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Papež František vyhlašuje zvláštní rok
„Rodina Amoris Laetitia“
Počínaje 19. březnem 2021
vyhlásí papež František zvláštní
rok rodiny. Datum slavnosti
sv. Josefa bylo zvoleno záměrně
v souvislosti s pátým výročím
zveřejnění apoštolské exhortace
Amoris laetitia (AL) o kráse
lásky v rodině a radosti z ní.
V ten samý den papež František
slavnostně zahájí rok „Rodina
Amoris laetitia“, který bude
završen 26. června 2022 u
příležitosti X. světového setkání
rodin se Svatým otcem v Římě.
Pokračování na str. 2

BOHOSLUŽBY V BŘEZNU 2021
Mimořádný stav v naší zemi bude pokračovat, proto také bohoslužby zůstávají
v následující soboty a neděle ve stejných časech jako dříve, pouze v sobotu se mše
posunou o hodinu později. Případné změny budou včas oznámeny:
s nedělní platností

15.30 Domov pro seniory Loučka
17.00 Drnovice
18.30 Slopné

Neděle v Újezdě:

7.00; 8.30; 9.45; 11.00; 17.30

Sobota: Mše sv.

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.
-1-

Z FARNÍCH MATRIK :
Do společenství církve byli v únoru 2021 přijati:
6. února
Matěj Januška
Dolní Lhota

20. února
Denisa Voltnerová
Dolní Lhota

27. února
Eliška Vojáčková
Dolní Lhota
V únoru 2021 odešli na věčnost a byli pohřbeni:
1. února
Jaroslav Pavelka
Loučka 25

55 let

26. února
Luboš Machů
Horní Lhota

63 let

20. února
Pavel Talaš
Slopné 34

55 let

27. února
Josef Maňas
Újezd 181

76 let

@ @ @
Papež František vyhlašuje zvláštní rok„ Rodina Amoris Laetitia“ (dokončení ze str. 1)
Zkušenost pandemie silněji vynesla na světlo centrální úlohu rodiny jako domácí
církve a zdůraznila význam vztahů mezi rodinami, které činí církev „rodinou rodin“
(AL 87). Prostřednictvím duchovních, pastoračních a kulturních iniciativ
naplánovaných na rok „Rodiny Amoris Laetitia“ papež František zamýšlí oslovit
všechna církevní společenství na světě a povzbudit každého jednotlivce, aby byl
svědkem rodinné lásky. V rámci celoroční inciativy dostanou farnosti, diecéze,
univerzity, církevní hnutí a rodinná sdružení k dispozici materiály o rodinné
spiritualitě, formaci a přípravě na manželství, o citové výchově mladých, svatosti
manželů a rodin, které prožívají milost svátosti manželství v každodenním životě.
Úřad pro laiky, rodinu a život připravil internetové stránky věnované roku „Rodiny
Amoris Laetitia“ (www.amorislaetitia.va), které poskytují v pěti jazycích (anglicky,
francouzsky, španělsky, portugalsky a italsky) informace a materiály k prožívání
tohoto roku, jehož cílem je šířit křesťanské učení o rodině v kontextech problémů naší
doby, lépe se obeznámit s textem apoštolské exhortace a magisteriem papeže
Františka a konečně povzbudit biskupské konference, diecéze, farnosti a laická hnutí
k většímu pozornosti pro pastoraci rodin.

Boží Syn chtěl žít jako všechny děti v rodině
(promluva papeže Františka před modlitbou Anděl Páně na svátek Svaté Rodiny 7.12.2020)

Drazí bratři a sestry, dobrý den!
Pár dnů po Vánocích nás liturgie vybízí, abychom se zadívali na Svatou Rodinu:
Ježíše, Marii a Josefa. Je milé uvažovat o tom, že Boží Syn chtěl zachovat potřebu
-2-

rodinné vřelosti, jako všechny děti. Právě proto je Ježíšova rodina, nazaretská rodina
vzorem, ve kterém všechny rodiny světa mohou nalézt svoji bezpečnou oporu a stálou
inspiraci. V Nazaretě vykvetla prvosenka lidského života Syna Božího ve chvíli, kdy
byl počat působením Ducha svatého v Mariině panenském lůně. Mezi útulnými
stěnami nazaretského příbytku vzkvétalo Ježíšovo dětství, zahrnované Mariinou
mateřskou starostlivostí a Josefovou pečlivostí, v níž mohl Ježíš zakoušet Boží něhu.
Napodobováním Svaté Rodiny jsme povoláni znovuobjevit výchovnou hodnotu rodiny.
Rodinné společenství potřebuje mít základy v lásce, která neustále obrozuje vztahy
a otevírá horizonty naděje. V rodině lze prožívat upřímné společenství, když je domem
modlitby, když v ní je opravdová, hluboká a čistá náklonnost, když odpuštění
převažuje nad neshodami a trpkost všednosti tlumí vzájemná vlídnost a pokojné
přilnutí k Boží vůli. Takto se rodina otevírá radosti, kterou od Boha dostávají všichni,
kdo dovedou radostně dávat.
Nachází rovněž duchovní
energii, aby se mohla otevírat
ven, k druhým, ke službě
bratřím,
ke
spolupráci
a budování stále nového
a lepšího světa; proto je s to
přinášet pozitivní podněty.
Rodina evangelizuje skrze
příklad života.
Je pravda, že v každé rodině
jsou problémy a někdy dojde na hádku. „Otče, pohádal jsem se…“ – jistě, jsme lidé,
jsme slabí a všichni máme zkušenost s tím, že jsme přispěli k hádce v rodině. Chtěl
bych však říci: pokud se v rodině pohádáme, nedovolme, aby den skončil bez
usmíření. „Ano, pohádal jsem se,“ ale dříve než skončí den, usmiř se! A víš proč?
Protože studená válka nastupující den poté je velmi nebezpečná. Nepomáhá.
V rodině máme tři slova, která musíme vždycky střežit: „dovolíš“, „děkuji“
a „promiň“.
„Dovolíš“, abychom nevstupovali do života druhých dotěrně. Dovolíš, mohu udělat to
či ono, myslíš, že bych mohl udělat toto? „Dovolíš?!“ Dovolíš tedy slouží vždy k tomu,
abychom nebyli dotěrní.
„Děkuji“ náleží k pomoci, k tolikeré službě, kterou si v rodině navzájem prokazujeme.
Vždycky poděkuj! Vděčnost je krví ušlechtilé duše.
A pak, slovo, které se vyslovuje nejhůře: „Promiň“. Pravidelně se dopouštíme
ošklivých věcí a často se někdo může cítit dotčen. Proto nezapomínejme říkat:
„Promiň mi to!“
Nezapomínejte na tato tři slova: „Dovolíš“. „děkuji“, „promiň“. Pokud v rodině,
v rodinném prostředí, žijí tato tři slova, rodina je v pořádku.
Panna Maria, ke které se nyní obracíme modlitbou Anděl Páně, ať dá rodinám celého
světa stálé nadšení pro evangelium Svaté Rodiny, aby se staly kvasem nového
člověčenství a konkrétní i univerzální solidarity.
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Cíle roku rodiny:









Šířit poselství apoštolské exhortace Amoris laetitia, „aby lidé zakoušeli
evangelium o rodině jako radost, která »naplňuje srdce i celý život«“ (AL 200).
Rodina, která objeví a zakusí radost z obdarování i z toho, že je darem pro církev
a společnost, se „může stát světlem v temnotě světa“ (AL 66).
Ukazovat, že svátost manželství je dar a má v sobě sílu, která proměňuje
lidskou lásku. Pro tento účel je důležité, aby pastýři a rodiny kráčeli spolu, sdíleli
spolu odpovědnost a vzájemně se v pastoraci doplňovali v různých povoláních v
církvi (srov. AL 203).
Dát rodinám prostor, aby se mohly angažovat v pastoraci rodin. Proto je
třeba, aby „evangelizační a katechetické úsilí bylo zaměřeno dovnitř do rodiny“
(AL 200), neboť rodina, která je učednicí, se stane i rodinou misionářskou.
Učit mladé lidi, aby si uvědomili, že je důležité růst v pravdě lásky a ve
vědomí sebe jako daru ve všem, čemu se věnují.
Rozšířit záběr a činnost rodinné pastorace, aby probíhala napříč
společenstvím věřících a zahrnovala manžele, děti, mladé lidi, seniory a rodiny v
obtížných situacích.

Rok svatého Josefa

Před 150 lety prohlásil blahoslavený Pius IX. svatého Josefa patronem církve. Papež
František chtěl připomenout toto výročí a využít je jako příležitost k prohloubení úcty
k tomuto velkému světci. Vydal proto apoštolský list Patris corde a vyhlásil Rok
svatého Josefa, který potrvá od 8. 12. 2020 do 8. 12. 2021.
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Posvátná penitenciárie v dokumentu zveřejněném pro tuto příležitost vysvětluje,
že smyslem tohoto mimořádného roku je, „aby v něm každý věřící mohl po
příkladu tohoto světce denně upevňovat svůj život ve víře naplňováním Boží vůle“.
Během této doby je možné získat mimořádné plnomocné odpustky:
„Za obvyklých podmínek (svatá zpověď, svaté přijímání a modlitba na úmysly Svatého
otce) se udělují plnomocné odpustky těm věřícím, kteří se zřeknou zalíbení v jakémkoli
hříchu a budou se účastnit Roku svatého Josefa při příležitostech a formami, jaké
uvádí [tento dokument].“
Plnomocné odpustky získají ti, kdo využijí jakoukoli z těchto příležitostí:
- Budou po dobu alespoň 30 minut rozjímat modlitbu Otče náš.
- Zúčastní se alespoň jednodenní duchovní obnovy, jejíž součástí bude rozjímání
o sv. Josefovi.
- Po příkladu Josefa vykonají nějaký skutek tělesného nebo duchovního
milosrdenství.
- Pomodlí se svatý růženec v rodině.
- Pomodlí se svatý růženec jako snoubenecký pár.
- Svěří každodenně svoji práci pod ochranu svatého Josefa.
- Budou prosit o přímluvu sv. Josefa, aby našel práci ten, kdo ji hledá, a práce
všech, aby byla důstojná.
- Pomodlí se litanie nebo nějakou jinou modlitbu ke sv. Josefovi, a to za
pronásledovanou církev a za úlevu všem křesťanům, kteří trpí jakoukoli formou
pronásledování.
- Pomodlí se jakoukoli církví schválenou modlitbu či pobožnost ke cti svatého
Josefa, např. „K tobě, svatý Josefe“:
- ve výroční dny 19. března a 1. května,
- na svátek Svaté rodiny,
- 19. dne jakéhokoli měsíce nebo
- kteroukoli středu (jsou to dny zasvěcené památce sv. Josefa v latinské
tradici).
Plnomocné odpustky mohou získat i nemocní, trpící a všichni, kdo nemohou
opustit domov. Získají je, když se zřeknou zalíbení v jakémkoli hříchu a budou mít
úmysl splnit tři obvyklé podmínky, i když to aktuálně není možné, pomodlí se doma či
jinde, kde jsou nuceni pobývat, modlitbu ke cti sv. Josefa a s důvěrou nabídnou Bohu
své bolesti a obtíže.
(Podmínky k získání odpustků v Roce sv. Josefa jsou i součástí postní brožurky
s názvem Ve stopách sv. Josefa – snoubence Panny Marie a pěstouna Pána Ježíše,
kterou připravil otec Jiří Ševčík.)
Na vysvětlení: Apoštolská penitenciárie - jeden ze tří tribunálů Římské kurie.
Je především tribunálem milosrdenství, který rozhoduje otázky týkající se odpuštění
hříchů
v
římskokatolické
církvi.
Podle
konstituce
Pastor
Bonus
"Kompetence Apoštolské penitenciárie se vztahuje na to, co se týká vnitřního oboru
a odpustků“.
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POJĎME K JOSEFOVI – čtěme, modleme se, přemýšlejme, děkujme a prosme
Pojďme k Josefovi, když nás bolest kruší,
když hledáme pokoj, posilu své duši.
Bůh mu do náruče svaté Dítě vložil,
a to nemluvňátko to je sám Syn Boží.
Pojďme k Josefovi, když nás bolest tíží,
když hledáme pomoc, útěchu v svém kříži.
Samo peklo prchá před Pěstounem Páně,
svěřme se mu jako děti odevzdaně.
Pojďme k Josefovi, když nás žalost svírá,
on otcovskou pomoc nikdy neodpírá.
Veliká je v sboru svatých jeho cena,
láska Boží je mu vždycky nakloněna.
Pojďme k Josefovi, výsadu on chová
žádat pro nás milost Srdce Ježíšova.
Přispěj, drahý Otče, přímluva tvá stálá,
aby naše duše v ctnostech prospívala.
Pojďme k Josefovi, když s námi svět zmítá.
Za životních bouří světlo ve tmách svítá,
jako maják září Josefův vzor svatý,
když jsme na rozcestí, rozvahu nám vrátí.
Pojďme k Josefovi, hříšníci kající,
vyprosí nám spásu Otec milující.
Když života bouře hrozí nad obzorem,
buď on našich rodin záštitou a vzorem.
Pojďme k Josefovi, Otci laskavému,
v hodině své smrti utečme se k němu.
V poslední chvíli, když se úzkost množí,
vypros, drahý Otče, smilování Boží.
Josef - prastaré biblické jméno, jeho původ je spojen s hebrejštinou. Pochází
z hebrejského jména Jóséph, které dle židovské tradice nosil jeden z patriarchů
izraelského národa, syn Jákoba. Jméno se z hebrejštiny překládá jako „Bůh ti dá
(dítě)“, „Bůh ti dá následovatele“, „Bůh ti přidá“.
Svatý Josef patří po Panně Marii k nejuctívanějším světcům. Je mu zasvěceno
mnoho chrámů a mnoho mužů nosí jeho jméno. Byl ochráncem malého Ježíše, žil
nenápadným životem a sloužil Bohu. Stal se tak vzorem pro muže – je člověkem
služby, který bez zbytečných řečí ví, jakou životní cestou má jít.
Přeji všem Josefům v naší farnosti, ať jdou tou správnou životní cestou a žijí po vzoru
svatého Josefa. Svatý Josefe, oroduj za nás.
Zpracovala Mgr. Jiřina Šenovská
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Svatý Josef
Milovaný otec, citlivý otec, poslušný a přívětivý, otec tvořivě odvážný, setrvávající ve
stínu – těmito přívlastky charakterizuje papež František sv. Josefa v apoštolském listu
„Patris corde – Otcovským srdcem“, zveřejněným dne 8.12.2020 v souvislosti s
vyhlášeným zvláštním rokem, který je věnovaný Ježíšovu pěstounovi. Účelem tohoto
apoštolského listu, jak píše Svatý otec, „je vzrůst lásky k tomuto velkému Světci a
pobídka, abychom prosili o jeho přímluvu a napodobovali jeho ctnosti a jeho rozlet.“
Sv. Josef jako vzor skryté činorodosti
Uprostřed současné celosvětové krize „můžeme zakoušet, že naše životy jsou
spřádány a neseny obyčejnými lidmi, kteří jsou obvykle opomíjeni a nevyskytují se na
titulních stranách novin a časopisů, ani na velkých přehlídkách nejnovějších show [...]
Kolik jen lidí denně prokazuje trpělivost a dodává naději, snaží se nerozsévat paniku,
nýbrž sdílenou odpovědnost,“ píše papež. Právě tak jako sv. Josef, muž stojící mimo
pozornost, „diskrétní a skrytý člověk“, v němž můžeme hledat „přímluvce, pomocníka
a průvodce těžkými časy. Svatý Josef nám připomíná, že všichni ti, kdo se zdánlivě
skrývají nebo jsou v „druhé linii“, mají výjimečně činný podíl na dějinách spásy.“
Svatý Josef vyjádřil své
otcovství
konkrétně,
když „učinil ze svého
života službu, obětoval
ho mysteriu vtělení [...]
cele odevzdal sebe, svůj
život a svoji práci,
přetvořil svoje lidské
povolání
k rodinné
lásce v nadlidskou oběť
sebe, svého srdce a
všech
schopností,
v lásku danou do služeb
Mesiáše“. Právě kvůli této jeho „roli v dějinách spásy je sv. Josef otcem, jehož
křesťanský lid vždy velmi miloval“. V něm „Ježíš vnímal Boží něhu“, která nám
dovoluje přijímat naši slabost, skrze niž se uskutečňuje většina Božích
plánů. „Pravda, která je od Boha, nás nezavrhuje, nýbrž akceptuje, objímá, podpírá
a odpouští nám.“ Josef je otcem také v poslušnosti Bohu. Jeho přitakání Božímu
plánu zachraňuje Marii a Ježíše a učí „činit vůli Otce“, ve spolupráci na „velkém
tajemství vykoupení“.
Křesťanský realismus je statečným přijetím skutečnosti
Svatý Josef je také přívětivým otcem, který „přijímá Marii bez předběžných
podmínek“, což je velmi důležité také dnes – pokračuje František - „v tomto světě, kdy
je psychologické, verbální i fyzické násilí páchané na ženě evidentní“. Mariin
snoubenec je také tím, kdo v důvěře v Pána přijímá do svého života události, kterým
nerozumí. Nepoddává se zklamání, nereaguje vzpourou, nechává stranou své
úsudky, „neupadá do trpné rezignace, nýbrž odvážně a statečně se nasazuje“.
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Jakoby nám Bůh skrze sv. Josefa opakoval „Nebojte se!“. Vede nás k tomu,
abychom se statečností zakořeněnou v naději dávali prostor tomu, co jsme si sami
nezvolili. „Takovýto způsob akceptace života nás uvádí do hlubšího smyslu. Život
každého z nás se může zázračně obrodit, najdeme-li odvahu jej žít podle toho, co nám
ukazuje evangelium. A nezáleží na tom, zda se všechno zvrtlo špatně a zda už je něco
nevratné. Bůh může dát rozkvést květům mezi kameny,” píše František v listu.
Křesťanský realismus totiž nic neodmítá, protože „skutečnost ve své tajemné
nezvratnosti a složitosti je nositelkou smyslu existence v jejích světlých i stinných
stránkách“. Josef nás tedy učí, že věřit neznamená nacházet snadná „útěšná
řešení“; on totiž „nehledal zkratky“ nýbrž stavěl se čelem ke skutečnosti
a přijímal za ni odpovědnost. Podobně také jeho příklad vede k přijímání druhých,
takových, jací jsou, a „k náklonnosti ke slabým, protože Bůh volí to, co je slabé“.
Umění měnit problémy v příležitosti
Apoštolský list dále vyzdvihuje „tvůrčí odvahu“ sv. Josefa, která „umí měnit problém
v příležitost a vždycky dává přednost důvěře v Prozřetelnost. Zdá-li se někdy, že nám
Bůh nepomáhá, neznamená to, že nás opustil, nýbrž že důvěřuje nám a tomu, co
můžeme navrhnout, vynalézt a najít.“ Josef je nucen řešit rovněž běžné rodinné
problémy, když se ocitl v Egyptě a musel zabezpečit život Svaté rodiny. „Myslím,
že v tomto smyslu je sv. Josef opravdu zvláštním patronem všech, kdo musejí
opouštět svoji vlast kvůli válkám, nenávisti, perzekucím a bídě,“ dodává papež
František. Jakožto ochránce Ježíše a Marie, nemůže nebýt Ochráncem církve „protože
církev je prodloužením Kristova Těla v dějinách“. „Každý potřebný, každý chudý,
každý trpící, každý umírající, každý cizinec je tak „Dítětem“, které Josef stále chrání.“
Témuž se musíme od Josefa učit také my.
Patron důstojnosti práce
Tesař, poctivě pracující na zajištění živobytí své rodině, nás učí také „hodnotě,
důstojnosti a radosti“ plynoucí z toho, že můžeme jíst chléb, který je plodem naší
práce. Papež František s odkazem na tyto rysy sv. Josefa, poukazuje na naléhavost
sociální otázky a nezaměstnanosti, rovněž v zemích, kde se žije v jistém blahobytu.
„Práce se stává účastí na samotném díle spásy“ – podotýká papež. Není jen
příležitostí k seberealizaci, ale také „k realizaci oné původní buňky společnosti, kterou
je rodina. Rodina, které se nedostává práce, je více vystavena těžkostem, napětím,
rozkolům, a dokonce zoufalému a zoufajícímu pokušení rozkladu. Jak lze mluvit
o lidské důstojnosti bez snahy o to, aby měli všichni a každý možnost důstojné
obživy?“ – táže se František. A vybízí „k přehodnocení našich priorit“, aby žádný
člověk a žádná rodina nezůstávali bez práce.
Láska prostá majetnictví
„Otcem se člověk nerodí, nýbrž stává,“ nejde o to přivést dítě na svět, nýbrž přijmout
je a pečovat o ně. V dnešní společnosti však naneštěstí jakoby „děti byly sirotky“,
často se jim nedostává otce, který by synovi předával zkušenost života a reality. Otec
nemá své děti zadržovat, věznit, vlastnit, ale uvádět je do schopnosti rozhodovat,
užívat své svobody a hledat řešení. V tom se projevuje cudnost a čistota Josefova.
Miluje láskou, která je prostá majetnického přístupu. „Sám Bůh miluje člověka čistou
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láskou, dává mu také svobodu pochybit a stavět se na odpor. Logika lásky je vždycky
logikou svobody a Josef dovedl milovat mimořádně svobodně. Nikdy nestavěl sebe
do středu. Uměl opustit střed a činit středem svého života Marii
a Ježíše,“ poznamenává František. Josefovo štěstí spočívá v sebedarování, v jeho
mlčení nenajdeme stížnosti, nýbrž projevy konkrétní důvěry. Postava Mariina
snoubence je tedy mimořádně významná v dnešním světě, který potřebuje otce, ale
odmítá pány – totiž ty, kdo chtějí „vlastněním druhého vyplnit svoji vnitřní prázdnotu,
odmítá ty, kdo zaměňují autoritu za autoritativnost, službu za servilitu, konfrontaci za
útisk, charitu za vyživování, sílu za destrukci. Každé pravé povolání se rodí ze
sebedarování...“ – zdůrazňuje Svatý otec.
Zpracovala Jarmila Váňová

Dvouřádková křížová cesta
(První věta je myšlenka na rozjímání, druhá námět na modlitbu.)

1. Soud
Pane, snášíš pobuřující nespravedlnost. Učíš mě snášet i to, co se mi zdá
nezasloužené.
2. Kříž
Pane, bereš na ramena kříž. Učíš mě, abych byl připravený na utrpení, když jsou
nevyhnutelná.
3. Pád
Ježíši, padáš. A vstáváš. Posilňuj mě, když kříž bude převyšovat moje síly.

4. Marie
Ježíši, opouštíš svoji Matku. Posiluj mne, když mám opustit milé osoby pro vyšší cíle.
5. Šimon
Šimon ti pomáhá. Dej, ať se nikdy nevyhýbám pomáhat ti ve svých bližních.
6. Veronika
Ježíši, jemnocitně odměňuješ Veroniku. Naplňuj mě pozorností vůči těm, kteří mi
prokáží i sebemenší službu.
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7. Druhý pád
Padáš za ty, kteří tě vedou na popravu. Dej mi sílu pracovat i pro ty, kteří mi činí zlo.
8. Ženy
I ve svém utrpení poučuješ a napomínáš. I v bolesti a utrpení chci zůstat věrný svému
povolání.
9. Třetí pád
Potřetí padáš a vstáváš. Nežádáš tedy, abych nikdy nebyl slabý, ale žádáš, abych
vstal.
10. Vysvlékání ze šatů
Vysvlékání se přidávalo k tělesným mukám jako duchovní potupení. Dej, ať vždy si
vzpomenu na tebe, když mě budou tupit.
11. Přibíjení
Znemožnili ti každý pohyb, ale přesto nerezignuješ ve svém spásném díle. Dej, abych
v jakýchkoli omezeních nerezignoval ve svém povolání.
12. Smrt
Nikdo ti nevzal život. Sám ho dáváš. Z lásky. Dej, abych byl mužem oběti. Z lásky.
13. Snímání
Matka bere do náruče tvoje mrtvé tělo. Matko, vezmi mne do náruče nyní i v hodině mé
smrti.
14. Hrob
Nezůstal jsi v hrobě ležet. Vstal jsi, Pane, a žiješ. Ježíši, dej, ať s tebou zemřeme a
s tebou věčně žijeme. Amen.

Sbohem, nouzový stave aneb všechno je jinak!?
Téměř rok jsme díky pandemii prožívali „nouzový
stav“, a to nejen z pohledu vyhlášení tohoto stavu
spolu se souborem zákazů a nařízení, ale troufám
si tvrdit, že jsme prožívali a bohužel stále
prožíváme také jakýsi nouzový stav ve svém životě; jen málokdo může říct, že ho
posledních 365 dní podstatně neovlivnilo či neomezilo i v soukromí.
Nouzový stav byl poprvé vyhlášen 12. března 2021, s opakovaným prodlužováním
platil do 17. května 2021, následovala letní přestávka, a poté byl znovu vyhlášen od 5.
října 2020, aby s postupným prodlužováním platil až do 14. února 2021. Od 15. února
byl vyhlášen znovu, a to na 14 dní, tedy s platností nejdéle do konce února.
Podle nového tzv. pandemického zákona, jehož projednávání a schvalování se začalo
zadrhávat, měl od března 2021 nouzový stav nahradit stav pandemické pohotovosti a
v tomto stavu by mohla vláda (ministerstvo zdravotnictví, hygienické stanice)
vyhlašovat mimořádná opatření, vydávaná pro jednotlivé kraje, několik krajů nebo pro
celou republiku. Omezit bude možné obchody, výrobní provozy, služby typu
kadeřnictví a kosmetika, koupaliště a sauny, vysoké školy, veřejnou dopravu, a
veřejné i soukromé akce. V platnosti zůstávají zákony, které omezují jiné než vysoké
školy, kina, divadla či restaurace. O pomoc bude možné požádat armádu, hasiče i
policii.
Na rozdíl od nouzového stavu nemůže tento zákon plošně omezovat volný pohyb
osob. Zákon umožňuje nařídit testování zaměstnanců a jiných pracovníků na covid-19,
používání ochranných a dezinfekčních prostředků, zakázat návštěvy ve
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zdravotnických a sociálních zařízeních. Za porušení opatření např. za nenošení
respirátorů stanoví vysoké pokuty.
Podnikatelé budou moci žádat o náhradu škody způsobené mimořádnými opatřeními a
v případě neúspěchu se obrátit na soud. Nově však musí ministerstvo zdravotnictví
svá opatření zdůvodňovat a předkládat data, na základě kterých rozhoduje a vyhlášená
opatření musí každé dva týdny přezkoumat. Zákon by měl platit 1 rok.
Naivně jsem si myslela, že po roce se už přece situace musí trochu uklidnit, ale opak
je pravdou. Vir v čase mutuje, přináší nové nakažlivější kmeny z různých světadílů,
(kdo z nás by se nechtěl podívat do Zanzibaru…), o to je boj s ním náročnější,
a i proto se ho nedaří porazit. A protože se situace mění ze dne na den a ráno neplatí
to, co politici vyhlásili večer, najednou se zjišťuje, že nákaza opět sílí, prý už za to ani
nikdo nemůže, v současnosti leží v nemocnicích nejvyšší počet pacientů v kritickém
stavu od začátku pandemie, a reálně hrozí kolaps ve zdravotnictví, který je limitující
pro zvládání celé situace.
Podle některých nový pandemický zákon umožňuje přijmout „jen mírnější“ opatření
a vláda tedy zcela nečekaně bude znovu žádat o vyhlášení nouzového stavu na dalších
30 dní, protože chce znovu velmi výrazně zpřísnit opatření a především omezit volný
pohyb obyvatel, což podle pandemického zákonu nejde. (Vzhledem k politickým
jednáním se dá předpokládat, že v době tisku tohoto listu, nebude jisté, co nás
v dalších dnech čeká, ale už podle internetových zpráv je jisté, že to nebude NIC
POZITIVNÍHO.)
V MHD, obchodech, nemocnicích, lékárnách, na úřadech, tj. v místech se zvýšenou
koncentrací lidí už musíme nosit pouze respirátor. Najednou slyšíme, že už nestačí
používat látkové roušky, symbol 1. vlny, které díky jejich nedostatku na jaře 2020 lidé
začali doma spontánně šít pro sebe i pro druhé. U respirátorů, kterých je nyní
samozřejmě také nedostatek, jakákoliv samovýroba, byť je českým kutilům vlastní, už
není možná.
Během trvání nouzového stavu se ukázalo, že každý
z nás vnímá riziko nákazy individuálně, podle svého
založení, svých zkušeností, návyků, a to od panického
strachu, přes racionální přístup, až po nezodpovědné
chování. Díky jarnímu lockdownu (12.3.2020 přibylo
22 nových případů, celkem bylo 116 nakažených!!! z dnešního pohledu až neuvěřitelné), uzavření
ordinací a navození celospolečenského strachu, aby
lidé z důvodu možné nákazy nechodili k lékařům, se
tak rozjelo množství jiných onemocnění, o čemž
svědčí třeba opakované překládání pravidelných
kontrol onkologických pacientů, a víme, jaké důsledky s sebou nese pozdní
diagnostika právě u těchto nemocí. K rozvolnění nedošlo dodnes ani v jiných oborech
a lidé v bolestech čekají na plánované operace kyčlí či kolenních kloubů.
Covid nám postupně ukázal všechny možné podoby, od bezpříznakových pacientů,
lidí s typickými příznaky, kterým následně trvalo i několik týdnů až měsíců, než se
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dostali do původní kondice, pacientů, kteří museli s těžkým průběhem strávit čas
v nemocnici napojeni na přístroje pro umělou plicní ventilaci či mimotělní oběh, a
kteří mluví o zásadní životní zkušenosti, až po pacienty, kteří se z nemocnice domů už
nevrátili. Vyprávěla mi dnes kamarádka, jak zatím nedokáže přijmout úmrtí své
kamarádky, mladé věřící maminky pěti dětí, z toho čtyř nezaopatřených, která roky
trpěla nevyléčitelnou nemocí a jediným řešením byla transplantace plic. V půlce února
se jí z nemocnice ozvali, že mají vhodné orgány; transplantaci musela zrušit, protože
byla „nachlazená“. Za několik dnů ji v těžkém stavu převáželi do nemocnice, kde už jí
nedokázali pomoci. A také dodala, že testovat na covid budou muset i jejího teprve
měsíčního vnoučka, který už dostal rýmu, protože oba jeho rodiče jsou pozitivní.
Během roku nás díky viru předešel na věčnost i velký počet kněží a řeholníků
a člověka napadá: Kdo na jejich místo?
Už rok se potácíme ve vleku nejrůznějších vládních nařízení, příkazů a zákazů
a situace se nelepší. Je to jistě tím, že lidé své zvyky nemění, takže pokud se někdo
chová nezodpovědně, pravidla nedodržuje, nákaze jde naproti a tím ohrožuje i druhé,
bude se tak chovat i nadále. A dokud takový člověk nezažije sám u sebe či svých
blízkých těžký průběh nemoci, který by ovlivnil jeho chování a postoje, nepomůže
žádné další zpřísnění pravidel, pokud nebude kontrolovatelné či vymahatelné. Kór
když můžeme v médiích opakovaně sledovat případy politiků, kteří káží vodu a pijí
víno…
Po jedné silvestrovské sousedské oslavě příchodu nového roku 2021 bylo do pěti dní 7
z 9 účastníků pozitivních, tedy všichni mladí, kromě důchodkyně, která covid
prodělala už v říjnu a bezpříznakového důchodce, který nikam nešel a nikdo ho
hygieně nehlásil.
Když člověk slyší, že i v tuto dobu jsou některé maminky schopny uspořádat dětskou
narozeninovou párty, které se účastní desítky dětí s rodiči, nestačí se divit. Po pár
dnech se samozřejmě u některého dětského účastníka projeví pozitivita a najednou se
tomu maminky diví a neví, co dělat kvůli svým dětem, které se akce zúčastnily, ale i
kvůli zaměstnání. To už není o nezodpovědnosti, naivitě, ale o lidské blbosti.
Někteří demonstrují na náměstích proti zákazům a nařízením, někteří jsou schopni
dokonce tvrdit, že to, co zažíváme, je jakási nafouknutá bublina, a že je to vlastně
jenom „kampááň“.
K řešení situace nepřispívá ani chaos v opatřeních, kdy se v různých společenských
skupinách čas od času vyvolají marné naděje na uvolnění, tito se navnadí na zmírnění,
zlepšení situace, začnou se na ně připravovat, ale najednou, za pár dní se názory
změní o 180 % a všechno je jinak.
Také se dovídáme, že soudy všech instancí ruší nejrůznější nařízení pro jejich
protiprávnost, špatné odůvodnění, nezákonnost, na tuto situaci musí tvůrci reagovat,
protože byla zpochybněna závaznost přijatých nařízení a v lidech to vzbuzuje akorát
zmatek, naštvání, někteří cítí omezování svých práv. Přitom důvěra lidí je pro
dodržování opatření klíčová. Městský soud v Praze dospěl k závěru, že nouzový stav,
vyhlášený vládou jakože na návrh hejtmanů na posledních 14 únorových dní, byl
protiústavní, protože poté, co ve sněmovně návrh na prodloužení stavu neprošel,
nedošlo k žádným novým důvodům pro jeho vyhlášení. Dodržování veškerých v něm
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zavedených opatření je tímto verdiktem nevynutitelné. Tento soud rovněž zrušil
k 10.3.2021 nařízení ministerstva zdravotnictví o pravidelném testování pracovníků
v sociálních zařízeních, protože nebylo dostatečně odůvodněno, proč se mají testy
opakovat každých pět dní. Ústavní soud zrušil opatření omezující maloobchodní
prodej, napadl výběr obchodů, které mohly/nemohly být otevřené, kdy bylo možné
koupit střelivo, ale nebylo možné koupit dětské oblečení nebo knížku, atd, atd...
Vyvolává to oprávněné pochybnosti lidí, jestli vláda ví, co dělá, jestli jsou vůbec
zaváděná opatření podložena daty a zda jsou skutečně nutná pro boj s virem, protože
jejich přijímání občas připomíná metodu pokus omyl, zdají se jim nesmyslná
a chaotická.
(V drogerii objevíte na volně přístupném stojanu pěkný náramek, navíc ve slevě! Sice
nevíte, kdy a kde ho v dnešní době použijete, ale je tak málo příležitostí si udělat
radost. Dojdete k pokladně, prodavačka náramek vytáhne z košíku a řekne, že vám ho
prostě nemůže prodat. Ano, jsme sice v roce 2021, ale není to nezbytně nutné
zboží.)
Navíc to, že člověk nemoc prodělá, už pomalu nic neznamená a záleží na množství
protilátek; už se totiž objevují případy lidí opakovaně pozitivních; poté co byli
pozitivně testováni v říjnu, jsou v půlce února díky nákaze v rodině opět pozitivní. No
začarovaný kruh.
Mnozí dávali za příklad zvládnutí situace Slovensko, které nikdy nezrušilo povinnost
nošení roušek, zavedlo na rozdíl od nás tvrdá opatření, celoplošná testování, negativní
testy při vstupu na jejich území, při cestě do zaměstnání, do přírody…, a přesto se už
několik měsíců u našich sousedů stav navzdory přijatým opatřením zhoršuje, mají
nyní nejvyšší smrtnost v přepočtu na obyvatele na světě a nadpisy aktuálních článků
zní: Slovensko žádá země unie o pomoc… Slovensko hlásí extrémní podíl britské
mutace…Slovenské nemocnice kolabují. Ministr přitom chce otevřít kostely. (V tomto
článku se uvádí, že na východě Slovenska
už kvůli nedostatku personálu vypomáhají
duchovní, a že ministr práce na základě
poznatku ze sociálních zařízení, kde
dochází kněží, a lidé tak lépe zvládají
nemoc, navrhuje otevřít kostely…jako
duchovní oporu v krizi, aby se lidé mohli
účastnit mší a modlit se za všechny lidi, aby
je ochránil před covidem a zbavil je covidu
co nejrychleji. Za vzor si vzal ověřitelný
příklad z historie, kdy v roce 1710 v Trnavě řádil mor, zoufalí lidé si už nevěděli rady,
a proto se společně začali modlit k Panně Marii. Stal se zázrak a morová epidemie
skončila! Jeho nápad považují někteří za nezodpovědný a jako „z jiného světa“.)
Naději na zlepšení vidí většina lidí v očkování, ale když sledujeme národní očkovací
strategii, kterou opět provází mnoho zádrhelů či zpoždění dodávek vakcín, bude asi
ještě dlouho trvat, než dojde k proočkování 70 – 85 % populace, které odborníci
považují za nutné k návratu do normálu.
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Člověka napadá, jestli další a další opatření můžou přinést změnu k lepšímu, jestli by
se do potlačení pandemie neměli spíše konečně zapojit sami lidé, cílit na jejich aktivní
přístup k situaci, na zodpovědný přístup k vlastnímu zdraví, ale i zdraví svých
blízkých, které mohou tak snadno ohrozit. Začít se chovat tak, abychom si později
nevyčítali svůj případný lehkovážný a laxní přístup.
Na druhé straně některým tento stav vyhovuje; za rok si tak zvykli na zákazy
a příkazy, kterými jim ti nahoře určují, co a jak mají v různých situacích dělat a jak se
chovat, že je plní automaticky, jakoby bez rozmyslu, bez přemýšlení nad nutností
a důvodností opatření, už se neumí chovat přirozeně, říct svůj názor a hlavně používat
zdravý selský rozum.
Přitom každý z nás v životě zažil krizové situace, okamžiky, kdy se musel rozhodovat,
a záleželo na jeho zralé úvaze, jak daný stav řešit a dojít k „cíli“. Toto rozhodování,
ať už mělo pozitivní nebo negativní výsledek, každého z nás formovalo a formuje
a máme jakousi životní zkušenost. Už přece víme a dokážeme i předem odhadnout, co
je správné, dobré/špatné, co bychom dělat měli/neměli, navíc po roce vlastních
znalostí či setkání s virem. I bez dalších vládních zákazů a příkazů.
Je zajímavé/smutné/na zamyšlení, že i v řadách křesťanů jsou tací, kteří sledují plnění
příkazů pro konání bohoslužeb či pohřbů a jediné, co jim v hlavě rezonuje, když se
dozví, že ten či onen šel na bohoslužbu bez rezervace, je, že tento člověk PORUŠIL
opatření. Vůbec nevíme, na základě jakých
dat bylo stanoveno pro 5. stupeň PSA 10 %
účastníků bohoslužeb, ano, snažíme se to
dodržovat, a když už se nás v kostele holt
sejde víc, přece jenom by to chtělo od
moralistů trochu nadhledu, nevnímat všechno
černobíle, vidět podstatu, tj. že lidé přišli do
domu Božího, že se chtěli setkat s Pánem
nebo že se chtěli rozloučit se zemřelým a
prokázat mu poslední skutek lásky. Množství
lidí v obchodech už takto nikdo nehodnotí. A
také jsem nikde neslyšela ani nečetla, že by právě při účasti na bohoslužbách hrozilo
zvýšené riziko nákazy. Všichni samozřejmě nosí roušky, ale i respirátory, které už
pomalu vůbec neumožňují zpěv, ale ten je vlastně také ze zásadních důvodů zakázaný.
Někteří řešili, jak to bude v kostele na Popeleční středu, když se vzhledem
k tragickému stavu politických jednání o vyhlášení/nevyhlášení nouzového stavu…,
(o kterém jsme se už dozvěděli, a dalo se to předpokládat, že byl na posledních 14 dní
v únoru vyhlášen protiústavně), rozhodlo, že se prostě účast zapisovat nebude tak, jak
bylo původně v plánu. Jak to bude? Kdo bude chtít jít do kostela, půjde, kdo nebude
chtít jít do kostela, i třeba ze strachu z nákazy nebo neplnění opatření holt bude doma.
V lepším případě bude sledovat mši on-line a může si představovat, jak mu popelec
virtuálně padá na hlavu.
Rok různých omezení prověřil víru a vztah k Bohu každého z nás, ale také mezilidské
vztahy. Někteří se ke svým příbuzným v karanténě chovali tak, jakoby měli lepru a
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zajímalo je jediné – hlavně to od nich nechytit. Za pár týdnů ti stejní lidé, díky
karanténám kolegů kvůli nákazám v rodinách, přístupu dalších spolupracovníků
a vzniklým obtížím v zaměstnání najednou začali říkat, že už by to vlastně taky radši
chtěli mít za sebou. Někteří veřejně hodnotili, že ten či onen nedodržuje pravidla
karantény, aby za pár týdnů ti stejní lidé, kteří se najednou ocitli také v karanténě,
dokázali podobné „nezodpovědné“ chování s klidem tolerovat a přehlížet u svých
partnerů nebo jiných rodinných příslušníků.
Někteří apelují na striktní dodržování příkazů, kromě cesty do práce jdou pouze
nakoupit potraviny, ale už neřeší, že jejich děti tráví volný čas i víkendy s mnoha
kamarády, protože přece musí ŽÍT. Moc bych se divila, kdyby nosily roušky a
dodržovaly rozestupy.
Také jsem si vyslechla, že se daná osoba nechce rouhat, ale že přece není normální,
aby se mohlo chodit do kostela a nemohlo se chodit do školy! Říkám, vidělas těch pár
lidí rozsazených po kostele? Vždyť je to tristní stav! No neviděla, protože od
minulého března sleduje mše pouze v televizi.
Ano, škody napáchané na dětech, studentech všech možných stupňů škol z důvodů
jejich dlouhodobého uzavření a zavedení online výuky budou velké a rozsah ukáže až
čas. Tato rovnice má mnoho neznámých; záleží na přístupu jednotlivých škol, učitelů,
žáků i jejich rodičů. O tom, jak bude chybět žákům praktická výuka, ale i
organizovaný pohyb a sport i hudební výchova, se nemá ani cenu bavit. Tlak na návrat
dětí do školy je velký, ale jak už to u nás bývá, termíny se posunují, na poslední chvíli
se řeší dodávky testů pro žáky, aby se následně zpochybnilo celé výběrové řízení. A
aby byl chaos dokonalý, ozývají se rodiče, kteří z principu s pravidelným testováním
svých dětí nesouhlasí. Aktuálně plánované opětovné uzavření doposud otevřených
škol a školek však přinese řadu problémů právě rodičům...
Současný stav vyhovuje lidem nespolečenským a introvertům. Izolace přinesla tolik
času stráveného pospolu jen s nejbližšími, až se nám to už možná ani nelíbí a častěji
dochází ke konfliktům. Nevyžádaný a nedobrovolný dar samoty může v člověku
z dlouhé chvíle probouzet temné myšlenky, staré křivdy, nevyřešené problémy. Řekla
bych, že většině lidí už setkávání s přáteli, známými, společenské, kulturní a sportovní
akce naživo prostě chybí. (Jediné, co zůstalo, jsou procházky v okolí bydliště - ve
zdravém těle zdravý duch…)
Letos nás zcela minulo masopustní období. Člověk může jenom vzpomínat na
pravidelně navštěvované plesy a jiné akce a zážitky s nimi spojené. (Jak jsme
zodpovědně pili na dobrou věc – třeba na farním plese v Dolní Lhotě na stavbu
kostela.) Slopenští myslivci uspořádali alespoň prodej zvěřinových specialit. Stovky
porcí vyprodali tak rychle, že se asi ani sami nestačili divit. Především ženy jsou už
otrávené z neustálého vaření, že tuto příležitost jedině uvítaly. Navíc u výdejních
okének restaurací takové dobroty najdete jen stěží.
Po mobilních sítích koluje vtip: Uklízím šatník a vyhazuji, co jsem neměla rok
na sobě. Zůstaly mi dvoje tepláky a župan. Pohledem do skříně na společenské šaty
a boty tomu s trochou nadsázky můžeme dát za pravdu. A všímají si toho i děti. Jedna
malá slečna mi nedávno řekla, že se ve skříni probírala oblečením a zjistila, kolikatery
má krásné šaty. A že má strach, že z nich vyroste dřív, než se začne chodit do školy,
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anebo než budou nějaké vhodné příležitosti, kam by si je mohla obléct. Nám už
nehrozí, že bychom z oblečení vyrostli do výšky, ale je velice reálné, že díky izolaci
vyrosteme z oblečení do šířky.
Nedávno jsem četla v Katolickém týdeníku
sloupek
Kateřiny
Lachmanové,
která
vzpomněla epizodu z mládí, kdy při setkání
s nesympatickými lidmi, kterému nebylo možné
uniknout, někdo na odlehčení zahlásil: „Ale
nejhorší je, že jsou to bližní. A tím se to
komplikuje…“ Tato hláška se tak ujala, že ji při
obdobných situacích tito lidé používají dodnes.
Nevíme, jestli nouzový stav skončí, náročné
období však bude pokračovat. I z pohledu
setkávání s lidmi. A tak, až budete mít co do činění s někým, kdo vám lásku
k bližnímu moc neevokuje nebo danou situaci neusnadňuje, vzpomeňte si: „Víte, co je
nejhorší? Je to bližní a tím se to komplikuje.“
Jarmila Váňová

Pořádek v pokoji, pokoj v duši
(9. část)
V minulých pěti farních měsíčnících jsme se seznámili s dvaceti šesti radami z prvního
stádia vnějšího pořádku, tj. stádia rozhodnutí. Dnes dokončíme toto stádium
posledními sedmi radami a příště se pustíme do druhého stádia vnějšího pořádku, tj.
stvoření řádu.
20. rada: Udělejte falešné stěhování
Stěhování je skvělá příležitost, jak se zbavit nepotřebných věcí. Často si uvědomíme,
že věc už nechceme, kdybychom ji museli komplikovaně zabalit. Využijte tento úkaz
a uspořádejte falešné stěhování. Projděte si místnosti, podívejte se na to, co máte, a
zeptejte se: „Kdybych se stěhoval, dal bych si tu práci, zabalil to do bublinkové fólie a
zalepil to do krabice? Nebo bych s tím udělal krátký proces, případně to někomu
daroval?“ Možná pak dojdete k rozhodnutí, že ty opotřebované Dostihy a sázky nebo
velkého keramického hada, jehož vaše dcera udělala ve druhé třídě, případně rýžovar,
který jste užili pouze jednou, byste nebalili. A tak nečekejte na skutečné stěhování.
Udělejte si to doma hezčí a tyto věci vyhoďte, recyklujte či darujte hned teď.
21. rada: Třiďte své věci, než budete stěhovat, a ne až po stěhování
Stěhování je stresující a představa, že nejdříve všechno zabalíte a přeberete to až na
novém místě, může být lákavá. Snažte se věci roztřídit ještě, než se budete stěhovat.
Zaprvé ušetříte náklady za stěhování něčeho, co byste nakonec vyhodili nebo darovali.
A rovněž jistě chcete vybavit svůj nový, nezaneřáděný příbytek jenom věcmi, které
opravdu potřebujete, používáte nebo chcete. Nezaplňujete ho – byť třeba jen dočasně
– zbytečnými nebo nechtěnými předměty.
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22. rada: Unikněte předpeklí tvořenému nepotřebnými věcmi Někdy odpad vzniká
na základě nejistoty. Hračka je možná rozbitá, nebo jenom potřebuje novou baterku.
Štítkovač možná nefunguje, nebo jsem jenom nestiskl správné tlačítko. Tohle CD by
mohlo být nadobro poškrábané, nebo znovu začne hrát, kdybych ho vyleštil. Přestal
jsem číst tenhle román po padesáti stránkách, protože se mi nelíbil, nebo protože jsem
ho někam založil? Ukliďte v předpeklí tvořeném nepotřebnými věcmi tak, že
podniknete kroky, které jsou potřeba, abyste rozhodli o jejich osudu.
23. rada: Připusťte, že některý odpad je hloub
Existuje normální odpad, a pak existuje odpad, který se nachází hloub. Na ten druhý
typ se dá snadno zapomenout. V „hlubokém“ odpadu jsou věci dobře uspořádané a
pečlivě uložené a nepozornému oku se všechno zdá skvělé – jenže ve skutečnosti se
jedná o odpad, protože je nikdo nepoužívá, nepotřebuje ani nemá rád. Dlouho jsem si
uchovával velký notes s umělohmotnými obálkami na vizitky. Velice mě
uspokojovalo, jak dokonale vizitky vklouznou do svých obálek a jak pěkně se
zápisník hodí na mou poličku. Pak jsem si jednoho dne uvědomil, že během
uplynulých dvou let jsem se nepodíval ani na jednu vizitku. Byly to pouhé
zbytečnosti. A tak jsem notes vyhodil. Poté, co odstraníme viditelnou a obtěžující
vrstvu nepořádku, která leží na povrchu života, můžeme pozornost obrátit k hlubšímu
odpadu, jenž nás zatěžuje nepozorovaně.
24. Zlikvidujte všechny externí sklady
Pokud uchováváte věci v nějakém externím skladu, je snadné na ně zapomenout. Ale
za jejich uskladnění měsíc co měsíc platíte nemalou částku. Víte vůbec, co se ve
vašem externím skladu nachází? Navštivte jej a rozhodněte se. Pokud tyhle věci
nepotřebujete ani nechcete, proč si je nechávat?
25. rada: Bojujte s harampádím tím, že si je nebudete pořizovat
Mnoho lidí se brání vyklízení, protože se jim nelíbí představa, že budou produkovat
další odpad a zvětšovat skládky. Jenže jakmile něco vlastníme, tento předmět existuje,
ať už se nachází v suterénu našeho domu, nebo ve sběrném dvoře. Pokud to tak máte i
vy – a dokonce i když ne – bojujte s harampádím tím, že si takovou věc ani nebudete
pořizovat.
26. rada: Nevnucujte svoje věci jiným lidem
Zbavit se něčeho může být náročné. Jednou možnou strategií je vnutit to někomu
jinému. Někdy něco někomu nutíme, abychom se zbavili vlastního špatného pocitu.
Cítíme se provinile, protože jsme utratili peníze za předmět, který jsme nikdy
nepoužili, nebo protože bychom rádi dokonale funkční věc nahradili novou. Abychom
z této rozhazovačnosti měli lepší pocit, strčíme daný předmět někomu jinému – kdo
ho možná chce, nebo také ne. Zneužíváme štědrost, abychom zakryli své pravé
úmysly. Jako když jsem si řekl: „Nikdy jsem tuhle košili neměl na sobě, ale dám ji
dceři a ona ji může nosit“, nebo „Tuhle mísu jsem nikdy nevyužil, a tak ji dám sestře.“
Pokud snad dotyčné osoby po oněch předmětech skutečně touží, je to skvělé, ale
neměl bych je nutit, aby se staly příjemci věcí, jež jsem odložil, a tak mi pomohly
vypořádat se s mými výčitkami svědomí.
Podle knihy Pořádek v pokoji, pokoj v duši připravil Vojtěch Chupík
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MYŠLENKY NA MĚSÍC BŘEZEN
AMEDEO CENCINI

ŽIVOT V USMÍŘENÍ
PAULINKY 2008
1.

Uznat a přijmout fakt, že jsme hříšníky před Bohem, před sebou samými
a před druhými lidmi, znamená posun na cestě růstu a zrání.
2. Odpuštění mohl vymyslet pouze Bůh, který má lidi rád, určitě si je
nevymyslelo nějaké ambiciózní já, které hledá jen sebe sama.
3. Jestliže jsme nezakusili mlčení ze strany Boha, nemůžeme ocenit dar,
jímž je jeho slovo, a ještě méně můžeme vytušit jeho bohatství.
4. Dobrému lotrovi stačilo jen to, že byl ukřižován vedle Ježíše, aby
v rychlém zpytování svědomí odhalil své hříchy a objevil Boží lásku. Asi
bychom se měli naučit zpytovat svědomí před Ježíšovým křížem.
5. Trám v našem oku nám brání, abychom si povšimli, že to, proti čemu
brojíme u druhých, je zatím naším vlastnictvím a že nevnímáme ani
sebe ani toho druhého pravdivě.
6. Poznání, že jsme hříšníky, je první zkušeností, kterou prožíváme, když
se setkáme s Bohem. Právě to je znamením, že jsme se s ním opravdu
setkali.
7. Modlit se znamená uznat vzdálenost, jež nás od Boha odděluje,
a přijmout s vděčností to, že nám Otec vychází vstříc i přes naši špatnost
a nehodnost.
8. Jestliže chce člověk růst, musí být neustále v přechodu od starého
k novému,
od naprogramovaného k tvořivému. Prožívá zdravé napětí, které vede
k růstu.
9. Vědomí hříchu máme pouze tehdy, když stojíme před Bohem a s bolestí
shledáme, že jsme ho něčím urazili.
10. Dobro je to, co odpovídá Božímu plánu, a zlo je to, co mu odporuje.
11. Člověk poznává tajemství hříchu, jen když se přiblíží k Bohu a objeví
svůj hřích jako trhlinu ve vztahu k němu.
12. V Božím slově objevíme plán, který s námi Otec má, naše povolání, to,
čím máme být.
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13. Chceme-li se vyhnout různým formám nepřijímání zla, musíme se
naučit ho v sobě poznat a odhalit jeho maskování.
14. Zpytování svědomí je modlitbou. Jestliže modlit se znamená stát před
Bohem v celé pravdě našeho bytí, pak zpytování svědomí znamená
setkání s Božím slovem, které nás proniká, zná a vyjeví nám, kým jsme.
15. Kdo se domnívá, že už všechno nebo téměř všechno o sobě ví,
a spokojuje se tedy s povrchním pohledem na svůj život, nejen že
nezpytuje své svědomí, ale je domýšlivý a naivní.
16. Zpytování svědomí znamená stát před Bohem s jistotou, že poctivě
nahlédnout do svého nitra a nechat Boha, aby nás spatřil takové, jací
jsme, je zdrojem hlubokého pokoje.
17. Jedině Boží slovo mi může vyjevit, co je dobré a co špatné.
18. Zpytování svědomí musí být každodenní záležitostí. Jestliže chceme, aby
Boží slovo opravdu proniklo našimi myšlenkami a city, musíme každý
den provádět toto „cvičení“ (a ne pouze tehdy, když jdeme ke zpovědi).
19. Je pravděpodobné, že kdybychom si všichni navykli zpytovat se ve
vztahu ke společnému zlu, v našich domech by vládl větší pokoj. A pak
bychom si asi všimli, že někdo už na svých bedrech naše břemena nese.
20. Zpytování svědomí je jakási denní pauza, při které si lépe uvědomujeme
své jednání a stáváme se svobodnějšími, méně automatickými, více
odpovědnými – přestáváme být otroky minulosti.
21. Každý přicházející den je milostí, kterou nám dává Bůh.
22. Zpytování svědomí formuje naše svědomí. Formuje ho, aby bylo schopné
hluboce si uvědomit hřích a cítit nad ním bolest jako nad urážkou lásky
Boží a odmítnutím Božího slova.
23. Bůh nám odpouští pokaždé, když se k němu obracíme s lítostí, vědomi si
svého hříchu, a s důvěrou v jeho milosrdenství.
24. Otcovo odpuštění nám odhaluje tu nejhlubší pravdu o nás samých,
znovu nám dává opravdovou důstojnost, která smete všechny pocity
méněcennosti.
25. Ten, komu je odpuštěno, je hluboce přeměněn silou svátosti, není tentýž
člověk jako dřív, i když ještě pociťuje strach, domýšlivost a slabosti jako
předtím.
26. Bůh nás stvořil a spasil svým křížem; a také dnes nás dále tvoří a
zachraňuje svým odpuštěním.
27. Každé opravdové usmíření s Otcem musí projít usmířením s vlastním já.
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28. Autorem vnitřního klidu je Bůh. My o klid můžeme pouze prosit, ale
tvůrcem je on.
29. Kristův kříž očišťuje naše představy o Bohu a ničí naše modly.
30. Objevit lásku, která přesahuje spravedlnost, znamená objevit nezištný
dar, který naplňuje celý náš život.
31. Život každého člověka je plný milosti Boží. Být svatý znamená žít naplno
tuto míru a nepokoušet Boha žádostí, aby nám dal ještě více.

Pořad bohoslužeb v březnu - farnost Újezd
1. března: Pondělí
Ferie
2. března: Úterý
Ferie
3. března: Středa
Ferie

15.30 Új.: Za+ Františka Mozgvu, rodiče Jandíkovy a dar
zdraví pro živou rodinu

8. března: Pondělí
Sv. Jana z Boha,
řeholníka

15.30 Új.: Za + rodiče Drábkovy, + rodiče Ambrůzovy, jejich
zemřelé děti, zemřelého vnuka a ochranu Boží pro
živou rodinu

12.00-18.00

Adorační den v Drnovicích

15.30 Új.: Za + rodiče Častulíkovy, dvě dcery, syna Josefa a
Boží požehnání pro živou rodinu
17.30 Sl.:
4. března: Čtvrtek
17.30 Dr.: Za rodiče Annu a Miroslava Opravilovy, prarodiče,
Ferie
tetu Ludmilu a strýce Josefa a tetu Julianu a Boží
pomoc pro živou rodinu
5. března: Pátek
15.30 Új.:
Ferie
17.30 Sl.: Za zemřelé rodiče Aloise a Andělu Maňasovy,
1. pátek v měsíci
jejich zemřelé syny Karla a Aloise, a Boží
požehnání pro živé rodiny
6. března: Sobota
15.30 Lo.:
Ferie
17.00 Dr.: Za farníky
18.30 Sl.:
7.00 Új.: Za + rodiče Vaňkovy, jejich + děti, + Františka
Kořenka, duše v očistci, Boží pomoc a ochranu PM
7. března: Neděle
pro živou rodinu
8.30 Új.: Za živou a + rodinu Krausovu, Hlavenkovu,
3. neděle postní
Sv. Perpetuy
Adamovskou, Kouřilovu, Čvešperovu, Pechovu a
a Felicity, mučednic
duše v očistci
9.45 Új.: Za + Marii Hlavičkovu (výroční mše sv.)
11.00 Új.: Za + tatínka, živou a + rodinu Pavelkovu a Machů
17.30 Új.:
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9. března: Úterý
Sv. Františky
Římské, řehol.
10. března: Středa
Sv. Jana Ogilvie,
řeholníka

17.30 Dr.: Za + rodiče Tkadlecovy, rodinu Hnaníčkovu,
Kmoníčkovu, Františka Anderse a Boží ochranu
pro živou rodinu
15.30 Új.: Za + Antonína Jordána, syna Antonína, vnuka
Davida a živou rodinu
17.30 Sl.: Za + rodiče Kořenkovy, syna Stanislava, dar zdraví
pro živou rodinu
11. března: Čtvrtek 17.30 Dr.: Za + rodiče Andělu a Františka Matoškovy, rodiče
Ferie
z obou stran, Ludvíka Trchalíka, Josefa Marconě,
dar zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu
12. března: Pátek
15.30 Új.: Za + Andělu Poláchovu, syna Pavla, rodiče
Ferie
Poláchovy a duše v očistci
17.30 Sl.: Za + Josefa Machů, zetě Aloise, dvoje rodiče,
rodiče Váňovy, duše v očistci a Boží požehnání
pro živou rodinu
15.30 Lo.: Za + manžela Antonína, rodiče Matulíkovy,
švagra, živou a + rodinu
13. března: Sobota
17.00 Dr.:
Ferie
18.30 Sl.:
7.00 Új.: Za + rodiče Čechovy, Čevelovy, jejich +
sourozence a Boží požehnání pro živou rodinu
8.30 Új.: Na poděkování za 80 let života, + manžela, rodiče
z obou stran, duše v očistci, ochranu a pomoc Boží
14. března: Neděle
pro živé rodiny
9.45 Új.: Za + Miloslava Fiodora, 2 syny, rodiny Fiodorovy,
4. neděle postní
Zvonkovy a Majzlíkovy, dar zdraví a ochranu PM
pro živé rodiny
11.00 Új.: Za + Františku a Jana Hábovy, jejich rodiče, Boží
pomoc a ochranu PM pro živou rodinu
17.30 Új.:
15.30 Új.: Za + rodiče Bodlákovy, dva syny, strýce Josefa
15. března: Pondělí
Bodláka, sestru Makrinu Bodlákovu, rodiče
Ferie
Novotné, + syna, duše v očistci a Boží požehnání
pro živou rodinu
16. března: Úterý
17.30 Dr.: Za + Marii a Jana Pavelkovy, jejich rodiče, dceru
Ferie
Marii, zetě Františka a Josefa, duše v očistci a Boží
požehnání pro živé rodiny
15.30 Új.: Za + Františka Hůště, + rodiče Hůšťovy, jejich +
17. března: Středa
syna a + snachu a + rodiče Šomanovy a živou
Ferie, Sv. Patrika,
rodinu
biskupa
17.30 Sl.: Za + Františka Váňu, rodiče z obou stran, duše v
očistci, dar zdraví a Boží požehnání pro živou
rodinu
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18. března: Čtvrtek 17.30 Dr.: Za zemřelé rodiče Ovesné, dva sny, dceru, zeťe
Ferie Sv. Cyrila
zemřelou rodinu, duše v očistci a Boží požehnání
Jeruzalémského, biskupa
pro živou rodinu
a učitele církve

19. března: Pátek
Slavnost
Svatého Josefa,
snoubence PM
20. března: Sobota
Ferie

21. března: Neděle
5. neděle postní
(smrtná)
22. března: Pondělí
Ferie
23. března: Úterý
Ferie
24. března: Středa
Ferie
25. března: Čtvrtek
Slavnost
ZVĚSTOVÁNÍ
PÁNĚ
26. března : Pátek
Ferie
27. března : Sobota
Ferie
28. března: Neděle

15.30 Új.: Za + Josefa Mozgvu, syny, rodiče z obou stran,
rodinu Váňovu, Bělaškovu a ochranu PM pro živé
rodiny
17.30 Sl.: Za + manžela, rodiče z obou stran, rodinu
Fiodorovu a Váňovu s prosbou o pomoc pro živou
rodinu
15.30 Lo.:
17.00 Dr.: Za farníky
18.30 Sl.:
7.00 Új.: Za + Ludvíka a Marii Ambrůzovy, dar zdraví a
Boží požehnání pro živou rodinu
8.30 Új.: Za + bratra, rodiče Machů, prarodiče, jejich
příbuzné doma i v cizině a + rodiče Trunkátovy
9.45 Új.: Za biřmovance
11.00 Új.: Za biřmovance
17.30 Új.: Za + rodiče Šomanovy, snachu, prarodiče a duše v
očistci
15.30 Új.: Za + Josefa Machů a jeho rodiče, rodiče
Barcůchovy a dar zdraví pro živou rodinu.
17.30 Dr.: Za + rodinu Hříbkovu, Boží požehnání a ochranu
PM pro živou rodinu
15.30 Új.: Za + rodiče Hübnerovy, Andrysovy, prarodiče, dar
zdraví a Boží ochranu pro živou rodinu
17.30 Sl.: Za Josefa Bližňáka, jeho dva syny, vnučku, dvoje
rodiče a ochranu Panny Marie pro živé rodiny
15.30 Új.: Za rodiče Ďulíkovy, rodinu Kačerovu a živou
rodinu
17.00 Dr.: Za + Jana Běloně, syna Josefa, dceru Marii a Boží
požehnání pro živou rodinu
18.30 Sl.:
15.30 Új.: Za zemřelé rodiče Belžíkovy, Irenu Petrů, jejich
rodiče, dva zemřelé vnuky, Boží ochranu a pomoc
pro živé rodiny
17.30 Sl.: Za + rodiče Frajtovy, 2 syny, sestru Marii, 2 zetě,
vnučku, + rodiče a dar zdraví pro živou rodinu
15.30 Lo.:
17.00 Dr.:
18.30 Sl.:
7.00 Új.: Za + rodiče Fojtů, tři syny, vnuka Tomáše,
Ladislava Saba a Boží ochranu pro živé rodiny.
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KVĚTNÁ
NEDĚLE
(pašijová)
Změna zimního
času na letní

8.30 Új.: Za + manžela, jeho rodiče, sestru, švagra, strýce,
rodiče Váňovy, za dar zdraví a Boží požehnání pro
živé rodiny
9.45 Új.: Za + Josefa Machů, pomoc Boží a ochranu Panny
Marie pro živou rodinu
11.00 Új.: Za farníky
17.30 Új.:

29. března: Pondělí 17.30 Új.: Za + rodiče Fojtů, tři syny, vnuka Tomáše a za
Pondělí Svatého
+Ladislava Saba a Boží ochranu pro živé rodiny.
týdne
30. března: Úterý
18.30 Dr.: Za + Andělu a Františka Machů, + rodinu Machů a
Úterý Svatého
Boží požehnání pro živou rodinu
týdne
31. března: Středa 17.30 Új.: Za + Františka a Annu Pavelkovy, dar zdraví, Boží
pomoc a ochranu Panny Marie pro živou rodinu
Středa Svatého
18.30
Sl.:
Za + rodiče Číčelovy, + rodiče Váňovy, jejich
týdne
syna, zetě, prarodiče a dar zdraví pro živé rodiny

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

17.00 SE

Za † rodiče Šenovské, Latinákovy, jejich †
rodiče, za duše v očistci a ochranu pro * rodiny

2. března: Úterý

17.30 DL Za † manžely Hubáčkovy, bratra Bohumila a
požehnání pro celou * rodinu

3. března: Středa
4. března: Čtvrtek

5. března: Pátek
1. pátek v březnu
6. března: Sobota
1. sobota v březnu

7. března: Neděle
3. neděle postní

16.00 HL

Za † rodinu Pětrošovu, duše v očistci, dar zdraví
a požehnání pro * rodiny

16.00 HL

Za † Václava a Vlastu Zelenkovy, syna Václava,
vnuka Václava a za duše v očistci

17.30 DL

Za * a † farníky

8.00 DL

Ke cti Panny Marie s prosbou o pomoc a ochranu

17.30 HL

Za členy živého růžence ze Sehradic

8.00 DL

Na úmysl dárce; za celou * rodinu - ochranu
a požehnání

9.00 HL

Za † rodiče Kovářovy, dceru Marii, syna
Františka, Františka Váňu, jejich rodiče, duše v
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očistci a ochranu pro celou * rodinu
10.30 DL

Za † Miroslava Remeše, rodiče z obou stran,
požehnání a dar zdraví pro * rodiny

17.00 SE

Na úmysl dárce

11. března: Čtvrtek

16.00 HL

Za † Marii a Josefa Masařovy, jejich rodiče
s prosbou o dar zdraví, ochranu a požehnání pro
celou * rodinu

12. března: Pátek

17.30 DL

Na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o
požehnání pro celou rodinu

13. března: Sobota

17.30 HL

Za Svatého otce, biskupy, kněze, jáhny,
řeholníky, zasvěcené osoby a členy společenství
SJVS

8. března: Pondělí
9. března: Úterý
10. března: Středa

8.00 DL
14. března: Neděle
4. neděle postní

15. března: Pondělí

9.00 HL

Za † Marcelu Žáčkovu, Annu a Lubomíra
Srněnské, za duše v očistci, pomoc a ochranu
pro * rodiny

10.30 DL

Za † Marii Hlavičkovu (1. výročí) a ochranu pro
Naše rodiny

17.00 SE

Za * a † farníky

16. března: Úterý
17. března: Středa
18. března: Čtvrtek

16.00 HL Za † Martu a Františka Máčalovy, dar zdraví
a ochranu pro celou * rodinu

19. března: Pátek
Slavnost sv. Josefa,
snoubence P. Marie

16.00 HL Za * a † farníky

20. března: Sobota

17.30 DL

Za muže naší farnosti

17.30 HL

Za † Oldřicha Ambrůze, sourozence, rodiče
z obou stran s prosbou o požehnání a dary
Ducha Svatého

8.00 DL
9.00 HL

Za † Helenu Úšelovu, † Vladislava Úšelu, jeho
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21. března: Neděle
5. neděle postní

manželku, rodiče Úšelovy a Vaculíkovy, dar
zdraví a požehnání pro celou * rodinu
10.30 DL Za † Jaroslava Janušku, dvoje rodiče, celou †
rodinu a dar víry pro celou * rodinu

22. března: Pondělí

17.00 SE Za † Karla a Ludmilu Máčalovy, jejich rodiče,
syna Karla, jeho dvě manželky a dceru, dar
zdraví a ochranu pro celou * rodinu

23. března: Úterý

17.30 DL

Na poděkování za dar života, požehnání pro
celou * rodinu a za * a † rodinu Malaníkovu
a Večeřovu

16.00 HL

Za † Josefa Machů a jeho manželku, † syna
Josefa a za zdraví celé * rodiny

17.30 DL

Za * a † farníky

17.30 DL

Na poděkování za 10 let společenství modliteb
matek v naší farnosti, s prosbou o požehnání,
ochranu Panny Marie a dary Ducha Svatého

17.30 HL

Za † Josefa Šůstka, rodiče z obou stran
a celou * rodinu

24 března: Středa
25. března: Čtvrtek
Slavnost
Zvěstování Páně
26. března: Pátek
27. března: Sobota

8.45 HL
28. března: Neděle
Květná neděle
29. března: Pondělí

10.30 DL Za † Františka a Ludmilu Malotovy, syny, rodiče
Masařovy, duše v očistci s prosbou o dar zdraví
a ochranu pro * rodiny
18.00 SE

Za † Jaroslava Majerika, sourozence, rodiče
z obou stran, pomoc a požehnání pro * rodiny

30. března: Úterý
31 března: Středa

Zprávy a informace
Adorační den v Drnovicích bude v úterý 2. března. Svátost oltářní bude vystavena
od 12.00 do 18.00 hodin. Zakončení bude mší sv. za dobrodince kostela.
Slavnost svatého biřmování bude v naší farnosti v neděli 21. března. V případě, že
se nouzový stav nezruší, bude se udělovat biřmování ve dvou „kolech“ a sice při mši
sv. v 9.45 hodin a při mši sv. v 11.00 hodin. Účast bude pouze 10% z kapacity míst
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k sezení v kostele, tedy biřmovanci, kmotrové, rodiče, případně sourozenci
biřmovanců. Na ostatní mše sv. se bude zase zapisovat jako dosud.
Svatá zpověď před Velikonocemi bude probíhat pravděpodobně stejně jako
o Vánocích. Bude na kostelích vyvěšen leták s možností, kdy a kde bude možné se
vyzpovídat.
Sbírka na chrámy ve Svaté zemi bude jako doposud při Božím hrobě - pokladnička
na Velký pátek a Bílou sobotu (2.4. a 3.4.2021).
Sbírka na Kněžský seminář v Olomouci bude o Božím hodu velikonočním
(4.4.2021) při všech bohoslužbách.
Farní web. Na farním webu www.farnostujezd.cz, najdete aktuální tipy na prožívání
doby postní, např. informace o aplikaci Postní kapky, aktivity pro děti, texty na
zamyšlení, odkazy na křížové cesty, o mobilním průvodci postní dobou, atd.. Stále je
prostřednictvím webu možné objednávat mše svaté.
Arcidiecézní setkání mládeže bude letos „on-line“ ve dnech 26. a 27. března 2021.
Více informaci na facebookové stránce. Podrobnosti budou také na vývěskách kostelů.

SKUPINY ÚKLIDU
kostelů újezdské farnosti v březnu 2021
_____________________________________________________

Dat. : Újezd : Drnovice : Slopné :
___________________________________

6.3.:
13.3.:
20.3.:
27.3.:
3.4.:

16.
1.
2.
3.
4.

9.
10.
11.
1.
2.

11.
12.
13.
14.
1.

KŘÍŽOVKA NA BŘEZEN
„Ničím se neznepokojuj, ničím se nermuť, všechno pomíjí. Bůh se ale nemění. Máš-li
v srdci Boha, nic ti nechybí,… (viz křížovka)“
Terezie z Avily
1. Apoštol, který stál spolu s Marií pod Ježíšovým křížem.
2. Žena, která podala Ježíši roušku na křížové cestě.
3. Pokřik, který lidé provolávali Ježíšovi při vjezdu do Jeruzaléma na Květnou
neděli.
4. Místo, kde byl Ježíš ukřižován.
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5. Muž, který Ježíše odsoudil na smrt.
6. Obětní stůl v kostele.
7. Příjmení olomouckého pomocného biskupa (Antonín …)
8. Název pátku ve svatém týdnu, kdy si připomínáme Ježíšovu smrt na kříži.
9. Světec, jemuž je zasvěcená kaplička v lese nad Újezdem.
10. Budova, kde se lidé shromažďují ke slavení mše sv. a k modlitbě.
11. Apoštol, který Ježíše třikrát zapřel.
12. Nádoba, do které se při mši sv. lije víno.
13. Název středy, kterou začíná postní doba.
14. Název soboty ve svatém týdnu, kdy si připomínáme jeho spočinutí v hrobě.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Tajenka: ____________________
Správné řešení únorové křížovky: „… svoje obydlí.“
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OSMISMĚRKA
„Kdybychom věděli, jak moc nás Bůh miluje, umřeli bychom…(viz osmisměrka)“
Jan Maria Vianney
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BRKOSLAV, DATEL, DROZD, HOLUB, HUSA, IBIS, JIŘIČKA, KORMORÁN,
LEDŇÁČEK, OREL, PÁV, PĚNKAVA, RACEK, RAROH, SKŘIVAN, SLAVÍK,
SOJKA, SOVA, VLAŠTOVKA
Správné řešení z únorového farního měsíčníku: „…klečí.“
Mgr. Gabriela Pavelková
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