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Ať jsme svázáni jakýmikoliv pouty,
díky Velikonocům můžeme říci: „Vítězství je jisté!“
Ať jsme v jakékoliv situaci,
když už nejsme schopni lásky
a nemáme odvahu jít dál,
můžeme říci: „Vítězství je jisté!“
Když nám zemře někdo, koho milujeme,
a když se zdá, že neexistuje budoucnost,
můžeme říci: „Vítězství je jisté!“
Ráno o Velikonocích učedníci zjistili,
že láska zvítězila nad nenávistí,
přátelství nad zradou, život nad smrtí.
„VÍTĚZSTVÍ JE JISTÉ!“
I PŘES VŠECHNY NESNÁZE, KTERÝMI PROCHÁZÍME DÍK
MIMOŘÁDNÉ SITUACI, BUĎME SI VĚDOMI TOHO,
ŽE S KRISTEM VÍTĚZÍME, ON ZAHÁNÍ NÁŠ STRACH,
JENOM SE NEBOJME JEMU DŮVĚŘOVAT!
K VELIKONOČNÍM SVÁTKŮM 2021 VÁM ŽEHNAJÍ
P. JAN MŮČKA
P. JIŘÍ ŠEVČÍK
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BOHOSLUŽBY V DUBNU 2021
Mimořádný stav v naší zemi bude pokračovat, proto také bohoslužby
zůstávají v následující soboty a neděle ve stejných časech jako dříve.
Pokud by po 11.4.2021 došlo ke změnám majícím vliv na konání
bohoslužeb, změny budou včas oznámeny:

Mše sv. 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:

Z důvodu omezené účasti je třeba se přihlásit na bohoslužby
na Zelený čtvrtek, Velký pátek, Velikonoční pondělí, sobotní
a nedělní mše na našich webových stránkách, které jsou zpřístupněny
vždy ve středu v 18.00 hodin. Bohoslužby Velikonočního tridua
a mše sv. v neděli v 9.45 hodin jsou přenášeny on-line. Na webu
farnosti (www.farnostujezd.cz) najdete podrobnosti i další aktuální
informace. Ve všední dny jsou mše sv. beze změny podle letního času.

Z FARNÍCH MATRIK :
V měsíci březnu 2021 odešli na věčnost a byli pohřbeni:
2. března
Jiřina Kolaříková
Slopné 62

96 let

27. března
František Dočkal
Sehradice 72

56 let

15. března
František Januška
Dolní Lhota 145

88 let

31. března
Josef Častulík
Drnovice 62

67 let

27. března
František Čech
Újezd – Napajedla

73 let
Odpočinutí věčné, dej jim Pane,
a světlo věčné ať jim svítí,
ať odpočívají v pokoji.
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V neděli 21. března 2021 byla našim biřmovancům udělena
svátost biřmování

Svátost biřmování je možné přijmout pouze jednou v životě a většinou se pojí
s velkolepou oslavou, průvodem s dechovou hudbou a do posledního místa zaplněným
kostelem.
Jak jsme si ale museli zvyknout, to, co bývalo před rokem 2020 normální
a samozřejmé, se najednou stalo vzácným a nedosažitelným. Pandemie COVID-19
samozřejmě zasáhla i letošní slavnost biřmování.
Naše příprava na přijetí svátosti dospělosti začala již na podzim 2019 a slavnost
biřmování měla proběhnout v listopadu 2020. Přípravu našeho biřmování svědomitě
a obětavě vedli Mons. Jan Můčka, Mgr. Marcela Fojtíková a Mgr. Pavel Heinz. Celý
rok nás seznamovali s pravdami víry, prohlubovali naši znalost o Bohu, svátostech,
Písmu svatém, modlitbě, duchovním životě a mnoha jiných věcech. V našem
vzdělávání obětavě pokračovali i po vypuknutí pandemie, kdy byla možnost
shromažďování omezená. I přes všechny nesnáze však věřím, že se jim povedlo nám
předat mnoho důležitých věcí, ze kterých budeme v životě čerpat.
Když se prohloubily naše znalosti, bylo třeba, aby se také prohloubila a upevnila naše
víra. To měl na starost P. Mgr. Karol Matlok, MIC, který se o nás staral při třídenní
duchovní obnově v Břežanech, které se v září 2020 účastnilo všech 28 letošních
biřmovanců. Svými přednáškami jistě pomohl k prohloubení naší víry a snad
i osobního vztahu s Bohem. Prožili jsme krásné chvíle, při kterých jsme se lépe
poznali nejen navzájem s ostatními biřmovanci, ale také jsme lépe poznali Boha, což
bylo při naší přípravě na přijetí svátosti křesťanské dospělosti klíčové.
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Samotné udělení svátosti biřmování proběhlo díky mnohým komplikacím spojených
s pandemií až 21. března 2021. Svátost nám udělil otec biskup Mons. Antonín Basler,
který obětavě sloužil dvě mše svaté po sobě, aby se slavnosti mohla účastnit vždy
alespoň nejbližší rodina té poloviny z nás, kteří jsme byli biřmovaní, a nepřekročil se
povolený počet osob na mši svaté. Přestože slavnost proběhla méně okázale, než bývá
zvykem, svátost byla platně udělena a dary Ducha Svatého vylity, jak všichni pevně
doufáme .
Jménem všech biřmovanců bych chtěl upřímně poděkovat všem, kteří vedli naši
přípravu, celou akci zorganizovali a pomáhali při ní. Velký dík patří také schóle, která
obě mše svaté doprovázela nádherným zpěvem, ministrantům, kteří přisluhovali otci
biskupovi (někteří na obou mších svatých), ženám, které se podílely na generálním
úklidu a výzdobě újezdského kostela a v neposlední řadě také manželům Kořenkovým
za zprostředkování přenosů mší svatých, kterých se tak mohli virtuálně zúčastnit
a prožívat s námi slavnost i příbuzní, kteří se nemohli osobně dostavit či ostatní
farníci; a díky záznamu máme trvalou vzpomínku na tento den. Upřímný dík vám
všem.
Letošní biřmování proběhlo netradičně. Na druhou stranu nám ale delší příprava
pomohla lépe se připravit a více o této svátosti rozjímat. V životě někdy přijdou
chvíle, kdy si člověk musí uvědomit, kde je podstata věci, a které věci až tak důležité
nejsou. Myslím, že letošní biřmování bylo jednou z takových chvil. Všichni jsme si
lépe uvědomili, proč jsme vlastně k biřmování přistoupili a nepřímo nám byla
položena otázka, je-li pro nás důležitější svět kolem nebo duchovní hodnota svátosti
biřmování. Věřím, že odpověď má každý biřmovanec vepsánu v duši. A jsem se jist,
že na naše biřmování my ani naši blízcí nikdy nezapomeneme.
Ondřej Pavelka

Újezdský kůr osiřel…
Po nedělním biřmování, kdy ještě
v rodinách doznívaly dojmy z této
slavnosti, v pondělí 22. března 2021
mnohé
z nás
opravdu
zaskočila
a rozesmutnila zpráva, že ve věku 73 let
po krátké nemoci zemřel pan František
Čech, dlouholetý varhaník újezdské
farnosti. Bylo to nečekané, protože podle
posledních zpráv se jeho stav zlepšoval
a on sám se plánoval do varhanické
služby vrátit. Člověk míní, Pán Bůh
mění…
Jeho jméno je s újezdským kostelem a kůrem tak spjaté, že to pro většinu z nás,
obzvláště v posledních letech, kdy byl v důchodu, byla prostě samozřejmost, že
bohoslužby všední i sváteční, pohřební i svatební, i veškeré pobožnosti doprovázel
hrou na varhany i svým zpěvem, který se rozléhal velkým újezdským kostelem. A že
to uměl rozbalit! .
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Tato jistota padla. A že si význam jeho dlouholeté služby pro naši farnost uvědomují
mnozí, třeba dokazuje i to, že se jeden malý ministrant v sakristii smutně ptal: „A kdo
nám teď bude hrát?“ A stejně tak se ptal vrstevník pana varhaníka, který už desítky
let žije mimo naši farnost, ale je znalý dění: „A kdo teď bude v Újezdě hrát?“
P. Můčka při zádušní mši řekl, že pan František Čech hrál v Újezdě na varhany 50
let!!! To je téměř jeden lidský život. A bylo vidět, že místo na kůru u varhan bral jako
svoje poslání. Myslím, že nikdo z nás si přitom nedovede představit velikost této jeho
oběti, služby, kterou vykonával s láskou, ale na úkor svého osobního a rodinného
života. A jak se tomuto jeho poslání museli přizpůsobit i jeho nejbližší.
Z osobní vzpomínky můžu jen říct, že když ve Slopném vznikla schóla a začala cca
v roce 1991 zpívat při mších v kostele v Újezdě, i kytarové písně, vždycky jsme se
s ním díky jeho pohodové, nekonfliktní a přátelské povaze dokázaly domluvit
a spolupracovat.
Další člověk zavzpomínal, jak se před pár lety zúčastnil sobotní ranní mše za příbuzné
(v 6,30 hodin). Ve velkém kostele bylo dohromady celkem cca 15 lidí, ale pan
varhaník hrál a zpíval, jakoby šlo o církevní slavnost nejvyššího významu.
Dlouhá léta vedl i sbor, který zpíval při slavnostních příležitostech, při pohřbech,
dušičkových pobožnostech, zpíval pašije.
Nejen z fotogalerie farnosti je zřejmé, že pravidelně doprovázel poutní bohoslužby na
Ploštině a ve Vysokém Poli. Hrával v Drnovicích a příležitostně i ve Slopném.
Jeho poslední varhanické kroky mířily do Domova pro seniory v Loučce, kde dlouhé
roky, sobotu co sobotu hrál a zpíval při mších svatých. A služba při těchto mších
nabyla na významu o to víc, že se v posledním roce nemohli a nemohou zúčastňovat
bohoslužeb v domově také farníci z Loučky. Pravidelný účastník mší v domově přidal
k dobru, jak pan varhaník kdysi omylem navolil špatný rejstřík, s varhanami se pak
vůbec nemohl domluvit, ale uměl si
poradit. Vytrhl šňůru ze zásuvky,
nastalo ticho, znovu ji zapojil, na
varhanách navolil ten správný rejstřík
a pokračoval ve hře .
Už teď v průběhu jeho nemoci jsme
zjišťovali, jak nám při bohoslužbách
hudební doprovod chybí, a jak se
zužuje výběr písní, které jsou účastníci
bohoslužeb schopni zazpívat bez
varhan. I když si člověk melodií písně
nebyl jistý, při hudebním doprovodu
se mohl snažit s každou další slokou
s větší jistotou hledat ty správné tóny. A myslím, že si smysl hudby při liturgii a jeho
služby uvědomovali ti, kteří při mších prostě nezpívají. (I bez ohledu na již několik
měsíců trvající zákaz hromadného/veřejného zpěvu.)
Paradoxní je, že v závěru svého života pan varhaník ještě zintenzivnil svoji službu,
a to díky omezení účastníků bohoslužeb a zvýšenému počtu mší svatých, které se
konaly především v kostele v Újezdě.
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A byť o generaci mladší, kritická, jsem někdy mohla mít/měla připomínky
k jeho hraní a zpěvu, vždycky mi v hlavě blikala kontrolka, že musím děkovat za to,
že jsou mezi námi lidé ochotní obětovat svůj volný čas a zavázat se
k pravidelnému hraní při mších.
V jednom aktuálním novinovém sloupku se jeho autor v souvislosti s epidemií
COVID-19 zabýval tím, kdo je to vlastně POZŮSTALÝ. Jestli ti, kdo jsou podepsáni
na úmrtních oznámeních, na obecních nástěnkách spěšně vyměňovaných za další
došlá oznámení. Dospěl k závěru, že si myslí, že pozůstalým je každý, kdo pozůstal.
Nejen ti nejbližší, ale každý, kdo pociťuje něčí odchod jako ztrátu…
V duchu této definice, nás bude asi mnoho, kdo pociťujeme úmrtí pana varhaníka
Františka Čecha jako ztrátu. Díky za Vaši dlouholetou obětavou službu pro farnost!
A kdo na jeho místo?
Nezbývá než se modlit a vyprošovat, aby se ve farnosti našli lidé ochotní využít jim
svěřené hřivny a dary k varhanické službě.
Jarmila Váňová

Není trní bez růže
Bolestné je pomyšlení, že mnoho lidí
svůj život ve skutečnosti vůbec nežije.
Nežijí, protože nevidí. A nevidí,
protože se na svět, na věci, na svou
rodinu, na ostatní lidi dívají jen svýma
očima. Aby člověk viděl, pak by stačilo,
aby se na každou událost, na každou
věc, na každého člověka díval očima
Božíma. Jen ten vidí, kdo se ponoří do Boha, kdo ho pozná jako lásku, kdo uvěří v
tuto lásku a přijme smýšlení svatých: „Všechno, co Bůh chce nebo dopouští, je pro
mou svatost.“
Proto radosti a utrpení, zrození a smrt, úzkosti i jásot, porážky i vítězství, setkání,
známosti, práce, nemoc, nezaměstnanost, války a katastrofy, dětský úsměv, mateřská
láska — všechno je stavební hmotou pro naši svatost.
Kolem nás se pohybuje svět nejrůznějších hodnot: svět božský, svět andělů, svět
bratří, svět přívětivý, ale i svět nepřátelský — to vše je Bohem určeno k dosažení
svatosti, která je naším pravým cílem.
V tomto světě je každý člověk středem, neboť zákonem všeho je láska.
A máme-li podle vůle Nejvyššího, abychom zachovali božskou a lidskou rovnováhu
svého života, milovat vždy Pána a bratry, vůli Boží i to, co Bůh dopouští, pak jsou
nám ostatní bytosti k službám, ať si to uvědomují či nikoliv, a ve svém životě jednají
z lásky k nám. Opravdu tomu, kdo miluje, slouží vše k dobrému.
Se zastřenýma a nevěřícíma očima velmi často nevidíme, že každý jednotlivec
i všichni lidé jsou stvořeni jako dar pro nás a my zase jako dar pro ně.
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Opravdu, je to tak! Tajemné pouto lásky
spojuje lidi a věci, řídí dějiny, určuje cíl
národů i jednotlivců při zachování plné
svobody.
Když duše zcela odevzdaná Bohu přijme za
svůj zákon „víru v lásku“, pak se jí po
určitém čase zjeví Bůh. Dostane nové oči a
vidí, že z každé zkoušky sklízí nové plody,
že po každém boji následuje vítězství, že z
každé slzy vykvétá vždy nový úsměv,
protože Bůh je Život. Dopouští utrpení a zlo, aby mohlo vzniknout větší dobro.
Duše pochopí, že cesta Ježíšova nevrcholí křížovou cestou a smrtí, ale
zmrtvýchvstáním a nanebevstoupením.
Potom lidský způsob nazírání na věci zmizí a ztratí svůj smysl: a žádná hořkost už
neotravuje krátké radosti jejího pozemského života. Melancholické přísloví: „Není
růže bez trní“ pro duši ztrácí smysl a vlna lásky, jež vše přetváří, a do níž ji Bůh vtáhl,
mění přísloví v jeho opak: „Není trní bez růže ...“
Převzato z knihy Cesty světla – Chiara Lubichová, připravila Mgr. Jiřina Šenovská

A co já s tím?
Marie Magdalská a druhá Marie se
přišly podívat se na hrob. Anděl Páně
k nim promluvil:
„Nebojte se. Vím, že hledáte Ježíše
ukřižovaného. Není tady. Byl vzkříšen,
jak řekl…“
Co já s tím, že Kristus byl vzkříšen?
O Velikonocích opět, jako už tolikrát,
slyšíme slova o konci Ježíšova
pozemského života. Ukřižování, vzkříšení, prázdný hrob… Ano, víme, že Kristus
vstal, přemohl smrt, snad i tu naši… Ale co my s tím tady a teď?
Naše životní zkušenost je jiná: zlo má navrch
V našem životě jsme možná spíše konfrontováni s tím, jak má zlo navrch. Lidská
sebestřednost hloubí propasti. Závist, hněv a neporozumění staví zdi. Možná si
říkáme, že spolehnout se můžeme tak akorát sami na sebe a v zoufalství občas
zkoušíme různé zaručené cesty ke štěstí, jaké slibuje tenhle svět.
Bůh může vstoupit do hrobů našich vztahů a životů
Dnes se nám však opět staví před oči prázdný hrob jako svědectví o tom, že Bůh
zvítězil. Stejně tak jeho nekonečná moc může vstoupit i do našich zraněných životů,
hrobů našich vztahů, možná i naší víry. Při pohledu na Ježíše se naše hroby mohou
paradoxně stát místem naděje. Ježíš má moc zvítězit na mých temných místech, má
moc provést mě životem i smrtí ke vzkříšení!
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Ježíši, věřím, že stále chceš projevovat svou moc i nad mým životem,
že chceš otevírat i moje hroby, vstupovat i se svou mocí a vést mě k životu.
Dotkni se mě, dej mi zakusit svou blízkost,
dej mi pochopit tvou lásku, oživuj a proměňuj mě!
Převzato z internetu

Modlete se za svou rodinu
Roky jsme spolu nemluvily
Před lety došlo mezi mnou
a mojí sestrou k velké roztržce,
která skončila tak, že jsme spolu
roky nemluvily. A to všechno
kvůli naprostému nepochopení.
Naše osobní zranění zastřela naši
schopnost jasně vnímat, co se
odehrává v životě té druhé.
Nacházely jsme se ve dvou
rozdílných světech. Celá ta
událost mě velmi trápila a nepřestala jsem se za to modlit, dokud jsme se nakonec se
sestrou neusmířily a neobnovily náš vztah.
Rozložené rodiny
Jedna z věcí, kterou nepřítel naší duše dělá rád, je pronikání do rodinných vztahů, aby
v nich způsobil selhání, vzájemné nedorozumění, zkrat, aby je zlomil a rozdělil. Čím
více je rodina rozštěpena, tím je slabší a méně úspěšná a tím více může nepřítel
ovlivňovat jednotlivé její členy. Kolik rodinných vztahů je ponecháno náhodě, protože
není nikdo, kdo by se za ně modlil! Je smutné vidět rozložené rodiny. A když si
představíte, že by se něco takového stalo vašim dětem, bolí z toho srdce. Nemusí to
tak ale dopadnout. Začněme se pravidelně modlit za ty, kteří jsou nám nejblíž –
za naše děti –, a rozšiřme to odtud dál.
Budoucnost vašich dětí
Modlete se za své děti s opravdovostí. Pamatujte, že zatímco Bůh má pro životy
vašich dětí dobrý plán, satan má pro ně plán také. Satan má v plánu vaše děti zničit
a bude se snažit využít k tomu všechny možné prostředky: drogy, alkohol, vzdor, sex,
nehody, nemoc... Nebude však schopen plně užívat těchto nástrah, pokud bude jeho
moc přebíjena modlitbou.
Bůh nám z nebe dává sílu
Bůh nám z nebe dává sílu. A my se můžeme stávat nádobou, skrze niž tato síla proudí.
Když se modlíme, přinášíme tuto sílu do všeho, zač se modlíme, a dovolujeme Boží
moci, aby se projevila v naší slabosti. Když se nemodlíme, je to jako bychom říkali, že
nic kromě sebe nepotřebujeme, že si vystačíme sami.
Modlitba v Ježíšově jménu nám dává moc nad nepřítelem a dokazuje, že věříme, že
Bůh vykoná to, co jeho slovo slibuje. Bůh zná naše myšlenky a naše potřeby, ale
odpovídá na naše modlitby. Dává nám totiž vždy a ve všem možnost volby – včetně
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toho, zda mu budeme důvěřovat a zda využijeme nabídku modlitby. Modlitba
neovlivňuje pouze nás samé, ale přesahuje nás a dotýká se těch, za které se modlíme.
Nikdy není pozdě začít.
Zpracováno podle knihy: Stormie Omartianová, Síla rodičovské modlitby

MYŠLENKY NA MĚSÍC BŘEZEN
TIMOTHY RADLIFE

PROČ BÝT KŘESŤANEM
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.
10.

Pokud je Bůh smysl všeho, tak jste-li zbožní, směřujete-li k Bohu jako
svému konečnému cíli, musí se to ve vašem životě nějak projevovat.
Být svědek neznamená šířit propagandu, ba ani povzbuzovat lidi, ale být
živoucím tajemstvím. Znamená to žít tak, že by vás život neměl žádný
smysl, kdyby Bůh neexistoval.
Pokud říkáme, že Ježíš vstal z mrtvých, ale v našem životě není po
vzkříšení ani stopa, tak si můžeme o vzkříšení mluvit třeba do skonání
světa, a naše slova stejně nebudou mít žádný význam. Na pravdě záleží.
Musíme kráčet s lidmi, jako Ježíš kráčel s učedníky do Emauz, i když nám –
stejně jako tomu bylo u oněch učedníků – někdy připadá, že vyrážejí
špatným směrem.
Pokora je ctnost, která nám vrací odvahu a spolu s ní i realistické chápání
toho, kým jsme a kým s milostí Boží být můžeme, takže pak znovu
vyrážíme zlézat vrcholy.
Jedna z věcí, které by na křesťanech měly být výrazně odlišné, by měla být
naše svoboda. Lidé by se měli na nás dívat a žasnout nad naší ohromující
svobodou.
Desatero není vnější omezení naší svobody; připomíná nám, kdo jsme.
Křesťan je ten, kdo vyhlíží Krista. Celý liturgický rok nás formuje tak,
abychom měli odvahu čekat na Pánův příchod. Křesťanský rok nás formuje
k trpělivosti.
Chceme-li sdílet Boží radost, musíme sdílet i jeho žal nad utrpením světa.
Kdo se izoluje od bolesti světa, nemůže být nikdy hluboce radostný.
Jsme jakoby postaveni na bojiště a musíme bojovat odvážně, nevyhýbat se
ranám a neustupovat, ale vzhlížet k našemu veliteli, Kristu ukřižovanému,
který pokaždé vytrval. Vytrval až úplně do konce.
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11. Trpělivý člověk není ten, který neprchá před trápením, ale ten, který se jím
nenechá nepřiměřeně zarmoutit.
12. Má-li Církev svědčit o radosti ze vzkříšení, musíme se osvobodit od
strachu.
13. Odvaha je ctnost, kterou potřebujeme, má-li se dařit i všem ostatním
ctnostem.
14. Nic, co se děje v čase, a nic z námahy a utrpení, které musíme zakoušet
v tomto světě, nebude nadarmo; to vše se přemění v klanění Bohu
a naši nekonečnou radost.
15. Modlitba tělem nám ukazuje, jaký druh živočichů jsme. Podobně jako ryby
životem proplují a klokani proskáčou, my k cíli své cesty směřujeme
v modlitbě.
16. Láska je jediný impuls, který je dostatečně mocný na to, aby nás přinutil
opustit pohodlný úkryt naší dobře opevněné individuality, odhodit
neproniknutelný krunýř soběstačnosti a vylézt do nebezpečné zóny venku.
17. Musíme se naučit být sami. Nemůžu být šťastný s druhými, pokud neumím
být spokojený sám.
18. Oddělíme-li svou lásku k Bohu od lásky k lidem, obě zhořknou
a zchřadnou.
19. Jsi-li na pochybách, řekni pravdu. Nepřátele tím popleteš a přátele
překvapíš.
20. Člověk, který nechce věřit v Boha, uvěří čemukoliv.
21. Jedním ze zdrojů naší krize pravdy je to, že naše životy jsou tak hektické,
že nemáme čas skutečně vidět jeden druhého nebo cokoli jiného.
22. Jak poznáte, že noc skončila a nastává den? Když se podíváte druhému do
tváře a vidíte, že ta žena nebo muž je vaše sestra nebo bratr. Dokud to totiž
nedokážete, nesejde na tom, jaká je denní doba, protože noc trvá.
23. Děkovat znamená skutečně přemýšlet a modlitba nám pomáhá přemýšlet
správně.
24. Křesťanská pokora není pocit, že člověk je opovrženíhodný červ. Pokora je
mít sám k sobě pravou úctu.
25. Člověk se stává člověkem díky lidem.
26. Naším společenstvím je Ježíš Kristus. On je Slovo, ve kterém se sjednotíme
jeden s druhým, a tím se staneme plně lidmi.
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27. Ježíš Kristus je ten, kdo na svém těle nesl veškeré násilí, které proti sobě
navzájem obracejí lidské bytosti. Zabilo ho to, ale Otec vzkřísil Slovo
k životu a prolomil mlčení hrobu.
28. Být křesťan znamená přijmout dobrou zprávu, kterou nám předávají naši
předchůdci. Stará moudrost nás obnovuje.
29. Bůh dýchl do prachu země a dal Adamovi život. Kristus vydechl na kříži a
vykoupil Adamovo a Evino selhání.
30. Doba je neklidná, doba je těžká, doba je zlá. Žijte dobré životy
a dobrými životy dobu změníte. Změníte dobu a potom nebudete mít nač
reptat.

Pořádek v pokoji, pokoj v duši
(10. část)
V minulých farních měsíčnících jsme se seznámili s radami z prvního stádia vnějšího
pořádku, tj. stádia rozhodnutí. Dnes přecházíme do druhého stádia, tj. stvoření řádu.

STVOŘTE ŘÁD
Jakmile jsme učinili klíčová rozhodnutí ohledně toho, jak naložíme se svým
majetkem, můžeme začít stvářet řád. Stvářet řád je náročné, ale zároveň je velmi
uspokojivé organizovat, opravovat, hledat věcem jejich pravé místo a vracet život
opomíjeným oblastem.
Většinu lidí fakt, že vidí, jak se jim pod rukama rodí vnější pořádek, hluboce
uklidňuje. Snad je to díky hmatatelnému pocitu kontroly nebo díky úlevě od
vizuálního smogu, případně díky úlevě od pocitů viny a frustrace. Stvářet řád –
dokonce i u tak obyčejných věcí, jako jsou ponožky nebo zásoby potravin – dodává
nepoměrně mnoho energie a povzbuzení. Je toho tolik, co nemůžeme ovládat, ale
svoje věci mít pod kontrolou můžeme. Stvořte řád!
1. rada: Opravte svoje „rozbitá okna“
Teorie „rozbitých oken“ tvrdí, že když nějaká komunita toleruje menší případy
nepořádku a drobné přečiny, například rozbitá okna, graffiti, přeskakování turniketů
nebo přecházení na červenou, s větší pravděpodobností se v ní objeví i vážnější
přestupky. Tato teorie prosazování zákona je možná kontroverzní, ale ať je to na
úrovni měst pravda, nebo není, myslím, že na osobní úrovni platí. Když je naše
prostředí v nepořádku, snáze se nepořádným stane i naše chování.
Zde jsou některá běžná osobní „rozbitá okna“:

neroztříděná pošta a nezaplacené složenky

kupy novin

boty na podivných místech

chybějící toaletní papír

poličky ve skříních plné zbytečných věcí
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špinavé nádobí v každé místnosti

kupy nevypraného prádla nebo odpadků

neustlaná postel
Je pravda, že na hromádce neroztříděné pošty není nic tak hrozného. Avšak drobné
případy pořádku v nás vyvolávají pocit kontroly – a většího štěstí.
2. rada: Pozor na místa, která „přitahují nepořádek“
Nejspíš v každém domě, bytě nebo kanceláři určitá místa přitahují nepořádek. Když
jsem byl dítě, byl takovým místem náš jídelní stůl. Dnes je jím vrchní plocha komody
v hale. A také jedno křeslo v ložnici. A polička v mé domácí kanceláři. Kuchyňský
stůl je na tom podobně. A mám sklon házet v ložnici oblečení na hromadu na zem.
Nyní se každý večer snažím tyto oblasti uklidit. Proč? Nepořádek přitahuje další
nepořádek, takže jakmile se jednou začne hromadit, daná oblast je stále zaneřáděnější.
Zvykněte si uklízet pravidelně místa, která přitahují nepořádek. Tak vznikající
hromady udržíte pod kontrolou.
3. rada: Pamatujte, že když věc nebudete mít v dosahu, nebudete ji užívat
Snažte se mít věci uskladněné tak, aby byly v dosahu. Obecně je užitečnější brát
v úvahu přístupnost než uskladnění. Pokud chcete něco uskladnit, ale nezáleží vám,
je-li to přístupné – jedná se o známku, že tu věc možná vůbec uskladňovat nemusíte.
4. rada: Přestaňte hledat
Většina z nás má jeden předmět, který stále nějak nemůžeme najít. Trávíme spoustu
času a energie tím, že hledáme klíče, sluneční brýle, nabíječku, kartu do práce, knihu,
kterou právě čteme atd. Zjistěte, jestli máte takový předmět, a pak najděte způsob, jak
svůj problém s hledáním vyřešit. Nemůžete najít klíče? Dejte si do předsíně háček a
zásadně klíče věšte na něj. Nemůžete v práci vypátrat, kde se nachází vaše nabíječka?
Pořiďte si jich několik a umístěte je na vhodná místa blízko elektrických zásuvek.
Nemůžete najít propisku? Kupte si jich celé balení a dejte si jich několik do každé
zásuvky. S trochou promyšlené snahy dokážeme ušetřit čas a předejít frustraci.
5. rada Nečekejte se stvářením řádu moc dlouho
Vyklízet dům může být náročné v jakémkoli věku, a čím budeme starší, tím těžší bude
jakýkoli odhodlaný krok. Stojí to spoustu energie, času, fyzické síly a náročného
rozhodování – a navíc je to vyčerpávající i emočně. Pokud tedy hodláte něco udělat se
svou půdou, suterénem, garáží, pokojem pro hosty nebo pracovnou, neodkládejte úkol
příliš dlouho.
David Ekerdt, profesor sociologie a gerontologie, si všiml, že po dosažení padesátky
se pravděpodobnost, že se člověk zbaví nějakého majetku, s každým desetiletím
snižuje. Z toho může vzejít skutečný problém, ať už pro vás, nebo pro druhé. Někteří
lidé se nemohou přestěhovat, protože nesnesou představu, že by měli ve svém
současném domově něco vyklízet, a tak toto břímě spadne na druhé. Udělejte to nyní.
Čekání to jen ztíží, a ne naopak.
6. rada: Většinu skvrn odstraní mýdlo a voda
Obvykle nepotřebujeme nějaké ultraspeciální čisticí prostředky, abychom si poradili
s běžnými problémy.
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7. rada: Vyberte si „příchuť měsíce“
Aby pro vás bylo uklízení větší zábava, vyberte si pro daný měsíc nějaké téma
a zaměřte se na předměty v této kategorii. Jde to samozřejmě dělat i úplně jinak, ale
existuje důvod, proč tento přístup funguje: Pomáhá nám vidět naše prostředí novým,
hravým způsobem. A jaká jsou možná témata? Knihy, šaty, kancelářské potřeby,
kuchyňské náčiní nebo čisticí prostředky a kosmetika.
Podle knihy Pořádek v pokoji, pokoj v duši připravil bc. Vojtěch Chupík

Pořad bohoslužeb v dubnu - farnost Újezd
1. dubna: Čtvrtek
ZELENÝ
ČTVRTEK
2. dubna: Pátek
VELKÝ PÁTEK

17.00 Új.:

Za děti, které byly vloni u prvního svatého
přijímání a jejich rodiče

15.00 Új.:

Obřady Velkého pátku

20.00 Új.:

Pobožnost křížové cesty a Korunka Božího
milosrdenství

3. dubna: Sobota
BÍLÁ SOBOTA

19.30 Új.:

Za + tatínka, živou a + rodinu Pavelkovu
a Machů

4. dubna: Neděle
Slavnost
Zmrtvýchvstání
Páně - Hod Boží
velikonoční

7.00
8.30
9.45
11.00
14.30
17.30

Új.:
Új.:
Új.:
Új.:
Lo.:
Új.:

Za + Dušana Andrýse (výroční mše sv.)
Za + Aloise Daďu (k 10. výročí úmrtí)
Za + Františka Strušku (výroční mše sv.)
Za + Josefa Běloně a živou rodinu
Za obyvatele a zaměstnance Domova pro seniory
Za + rodiče Fojtů, tři syny, vnuka Tomáše,
Ladislava Saba a Boží ochranu pro živé rodiny

7.00 Új.:

Za + Josefa Machů, rodiče, jejich syna Ladislava,
zetě Zdeňka, duše v očistci a Boží požehnání pro
živou rodinu

Den přísného postu

5. dubna: Pondělí
Pondělí
velikonoční

8.30 Új:
9.40 Új.:

6. dubna: Úterý
18.30 Dr.:
Úterý velikonoční
17.30 Új.:
7. dubna: Středa
Středa
velikonoční

18.30 Sl.:

Za + Antonína Vašičku, zemřelou manželku
Františku a dar zdraví pro živou rodinu
Za + Aloise a Ludmilu Manišovy, rodiče,
sourozence a dceru Marii
Za + rodiče Frýželkovy, syna Františka, neteř
Janičku, dar zdraví a Boží požehnání pro rodinu
Frýželkovu, Vaňkovu a Hruškovu
Za Aloise Hořáka, zemřelou rodinu, Boží
ochranu a požehnání pro živé rodiny
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8. dubna: Čtvrtek
Čtvrtek
velikonoční

18.30 Dr.:

Za + rodiče Huštovy, 2 syny, snachu, vnučku
duše v očistci a Boží požehnání pro živou rodinu

15.30 Új.:

Za + Josefa a Annu Barcuchovy, rodiče
Mozgvovy, Boženu Trčkovu, duše v očistci a dar
zdraví pro živou rodinu
Za+ rodiče Soukupovy, Mozgvovy a Boží
ochranu pro živou rodinu
Za farníky

9. dubna: Pátek
Pátek velikonoční
18.30 Sl.:
10. dubna : Sobota 15.30 Lo.:
17.00 Dr.:
Sobota
18.30 Sl.:
velikonoční
7.00 Új.:
11. dubna : Neděle
2. neděle
velikonoční
Neděle Božího
milosrdenství

8.30 Új.:
9.45 Új.:

11.00 Új.:
17.30 Új.:
12. dubna: Pondělí 17.30 Új.:
Ferie
13. dubna: Úterý
Ferie
14. dubna: Středa
Ferie

17.30 Új.:

18.30 Dr.:
15.30 Új.:

16. dubna: Pátek
Sv. Bernardetty
Soubirousové

17. dubna: Sobota
Ferie

Za rodiče Zvonkovy, prarodiče, za Jarmilu a
Františka Zvonkovy, Boží požehnání a dar zdraví
pro živou rodinu

18.30 Dr.:

18.30 Sl.:
15. dubna: Čtvrtek
Ferie

Za + Josefa Zichu, rodiče z obou stran, syna
Pavla Zichu, živou a + rodinu
Za živou a + rodinu Bézovu, Krumpolcovu,
Rokytovu a Navrátilovu
Za + rodiče Machů, dva sourozence, tři děti
Josefa, Jana a sestru Emanuelu, dar zdraví a Boží
požehnání pro celou živou rodinu

18.30 Sl.:

15.30 Lo.:
17.00 Dr.:

Za + Františku a Karla Urubkovy, jejich rodiče,
duše v očistci, dar zdraví a Boží požehnání pro
živé rodiny
Za + rodinu Mlčkovu, Heinzovu a Boží
požehnání pro živou rodinu Hinkovu
Za + manžela, rodiče, duše v očistci a živou
rodinu
Za + Marii Hlavicovou, zemřelé rodiče
Stružkovy, ostatní + příbuzné, duše v očistci, dar
zdraví a Božího požehnání pro živou rodinu
Za + Aloise a Marii Opravilovy, jejich rodiče,
sourozence, 2 syny, 2 snachy, dar zdraví a Boží
požehnání pro živou rodinu
Za + rodiče Prchlíkovy, vnuka Pavla, ochranu
PM a Boží požehnání pro živou rodinu

18.30 Sl.:
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7.00 Új.:
8.30 Új.:
18. dubna: Neděle
3. neděle
velikonoční

9.45 Új.:

11.00 Új.:
17.30 Új.:
19. dubna: Pondělí 17.30 Új.:
Ferie
20. dubna: Úterý
Ferie

18.30 Dr.:

21. dubna: Středa
Sv. Anselma,
biskupa a učitele
církve

17.30 Új.:

22. dubna: Čtvrtek
Ferie

18.30 Dr.:

18.30 Sl.:

15.30 Új.:
23. dubna: Pátek
Sv. Vojtěcha,
biskupa
a mučedníka

18.30 Sl.:

24. dubna: Sobota 15.30 Lo.:
Sv. Jiří, mučedníka 17.00 Dr.:
18.30 Sl.:
7.00 Új.:
25. dubna: Neděle
4. neděle
8.30 Új.:
velikonoční
Sv. Marka,
9.45 Új.:
evangelisty
11.00 Új.:
17.30 Új.:
26. dubna: Pondělí 17.30 Új.:
Ferie
27. dubna: Úterý
18.30 Dr.:

Na dobrý úmysl
Za + Marii Trnčákovou, manžela, syna
Svatopluka, ochranu Boží pro nemocnou osobu
Za + Aloise Petrů, rodiče z obou stran, + zetě,
duše v očistci, Boží požehnání a ochranu Panny
Marie pro živou rodinu
Za umučené na Ploštině, jejich živé i + příbuzné
Za farníky
Za + rodiče Kozubíkovy, dva syny, tři zetě,
vnučku Ivanu, + Františku Kozubíkovu a Boží
požehnání pro rodiny jejich dětí
Za Annu a Františka Tkadlecovy a jejich rodiče,
rodinu Prokešovou, rodiče Šašinkovi a požehnání
pro živou rodinu
Za rodiče Maliňákovy, Hasoňovy, jejich rodiče,
sourozence, duše v očistci a pomoc Ducha
svatého pro živou rodinu
Za živou a zemřelou rodinu Lysáčkovu a
Bližňákovu
Za + rodiče Kovaříkovy, Struškovy, rodinu
Novákovu, Kozubíkovu, duše v očistci a dar
zdraví pro živé rodiny
Za + Stanislava Buriánka, bratra Josefa, rodiče
Buriánkovy, Aloise Buriánka a Boží ochranu a
pomoc PM pro živé rodiny
Za + rodiče Soukupovy, děti, snachy, zetě, rodiče
Petrů, dar zdraví, Boží pomoc a ochranu Panny
Marie

Na poděkování Pánu Bohu za dar zdraví,
společného života, ochranu PM do dalších let a
Boží požehnání pro celou rodinu
Ke cti sv. Floriána za živé a + hasiče ze Slopného
Za živé a zemřelé hasiče z Loučky, Újezda
a Vysokého Pole
Za farníky
Za + Jaroslava Machů, syna Jaroslava, 2
manželky a Boží ochranu pro živé rodiny
Za + rodiče Lukášovy, syna Zdenka a dar zdraví
pro živou rodinu
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28. dubna: Středa
Sv. Petra Chanela,
sv. Ludvíka Marie
Grigniona
29. dubna: Čtvrtek
Sv. Kateřiny
Sienské, panny
a učitelky církve
30. dubna: Pátek
Sv. Zigmunda,
sv. Pia V., papeže

17.30 Új.:

18.30 Sl.:

Za + Františka Bartoše, rodiče, Aloise Buriánka,
Antonína Slováka dar zdraví a Boží požehnání
pro živou rodinu
Za + rodiče Matulíkovy, Františku Matulíkovu,
duše v očistci a Boží požehnání

18.30 Dr.:

Za + Jana a Emílii Častulíkovy, jejich rodiče a
sourozence

15.30 Új.:

Za zemřelou Irenu Petrů, rodiče Petrů, Ludmilu
Janoušovu, dar zdraví a Boží požehnání pro
živou rodinu
Za + Irenu Kozubíkovu, + příbuzenstvo, dar
zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu

18.30 Sl.:

Pořad bohoslužeb v dubnu - farnost Horní Lhota
Z nepředpokládaných důvodů může v tomto rozpise dojít ke změnám.
Sledujte proto týdenní rozpis!
1. dubna: Čtvrtek
Zelený čtvrtek

16.00 HL

Za Svatého otce, biskupy, kněze a za nová
povolání

17.30 DL

Na poděkování za dar kněžství a eucharistie

2. dubna: Pátek
Velký pátek;
1. pátek v dubnu

15.30 HL

Velkopáteční obřady

17.30 DL

Velkopáteční obřady

3. dubna: Sobota
Bílá sobota;
1. sobota v dubnu

19.30 HL

Na poděkování za spásu lidstva a za její rozšíření
po celém světě

4. dubna: Neděle
Slavnost
Zmrtvýchvstání
Páně

8.00 DL

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

9.00 HL

Za * a † farníky

5. dubna: Pondělí
Velikonoční
pondělí

10.30 DL

Za rodinu Kuželovu, rodiče, sourozence a jejich
rodiny s prosbou o požehnání,dary DS, ochranu PM

8.00 DL

Ke stému výročí narození Jiřiny Váňové s prosbou
o dary Ducha Svatého pro celou rodinu

9.00 HL

Za † Zdeňka Petrů, † Jarmilu Jordánovu, duše
v očistci, požehnání a dar víry pro jejich rodiny

10.00 DL
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6. dubna: Úterý
7. dubna: Středa
8. dubna: Čtvrtek

16.00 HL

Za † Antonii Bartošovu (100 let od narození),
† manžela Františka, dva † syny Františka a Josefa
Bartošovi, † zetě Josefa Janoše a ochranu pro *
rodinu

9. dubna: Pátek

17.30 DL Za † Aloise Žáčka, Jolanu Mičkovu, duše v očistci
a požehnání pro * rodiny

10. dubna: Sobota

17.30 HL

Za členy živého růžence z Horní Lhoty

8.00 DL
11. dubna: Neděle
Druhá neděle
velikonoční

9.00 HL

Neděle Božího
milosrdenství

10.30 DL Za † Marii a Františka Ulrichovy, jejich rodiče
a sourozence, vnuka Petra, duše v očistci, dar
zdraví a požehnání pro * rodiny

12. dubna: Pondělí

18.00 SE

Za † rodiče Navrátilovy, snachu Yvetu, s prosbou
o pomoc a ochranu pro * rodiny

13. dubna: Úterý
14. dubna: Středa
15. dubna: Čtvrtek

16.00 HL Za † Františku a Aloise Pláškovy, rodiče,
sourozence z obou stran, dar zdraví a ochranu
pro celou * rodinu

16. dubna: Pátek

17.30 DL Za † Annu a Josefa Slovákovy, dceru Annu,
Slávku, syna Josefa, Václava, zetě Jiřího a ochranu
pro * rod.

17. dubna: Sobota

17.30 HL Na poděkování za 40 let života s prosbou o dar
zdraví a požehnání pro celou * rodinu, za † Marii
Šenovskou, manžela Františka, dceru Yvetu, Marii
a Josefa Pláškovy a jejich rodiče

8.00 DL
18. dubna: Neděle
9.00 HL
3. neděle velikonoční
10.30 DL
19. dubna: Pondělí

Za † rodiče Váňovy a Latinákovy, sestru Ludmilu
a požehnání pro * rodinu
Za * a † farníky

18.00 SE Za † Vojtěcha a Drahoslavu Urbanovy, jejich
rodiče, dar zdraví a požehnání pro celou * rodinu
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20. dubna: Úterý
21. dubna: Středa
22. dubna: Čtvrtek

16.00 HL Za † Františka Žebráčka, manželku, rodiče z obou
stran, dar zdraví a požehnání pro rodiny dětí

23. dubna: Pátek
17.30 DL Za † manžela Karla, rodiče Malyškovy,
Svátek sv. Vojtěcha,
Voltnerovy, Slavku a Miroslava a za celou * rodinu
biskupa a mučedníka
24. dubna: Sobota

17.30 HL Za † Ludmilu Pláškovu, rodiče Janíkovy, Pláškovy,
jejich syna Vincenta s prosbou o dar zdraví
na přímluvu Panny Marie pro celou * rodinu
8.00 DL

25. dubna: Neděle
4. neděle velikonoční

9.00 HL

Za † Zdeňku Žáčkovu, bratra Miroslava, Josefa
Pospíšila, rodiče Honzovi, Žáčkovi a za * a †
rodinu

10.30 DL Za † rodinu Berčíkovu a Tomanovu, duše v očistci,
ochranu a požehnání pro * rodinu
26. dubna: Pondělí

18.00 SE

Za * a † farníky

27. dubna: Úterý
28. dubna: Středa
29. dubna: Čtvrtek
16.00 HL Za † Karla a Ludmilu Myškovy, † rodinu
Svátek sv. Kateřiny
Kantorovu a Palkovskou a za duše v očistci
Sienské, p. a uč. círk.
30. dubna: Pátek

17.30 DL Za † Daniela a Antonii Brunikovy, † Josefa a
Františku Maňasovy, duše v očistci a požehnání
pro rodinu Brunikovu, Maňasovu a Urubkovu

KUPINY ÚKLIDU
kostelů újezdské farnosti v dubnu 2021
_____________________________________________________

Dat. : Újezd : Drnovice : Slopné :
___________________________________

3.4.:
10.4.:
17.4.:
24.4.:
1.5.:

4.
5.
6.
7.
8.

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

KŘÍŽOVKA NA DUBEN
„Je potřeba kolem sebe zasívat dobro a nedělat si starosti, zda vzejde. Na nás je
práce,… (viz křížovka)“
sv. Terezie z Lisieux

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
1. Název křesťanské televize.
2. Jeden z evangelistů.
3. Apoštol, který Ježíše zradil.
4. Název čtvrtku ve svatém týdnu, kdy si
připomínáme Ježíšovu „poslední večeři“.
5. Symbol umučení, na kterém zemřel
Ježíš.
6. Příjmení současného olomouckého
pomocného biskupa (Josef…)
7. Základní křesťanská modlitba.

8. Svátost křesťanské dospělosti.
9. Měsíc v roce, kdy slavíme svátek
„Uvedení Páně do chrámu“ – lidově
„Hromnice“.
10. Světec, kterému je zasvěcen letošní
církevní rok (19.3.)
11. Představený mužského kláštera.
12. Matka Jana Křtitele.
13. Jedna ze tří Božských osob.

Tajenka: __________________________________
Správné řešení březnové křížovky: „…jeho láska stačí.“
- 19 -

OSMISMĚRKA
„Právě nejslabší člověk může mít největší naději na největší dary, protože Bůh se
přizpůsobuje… (viz osmisměrka).“
sv. Terezie z Lisieux
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ANTILOPA, BUVOL, GORILA, HROCH, HYENA, KOALA, LEMUR,
LENOCHOD, LEV, MARABU, NOSOROŽEC, PAVIÁN, PUMA, SLON,
SURIKATA, TAPÍR, TUČŇÁK, TYGR

Správné řešení z březnového farního měsíčníku: „…štěstím.“
Mgr. Gabriela Pavelková

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