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MARIA, POMOZ, PŘIŠEL ČAS,
MILOSTNÁ MATKO, SLYŠ NÁŠ HLAS.
V NEBEZPEČÍ A STRÁDÁNÍ
PŘÍMLUVA TVÁ NÁS OCHRÁNÍ.
LIDSKÁ KDE SÍLA BEZMOCNÁ,
TVÁ KYNE RUKA POMOCNÁ.
NEOSLYŠ PROSEB DÍTEK SVÝCH,
K TOBĚ TAK VROUCNĚ LKAJÍCÍCH.
MATKO, UKAŽ SE LASKAVOU,
SEŠLI NÁM V NOUZI POMOC SVOU.
MARIA, POMOZ, PŘIŠEL ČAS,
MILOSTNÁ MATKO, SLYŠ NÁŠ HLAS.
AMEN.

Májové pobožnosti v naší farnosti:
Farní kostel:

Po – Čt:
Pá:
Ne:

17.30 se mší sv. nebo sv. přijímáním
15.00 se mší sv.
17.30 se mši sv.

Slopné:

Po – Pá:
So:
Ne:

18.30 se mší sv. nebo sv. přijímáním
18.00 se mší sv.
18.00 pobožnost „po staru“ (senioři)

Drnovice:

Po, St, Pá:
Út, Čt:
So.:

18.00 v požární zbrojnici
18.00 v kostele se mší sv.
16.30 v kostele se mší sv.

POŘAD BOHOSLUŽEB A ZMĚNY V KVĚTNU str. 2 a 24.
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Z FARNÍCH MATRIK :
Do společenství církve byly v měsíci dubnu 2021 přijaty tyto děti:
17. dubna: Aneta Moudříková
Horní Lhota

18. dubna: Elena Machů
Drnovice

Svou společnou cestu před Božím oltářem začali v dubnu 2021:
24. dubna:
Jakub Malaník
Štítná - Popov
Monika Bělašková
Vysoké Pole
V měsíci dubnu 2021 odešli na věčnost a byli pohřbeni:
6. dubna

13. dubna

František Plášek

89 let

Tomáš Bodlák

Sehradice 85

37 let

Drnovice 119

7. dubna

17. dubna

Miroslav Barcůch

69 let

Anna Dočkalová

Vysoké Pole 225

84 let

Sehradice 172

9. dubna

21. dubna

Pavel Marcaník

44 let

Františka Marcaníková 97 let

Drnovice 29

Drnovice 29

10. dubna

24. dubna

František Dočkal

84 let

Zdeňka Machů

Sehradice 72

62 let

Slopné 129 (Zlín)

BOHOSLUŽBY V KVĚTNU 2021
Na základě mimořádného opatření vlády ČR dochází od 26. dubna 2021 i ke změnám
pravidel pro návštěvy bohoslužeb. Těch se budou moci věřící účastnit za splnění tří
podmínek:
- každý účastník bude mít ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor, nanorouš.),
- budou dodrženy rozestupy 2 metry – s výjimkou členů domácnosti,
- účastníci si před vstupem do vnitřního prostoru dezinfikují ruce.
- nebyla stanovena žádná další omezení.
První dvě soboty a neděle v květnu zůstávají bohoslužby nezměněny:
Sobota:
Mše sv. s nedělní platností
Neděle v Újezdě:

15.30
17.00
18.30
7.00;

Domov pro seniory Loučka
Drnovice
Slopné
8.30; 9.45; 11.00; 17.30

Další změny budou včas ohlášeny. Sledujte, prosím, naše webové stránky
a vývěsky kostelů. Úvaha na str. 24.
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DRAHOCENNÝ ČAS
Každý dostal čas. Čas je nám
vyměřen a je na nás, jak ho
využijeme. A protože času není
nazbyt, také pravidla na jeho využití
by měla být stručná, ne rozvláčná
a mnohomluvná.
Proč máme dobře využívat čas:
1. Čas je Boží dar.
2. Život člověka je poměrně
krátký a konec je nejistý.
3. Ztracený čas se nikdy nevrátí a zůstane promarněný.
4. Na tom, jak čas využijeme, závisí naše věčnost. Často lidé říkají: škoda, že
nejsem mladší atd. Naříkáním a sebelítostí se promarňuje ještě i přítomný
okamžik.
Jak se naučit využívat čas:
1. Častěji rozjímat o ceně času, kolik jsme ho už promarnili u televizní
obrazovky, nerozhodností, výmluvností apod.
2. Neodkládat to, co můžeme udělat, když jsme ještě mladí, při síle.
3. Vyhnout se lidem, kteří žijí zahálčivě, vysedávají, tlachají …
4. Dopřát si jen tolik odpočinku a spánku, kolik je třeba.
5. Zachovávat pevný denní pořádek, mít řád – vstávat, spát, modlit se, pracovat.
Nakonec je člověk tím řádem nesen.
6. Zpytovat svědomí a ptát se, jak jsem využíval čas:
 využívat čas neznamená spěchat, ale jde o to žít tak, aby každý
okamžik měl hodnotu věčnosti;
 kdo pracuje mírně a klidně, udělá víc a stačí mu méně odpočinku;
 nestačí být pilný, ale je potřeba být v milosti posvěcující, pak je
každá činnost modlitbou;
 důležitý je také úmysl – chci to dělat z lásky k Pánu Bohu;
 Bůh si nás stvořil, abychom ho oslavili svým životem, v našem
životě jde o to, oslavovat Boha vším, co děláme. Ať tedy využíváme
čas, který nám Bůh dává, aby Bůh byl oslaven.
Doživotní úkol:
Snaž se co nejlépe využívat drahocenný čas.
Převzato z časopisu Milujte se!, P. Marek Dunda, dle knihy „Krokodýl, aneb můžeš růst“

Časopis „leží“ v našem kostele, v Horní Lhotě, v „žebráčce“ už delší dobu a tak jsem
ho jednou při zamykání kostela vzala do rukou a listovala. Tento článek mne oslovil
hlavně v souvislosti s dobou, kterou prožíváme – téměř vše zakázané, nic povolené
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a času nazbyt asi hodně (v době vydání tohoto čísla FL už bude situace určitě jiná,
věřme, že lepší).
Nechci vás vybízet ke zpytování svědomí, spíše bych vás chtěla vyzvat „k lepšímu
využití času“ v měsíci květnu – v měsíci májových pobožností, kdy uctíváme Matku
Boží, Pannu Marii. Každoročně se v našich kostelích konají májové pobožnosti,
někteří jste zvyklí na svá oblíbená místa v jednotlivých vesnicích, mnozí se modlíte
doma.
Pravidelně na májové chodím,
každoročně se na ně těším, ale
v posledních letech je mi trochu
smutno z malého počtu účastníků
(dodrželi bychom i ta nejpřísnější
vládní nařízení) a také z toho, že
patřím
téměř
k nejmladším
z přítomných. Kde je mládež, děti
… Májová pobožnost má své
nepopsatelné kouzlo – ráda
vzpomínám na strýčka Pláška
(p. Alois Plášek z HL) a jeho
„přednes“ litanií, na pana Mirka
Malotu z DL a jeho zpívané
Bavorské litanie a také na Mirka
Pláška z HL, který byl ještě vloni
hlavním „průvodcem“ těchto
pobožností.
Určitě mnozí znáte Loretánské
litanie,
Bavorské
litanie,
mariánské písně, např. 801 –
Budiž věčně velebena, 806 – Máti
Páně přesvatá, 812 – Tisíckráte
pozdravujeme tebe a mnohé další.
Na internetu jsem našla básničky
na májové pobožnosti a jednu
z nich jsem vybrala i pro vás. Přeji všem co nejvíce času stráveného s Pannou Marií,
která je naší ochránkyní, přímluvkyní, pomocnicí, těšitelkou … Matkou nás všech.
Královno nebeská, nakloň se z nebe,
pohlédni dolů k nám na naši zem,
zase jsme přišli sem pozdravit Tebe,
trochu se potěšit na srdci Tvém.

S jakou to radostí duše nám chvátá,
nejsladší Madono, k Tobě vstříc,
v očích nám plápolá oddanost svatá,
nebeským štěstím nám chvěje se líc.

Jak se ta doba vždy zdá nám tak dlouhá,
ó, jak nám pomalu ubíhá čas,
v srdcích nám po Tobě planula touha,
kdy Tě, ó Matičko, spatříme zas.

K Tobě vždy spěcháme jako k své Matce,
která nás vroucně k sobě sem zve, která
obejmi, Královno dítky své sladce,
přitul je v náručí na srdce Své.
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Kolik je toho, co chcem Ti říci,
kolika prosbami chvěje se ret,
každičkou slzu nám na smutném líci,
dovedeš Maria proměnit v květ.

Splň naše potřeby, splň naše přání,
za které vroucně Tě prosíme dnes,
vyslyš nás Maria, nebeská Paní,
z nebe nám milosti do klína střes.

Dovol,ať každý z nás před Tvůj trůn
složí, veliké břemeno hříchů a vin,
přimluv se tam za nás, Matičko Boží,
by nám je odpustil Božský Tvůj Syn.

Vzpomeň, že srdce Tvé srdcem je Matky,
vzpomeň, že plápolá lásky v něm žár,
nenechej nikoho odejít zpátky,
jemuž bys nedala žádaný dar.

Všechny své bolesti, vše co nás tíží,
skládáme s důvěrou ve Tvoji dlaň,
budiž nám útěchou v žalu a kříži,
od všeho neštěstí vždycky nás chraň.

Ze srdcí za Tebou prosba nám letí,
věrně nám Maria, Matičkou buď,
přitiskni horoucně věrné své děti,
nebeská královno, na svoji hruď!

Připravila Mgr. Jiřina Šenovská

Modleme se s Marií
Často se modlíme k Marii, ale zpravidla nás ani nenapadne, že bychom se mohli
modlit s Marií. A přitom – bylo by velmi příjemné vstoupit během modlitby do její
přítomnosti. Cítit ji u sebe, cítit, že se modlí s námi, že s námi chválí Boha a děkuje
mu. Její přítomnost bezesporu umocňuje naši modlitbu, činí ji efektivnější.
Co konkrétně to však znamená?
Naše modlitba by se neměla zakládat na monologu, ale na naslouchání tomu, co
nám Bůh říká. S Marií naše modlitba mnohem více vychází z Písma.
Svatý Lukáš několikrát poznamenává, že Maria všechno uchovávala ve svém
srdci. My naopak většinou všechno uchováváme ve své mysli. Ale jestliže naše
modlitba neproudí z mysli do srdce, nikdy ji nebudeme prožívat niterně. „Potom se s
nimi vydal na zpáteční cestu, šel do Nazareta a poslouchal je. Jeho matka to všechno
uchovávala ve svém srdci. Ježíš pak prospíval moudrostí, věkem a oblibou u Boha i u
lidí“ (Lk 2,51–52). S Marií se naše modlitba stává kontemplativnější.
Maria nás učí, abychom se při modlitbě vyjadřovali jednoduše
Dalším charakteristickým znakem těch, kdo se učí modlit se s Marií, je radost.
Maria samu sebe nazývá v Magnificat tou, kterou budou lidé blahoslavit. „… Od této
chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení…“ (Lk 1,48). Vstoupit do důvěrného
vztahu s Marií tedy vždy znamená radostnou událost.
Když se s námi Maria modlí, učí nás, abychom se při modlitbě vyjadřovali
jednoduše. Bůh od nás nežádá žádná složitá sdělení. Chovejme se jako dítě
v přítomnosti mámy a táty. Pořád si kladu otázku, co vlastně viděli pastýři, když se
ocitli před betlémským dítětem. Co je naplnilo takovou radostí, že to museli všem
vyprávět? Viděli přece jen obyčejný manželský pár a jejich dítě… Neuváděla je
v úžas právě ona jednoduchost a prostota?
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Maria Bohu svěřila všechno
Odevzdat do Božích rukou své plány, své činnosti, své utrpení a úspěchy někdy
nebývá snadné. Maria ale Bohu svěřila všechno. Dokonce i to nejvzácnější, co měla –
svého syna. Obětovala ho nejen Bohu, ale i lidstvu. Svoji největší oběť uskutečnila
pod křížem. Sami svoji oběť jen těžko zvládnete, ale s Matkou Boží se vám to podaří.
S Marií po svém boku máte jistotu, že se bude
přimlouvat za vaše potřeby, které si v dané chvíli
ani neuvědomujete. Vzpomeňte si na Marii
v Káně. Přimlouvala se za vyřešení problému,
který
si
samotní
novomanželé
zatím
neuvědomovali. Ale Maria už na něm pracovala.
Pozvěte proto Marii, aby se modlila s vámi. „Ti
všichni jednomyslně setrvávali v modlitbách spolu
se ženami, s Ježíšovou matkou Marií a s jeho
příbuznými“ (Sk 1,14).
Hle, tvá matka!
Když nám Ježíš dal z kříže téměř všechno –
sílu, Ducha, vlastní krev a energii –, ještě stále
mu zůstávalo jedno: jeho matka. Všimněte si
však, že Janovi neřekl: „Postarej se o mou
matku“, ale odevzdal mu ji se slovy: „… Hle, tvá
matka!“ (Jan 19,27). Ježíš nám daroval svou
matku Marii jako vzácný dar.
Mnozí se bojí Marii milovat, protože si myslí, že by tím mohli Ježíši ubírat na jeho
slávě. Ale když vám někdo dá dar a vy ho necháte nerozbalený, urážíte dárce. Bojíte
se, že ji budete až příliš milovat? Svatý Maxmilián Kolbe na tuto námitku odpovídá:
„Znepokojovat se musíte až ve chvíli, kdy si myslíte, že Marii milujete více, než ji
miluje Ježíš!“
Nicméně Maria není pouze darem od Boha, ale i každodenní společnicí. Stává se jí
tehdy, když ji přizveme, aby se spolu s námi modlila, chválila Boha a děkovala mu.
Nemáme k ní tedy pouze chovat zbožnou úctu, ale zároveň se s ní setkávat jako s naší
sestrou ve víře a matkou. A je-li pro vás Maria prostřednicí evangelizace, neboli tou,
jejíž pomocí přivádíte lidi k Ježíši, lze ji nazvat i „charismatem“ (darem Boží milosti).
podle knihy Elias Vella, Na orlích křídlech: O modlitbě

Panno Maria, Matko Pána,
ty, jež jsi námahou vstoupila za svým Synem na horu utrpení,
dopřej nám, kdo s námahou kráčíme touto cestou,
abychom byli s tvým Synem a poznali v něm dar Otce a Ducha.
Amen.
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Modlitba matky
Maria, ty první ze všech matek,
tys dobře poznala dávno přede mnou
všechno, co já zakouším.
Poznalas radosti mateřské, víš také,
co cítilo tvé srdce, když se s tebou loučil
tvůj Syn.
Zůstala jsi sama, když odešel plnit své
poslání.
Stála jsi stranou, když mu provolávali
slávu a chtěli jej povýšit na krále.
Zakusila jsi, jak těžko je v duši matky,
když její děti chtějí jít svou cestou.
Nemohla jsi svému Synu pomoci, když jej zesměšňovali a soudili,
stála jsi pod křížem a čekala jsi na jeho poslední slova.
Viděla jsi jej v bolestech umírat.
Maria, pros za mé děti, aby nedoplácely na to, co jsem zanedbala při jejich výchově,
když byly odkázány na mou lásku.
Pros za mé děti u svého Syna, aby je chránil tehdy, když je nemohu chránit já.
Pros za mé děti u svého Syna Ježíše, aby je miloval tam, kam já svou láskou
nedosáhnu.
Amen.

Když je matka nemocná
Když mi Wendy začala pomáhat s touto knihou, dozvěděla se, že má rakovinu.
Většina matek asi to, čím teď ona prochází, neprožije, avšak každý někdy zažije něco
trochu podobného. Tato kapitola je v celé knize nejkratší, najdete v ní ale zřejmě
nejhlubší moudrosti.
Po porodu jsem každému ze svých dvou dětí pohlédla do růžového svraštělého
obličejíku u vědomí, že jsem jejich matkou, že je budu milovat za všech okolností a
budu se o ně starat a chránit je, jak budu nejlépe umět. Připadalo mi to jako jistota,
právo a výsada zároveň. Ale když mi nedávno diagnostikovali pokročilý zhoubný
nádor, všecko se změnilo. Jistotu, že se o ně postarám, to silně narušilo. Přišla jsem i o
právo být zde pro ně, zato výsada být jim matkou se rozrostla do neuvěřitelných
rozměrů. Musím se najednou vyrovnávat s tím, že jistá pravděpodobnost, že jim budu
matkou i nadále – za půl roku, dva roky, deset let – tu je, ale je tu také stejně
pravděpodobná možnost, že nebudu. Že zemřu dřív, než syn začne chodit na střední
školu a u dcery přijde puberta. Že nebudu v dosahu, když mne v mnoha směrech
budou potřebovat nejvíce, a úkol provést je těmito náročnými roky zůstane na
manželovi, rodině a přátelích.
Najednou se mi stýskalo i po chybách, které jsem jako matka udělala – to, když jsem
si uvědomila, že „právo“ a „jistota“ mateřství ve skutečnosti nikdy neexistovaly, že to
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byla jen výsada a odpovědnost. Je to teď trochu, jako když „normální mateřství“,
pokud něco takového vůbec existuje, je plán A, ale já musím vymyslet plán B. Něco
jako pojištění, záložní scénář pro případ nouze. Jenomže plán B na mateřskou lásku
prostě neexistuje. Můžu se pouze pokusit vypěstovat v nich vnitřní zdroje, vštípit jim
víru a lásku, moudrost a potřebné schopnosti k tomu, aby uměly žít – ať už se mnou,
nebo beze mne. Milovat je a smát se s nimi tady a teď a doufat, že je budu moct
milovat a smát se s nimi i dál.
Přinejmenším teď se nebojím rakoviny, nemám strach ze smrti – vím, že my všichni,
celá naše rodina, jsme v Boží dlani. On ví, čeho se skutečně bojím: že mě děsí, když si
představím, jak mě děti volají, jako to za posledních třináct let často dělávaly. To
jejich „mami“ zní jako známý nápěv v mnoha obměnách – když potřebovaly pomoc,
pozornost, když chtěly vědět, jestli už je na stole svačina, nebo mi běžely říct vtip. Ale
tady volají a volají bez odezvy, a když se nemůžou dovolat, jsou jejich hlásky
zoufalejší a bezradnější a nechápou, proč nejsem na dosah. A já jim nemůžu pomoct,
musí se najít někdo jiný, kdo je utiší a vysvětlí jim, že máma přijít nemůže. Až
pochopí, že máma už nepřijde nikdy. Pak se mě zmocní prázdný, drtivý pocit, že jsem
je zklamala a opustila, který mi rve srdce.
Jak bych asi reagovala, kdyby mi někdo tehdy, když jsem je poprvé držela jako
novorozeňata, řekl, že i tohle
může přijít? Vrátila bych je
zpátky s tím, že jsem si to
rozmyslela? Že chci, aby můj
příběh přepsali? Ne, protože
jsme povolány být matkami za
každých okolností. Jen sledujte
zprávy a uvidíte, kolik matek
nerezignuje na své mateřství v
situacích, které vypadají úplně
beznadějně, i když je ve hře
obrovská bolest.
Nemyslím, že bych si v
posledních měsících začala svých dětí více vážit anebo to, že je mám, brát méně jako
samozřejmost. Asi jsem si vždycky uvědomovala, že jejich dětství rychle uteče. Ale
pochopila jsem, že existuje určitá skrytá vlastnost lásky, která se jakoby rozbalí za
těžkých okolností, a že jen někteří mají to privilegium ji prožít. Něco jako proděravělý
člun vystlaný sametem – každý okamžik má chuť výjimečnosti.
Ono totiž mateřství je v každém případě o tom, umět nést bolest a zároveň být
matkou; milovat a smát se v jakýchkoli životních okolnostech. My bohudíky máme
pořád dost důvodů se smát. Vždycky, když se děti smějí a dělají si legraci, vybaví se
mi ty růžové scvrklé miminkovské tvářičky. Ani při všem smutném a vážném, čím
procházíme, legrace nekončí – a to je moc dobře.
Převzato z internetu
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„Matčina láska k dítěti se nepodobá
ničemu jinému na světě. Nezná zákon ani
slitování, pronásleduje a drtí všechno,
co jí stojí v cestě.“
„Věřím, že matky nás zaplavují svým
jedem. Zbožňujeme je a bereme je jako
samozřejmost.
Nenávidíme
je
a obviňujeme je a přikládáme jim větší
váhu než komukoliv jinému v našich
životech. Žadoníme o důkaz jejich lásky,
stále sami sebe ujišťujeme o jejich náklonnosti a o její biologické podstatě. Můžeme
krást, lhát a odejít a ony nás stále budou milovat.“
„Matka je člověk, který když vidí, že má
pouze čtyři kousky koláče pro pět lidí, tvrdí,
že o koláč nikdy nestála.“
„Je to tak, že mateřství je kombinací
divočiny, jíž si každá žena razí svoji cestu,
mučednictví a objevování.”

Letos připadá Den matek na neděli
9. května 2021. Všem maminkám
a babičkám přejeme hlavně hodně
zdraví a děkujeme jim za jejich starost,
lásku a péči.

Světový den sdělovacích prostředků 2021
V pořadí již 55. světový den sdělovacích
prostředků bude církev slavit v neděli před
Slavností Seslání Ducha svatého, tedy v neděli
16. května 2021.
Téma pro Světový den sdělovacích prostředků
se již tradičně zveřejňuje na svátek svatých
archandělů Michaela, Gabriel a Rafaela (29.9.),
protože archanděl Gabriel je jako nositel dobré
zprávy patronem vatikánských médií.
Pro letošní rok zvolil papež slova z Janova
evangelia: „Pojď a podívej se!“ (Jan 1,46) s podtitulem „Komunikovat s lidmi skrze
setkání na místech, kde jsou, a v situaci, v níž jsou“.
Perikopa z Janova evangelia vypráví o Ježíšově setkání s Filipem, kterého vybídl k
následování. Ten se poté setkal s Natanaelem a řekl mu: „Našli jsme toho, o kterém
-9-

psal Mojžíš v Zákoně i proroci! Je to Ježíš, syn Josefův z Nazareta.” Natanael mu
namítl: „Může z Nazareta vzejít něco dobrého?” Filip odpověděl: „Pojď a podívej
se!”
V době, která nás nutí k sociálnímu distancování kvůli pandemii, může komunikace
zprostředkovávat blízkost nezbytnou k rozeznání toho, co je podstatné, a k pochopení
pravého smyslu věcí. Pravdu nepoznáváme, pokud s ní neučiníme zkušenost, pokud se
nesetkáme s lidmi, nemáme účast na jejich radostech a bolestem. Staré úsloví: „S
Bohem se setkáš tam, kde jsi”, může sloužit za průvodce pro ty, kdo pracují v médiích
nebo v církevních sdělovacích prostředcích. V povolání prvních učedníků, kde
přichází Ježíš, aby se s nimi setkal a pozval je k následování, spatřujeme také pobídku
k užívání všech médií, ve všech jejich formách, abychom přicházeli k lidem, takovým,
jací jsou, a tam, kde jsou.
Význam křesťanských médií si již dříve uvědomovali především starší a nemocní, pro
které byly Radio Proglas i TV NOE věrnými společníky. A při sbírkách na jejich
činnost, protože tato média jsou převážně financována z darů diváků a posluchačů,
dokázali tuto službu náležitě ocenit a podporovat je. Myslím, že v posledním roce, kdy
křesťané zažívali díky pandemii také omezení při konání bohoslužeb či uzavření
kostelů, si i mnoho dalších mladších ročníků, uvědomilo význam a smysl těchto
našich křesťanských sdělovacích prostředků.
A proto, pokud tato média sledujeme a posloucháme, podporujme je, (možnosti jsou
různé), protože srovnání co do úrovně a kvality programu křesťanských médií s těmi
ostatními jistě máme a navíc všichni víme, kdo to jsou černí pasažéři…
Ing. Jarmila Váňová

Až to všechno skončí…
Když vyjdeš z domu, řekni: děkuji ti, Bože, že můžu chodit po ulicích našeho města,
můžu jít doleva nebo doprava, můžu jít rovně nebo si sednout na lavičku, a policista
nebo městský strážník se mě nebude na nic vyptávat.
Když půjdeš do kina, řekni: děkuji ti, Bože, kolem
je tolik lidí, a já se cítím bezpečně. Film je hrozná
nuda, ale já jsem šťastný, že jsem tady.
Když vyrazíš do Zakopaného a pohlédneš na
Tatry, řekni: děkuji ti, Bože, za ty hory a za to, že
tu můžu být a dívat se na ně.
Když půjdeš do hospody, řekni: děkuji ti, Bože,
za ten kravál a pivo i za ty lidi kolem, a taky za to, že aspoň na chvíli můžeme
zapomenout na problémy.
Když ti auto bude nadskakovat kvůli výmolům ve vozovce a chodec ti málem skočí
pod kola, řekni: děkuji ti, Bože, že se nic nestalo, a ty díry určitě někdo zalátá.
Když půjdeš do pizzerie, řekni: děkuji ti, Bože, za ty lidi i za to, že jsem musel čekat
ve frontě, a taky za to, že tu je tak draho, protože navzdory všemu jsem tu s vámi.
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Když půjdeš do lesa, rozhodně řekni: děkuji ti, Bože, za ten les, za ty buky a borovice,
za lesníky, kteří to tu střeží, za zajíce
a srny, co tu bekají, i za to, že tu můžu
být.
Když pohlédneš na své nejbližší, pokaždé
rozhodně řekni: děkuji ti za ně i za sebe,
protože žijeme, s problémy, půjčkami,
dluhy, jinými položkami, ale určitě bude
líp.
A jestli neřekneš: děkuji ti, Bože, nediv se tomu, co nastane….
Jarosław Kupczak OP

Ploština žaluje… i čaruje…
Letos byla vzpomínková bohoslužba za oběti Ploštiny naplánována na neděli
18.4.2021. I když vzhledem k omezením nebylo jisté, co bude, otec Můčka týden
předem ohlásil, že se uskuteční na Ploštině. Někteří plánovali cyklopouť nebo pěší
pouť jako po jiné roky.
Ovšem paní Zima nám
po téměř letní epizodě před
Velikonocemi ukazuje, že bez
ohledu na datum v kalendáři se
ještě svého žezla nevzdává,
a tak po dlouhé době,
(nepamatuju kdy naposled),
přišla opět vydatná sněhová
nadílka a v době, kdy jsme si
připomínali tragické události,
byla letos Ploština pokryta pěknou bílou peřinou.
Mše se tedy konala v kostele v Újezdě. Ono je ale vlastně jedno, jestli se konala na
Ploštině nebo jinde, důležité je nezapomínat na tyto tragické události, které se staly
nedaleko a mluvit o nich. Tak jak je napsáno na mramorové desce nad vstupními
dveřmi kaple: Připomeňte vždy dětem svým, že padli jsme za svobodu drahé vlasti.
A jistě budou další příležitosti pro slavení mší za zemřelé u kaple a při lepším počasí.
Během týdne se počasí umoudřilo, a tak jsme mohli v médiích vidět, že nová krajská
sestava u příležitostí výročí vypálení několika míst, které postihl stejný osud, vyrazila
také i na Ploštinu, a že se vzhledem k rekonstrukci památníku, konal pietní akt
u pomníčku u kaple Panny Marie Bolestné.
O víkendu jsem se vydala na Ploštinu také. Je důležité zmapovat situaci a být v obraze
… Byla jsem překvapená, kolik převážně cizích lidí jsem tu během krátké chvíle
mohla potkat; rodinky s dětmi, zamilované dvojice, skupinu mladých, která
piknikovala v blízkosti památníku, trojici kluků z Újezda na kolech, atd… Ploština má
genius loci….ducha místa……díky své historii, poloze….cosi, co neumíme
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pojmenovat, ale kvůli čemu se vracíme na místa, která nás neslyšně oslovila, lákají
nás svou tajemností, a vzhlížíme k nim s respektem.
Krásné výhledy na všechny strany a posvátné ticho, které „rušil“ jen zpěv ptáků
a z dálky zvuk motorové pily…holt jsme uprostřed lesů.
Celý
areál
prochází
nákladnou
rekonstrukcí.
Zatím zmizelo jedno stavení,
amfiteátr je srovnán se zemí,
byly vykáceny jehličnaté
stromy, které poskytovaly stín
poutníkům.
O to víc teď celému místu vévodí krásně zrekonstruovaná kaple a její upravené okolí.
Díky všem, kdo se o to starají.
Až čas ukáže, jak plánovaný projekt oživí toto místo. Osobně jen doufám, že nedojde
k zásadní komercionalizaci, a že si i nadále uchová svoji zvláštní atmosféru, která na
člověka doslova dýchá, když Ploštinou prochází.
Ing. Jarmila Váňová

MYŠLENKY NA MĚSÍC KVĚTENEN
JACK FROST

ZAKUSIT OTCOVO OBJETÍ
Vydalo Karmelitánské nakladatelství v Praze 2018

1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.

Jakmile naše motivace nevychází z Boží lásky, základ, na nichž stavíme svůj
život, začnou praskat, až se celá stavba nakonec zřítí.
Nikdy jste nebyli a nikdy nejste sami. Nejste nějaká nešťastná náhoda. To Bůh
Otec vás stvořil a vymodeloval. Byl s vámi v okamžiku, kdy jste přicházeli na
svět, a byl připraven vás přivinout do náruče.
My všichni jsme byli Bohem stvořeni, abychom přijímali a dávali lásku.
To, co zaplní prázdnotu ve vašem životě, nejsou vaše úspěchy, ale Boží láska.
Bůh zapomíná na mou nepravost a už mi můj hřích nepřipomíná. Bůh všechny
mé hříchy zašlapal.
Touha a prázdnota ve vašem srdci nemohou být naplněny ničím a nikým
jiným než vztahem s nebeským Otcem, který je vybudován na lásce, nikoliv
na povinnostech a skutcích.
Skutečné pokání zahrnuje jak proměnu srdce, tak proměnu skutků.
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8.

9.
10.

11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

22.
23.

24.

Jestliže nežijeme v pokoji, nespočíváme v lásce svého Otce. Jestliže však
obrátíme své srdce k Otcovu domu, Otec nám vyběhne naproti a přivítá nás
s otevřenou náručí.
Otcovo srdce vždycky odpovídá na volání těch, kdo se k němu skutečně
obracejí.
Důvěrné vztahy s druhými mohou budovat pouze jedinci, kteří prožívají
jistotu Boží lásky, protože základem takových vztahů je láska, důvěra a
oddanost.
Jestliže se více zajímáme o to, co si o nás myslí druzí, nikoliv o to, co si myslí
Bůh, začínáme se vzdalovat z důvěrného vztahu s ním.
Sluhové mohou druhé lidi pouze přivádět k pánovi. Synové jsou ti, kdo
mohou druhé ukázat svému Otci.
Bůh vás znal ještě předtím, než jste byli v matčině lůně počati. Miloval vás už
tehdy a miluje vás teď. Nebylo jediného okamžiku, kdy by se k vám
nenatahoval a netoužil po tom, abyste zakusili jeho něžnou lásku.
Když se rozhodneme, že by bylo lepší nějak Bohu pomoci, aby druhé srovnal,
zcela jistě potřebujeme, aby Bůh pomohl nám.
Když volíte určité jednání, volíte i jeho důsledky.
Prokazujte dobro těm, kdo vás nenávidí, a můžete si z nich učinit své přátele.
Modlete se za ty, kdo s vámi jednají špatně a začnete je vidět milujícíma
očima Boha Otce.
Zákon lásky je vyšší než láska k zákonu. Dokážete nepříjemné lidi, které Bůh
postavil do vašeho života, přijímat jako nástroje požehnání?
Chci spočinout u Boha a žít v radosti život, jehož součástí je odpuštění a jehož
plodem je mírnost a jemnost ducha?
Nic není tak snadné jako klamat sám sebe.
K tomu, abychom mohli spočinout v Otcově náručí, potřebujeme pokoru,
uznat své chyby a slabosti jak před Bohem, tak před druhými a prosit za jejich
odpuštění.
Stojí za to dovolit Ježíši, aby vás svou krví očistil od všeho hříchu.
Otec na vás čeká s otevřenou náručí a touží vás s láskou obejmout.
Potřebujete-li nový začátek vztahu s Bohem, modlete se a přijměte jeho
láskyplné odpuštění a milost.
Světlo odkrývá, tma schovává. Kdykoliv děláme nebo říkáme něco, abychom
tím zakryli, kdo jsme nebo co jsme udělali, je to temnota. Jednou z největších
překážek důvěrnosti je, když do svého života vpustíme temnotu tím, že
nedovolíme Bohu, aby nás skutečně poznal.
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25. Když den co den spočíváme v Boží přítomnosti, vyhání jeho láska naše
nejistoty a strachy.
26. Pokora před Bohem se nejlépe měří naší pokorou před lidmi.
27. Začněte být stále více citlivější na malé, každodenní hříchy, které vás
postupně okrádají o schopnost chodit v lásce, v radosti a v pokoji a také o
vědomí Boží přítomnosti. Tak dosáhnete skutečné obnovy v sobě.
28. Hledejte pokoj ve vnitřním člověku, ne ve své hlavě.
29. Duchovní člověk usiluje o Boží přítomnost, o přátelství s Bohem a o to, aby
s ním v jeho životních okolnostech Bůh byl.
30. Proste Ducha svatého, aby vám odhalil nevyřešené, skryté problémy, které
ovlivňují vaši schopnost budovat si vztah s nebeským Otcem a přijímat jeho
vroucí lásku.
31. Byli jste zrozeni z Ducha, abyste byli Duchem naplněni, abyste v Duchu
chodili, abyste v Duchu mluvili, abyste byli s Duchem v důvěrném
společenství.

Pořádek v pokoji, pokoj v duši
(11. část)
Minule jsme se začali zabývat druhým stádiem (prvním stádiem bylo „rozhodnutí“)
vnějšího pořádku, tj. stvoření řádu. Dnes pokračujeme dalšími radami z tohoto stádia.
8. rada: Pozor na kupování suvenýrů
Suvenýry mohou vypadat báječně, když navštěvujete
nová místa, ale budete je opravdu chtít mít na
poličkách, až se vrátíte domů? Pokud si přesto rádi
kupujete upomínkové předměty z cest, uvažte, jestli
není lepší koupit něco, co je malé, snadno se to vystaví
nebo použije, a přesto to vyvolává hezké vzpomínky –
například vánoční ozdoby, koření, náramek, pohledy.
9. rada Uklízení často nejprve vytvoří větší
nepořádek
Uklízení někdy může člověka odrazovat, protože
samotný proces vytváří spoustu nepořádku. Ale stojí to
za to.
10. rada: Najděte svůj problém
Učiňte ze svého pracovního prostoru pohodlnější a
uspořádanější místo tím, že si dáte práci a zjistíte, jaký
je váš konkrétní problém. Překáží vám pořád váš kabát nebo svetr? Pořiďte si věšák na
kabáty, používejte skříň nebo si do stěny navrtejte háček. Zamotáváte se neustále do
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svých sluchátek? Kupte si držák na sluchátka. Zakládáte pořád někam papíry
s důležitými informacemi? Užívejte korkovou nástěnku, dělejte si poznámky do
jednoho zápisníku, vytvořte si složku pro „aktuální zásadní informace“, užívejte
pořadač, kde můžete mít všechno zorganizované, a přece v dosahu. Mnoho problémů
má jednoduchá řešení – pokud se je snažíme nalézt.
11. rada: V aktivních oblastech se snažte, aby byly povrchy prázdné
Odstraňte kuchyňské přístroje, které neužíváte každý den; vyvarujte se toho, aby byl
zaplněn každý centimetr vašeho pracovního stolu. Někteří lidé si sice libují
v nadbytku a záplavě, ale i pro ně bude užitečné, když budou mít kousek prázdného
místa pro aktivní práci.
12. rada: Vyhlaste amnestii pro všechno harampádí
Často se cítíme provinile, protože jsme utratili spoustu peněz za předměty, které jsme
doopravdy nepotřebovali. Cítíme vinu za to, že jsme si koupili něco, co jsme nikdy
nepoužili. A cítíme se špatně i kvůli tomu, že všechny odložené věci přispívají ke
kupám odpadu, které na světě jsou. Kvůli tomuto pocitu viny lpíme i na takovém
majetku, který nechceme, nepoužíváme ani nemáme rádi. Vyhlaste amnestii pro
všechny nepotřebné věci. Všechna vina bude odpuštěna. Všechny chyby zapomenuty.
Všechno harampádí vykliďte. Co se stalo, stalo se. Recyklujte všechny nepřečtené
časopisy a články. Dejte pryč nenošené oděvy, zaprášené nádobí a nikým nepoužívané
náčiní. Ukončete nedokončené projekty. Zbavte se té liché rukavice. Pak začněte zcela
od začátku.
13. rada: Vytvořte si „technický set“
Dejte dohromady všechny technické pomůcky, které často užíváte – nabíječku,
adaptér, sluchátka, powerbanku – a vytvořte si „technický set“, který si můžete dát do
zásuvky stolu nebo ho přibalit do kufru či batohu.
14. rada: Buďte turistou ve vlastním domě
Navštivte každé místo u sebe doma nebo v kanceláři. Podívejte se dovnitř každé
skříňky, zásuvky, do každé poličky. Prošťourejte každou skulinu. Nemusíte s tím nic
dělat, prostě se jen dívejte. Když jsem se vydal na prohlídku svého bytu, nalezl jsem
věci, které jsem už dlouho hledal. Mnoho z vás má spoustu oblastí, o nichž už neví.
Jsou v nich uskladněny věci, na něž jste už dávno zapomněli. Ať už je nějaký předmět
jakkoli důležitý, pokud nevíme, že ho vlastníme, nemůžeme ho používat.
15. rada: Bojujte s nehostinnými místy
Většina lidí má ve svém okolí různá nehostinná místa. Je na nich zatuchlo, špinavo,
nikdo sem nechodí, a možná zde dokonce i straší. To je nepříjemné, a proto
podnikněte kroky, abyste tato místa zkrášlili. Dejte si záležet, aby žádný kout u vás
doma nepáchl zatuchlinou a nepůsobil opuštěně. Zbavte se všeho lepkavého,
plesnivého či zaprášeného, ať už se jedná o starou sklenici s medem, upatlanou lahev
s kosmetikou, umaštěnou soupravu nářadí, plesnivý závěs ve sprchovém koutě, sáček
se zvětralými ořechy nebo zanedbanou podlahu. Pokud to je možné, zjistěte příčinu
vlhkosti, špíny nebo rozkladu a vše opravte a vyčistěte. Častým zdrojem nepořádku
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bývají domácí zvířata: trus koček, chuchvalce psích chlupů, zapáchající voda
v akváriu, staré podložky, otevřené plechovky jídla. Tyto nehezké a opomíjené oblasti
nám kazí náladu a tím, že je změníme k lepšímu, můžeme se doma opět cítit příjemně.
16. rada: Zvolte pro každý den v týdnu určitý úkol
Například:
 perte v pondělí,
 žehlete v úterý,
 spravujte ve středu,
 stloukejte máslo ve čtvrtek,
 čistěte v pátek,
 pečte v sobotu,
 v neděli odpočívejte.
Tento přístup lze upravit pro pracovní týden ve vztahu k úkolům, které je třeba dělat
pravidelně. Tak byste mohli:
 aktualizovat tabulky v pondělí
 platit faktury v úterý
 pracovat na měsíčních zprávách ve středu
 vystavovat faktury ve čtvrtek telefonovat v pátek
Podle knihy Pořádek v pokoji, pokoj v duši připravil bc. Vojtěch Chupík

Pořad bohoslužeb v květnu - farnost Újezd
1. května: Sobota
Sv. Josefa, Dělníka

2. května: Neděle
5. neděle velikonoční
Sv. Atanáše, biskupa
a učitele církve

3. května: Pondělí
Sv. Filipa a Jakuba,
apoštolů
4. května: Úterý
Sv. Floriána,
mučedníka
5. května: Středa
Ferie

15.30
17.00
18.30
7.00
8.30
9.45
11.00
17.30
17.30
18.30
17.30
18.30

Lo.:
Dr.: Na dobrý úmysl
Sl.:
Új.: Za + rodiče Ptáčkovy a Mozgvovy, jejich + děti, duše v
očistci a dar zdraví pro živou rodinu
Új.: Za + Miloslava Fiodora, 2 syny, rodiny Fiodorovu,
Zvonkovu, Majzlíkovu a Machů, dar zdraví a Boží
požehnání pro živé rodiny
Új.: Za farníky
Új.: Na dobrý úmysl
Új.: Za + manžela, sourozence a rodiče Ambrůzovy, +
rodinu Beňovu a Valčíkovu
Új.: Za + Josefa Kubíčka, jeho rodiče, švagry Jana a
Vladimíra, synovce Rudolfa, Boží požehnání pro živou
rodinu, ochranu PM a dary Ducha svatého
Dr.: Za + rodiče Stružkovy, dcery, syna, 2 zetě, snachu, 2
vnuky, vnučku, Antonína Knotka, rodiče Jordánovy a
Boží požehnání pro živé rodiny
Új.: Za + Jana Pochylého, jeho rodiče, rodiče Bulíčkovy, dar
zdraví a Boží pomoc pro živé rodiny
Sl.:
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6. května: Čtvrtek
Sv. Jana Sarkandra,
kněze a mučedníka
7. května: Pátek
První pátek v květnu
8. května: Sobota
PM, Prostřednice
všech milostí

9. května: Neděle
6. neděle
velikonoční

10. května: Pondělí
Ferie
11. května: Úterý
Ferie
12. května: Středa
Sv. Nerea a Achillea,
sv. Pankráce,
mučedníků

13. května: Čtvrtek
Slavnost
NANEBEVSTOUPENÍ
PÁNĚ

14. května: Pátek
Sv. Matěje, apoštola
15. května: Sobota
Ferie
b. bílá, 415,722,407

18.30 Dr.: Za + Annu a Vojtěcha Kořenkovy, + rodiče Kořenkovy,
Kostkovy a dar zdraví živým rodinám
15.30 Új.: Za + Ludmilu a Jana Pavelkovy, sestry, rodiče, dceru
Vlastu, syna Jaroslava, dar zdraví a Boží požehnání pro
živou rodinu
18.30 Sl.: Za + rodiče Kolaříkovy, dceru, syna, vnučku Jarmilu,
živou a + rodinu
15.30 Lo.:
17.00 Dr.:
18.30 Sl.:
7.00 Új.: Za Františka Machů za jeho rodiče a stařečky z obou
stran a ochranu pro živou rodinu
8.30 Új.: Za farníky
9.45 Új.: Za + rodiče Rumanovy, děti, rodinu, Annu Černobilovu
a Boží ochranu pro živé rodiny
11.00 Új.: Za + rodiče Stružkovy, + rodinu, duše v očistci a Boží
požehnání pro živou rodinu
17.30 Új.:
17.30 Új.: Za Františka Stružku, jeho rodiče, bratra, švagrovou,
rodiče Fojtíkovy, prarodiče, nemocnou osobu a Boží
požehnání pro živou rodinu
18.30 Dr.: Za zemřelé rodiče Pavelkovy, Tarabusovy a za celou
zemřelou rodinu
17.30 Új.: Za + rodiče Zvonkovy, Vaňkovy, jejich zemřelé děti,
duše v očistci, s prosbou o dar zdraví a ochranu Matky
Boží pro živou rodinu
18.30 Sl.:
6.30 Új.: Za + tatínka, živou a + rodinu Pavelkovu a Machů
15.30 Új.: Za + Marii a Františka Machů, jejich rodiče, rodinu
Roščanskou, Miroslava Kuželu, Boží požehnání a dar
zdraví pro živé rodiny
17.00 Dr.: Za + Josefa Žáka, rodiče, sourozence, rodiče
Nedavaškovy, duše v očistci a dar zdraví pro živou
rodinu
18.30 Sl.:
15.30 Új.: Za + Jana Šafaříka, rodiče a sourozence a Boží
požehnání pro živou rodinu
18.30 Sl.: Za + d.p. P. Jiřího, Marii a Josefa Změlíkovy, jejich
rodiče, Jana Marka, duše v očistci, dar zdraví a Boží
požehnání pro živou rodinu
15.30 Lo.:
17.00 Dr.: Za farníky
18.30 Sl.:
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7.00 Új.:

16. května:Neděle
7. neděle
velikonoční
Sv. Jana
Nepomuckého,
kněze a mučedníka
17. května: Pondělí
Ferie
18. května: Úterý
Sv. Jana I., papeže a m.

19. května: Středa
Ferie
20. května: Čtvrtek
Sv. Klementa Marie
Hoffbauera, kněze
21. května: Pátek
Ferie
22. května: Sobota
Ferie

23. května: Neděle
Slavnost
SESLÁNÍDUCHA
SVATÉHO

24. května: Pondělí
Panny Marie, Matky
církve.
25. května: Úterý
Sv. Bedy Ctihodného,
kněze a učitele církve
26. května: Středa
Sv. Filipa Neriho,
kněze

Za + Vojtěcha Macíka, jeho rodiče, sestru, švagra a Boží
požehnání pro živé rodiny
8.30 Új.: Za + Josefa Janoše, rodiče z obou stran, duše v očistci a
dar zdraví pro živou rodinu
9.45 Új.: Za + Františka Kořenka, rodiče, bratra, sestry, švagry,
duše v očistci a Boží požehnání pro živou rodinu
11.00 Új.: Hasiči
17.30 Új.:
17.30 Új.: Za + rodinu Divokou, Machů, Stružkovu, dar zdraví a
Boží požehnání pro živou rodinu
18.30 Dr.: Za zemřelé Rodiče Marii a Josefa Jurčagovy, zemřelého
Františka Jurčagu a dar zdraví pro živou rodinu
17.30 Új.: Za + Josefa Ďulíka, rodiče Drgovy, Ďulíkovy, Josefa
Drgu, Milana Špotáka a živou rodinu
18.30 Sl.: Za + Vladislava Mikulku, dceru Irenku, + příbuzenstvo,
duše v očistci a živou rodinu
18.30 Dr.: Za + rodiče Stružkovy, duše v očistci, dar zdraví a Boží
požehnání pro živou rodinu
15.30 Új.: Za + Vladimíra Čecha, rodiče z obou stran, švagry,
švagrové, synovce Mirka a ochranu Panny Marie pro
živou rodinu
18.30 Sl.: Za + rodiče Marii a Františka Kozubíkovy, 2 bratry, 2
sestry, dar zdraví a ochranu pro živou rodinu
15.30 Lo.: Za farníky
17.00 Dr.:
18.30 Sl.:
7.00 Új.: Za + Jana Šimoníka, rodiče, sourozence prarodiče,
manžely Olejníkovy, duše v očistci, dar zdraví, Boží
požehnání a ochranu Panny Marie pro živé rodiny
8.30 Új.: Za + rodiče Mlýnkovy, rodiče z obou stran a Boží
ochranu pro živé rodiny
9.45 Új.: Za + rodiče Slovákovy, duše v očistci a Boží požehnání
a dary Ducha svatého pro živou rodinu
11.00 Új.: Za + manžela Františka Rašku, jeho rodiče, 2 dcery, 2
zetě a Boží požehnání pro živou rodinu
17.30 Új.:
17.30 Új.: Za + Jaroslava Kováře, jeho rodiče, rodiče Drgovy, Boží
ochranu a dar zdraví pro živé rodiny
18.30 Dr.: Za + rodinu Štefkovu, Ročkovu a Boží požehnání pro
živou rodinu
17.30 Új.: Za Josefa Janoše, rodiče Janošovy, dar zdraví a Boží
požehnání pro živou rodinu
18.30 Sl.: Za + Helenu Číčelovu, jejího syna Stanislava, rodiče
Číčelovy a Urbaníkovy, dar zdraví a Boží požehnání pro
živou rodinu
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27. května: Čtvrtek
Svátek Ježíše
Krista, Nejvyššího
a věčného kněze
28. května : Pátek
Ferie
29. května: Sobota
Ferie
30. května: Neděle
Slavnost
NEJSVĚTĚJŠÍ
TROJICE
Sv. Zdislavy

1. sv. přijímání dětí
31. května: Pondělí
Svátek Navštívení
Panny Marie

18.30 Dr.: Za + rodiče Zichovy, Florešovy, jejich syny, dceru, dar
zdraví a Boží požehnání pro živé rodiny
15.30 Új.: Za Stanislava Zvončáka, dceru Hanu, rodinu Zvočákovu,
Martincovu a Boží požehnání pro živou rodinu
18.30 Sl.: Za rodiče Urbanovy, Mozgvovy a ochranu Panny Marie
pro živou rodinu
15.30 Lo.:
17.00 Dr.: Za farníky
18.30 Sl.:
7.00 Új.: Za zemřelého Vlastimila Šlížka, jeho rodiče, zemřelé
rodiče Škubníkovy a duše v očistci
8.30 Új.: Za + rodiče Kučerovy, 3 sestry, švagry a duše v očistci
9.45 Új.: Za děti prvokomunikanty a jejich rodiče
17.30 Új.:
17.30 Új.: Za zemřelé rodiče Juřicovy, syna, zetě Jana a Josefa a
manžely Andrysovy

Pořad bohoslužeb v květnu - farnost Horní Lhota
Z nepředpokládaných důvodů může v tomto rozpise dojít ke změnám.
Sledujte proto týdenní rozpis!
1. května: Sobota
1. sobota v květnu

2. května: Neděle
5. neděle velikonoční

3. května: Pondělí
Svátek sv. Filipa a
Jakuba, apoštolů

8.00 DL

Za vítězství Neposkvrněného Srdce Panny Marie na
celém světě a za obrácení hříšníků

17.30 HL

Za * a † farníky

8.00 DL

Za členy živého růžence z Dolní Lhoty

9.00 HL

Za * a † rodinu Vrlovu

10.30 DL

Za členy sboru dobrovolných hasičů všech
obcí farnosti

18.00 SE

Za † stařečky Latinákovy, rodiče Idesovy,
bratra Aloise, Josefa Václavíka, duše v očistci
a ochranu pro celou * rodinu

16.00 HL

Za † rodinu Kolaříkovu a Janíkovu, jejich
† dceru Jarmilu Dleskovu, duše v očistci,

4. května: Úterý
Památka sv. Floriána,
Mučedníka
5. května: Středa
6. května: Čtvrtek
Památka sv. Jana
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Sarkandra, kněze a muč.
7. května: Pátek
1. pátek v květnu

8. května: Sobota
Panny Marie,
Prostřednice všech
milostí
9. května: Neděle
6. neděle velikonoční;
Svátek matek
10. května: Pondělí

pomoc a ochranu Panny Marie pro celou * rodinu
16.00 HL

Za všechny nemocné v naší farnosti

17.30 DL

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

8.00 DL

Na poděkování za všechny milosti a dary
s prosbou o ochranu

17.30 HL

Za † Františka a Zdenku Odehnalovy, jejich
rodiče s prosbou o dar zdraví a požehnání
pro celou * rodinu

8.00 DL

Za * a † farníky

9.00 HL

Za všechny maminky

10.30 DL

Za všechny maminky

17.00 SE

11. května: Úterý
12. května: Středa
13. května: Čtvrtek
Slavnost
Nanebevstoupení Páně

14. května: Pátek
Svátek sv. Matěje,
apoštola
15. května: Sobota

16. května: Neděle
7. neděle velikonoční

17. května: Pondělí

16.00 HL

Za † rodiče Polomíkovy, Fiuráškovy, † děti
s prosbou o ochranu Panny Marie pro * rodiny

17.30 DL

Za † Františku Janušku, rodiče z obou stran,
† rodinu s prosbou o ochranu pro celou * rodinu

17.30 DL

Za nenarozené děti, ochranu života od početí
do smrti a za nápravu špatných zákonů

17.30 HL

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

9.00 HL

Na poděkování za 70 let života, za † manžela
s prosbou o ochranu a požehnání pro * rodiny

10.30 DL

Za † Milana Žáčka, rodiče z obou stran, dva švagry,
dar zdraví a ochranu pro * rodinu

18.00 SE

Za * a † farníky

16.00 HL

Za † Josefa Šimoníka, rodiče, duše v očistci,
požehnání a ochranu pro celou * rodinu

18. května: Úterý
19. května: Středa
20. května: Čtvrtek
Památka sv. Klementa
Marie Hofbauera, kněze
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21. května: Pátek

17.30 DL

Za dvoje † rodiče, jejich † děti, duše
v očistci, požehnání a pomoc pro * rodiny

11.00 SE

Mše svatá u Boží muky u OÚ (podle situace)

17.30 HL

Za † Marii a Květoslava Nášelovy, jejich
rodiče s prosbou o ochranu a požehnání
pro celou * rodinu

9.00 HL

Za * a † farníky

10.30 DL

Za † Boženu a Aloise Maňasovy, za † rodinu,
duše v očistci a požehnání pro celou * rodinu

18.00 SE

Na poděkování za přijatá dobrodiní, dar víry
a ochranu Panny Marie pro celou rodinu

16.00 HL

Za † rodinu Hložánkovu, Myškovu,
Zelenkovu, † P. Radima a za duše v očistci

17.30 DL

Za * a † farníky

28. května: Pátek

17.30 DL

Za † manželku, duše v očistci a za celou * rodinu

29. května: Sobota
Památka sv. Pavla VI.,
papeže

17.30 HL

Za † Miroslava Majzlíka, dvoje rodiče,
duše v očistci, dar zdraví a ochranu Panny
Marie pro * rodinu

9.00 HL

Za * a † rodinu Martincovu a dar zdraví
pro děti

10.30 DL

Za † Marii a Bohuslava Maňasovy, zetě
Miroslava, jejich rodiče, duše v očistci, dar
zdraví, ochranu a pomoc Panny Marie pro * rodinu

22. května: Sobota
Památka sv. Rity,
řeholnice
23. května: Neděle
Slavnost
Seslání Ducha Svatého
24. května: Pondělí
Památka Panny Marie,
Matky církve
25. května: Úterý
Památka sv. Marie
Magalény de Pazzi,
panny
26. května: Středa
Památka sv. Filipa Ner.
27. května: Čtvrtek
Svátek Ježíše Krista,
Nejvyššího a věčného
kněze

30. května: Neděle
Slavnost Nejsvětější
Trojice

31. května: Pondělí
17.30 DL
Svátek Navštívení Panny
Marie

U kapličky nad Dolní Lhotou
Za * a † rodinu Mikuláškovu a Petrášovu

Dýchej ve mně, Duchu svatý, abych svatě myslel.
Pobízej mě, Duchu svatý, abych svatě jednal.
Nadchni mě, Duchu svatý, abych svatost miloval.
Posiluj mě, Duchu svatý, abych svatost ochraňoval.
Ochraňuj mě, Duchu svatý, abych svatost nikdy neztratil.
sv. Augustin
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KŘÍŽOVKA NA KVĚTEN
„Skutečný přítel říká nepříjemné věci do očí,…(viz křížovka)“
Anonym

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
1. Jméno prvního muže, kterého Bůh stvořil.
2. Jméno muže, který postavil archu.
3. Mariánská modlitba skládající se z pěti desátků.
4. Město, kde Ježíš vyrůstal.
5. Počet apoštolů.
6. Chlapec, který přisluhuje knězi u oltáře při mši svaté.
7. Místo v kostele, kde obvykle přistupujeme ke svátosti smíření.
8. Známé moravské mariánské poutní místo (poblíž Holešova).
9. Biskupská čepice.
10. Název svátků, kdy si připomínáme utrpení, smrt a vzkříšení Ježíše Krista.
11. Věc v kostelní věži, která svým zvukem svolává věřící na mši svatou.
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12. Barva ornátu kněze při svátcích a slavnostech.
13. Česká světice, babička sv. Václava.
14. Krátké zpěvy, které se zpívají nebo recitují při mši sv. po 1. čtení (v Bibli jich je
150).

Tajenka: _______________________________________
Správné řešení dubnové křížovky: „… na Ježíši úspěch.“

OSMISMĚRKA
„Před svým přítelem se nemusím omlouvat, nemusím se bránit, nemusím nic – u něho
nacházím …(viz osmisměrka)“
Antoine de Saint – Exupéry
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BŘECLAV, CHEB, KLADNO, KOLÍN, LIBEREC, LUHAČOVICE, MIKULOV,
NÁCHOD, OPAVA, OSTRAVA, PARDUBICE, PLZEŇ, PRAHA, PŘÍBRAM,
TELČ, TŘINEC, ZÁBŘEH, ZLÍN

Správné řešení z dubnového farního měsíčníku: „ lidské bídě“.
Mgr. Gabriela Pavelková
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SKUPINY

ÚKLIDU

Dat. : Újezd : Drnovice : Slopné :
___________________________________

1.5.:
8.5.:
15.5.:
22.5.:
29.5.:

8.
9.
10.
11.
R.

6.
7.
8.
9.
10.

5.
6.
7.
8.
9.

Zprávy a informace
Zvukový záznam písní z benefičního koncertu. Na stránkách Velké újezdské scholy
je k dispozici záznam všech písní, které zazněly v listopadu 2019 na benefičním
koncertě v Luhačovicích. Všechny písně nechali zmixovat profesionálním zvukařem
v MP3 a jsou zdarma k dispozici pro zpříjemnění všech, kteří si je rádi poslechnou.
Odkaz a více informací na je na https://www.facebook.com/velkaujezdskaschola/.
Farní tábor. Zda se v letošním roce uskuteční farní tábor, bude záležet od vývoje
kolem koronaviru a vydaných vládních opatření. Termíny máme stanovené: I. – 2. až
6. srpna 2021; II. – 9. až 13. srpna 2020. Je pravděpodobné, že úřady budou
vyžadovat, aby děti byly testovány. Tuto službu jsme schopni odborně zajistit, avšak
pravděpodobně se to promítne do ceny tábora. Bližší podrobnosti budou oznámeny
v červnu a v červenci.
Ještě k pořadu bohoslužeb. Nepatrné změny v pořadu bohoslužeb, které jsme
provedli od 1. května 2021 byly provedeny na základě Mimořádného opatření
ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 23. dubna 2021 a údajů na webových stránkách
naší arcidiecéze. Některé naše sousední farnosti již zrušily zapisování se na mši sv. na
webových stránkách farnosti. Rozumný člověk nedělá rozhodnutí a opatření jen pro
to, že to dělají druzí (splynout s masou není vždy moudré, jak jsme mohli pozorovat
v minulém režimu). Druhý důvod, proč jsme ponechali v naší farnosti toto
přihlašování je, že potřebujeme udělat průzkum, které mše sv. jsou nejvíce žádány a
zároveň splnit podmínku nařízené vzdálenosti 2 m. Počty, které jsme uvedli, byly
propočítány dle kapacity našich kostelů. V úvahu jsme vzali také skutečnost, že na
bohoslužby do našich kostelů přicházejí rodiny v počtu 3-5 osob, které mohou být
pohromadě. S dalšími úpravami počítejte prosím asi na třetí víkend v květnu.
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