší ve zmatku.
22. Jednoduchost, jasnost, srozumitelnost: to jsou vlastnosti, které dodávají našim
životům sílu, barvitost a radost.
23. Nic není tak silného jako jemnost, nic tak jemného, jako opravdová síla.
24. Lidé míjejí štěstí. Ne že by jej nikdy nenašli, ale nezastaví se, aby si ho užili.
25. Největší bohatství je spokojeně žít s málem, protože spokojená mysl nemá
žádné touhy.
26. Štěstí je, když je v harmonii to, na co myslíte, co říkáte a co jste.
27. Čím tišší budete, tím více uslyšíte.
28. Skutečná krása musí vycházet a růst zevnitř.

Pořad bohoslužeb v únoru - farnost Újezd
1. února: Pondělí 15.30 Új.: Za + Dagmar Pilařovu, Zdeňka Šafaříka,
Ferie
rodiče z obou stran, dar zdraví, Boží
požehnání a ochranu Panny Marie pro celou
živou rodinu
2. února: Úterý 17.30 Dr.: Za děti, které letos půjdou k prvnímu svatému
Svátek Uvedení
přijímání a jejich rodiče
Páně do chrámu
3. února: Středa 15.30 Új.: Za + rodiče Častulíkovy, dvě dcery, syna
Sv. Blažeje,
Josefa, manželku, dceru Marii, Blanku, dar
biskupa
zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu
a mučedníka
17.30 Sl.:
4. února: Čtvrtek 17.30 Dr.: Za + rodiče Stružkovy, syna, dceru, 3 zetě,
Ferie
vnuka, vnučku a Boží požehnání pro živou
rodinu
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5. února: Pátek
15.30 Új.: Za + rodinu Václavíkovu, Obadalovu, duše v
Sv. Agáty, panny
očistci, ochranu Panny Marie, Boží požehnaní
a mučednice
a dary Ducha svatého pro živou rodinu
17.30 Sl.: Za Františka Münstera, dvoje rodiče, švagra,
1. pátek v únoru
ostatní + příbuzné, dar zdraví a Boží
požehnání pro živou rodinu
6. února: Sobota 14.30 Lo.:
Sv. Pavla Mikiho
16.00 Dr.:
a druhů, mučedníků 17.30 Sl.:
7.00 Új.: Za + Františka Pavelku, dvoje rodiče, 2 syny,
vnuka Rostislava, Janu Kostílkovou a Boží
požehnání pro živou rodinu
7. února: Neděle
8.30 Új.: Za farníky
9.45 Új.: Za manžele Čalovy, rodiče Gerychovy,
5. neděle
Čalovy, Belžíkovy a zdraví pro živou rodinu
v mezidobí
11.00 Új.: Za + Marii Bodlákovou a Boží požehnáni pro
celou živou rodinu
17.30 Új.:
8. února: Pondělí
Ferie
15.30 Új.:
Sv. Jeronýma Emiliani
Sv. Josefíny Bakhity,
panny

9. února: Úterý
Ferie

17.30 Dr.:

10. února: Středa 15.30 Új.:
Sv. Scholastiky,
panny
17.30 Sl.:

Za + rodinu Žákovu, Chalupovu, duše
v očistci, Boží požehnání a ochranu PM pro
živou rodinu
Za + rodinu Kostkovu, Hověžákovu, stařečky,
Vojtěcha a Annu Kořenkovy a dar zdraví pro
živé rodiny

11. února: Čtvrtek 17.30 Dr.:
Panny Marie
Lurdské
15.30 Új.:
12. února: Pátek
Ferie
17.30 Sl.:

Za +Emilii a Jana Častulíkovy, + rodinu
Častulíkovu, Šulákovu, Frýželkovu a Boží
požehnání pro živou rodinu
Za + Boženu a Ludvíka Zvonkovy, jejich
zemřelé rodiče, duše v očistci a živou rodinu
Za + Františka a Annu Petrů, rodiče z obou
stran, jejich + děti, pomoc Boží a ochranu
Panny Marie pro živou rodinu

14.30 Lo.:
13. února: Sobota 16.00 Dr.:
Ferie
17.30 Sl.:

Za farníky
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7.00
14. února: Neděle 8.30
6. neděle
9.45
v mezidobí
Výročí úmrtí sv.
Cyrila v Římě.
Sv. Valentina,
Biskupa
11.00

Új.:
Új.:

Za + Antonína a Ludmilu Belžíkovy, rodiče
z obou stran a duše v očistci
Új.: Za nedožitých 75 let Stanislava Dorničáka,
jeho rodiče, bratra a snachu, rodiče Macíkovy,
2 syny a 2 snachy, dar zdraví, Boží požehnání
pro živé rodiny a duše v očistci
Új.: Za zemřelou Annu Vašičkovu, její + rodiče a
+ Annu Šašinovu
17.30 Új.:
15. února: Pondělí 15.30 Új.:
Ferie
16. února: Úterý 17.30 Dr.:
Ferie
6.30 Új.: BS
15.30 Új.: Za + Jana Barcůcha, rodiče, děti, vnuky
17. února: Středa
Luboška a Michalku, rodiče Častulíkovy, dar
zdraví, Boží požehnání pro celou rodinu a
POPELEČNÍ
duše v očistci
STŘEDA
Začátek postní doby 17.00 Új.: Za + dvoje rodiče Váňovy, jejich vnuka, dar
Den přísného postu
zdraví, Boží pomoc a ochranu PM pro živou
Sv. Alexia a druhů,
rodinu
vyznavačů
18.30 Új.: Mše sv.
19.30 Új.: BS
18. února: Čtvrtek 17.30 Dr.:
Ferie
15.30 Új.: Na poděkování za 80 let života, + manžela,
19. února: Pátek
nedožitých 85 let a dar zdraví pro celou živou
Ferie
rodinu
17.30 Sl.:
14.30 Lo.: Za + tatínka, živou a + rodinu Pavelkovu a
20. února: Sobota
Machů
Ferie
16.00 Dr.:
17.30 Sl.:
7.00 Új.:
21. února: Neděle
1. neděle postní
Sv. Petra Damianiho,
kněze

8.30
9.45
11.00
17.30

Új.:
Új.:
Új.:
Új.:

22. února: Pondělí 15.30 Új.:

Za + Marii a Bohumila Pavelkovy, jejich
rodiče, Josefa Červenku, rodinu Šimákovu,
Boží pomoc a ochranu PM pro živou rodinu
Za + Josefa Smolka (výroční mše sv.)
Za farníky (sv. křest)

Za + Marii a Jana Barcucha, + rodiče
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Svátek Stolce
sv. Petra
23. února: Úterý

17.30 Dr.:

Sv. Polykarpa, biskupa
a muč.

24. února: Středa 15.30 Új.:
Ferie
17.30 Sl.:
25. února: Čtvrtek 17.30 Dr.:

Ferie
15.30 Új.:
26. února: Pátek
Ferie

17.30 Sl.:

27. února: Sobota 14.30 Lo.:
16.00 Dr.:
Ferie
17.30 Sl.:
7.00 Új.:
28. února: Neděle
2. neděle postní

8.30 Új.:
9.45 Új.:
11.00 Új.:
17.30 Új.:

Šomanovy,+ rodiny Zvonkovy a Barcuchovy,
duše v očistci, dar zdraví a Boží požehnání
pro živé rodiny
Za rodiče Struškovy, syna, dceru, zetě a Boží
požehnání pro živou rodinu.

Za + rodinu Hříbkovu a Boží požehnání pro
živou rodinu
Za + Josefa Mačka, zemřelou rodinu
Mačkovu a Boží požehnání pro živou rodinu
Za + Petra Kozubíka, rodiče z obou stran a
ochranu Panny Marie pro živé rodiny

Za rodiče Repákovy, tři syny a ochranu pro
živou rodinu.
Za + Bohumilu a Antonína Váňovy, dar
zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu
Za + Josefa Machů, + rodinu Machů,
Mozgvovu a duše v očistci
Za farníky

Pořad bohoslužeb v únoru - farnost Horní Lhota
1. února: Pondělí

17.00 SE

Za † rodiče Bačovy, dvě dcery, dva syny, Josefa
Václavíka, duše v očistci a ochranu pro * rodinu

16.00 HL

Za děti, které půjdou k 1. svatému přijímání, jejich
rodiče a kmotry

17.30 DL

Za děti, které půjdou k 1. svatému přijímání, jejich
rodiče a kmotry

4. února: Čtvrtek

16.00 HL

Za manžele Zelenkovy, děti a celou rodinu

5. února: Pátek

16.00 HL

Za † Jaroslavu Vykoukalovu, hojnost milostí, pomoc
a ochranu Panny Marie pro celou * rodinu

17.30 DL

Za * a † farníky

2. února: Úterý
Svátek Uvedení Páně
do chrámu
3. února: Středa
Památka sv. Blažeje,b.m.

Památka sv. Agáty,
panny a mučednice;
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6. února: Sobota
Památka sv. Pavla
Mikiho a druhů, muč.;
1. sobota v únoru
7. února: Neděle
5. neděle v mezidobí

8. února: Pondělí

8.00 DL

Za členy živého růžence z Dolní Lhoty

17.30 HL

Za † Marii a Františka Žáčkovy, duše v očistci,
dar zdraví, pomoc a ochranu pro * rodiny

9.00 HL

Za spásu † Marie Vrlové a požehnání
pro celou * rodinu

10.30 DL

Za † manžela, † rodiče a prarodiče, † sestry a bratry,
pomoc, ochranu a požehnání pro celou * rodinu

17.00 SE

Za dar pokání, obrácení a odpuštění všech hříchů,
odvrácení od každého zla, dar věčné spásy pro celý
náš národ a všechny jeho obyvatele

8.00 SE

Za * a † farníky

Památka sv. Josefíny
Bakhity, panny

9. února: Úterý
10. února: Středa
Památka sv. Scholastiky;

16.00 HL

Za všechny seniory naší farnosti s prosbou o pomoc,
ochranu a požehnání

17.30 DL

Za † Františka Petráše, dvě sestry, jejich rodiče, dva
švagry, duše v očistci, pomoc a ochranu Panny Marie
pro celou * rodinu

Adorační den farnosti;
Den vzájemných modliteb
s bohoslovci kněžského
semináře a farnosti

11. února: Čtvrtek
Panny Marie Lurdské;
Světový den
nemocných

16.00 HL

Na úmysl dárce

12. února: Pátek

17.30 DL

Na poděkování za 50 let společného života, požehnání pro
celou rodinu a za † rodiče Vodičkovy a Šůstkovy

13. února: Sobota

17.30 HL

Za všechny nemocné, za upevnění víry, posílení
naděje, vytrvalost v dobrém a za uzdravení

14. února: Neděle
6. neděle mezidobí

9.00 HL

Za † rodiče Václava a Hedviku Šenovské, jejich
dceru Magdu a za celou * rodinu

10.30 DL

Za všechny nemocné, za upevnění víry, posílení
naděje, vytrvalost v dobrém a za uzdravení

8.00 SE

Na úmysl dárce

17. února: Středa
Popeleční středa

16.00 HL

Za milosti potřebné k dobrému prožití postní doby

17.30 DL

Za milosti potřebné k dobrému prožití postní doby

18. února: Čtvrtek

16.00 HL

Za † rodiče Františku a Vladimíra Žáčkovy,
ochranu a požehnání pro * rodiny

19. února: Pátek

17.30 DL

Za † sestry, bratra, dar zdraví a ochranu pro * rodinu

15. února: Pondělí
16. února: Úterý
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20. února: Sobota

17.30 HL

21. února: Neděle
1. neděle postní

9.00 HL
10.30 DL

22. února: Pondělí
Svátek Stolce
sv. Petra, apoštola
23. února: Úterý
24. února: Středa
25. února: Čtvrtek

17.00 SE

16.00 HL

26. února: Pátek

17.30 DL

27. února: Sobota

17.30 HL

28. února: Neděle
2. neděle postní

9.00 HL
10.30 DL

Za † Josefa Dočkala s prosbou o dar zdraví
a požehnání pro * rodinu
Za * a † farníky
Za † Ludvíka a Marii Masařovy, † rodinu, duše
v očistci, požehnání a ochranu Panny Marie pro * r.
Za † rodiče Machů, † rodiče Latinákovy, manželku
Jarmilu, duše v očistci a ochranu pro * rodiny

Na poděkování za všechny obdržené dary s prosbou
o dar Ducha Svatého pro rodiny a státníky
Na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou
o požehnání a dary Ducha Svatého pro celou rodinu
Za † Františka Žáčka, 2 manželky, dar zdraví
a požehnání pro celou * rodinu
Za † Zdeňka Remeše (1. výročí) a za celou * a † rodinu
Za * a † farníky

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

Zprávy a informace
Modleme se za mládež, která teď činí důležitá rozhodnutí
(pastýřský list žákům a studentům v období přihlášek na školy…)
Drazí bratři a sestry v Kristu,
i když procházíme dobou koronaviru a různých omezení, život nestojí. Pro naše
mladé nastala doba přihlášek na různé
školy, střední i vysoké. Rád bych
upozornil na naše církevní školy, jako
jsou arcibiskupská gymnázia v Kroměříži,
Prostějově či Velehradě, ale i na
Gymnázium Německého řádu v Olomouci,
nebo Střední školu pedagogickou
a
sociální
sester
dominikánek
v Bojkovicích, ale taky na Střední
odbornou školu sv. Jana Boska
v Kroměříži.
Často jsem slyšel od rodičů výtku, že nám
chybí církevní škola praktického typu. Dnes máme školu s učebními obory: Lesní
mechanizátor, Opravář lesnických strojů, Zemědělec – farmář a Zahradník, tříleté
učební obory s výučním listem. Škola má internát, který vedou kněží salesiáni. Mám
radost, že mohu věřícím rodinám dát tuto konkrétní nabídku církevní pomoci
s přípravou jejich dětí do života ve zdravém náboženském prostředí.
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Máme nabídku i pro maturanty, kteří mají zájem o Vyšší odbornou školu sociální
v Olomouci. U všech těchto škol jde o nabídku církve mladým lidem, kteří si školy
vybírají podle svých představ. Je tu však ještě jedna nabídka, která má jiný směr. Je
to kněžský seminář v Olomouci, který je určený pro mladé muže, kteří chtějí
nabídnout sami sebe ke službě Bohu a lidem.
Obracím se na Vás, mladí muži, kteří už máte maturitu nebo se na ni letos
připravujete a už Vás někdy napadla myšlenka na kněžství, nebo máte touhu žít pro
druhé, prohlubovat své přátelství s Ježíšem a pomáhat lidem na cestě spásy.
Promluvte si s knězem o své životní cestě a hledejte spolu s ním, jestli Bůh nevolá
ke kněžství také Vás. Kněžský život není pohodlný, ale je plný Božího dobrodružství
a stojí za to. Přihlášky do semináře, které je třeba odevzdat na arcibiskupství
do konce března, získáte prostřednictvím svého kněze.
Sestry a bratři, každého z Vás prosím o modlitbu za naše mladé, kteří mají nyní
udělat důležitá rozhodnutí. Kéž zkušenosti, dobrý příklad a životní moudrost
dospělých pomohou našim mladým v jejich odvážném hledání.
S přáním radosti z Kristova přátelství každému z Vás ze srdce žehná
+ Jan Graubner
Biřmování. Svátost biřmování stanovil otec arcibiskup pro naši farnost na neděli
21. března 2021 v 9.40 hodin. Biřmovanci, kterých se to týká, budou o všem
informováni elektronicky. Prosíme o modlitbu, aby tito dobře a odpovědně zvládli
přípravu, v této nelehké době a postavili se do života jako opravdoví křesťané.
První svaté přijímání. I zde je prakticky znemožněna příprava. Rodiče, kteří mají
zájem vést své děti k Bohu, mi sdělili svou mailovou adresu a budeme v kontaktu
také elektronicky. Společné svěcení svící letos 2. února nebude, svíce dětem
posvětíme při jiné příležitosti, jakmile se uvolní možnosti setkávání.
Pobožnost křížové cesty v době postní. Letos nebudou bývat společné pobožnosti,
jak tomu bylo dosud o každé neděli postní, ale kostely budou odpoledne otevřené
a prosíme věřící, aby si v postní době vykonali pobožnost v kostele sami, jak to mají
naučené a zažité o Velkém pátku.

SKUPINY ÚKLIDU
kostelů újezdské farnosti v únoru 2021
_____________________________________________________

Dat. : Újezd : Drnovice : Slopné :
___________________________________

6.2.:
13.2.:
20.2.:
27.2.:

12.
13.
14.
15.

5.
6.
7.
8.
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7.
8.
9.
10.

KŘÍŽOVKA NA ÚNOR
„Život je mostem: přejdi po něm, ale nebuduj si na něm…(viz křížovka).“
sv. Kateřina Sienská

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Známé moravské mariánské poutní místo (poblíž Holešova)
Hlavní patron české země
Lidový název svátku „Uvedení Páně do chrámu“ (2.2.)
Apoštol, který zradil Ježíše
Místo na Moravě, kde r. 863 přišli sv. Cyril a Metoděj
Název vypálené osady v naší farnosti, kde je kaple P. Marie Bolestné
Posvátná kniha křesťanů
Hudební nástroj nacházející se v kostele
Tekutina, kterou se křtí
Barva ornátu v době postní
Italské město, na jehož území se rozkládá stát Vatikán

Tajenka: ______________________________
Správné řešení křížovky na leden: „…život utíká.“
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OSMISMĚRKA
„Nikdy člověk není tak velký jako tehdy, když…(viz osmisměrka)“
Jan XXIII.
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ALENA, AMÁLIE, ANETA, ANNA, DAGMAR, DOROTA, EVA,
GABRIELA, KATEŘINA, KLÁRA, LEONA, LUDMILA, MARIE,
MARTINA, MONIKA, ROZÁLIE, SIMONA, TEREZIE, VERONIKA
Správné řešení z lednového farního měsíčníku: „…milovat.“
Mgr. Gabriela Pavelková
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