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ČERVEN – MĚSÍC ÚCTY K SRDCI JEŽÍŠOVU
Měsíc červen se v mnoha ohledech liší
od ostatních měsíců. Dělí rok na dvě
poloviny, ukončuje školní rok, v některých
farnostech je také ve znamení přeložení faráře
nebo kaplana. Červen je ale také zasvěcen
Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu a já vám zde
nabízím některá zamyšlení na toto téma.
Ze srdce Páně s důvěrou čerpám to, čeho
se mi nedostává
Kde je velké provinění, tam je ještě větší
milost.
Kde jinde je bezpečný a jistý úkryt
i odpočinek pro slabé než ve Spasitelových
ranách? Tím bezpečněji tam mohu přebývat,
čím víc je Spasitel schopen nás zachránit.
Svět kolem nás hlučí, tělo nás svírá, ďábel
klade nástrahy. Já však neklesám, neboť mé
základy stojí na pevné skále. Zhřešil jsem
velkým hříchem. Svědomí bude znepokojeno,
ale nezděsí se, protože budu mít na paměti
Pánovy rány. Vždyť přece byl zraněn pro
naše nepravosti? A co je tak smrtelné, že by to nebylo Kristovou smrtí ze smrti
vysvobozeno? Když si tedy uvědomím, že existuje tak mocný a účinný lék, nemohu se
už děsit žádné zlé nemoci.
A proto je zřejmé, že se mýlil ten, který řekl: Větší je má nepravost, než abych si
zasloužil milost. Jsme přece údy Kristovy a jako nepřísluší údu, aby rozhodoval o
záležitostech hlavy, tak ani my nemůžeme rozhodovat o tom, co si od Krista zasloužíme,
a hovořit o něčem, co není naší, ale jeho věcí.
Pokračování na str. 2
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Já však s důvěrou čerpám ze srdce Páně to, čeho se mně samotnému nedostává, protože
on oplývá milosrdenstvím a je mnoho míst, z nichž toto milosrdenství prýští.
Probodli jeho ruce i nohy, otevřeli bok kopím a z těchto štěrbin mohu sát med ze skály
a olej z kamene nejtvrdšího, to znamená okusit a vidět, jak dobrý je Pán.
Přemýšlel a jeho myšlenky byly myšlenkami pokoje, ale já mu nerozuměl. Neboť kdo
pochopil myšlení Páně? Kdo mu byl rádcem? Hřeb, který vše proniká, se mi však stal
otvírajícím klíčem, takže vidím vůli Páně. A co mohu vidět tím otvorem? Křičí hřeb, křičí
rána, že v Kristu je skutečně Bůh usmiřován se světem. Meč pronikl jeho duši a přiblížilo
se jeho srdce, takže již nemohl nemít soucit s mojí slabostí.
Zákoutí nitra se ukazují skrze otevřené rány těla. Ukazuje se ono velké tajemství lásky,
ona hlubina milosrdenství našeho Boha, s kterou nás navštívil ten, který vychází
z výsosti. Cožpak rány neodhalují nitro? A z čeho jiného než z tvých ran by jasněji
vysvítalo, Pane, že jsi dobrý, shovívavý a nejvýš milosrdný? Neboť nikdo nemá větší
slitování než ten, který pokládá svůj život za ty, kdo propadli smrti a byli odsouzeni."
Takže mou odměnou je slitování Páně. Nepostrádám zajisté odměnu, stejně jako on
nepostrádal slitování. A jako je hojné slitování Páně, tak i já mám hojnost odměny. Vždyť
jsem si přece vědom mnoha provinění. Kde se však rozmnožil hřích, tam se v míře ještě
daleko štědřejší ukázala milost. A jestliže Hospodinova láska je od věků na věky," také já
na věky chci zpívat o Hospodinových milostech. A co moje spravedlnost? Hospodine,
budu hlásat jedině tvou spravedlnost. Ta je totiž i mou spravedlností. Neboť ty sám ses mi
stal spravedlností od Boha.
Z kázání svatého Bernarda, opata. Převzato z Denní modlitby církve - breviáře

Ježíšovo Srdce je pramenem a vyjádřením jeho
nekonečné lásky ke každému člověku bez
ohledu na okolnosti, ve kterých se nachází.
Ježíš, pravý Bůh a pravý člověk, miluje svět
„lidským srdcem“, srdcem sloužícím jako
zdroj nekonečné Boží lásky, a i proto je
Nejsvětější Srdce Ježíšovo, probodené pro naše
hříchy, považováno za hlavní znak a symbol
lásky, kterou Vykupitel trvale miluje věčného
Otce i všechny lidi. Připomeňme si proto –
a nejen v měsíci červnu – velikost Boží lásky
k nám lidem, symbolizovanou Ježíšovým
Srdcem. Srdcem, které miluje až k smrti a trpí, které se naplňuje radostí i bolestí, které
prochází cestami lidí a ukazuje jim směr do nebe; srdce, které se řídí milosrdenstvím,
které se stará o hříšníky i o spravedlivé. Nejsvětější Srdce Ježíšovo, budiž naší spásou.
Připravila Mgr. Jiřina Šenovská

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY
Úmysl evangelizační: Za krásu manželství. Modleme se mladé lidi, kteří se s podporou
celého křesťanského společenství připravují na manželství: ať rostou ve velkodušné,
věrné a trpělivé lásce.
Úmysl národní: Děkujeme za rodiče, dobré učitele, katechety a kněze a prosíme, aby
s nadšením a s radostí připravovali děti na přijetí svátostí.
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Pořad bohoslužeb od 1. června 2021 ve farnosti Újezd:
Farní kostel sv. Mikuláše:
Po.,St. 17.30; Pá. 15.30 Neděle: 7.00 a 9.40 hodin
Filiální kostel sv. Anežky Drnovice: Út. a Čt. 18.30
Neděle 11.00 hodin
Filiální kostel sv. Rocha Slopné:
St. a Pá. 18.30
Neděle 8.15 hodin
Kaple sv. Václava DS Loučka:
Sobota 15.30 - mše sv. s nedělní platností
Zasvěcené svátky v pracovní dny mají vlastní pořad bohoslužeb.

Z FARNÍCH MATRIK :
Do společenství církve byly v měsíci květnu 2021 přijaty tyto děti:
29. května: Nina Zámečníková
Újezd
Svou společnou cestu před Božím oltářem na Ploštině začali v květnu 2021:
15. května:
David Rožnovják
Veronika Smolková

Vsetín
Vsetín

V měsíci květnu 2021 odešli na věčnost a byli pohřbeni:
1. května
Vladimíra Katrňáková 40 let
Újezd 17

26. května
Marie Bartošová
Újezd 323

69 let

5. května
Anna Černobilová
Újezd 178

89 let

27. května
Marie Pochylá
Újezd 192

87 let

12. května
Jan Matějka ml.
Loučka 78

46 let

28. května
Anna Častulíková
Újezd 290

85 let

15. května
Anastázie Trčková
Slopné 11

85 let

29. května
Josef Kozubík
Slopné 35

59 let

22. května
Marie Chupíková
Dolní Lhota 38

86 let

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

***
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Návrat do kostelních lavic
Cca po 7 měsících restrikcí při shromažďování na
bohoslužbách (omezení počtu, hromadného zpěvu,
všichni musí sedět…), se zcela nečekaně koncem
dubna významně uvolnila nastavená pravidla.
V médiích jsme do té doby s nadějí sledovali
informace o možném přesunu všech opatření do
mírnějšího stupně PSA, který byl příslibem
rozvolnění, ale PES s příchodem nového ministra
zdravotnictví doštěkal.
Zasáhl tedy opět až soud, tentokrát Nejvyšší správní soud svým rozsudkem 6 Ao
11/2021 z 22.4.2021, kterým zrušil mimořádné opatření ministerstva omezující bez
jakéhokoli odůvodnění mimo jiné také právo setkávat se v rámci rodin a pokojně se
shromažďovat.
Vycházel z toho, že právo shromažďovat se je základním lidským právem a možnost
shromažďovat se za náboženským účelem souvisí navíc i s právem na projevování
náboženské víry. Soud se zásadně vyjádřil i k neodůvodněnému omezení hromadného
zpěvu jen při bohoslužbách a náboženských shromážděních. Viděl v tom značné
omezení resp. zákaz svobody projevu – svobody projevovat své náboženství společně
s jinými, který je jednoznačným prvkem bohoslužby. Uvedl, že zpěv včetně
společného zpěvu je podstatným elementem v každém náboženství, a že má zásadní
význam i v liturgii křesťanských církví. Pokud jde o nejpočetnější Katolickou církev,
zmínil bod 112 koncilní konstituce o posvátné liturgii (Sacrosanctum concilium) ze 4.
prosince 1963, podle níž je bohoslužebný zpěv nezbytnou nebo integrující součástí
liturgie. A v závěru odůvodnění v této souvislosti dokonce citoval notoricky známé
rčení připisované sv. Augustinovi: Bis orat qui cantat (Kdo zpívá, dvakrát se modlí) !!
Svatá prostoto! To, co my dávno víme, musel vládnoucí garnituře a tvůrcům
nesmyslných a neodůvodněných opatření vysvětlit teprve soud.
Nové opatření, které s účinností od 26.4.2021 reagovalo na zrušující rozsudek, bylo
v některých bodech obecné, až se nechtělo věřit, že by najednou mohlo v oblasti
konání bohoslužeb přinést tak velkou změnu oproti předchozím zákazům a příkazům.
Návrat do kostelních lavic byl i proto pozvolný a opatrný. S odstupem času asi
budeme už jen vzpomínat, jak jsme víc než půl roku museli různě improvizovat, měnit
dosavadní způsoby trávení soboty/neděle, jak jsme se zapisovali/nezapisovali,
chodili/nechodili, chodili tam, kde se nezapisuje, sledovali mše on-line/nesledovali
nic, různě kombinovali a brali ohled i na druhé, vrátili se do kostela až po 6 měsících
na „svoje“ místo, anebo jsme se ještě do kostela nevypravili, ale chystáme se…
A i když nemáme dušičkové vydání, neodpustím si poznámku, že i kdyby chtěli
a mohli, mnozí naši farníci už do kostelních lavic nezasednou, protože právě v tomto
období restrikcí jsme se s nimi v našich kostelích setkali naposled. A budeme si už jen
vybavovat, kde bylo dřív jejich místo.
Hra čísel je v tomto neúprosná až zdrcující. Od posledních Dušiček (11/2020 –
5/2021) jsme se rozloučili celkem s 47 farníky! (farnost Újezd 34, farnost Horní
Lhota 13), což je v porovnání se stejným obdobím o rok dříve (11/2019 – 5/2020),
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kdy zemřelo „pouze“ 18 farníků (farnost Újezd 15, farnost Horní Lhota 3), vlastně
neporovnatelné. A do srovnání počtu úmrtí s počtem křtů v tomto období se ani
nebudu pouštět.
A trochu odlehčení na závěr; jeden pan farář po zmírnění opatření od oltáře vyhlásil,
že za účelem zamezení šíření nákazy budou očkovaní sedět v kostele vepředu a
neočkovaní vzadu… Až toto jeho slovo přinutilo některé do té doby odpírače
očkování z řad seniorů, rizikové skupiny, aby se konečně nechali zaregistrovat.
Jarmila Váňová

Nelze jen čekat na příležitost
Zůstaňte ve mně, a já zůstanu
ve vás. Jako ratolest nemůže nést
ovoce sama od sebe, nezůstane-li
na kmeni, tak ani vy, nezůstaneteli ve mně. Já jsem vinný kmen, vy
jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně
a já v něm, ten nese mnoho ovoce,
neboť beze mne nemůžete dělat
nic. (Jan 15, 4 – 5)
Možná, že někdy v životě budeme
mít příležitost udělat nějaký
zásadní čin, který bude mít
obrovský dopad.
Třeba se nám povede i někomu zachránit život.
Není ale dobré sedět a čekat na příležitost vykonat něco velkého.
Většina dobrého ovoce našeho jednání
totiž roste a dozrává postupně.
Z toho, u čeho zůstaneme, v čem vytrváme.
U většiny toho, co děláme, nezáleží tolik na tom,
že jsme s tím začali.
Je jedno, kolik slovíček cizího jazyka jsme se naučili za dva týdny,
že jsme se naučili první tři akordy na kytaru.
Důležité je, jestli v tom budeme pokračovat ještě za rok, za dva…
Zkrátka spousta naší aktivity nese ovoce až po delší době,
je to běh na dlouhou trať. Maratonci mají dokonce zásadu,
že nesmí přepálit začátek, aby vydrželi až do cíle.
Obrazem kmene a ratolestí nám Ježíš staví před oči,
že i vztah s ním ponese v našem životě ovoce,
jen když v životodárném spojení s ním zůstáváme,
když z něj čerpáme trvale.
Zůstávejme v něm!
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Snášet lidi kolem sebe - i to znamená dát za ně svůj život
Ježíšovo prosté a náročné
přikázání: „Milujte"
„Mé přikázání“ (Jan 15,12-17)
– přikázání, v němž jsou
obsažena všechna ostatní
přikázání, přikázání, kterým
se Ježíšův učedník odlišuje
od všech ostatních lidí,
přikázání, o němž apoštol Jan
hovoří
jako
o „novém
přikázání“ – toto typické
a nezaměnitelné Ježíšovo
přikázání je prosté a náročné: „Milujte se navzájem, jak já jsem miloval vás. Nikdo
nemá větší lásku, než ten, kdo za své přátele položí svůj život“. Následovat Krista
znamená milovat své bližní do té míry, že jsme ochotni položit za ně život stejně jako
Ježíš – Boží Syn, který sestoupil z nebe, aby za mě položil svůj život.
„Položit svůj život“ neznamená jen „umřít“
Položit svůj život ale neznamená jen „umřít“ za své bližní. Jistě, někdy to může
znamenat i něco velkého, krásného a přitažlivého. Ale dát svůj život především
znamená udělat něco pro to, aby se můj bližní stal alespoň o trochu šťastnějším;
znamená to ptát se každé ráno jak nebýt lidem jen na obtíž, nebo snášet jejich mlčení
a grimasy, přijímat jejich charakterová omezení a nedivit se, když se setkám s tím,
v čem oni sami nemají jasno, a s jejich hříchy.
Položit za druhé svůj život
znamená přijímat své bližní takové, jací jsou,
a ne takové, jací by měli být.
převzato z knihy Lectio Divina na každý den v roce 4

JAK DNES ŽIJÍ DĚTI A DOSPÍVAJÍCÍ
A S JAKÝMI OBTÍŽEMI SE POTÝKAJÍ
Přináším postřehy ze své poradenské praxe. Pracuji v Křesťanské pedagogickopsychologické poradně v Praze jako speciální pedagog, psychoterapeut a manželský
a rodinný poradce.
Na konzultaci či terapeutická setkání přicházejí nejčastěji rodiče se svými dětmi
či dospívajícími. Někdy přicházejí rodiče bez dětí. Někdy se objednají na setkání
v poradně sami dospívající či „čerstvě dospělí“ (i když do 18 let musí dítě objednávat
jeho zákonný zástupce), protože jsme se již někdy v předchozím období setkali a má
ke mně důvěru. V následujícím textu se pokusím sepsat to, co z mé poradenské
zkušenosti děti a mládež nejvíce trápí a s jakými obtížemi se potýkají.
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1. Největší bolestí dětí a dospívajících
je nesoulad ve vztahu jejich rodičů,
jejich manželské konflikty, hádky
a nedorozumění. Děti někdy prožívají
pocity viny, že ony mohou za to, že
rodiče mají neshody. To může
pramenit z toho, že jedním ze čtyř
hlavních konfliktních témat mezi
manželi je výchova dětí. Dospívající
přicházejí velmi často s otázkami, co
by mohli udělat pro to, aby se rodiče
nehádali, jestli oni mohou nějak zlepšit
jejich vztah.
2. Pokud se rodiče dětí rozešli či rozvedli, trpí děti velmi často především neochotou
rodičů komunikovat. Rodiče si totiž myslí, že rozvodem problémy pominou, což je
omyl. Otcem a matkou zůstávají nadále a ohledně výchovy dětí a všech aktivit, které
děti mají, se musí rodiče i nadále umět domlouvat a vyjednávat. Pokud rodiče nejsou
ochotni mezi sebou komunikovat, využívají dítě jako „posla“ s informacemi
pro druhého rodiče. Děti a dospívající prožívají další zátěžové situace ve chvílích, kdy
si někdo z rodičů najde nového partnera a vyžaduje po dětech, aby si ho hned oblíbily
a navázaly s ním vřelý vztah.
3. V naší populaci přibývá dětí, které jsou vychovávány bez hranic. Mimo jiné tyto
děti nemají rozvinuty vlastnosti vůle a neumí se vcítit do potřeb druhých. Mají nízkou
hladinu frustrační tolerance – jednoduše řečeno – vnitřní sílu něco vydržet (co nechceš
dělat, tak nedělej; co tě nebaví, nemusíš dělat apod.). Rodiče vedou děti tímto
způsobem již od útlého věku, prvním velkým konfliktním zlomem je nástup dítěte
do mateřské školy. Učitelky si na dítě oprávněně stěžují – dítě totiž neposlouchá,
nereaguje na pokyny; když není po jeho, reaguje agresí. Dětský kolektiv pak tyto děti
odmítá při hrách, ve kterých dítě nedokáže respektovat pravidla a nesnese prohru.
Ve školním věku pak rodiče začínají být bezradní, dítě je totiž neposlouchá,
nerespektuje autority, není vytrvalé a nedokáže překonávat obtíže vůlí. Zajímavým,
i když smutným postřehem z mé praxe je postupně se rozpadající partnerský vztah
rodičů, na jehož počátku je příliš benevolentní jeden z rodičů oproti druhému, který je
ve výchově tvrdý. Dochází pak k prohlubujícím se rozporům – jakési polarizaci. Čím
více je jeden z rodičů měkký a nedůsledný, tím více druhý rodič začíná být na dítě
tvrdý a přísný. Tento stav je nejen destruktivní pro osobnostní vývoj dítěte, ale též pro
partnerský vztah rodičů. Jako první vymizí z jejich vztahu vzájemná úcta.
4. Další obtíž – vyrovnat se s tím, že jsem jiný než moji spolužáci. Tuto oblast
vidím jako velmi důležitou také z nutnosti umět obhájit to, že dítě či dospívající je
křesťan. Rodiče málo vychovávají své děti ke zdravé sebedůvěře. Díky zdravé
sebedůvěře dítě lépe unese to, že je v něčem jiné, že něco nemá, že nesdílí stejný
názor jako většina apod. Odlišnost se dítě musí naučit unést v mnoha oblastech. Může
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to být např., co dítě nemá oproti svým vrstevníkům (chytré telefony, značkové
oblečení apod.) Odlišnost ve výchovných hranicích – některé děti nemají od rodičů
žádné hranice – např. pro používání počítače, čas strávený na sociálních sítích apod.
Pokud to má dítě unést, musí se naučit rozumět postoji svých rodičů, který je pevný,
a vidět jiné hodnoty, které jsou mu nabízeny.
5. Pokud mají děti svobodu
v používání sociálních sítí
a internetu, odkrývá se
veliké nebezpečí vlivu
pornografie a násilí, které
mohou zahléd- nout i
mimoděk. Rodiče bohužel
mnohdy vůbec netuší, co
jejich děti sledují.
6. Chybí pozitivní mužské
a ženské morální vzory. V posledních několika letech jsem v mnoha krajských
městech
ČR
měla
možnost
promlouvat
k
pedagogům
a metodikům prevence v rámci Konference o rizikovém chování dospívajících. Ve své
přednášce jsem účastníkům vždy položila otázku – jaký pozitivní morální vzor muže
a ženy by představili žákům. Většina přítomných nedokázala na tuto otázku odpovědět
přesto, že se dlouze rozmýšleli. Zde vidím velikou příležitost pro církev – seznamovat
mladé s životními příběhy světců nejen z dávné minulosti, ale především světců
či mimořádných osobností v církvi z posledního století. Autentické příběhy děti
a dospívající vždy velmi oslovují.
7. Ve školách neexistuje předmět „Výchova ke vztahům“. Otázky, které souvisejí
se vztahy, jsou velmi častým tématem dětí i dospívajících. Pracovníci Linky bezpečí
se shodují na tom, že nejčastější telefonáty dětí se týkají vztahů, nikoli týrání apod.
Témata související s rozvojem osobnosti člověka bývají pouze v rámci adaptačních
kurzů či jiných spíše nahodilých aktivit (např. v rámci primární prevence)
8. Nedostatek zájmu rodičů o své děti. Děti jsou pak snadno „zranitelné“
a oslovitelné někým, kdo zdánlivě vypadá, že se o ně zajímá. A vytvoří si s nimi
jakýsi – mnohdy patologický druh blízkosti.
(To je mimochodem dle mého soudu jedna z příčin sexuálního či jiného zneužívání
v církvi i mimo ni. Velmi drsně na tuto dětskou zranitelnost poukazuje film V síti.)
9. V poradně přibývá dětí a dospívajících s různými druhy psychosomatických
onemocnění. Ke svému překvapení se někdy dozvídám, že dítě je v péči několika
lékařů – specialistů. Děti i dospívající mají málo pohybu na zdravém vzduchu
a nedostatek fyzických aktivit. Na to s velkým alarmem poukazují dorostoví lékaři.
Mgr. Hana Imlaufová,
Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna
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Prohlášení
českých
a moravských
biskupů
v situaci
ustupující
pandemie
nemoci
COVID-19
Milé sestry, milí bratři v Kristu Ježíši,
díky Bohu se situace, která více než na půl roku zásadním způsobem ochromila běžný
život naší společnosti, postupně, pomalu, ale nadějně vrací k normálu. Byla to pro nás
všechny zkouška víry, důvěry v Pána, ale také příležitost k přehodnocení životních
priorit, každodenní rutiny a obrovská šance využít všechny ty dary, které byly
doposud skryty. Pro mnohé z nás to byla doba, kdy jsme si z lidského hlediska sáhli
na dno, kdy onemocnělo a zemřelo nemálo našich blízkých a přátel.
Jsme vděční a děkujeme všem těm, kteří se jakkoli podíleli na tom, že naši bližní měli
potřebnou lékařskou, ošetřovatelskou i duchovní péči. Jsme rádi, že i Církev zde
přiložila ruku k dílu, což není nic navíc, protože služba Bohu a služba člověku je do ní
vepsána samotným Zakladatelem.
Nyní, jak se zdá, svítá na lepší časy, a je na místě opatrný optimismus. K němu také
patří návrat k bohoslužbám
v jejich normální podobě. Technické prostředky byly v době, kdy pandemie doléhala
plnou silou, důležitým nástrojem, jak zachovat alespoň něco a nějakým způsobem
z toho, co činí Církev Církví, totiž „ecclesia“ – shromáždění. Avšak je potřeba mít
stále na mysli, že skutečné fyzické shromáždění při bohoslužbě je nenahraditelné.
Proto si Vás dovolujeme povzbudit, abyste se postupně vraceli do kostelů,
pochopitelně při zachování příslušných hygienických opatření a s potřebnou mírou
opatrnosti. Sledování mše svaté v televizi a na sociálních sítích nechť je nadále
k dispozici nemocným a těm, kteří do kostela nemohou. Je však načase, abychom si
my ostatní opět připomněli, že svěcení svátečního dne je jedním z přikázání Desatera
a že ke svátečnímu dni patří i účast na bohoslužbě. Je rovněž na místě, abychom
projevili Bohu vděčnost za překonání této vlny pandemie a přicházeli do kostela
poděkovat trvale a pravidelně s ještě větší horlivostí než dříve. Radostnou zprávou je,
že můžeme opět chválit Pána i zpěvem.
Na setkání kolem Kristova oltáře se těší a ze srdce žehnají
Biskupové Čech, Moravy a Slezska
Nepomuk, 18. května 2021
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MYŠLENKY A MĚSÍC ČERVEN
BRATR YUN A PAUL HATTAWAY

ŽIVÁ VODA
Křesťanský život 2011
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.

12.
13.
14.

Každý křesťan musí zemřít sám sobě a kompletně předat svou minulost,
přítomnost a budoucnost Ježíši Kristu.
Ďábel má strach, abys nežil pro Ježíše Krista dnes, aby ses na něj právě teď
nespoléhal a nedůvěřoval mu. Obává se, abys neměl ochotu uposlechnout
vedení Duchem svatým.
Bez hluboké zkušenosti pokání v našem životě budeme neustále bojovat
s běžnými hříchy a nikdy jako věřící nedospějeme.
Neříkejte, že jste příliš mladí či staří, protože Bůh chce pracovat ve vás
a skrze vás mocným způsobem.
Když chodíme tímto světem, musíme si dát velký pozor, abychom ochránili
dědictví, které nám Bůh dal.
Jedině Boží milost nám může pomoci a vychovává nás k tomu, abychom
přemohli utrpení.
Vzdejte se snahy řídit svůj život, jinak zjistíte, že budete pokračovat
v pádech. Přestaňte činit svou vůli a začněte poslouchat Boží vůli.
Na hrozbu terorismu v dnešním světě existuje pouze jediné řešení. Jedinou
nadějí je přivést miliony lidí do Božího království, proměnit jednotlivce skrz
naskrz, zaměnit nenávist za lásku a hněv za odpuštění.
Pokud jste ochotni přijmout do svého života Ducha svatého, uvidíte mnohé
mocné věci od našeho velkého Boha.
Jedině skrze vztah s Ježíšem Kristem dokážeme začít chodit ve svobodě,
která vychází ze života v odpuštění.
Příliš mnoho Božích dětí ztratilo svou cestu a žijí v duchovním otroctví,
protože neodpustily. Bůh chce, abychom druhým odpouštěli jejich urážky,
jako on odpustil nám naše hříchy a urážky.
Odpouštíme nejen proto, abychom druhého osvobodili, ale abychom
osvobodili sami sebe.
Odpuštění je základním krokem v procesu, ve kterém se člověk stává
nástrojem požehnání.
Největším Božím plánem na zemi je jeho plán spásy. Je třeba, abychom si
uvědomili, že spása pramení z Boha, ne z nás.
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15.

16.

17.

18.
19.
20.

21.
22.

23.

24.
25.
26.

27.
28.
29.

Nejsme povolání pouze k následování trpícího Mistra. Jsme také povolání
trpět pro jeho království a vytrvat až do konce. Pokud máte Boží povolání, dá
vám to odvahu.
Bez Pána nejsme nic. Když chápeme, že potřebujeme být naprosto závislí na
něm, mizí všechna soutěživost, honba za ziskem a svárlivost. Kéž nám Bůh
dá tento pohled každý den.
Nezáleží na tom, zda vás druzí odmítají a říkají o vás, že nemáte žádnou
cenu. Vše, na čem záleží, je, že Ježíš vás miluje a chce být vaším nejlepším
přítelem.
Kdykoliv chválíte Ježíše, přichází přítomnost a sláva Boží. Když přichází Boží
sláva, všechno se mění.
Pro Boha jste vzácní. Poznejte Pána jako své nejlepšího přítele a on vás nikdy
nezklame.
Nikdo z nás není takový superkřesťan, aby zažíval vítězný život čtyřiadvacet
hodin denně. Klíčové je, abyste dovolili Ježíši vzít vás za ruku a vést vás do
svobody.
Jestliže se kvůli neposlušnosti Bohu nacházíte uvězněni v temnotě,
neplýtvejte časem. Čiňte pokání a vyznávejte mu své hříchy.
Ježíšova odvaha byla motivována a vedena jeho láskou k Bohu a lidem a jeho
touhou poslouchat Otce. Naše odvaha by měla být motivována stejnými
věcmi.
Jak je možné, že teroristé jsou ochotni si připoutat na hruď výbušninu
a zemřít pro satana, zatímco mnozí křesťané jsou bojácní jako myši a bojí se
svědčit svým sousedům?
Když do vašeho srdce vstoupí Duch svatý a převezme nad ním vládu,
nebudete se bát, protože ve vás bude plát svatý oheň Boží lásky.
Abychom mohli být smělými svědky Pána Ježíše, potřebujeme nejdřív zemřít
sami sobě a být závislými na Pánu, aby nás změnil.
Bůh málokdy mluví silným hlasem. Jestliže svět působí spoustu hluku, Bůh
se nesnaží, aby byl ještě hlasitější než ten hluk. Spíše hovoří tiše a jedině ti,
kteří jsou ochotni vzdálit se řevu světa, ho budou moci uslyšet hovořit.
Bůh nejenže miluje celý svět, ale miluje vás. Chce vám ukázat svou slávu
v Ježíši Kristu a použít vás pro své království na této zemi.
Bůh od nás neočekává, že se s ním budeme přít, když nám řekne, že máme
něco udělat. On pouze očekává, že poslechneme a budeme mu důvěřovat.
Přátelé, neseďte a nečekejte, až dosáhnete dostatečné dokonalosti, abyste
mohli sloužit Bohu. Takový den ve vašem životě nikdy nepřijde. Vyjděte
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a čiňte to, co Ježíš přikázal všem svým následovníkům a Pán změní váš život,
když ho budete poslouchat.
30. Potřebujeme odvrátit pohled od sebe sama a začít sloužit Bohu. To je také
největší lék na naše sobectví.

Pořádek v pokoji, pokoj v duši
(12. část)
Dnes pokračujeme dalšími radami z druhého stádia vytváření vnějšího pořádku,
tj. stvoření řádu.
17. rada: Vytvořte „tajemnou krabici“
Kolem nás všech se objevují ony záhadné a důležitě vypadající předměty: kabely
sloužící kdovíčemu, dálkové ovladače, neznámé šroubky, které se jednoho dne ocitly
na podlaze, podivné části vysavače. Všechny je vezměte a uložte je do jedné krabice.
Nikdy je nepoužijete, ale budete vědět, kde jsou. Chcete-li dojít ještě dále, napište
na krabici datum, a pokud ji neotevřete celý rok, všechno vyhoďte.
18. rada: Něco, co se dá udělat kdykoliv, se často neudělá nikdy
Udělejte to nyní, nebo se rozhodněte, kdy to uděláte.
19. rada: Představte si, že pořádáte večírek
Nic nepodněcuje uklízení víc než vědět, že se k vám chystá přijít pár lidí. I když
zrovna žádný večírek neplánujete, představte si to. V duchu si stanovte den a zeptejte
se sami sebe: „Pokud k nám příští neděli přijde dvanáct lidí na oběd, jak se na to
musím připravit?“ Co nejvíc se zkuste vpravit do nálady hostitele. Je udivující, kolik
přehlížených aspektů vašeho domova vás v tu chvíli uhodí do očí: šmouhy na zrcadle,
drobky v lednici, obří kupa hraček v rohu obýváků. A pusťte se do díla …
20. rada: Podívejte se na svůj domov očima cizince
Projděte se po svém domě, jako byste byli skutečný realitní makléř, který se chystá
dům prodat. Střízlivým okem ohodnoťte jeho cenu. Co by mohlo jeho hodnotu snížit
a jaké změny by umožnily nastavit výhodnější cenu? Tak třeba ten pokoj, který
funguje jako odkladiště, by se dal změnit v kancelář nebo tělocvičnu. Přeplněné
poličky byste mohli vyklidit. A co takhle vyměnit všechny nefungující žárovky?
Nebo si představte, že jste někdo, kdo uvažuje, že by si obydlí krátkodobě pronajal.
Co byste si pomysleli o fotografiích vašeho příbytku na stránkách Airbnb? Případně
byste se mohli stát vykonavatelem závěti, profesionálním organizátorem, nebo
uklízečkou, kterou povolali na velkou práci. Tím, že na sebe vezmete identitu někoho
jiného – cizince, který nemá osobní vztah k našemu majetku a prostoru – zaujímáte
odstup, který usnadňuje vytváření pořádku.
21. rada: Najděte všemu přesné místo
I když intuice nám to říká jinak, je snazší – a také zábavnější – dávat věci na přesné
místo, a ne kamkoli. Život plyne hladčeji, když přesně víte, kde se nacházejí určité
důležité předměty. Víte například, kde najdete svůj pas, svítilnu, kuchyňskou škrabku,
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náplasti, tužkové baterie, nahřívací dečku, nůžky, daňové přiznání z minulého roku,
šroubovák, svůj rodný list, odměrku, lepicí pásku? Bonus navíc: Když věci patří na
určité místo, mohou je snadněji nalézt i druzí lidé a každý ví, kam co patří. Všem je
například jasné, že prodlužka patří do předsíně na levou stranu třetí polička ve skříni.
22. rada: Věci uspořádejte, ale ne příliš
Najde-li člověk pro všechno místo, má to velkou hodnotu a přináší to velké potěšení.
Dá se to ovšem také přehnat. Nesnažte se být příliš konkrétní. Pokud trávíte spoustu
času tím, že polévky v sáčku řadíte podle abecedy nebo že svou knihovnu rovnáte
podle patnácti různých kategorií, zvažte, jestli není vhodné přístup trochu zjednodušit.
Také platí, že něco se uspořádat zkrátka nedá, a proto se o to ani nepokoušejte.
23. rada: Dejte si pozor na nástrahu v podobě inovativních úložišť
Asi není překvapivé, že právě lidé, kteří nejvíce hromadí, mají často sklon nakupovat
složité police, šuplíky, či kontejnery. Nepořizujte si nic podobného, dokud nebude
naprosto jasné, že vám to pomůže uspořádat věci, které opravdu potřebujete. Zrovna
tak by to totiž mohlo způsobit, že budete neustále přemisťovat různé krámy nebo cpát
na jedno místo víc věcí. Pokud si potřebujete koupit nějaký předmět, abyste v něm
mohli uskladnit jiné předměty, možná máte prostě jen příliš mnoho věcí. Neutrácejte
za úložiště, kam se sice vše krásně složí, ale pak na to úplně zapomenete. Správné
úložiště může být k nezaplacení, ale pokud se věcí, které nepotřebujete, nepoužíváte,
ani nemáte rádi, zbavíte, možná už žádná úložiště potřebovat nebudete.
Podle knihy Pořádek v pokoji, pokoj v duši připravil bc. Vojtěch Chupík

Pořad bohoslužeb v červnu - farnost Újezd
1. června: Úterý
Sv. Justina, mučedníka

2. června : Středa
Sv. Marcelína a Petra,
mučedníků

3. června: Čtvrtek
Slavnost
TĚLA A KRVE
PÁNĚ
(Boží tělo)
Sv.Karla Lwangy a
druhů,m.

18.30 Dr.: Za + Miroslava Vráblíka, + rodiče Častulíkovy,
sestru Emílii, bratra Miroslava a Boží požehnání
pro živou rodinu
17.30 Új.: Za + Boženu Hůšťovu, manžela, 2 syny, rodiče
z obou stran a Boží požehnání pro živou rodinu
18.30 Sl.: Za + Františka a Františku Poláchovy, jejich
rodiče, sourozence a Boží požehnání pro živou
rodinu
6.30 Új.: Za + tatínka, živou a + rodinu Pavelkovu
a Machů
15.30 Új.: Za + Josefa Drgu, rodiče Drgovy, Slavíčkovy,
Josefa Ďulíka, živou a + rodinu
17.00 Dr.: Za Vlastu Tománkovu, rodiče z obou stran, duše
v očistci, ochranu, zdraví a požehnání pro celou
rodinu
18.30 Sl.: Za + rodiče Váňovy, jejich vnuka, rodinu
Strnadovu, ochranu PM a pomoc Boží pro živou
rodinu
- 13 -

4. června: Pátek
Sv. Bonifáce, biskupa
a mučedníka

První pátek v červnu

15.30 Új.: Za + rodiče Malotovy, syny, rodiče Šeligovy, dar
zdraví a Boží požehnání pro živé rodiny
18.30 Sl.:

15.30 Lo.: Za + Josefa Nedavašku, rodiče z obou stran, neteř
Ludmilu a ochranu Boží pro její děti
18.30 Dr.:
6. června: Neděle
7.00 Új.: Za + Radka Barcucha (výroční mše sv.)
10. neděle v mezidobí 8.15 Sl.: Za + Stanislava Bližňáka (výroční mše svatá)
9.40 Új.: Za farníky
Oslava Božího Těla
5. června: Sobota
Ferie

Sv. Norberta, biskupa

7. června: Pondělí
Ferie
8. června: Úterý
Sv, Medarda, biskupa

9. června: Středa
Ferie

17.30 Új.: Za zemřelé rodiče Belžíkovy, Čalovy, manžele
Hlavičkovy a Boží požehnání pro živou rodinu
18.30 Dr.: Za + manžela Josefa, rodiče Brlicovy,
Bodlákovy, dva syny, snachu, prarodiče z obou
stran a dar zdraví pro celou živou rodinu
17.30 Új.: Za + Jana Kozubíka, dceru Ivanu, rodiče
Trčkovy, dar zdraví a Boží požehnání pro živou
rodinu
18.30 Sl.: Za + rodiče Kořenkovy, sestry, švagry, duše
v očistci a Boží požehnání pro živé rodiny
18.30 Dr.: Za + Antonína a Marii Běloňovy, živou a +
rodinu Běloňovu a Daňkovu

10. června: Čtvrtek
Ferie
b. zelená, 518,-,674
11. června: Pátek
15.30 Új.:
Slavnost
NEJSVĚTĚJŠÍHO 18.30 Sl.:
SRDCE JEŽÍŠOVA
Sv. Barnabáše, apoštola

12. června: Sobota

Za + Marii Machů, zemřelé rodiče z obou stran,
dar zdraví a Boží ochranu pro živou rodinu
Za + Františka Malotu, 2 bratry, švagra,
švagrovou, rodiče z obou stran, dar zdraví a Boží
požehnání pro živou rodinu

15.30 Lo.:

Neposkvrněného Srdce PM

13. června: Neděle
11. neděle
v mezidobí
Sv. Antonína z Padovy,
kněze a učitele církve

14. června: Pondělí
Ferie
15. června: Úterý
Sv. Víta, mučedníka

7.00 Új.: Za + rodiče Čechovy, Čevelovy, jejich +
sourozence a Boží požehnání pro živou rodinu
8.15 Sl.: Za + Marii a Františka Hlavenkovy, jejich rodiče,
sourozence, vnuka Michala, Boží pomoc a
ochranu Panny Marie pro živou rodinu
9.40 Új.: Za + rodiče Machů, dva sourozence, tři děti
Josefa, Jana a sestru Emanuelu, dar zdraví a Boží
požehnání pro celou živou rodinu
11.00 Dr.: Za farníky
17.30 Új.: Za + Josefa Kabelu, Jana Běloně, jeho + děti a
Boží ochranu pro živou rodinu
18.30 Dr.: Za Annu a Františka Machů, syna, vnuka a celou
zemřelou rodinu Machů
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16. června: Středa

Ferie
17. června: Čtvrtek
Ferie
18. června: Pátek
Ferie

17.30 Új.: Za + rodiče Machů, dceru Marii, vnuka Zdeňka,
zetě, Marii Ambrůzovu, stařečky z obou stran a
duše v očistci
18.30 Sl.: Za rodiče Urbanovy, Mozgvovy a ochranu Panny
Marie pro živou rodinu
18.30 Dr.:
15.30 Új.: Za rodinu Belhovu, Machů, Žálkovu, duše v
očistci a dar zdraví pro živou rodinu
18.30 Sl.: Za + Františka Kolaříka, dceru, 2 zetě, vnuka,
rodiče z obou stran a Boží požehnání pro živé
rodiny

19. června: Sobota
Sv. Jana Nepomuka
Neumanna, biskupa

20. června: Neděle
12. neděle
v mezidobí
21. června: Pondělí
Sv. Aloise, řeholníka

15.30 Lo.: Za farníky
7.00 Új.: za Ladislava Ambrůze, bratra Miroslava, dvoje
rodiče, rodinu Černobilovu a dar zdraví pro živou
rodinu
8.15 Sl.: Za + Vladimíra Šustka (výroční mše sv.)
9.40 Új.: Za farníky (sv. křest)
11.00 Dr.: Za + rodinu Tichou, Kysučanovu, Manišovu
a Boží požehnání pro živou rodinu
17.30 Új.: Za Ladislava a Boženu Janošovy, syna Josefa,
jejich rodiče, sourozence, dar zdraví a Boží
požehnání pro živou rodinu

22. června: Úterý
Sv. Jana Fishera a Tomáše
Mora, mučedníků
sv. Paulina Nolanského

18.30 Dr.:

23. června: Středa
Ferie

17.30 Új.: Za + Josefa Martinku, jeho sestru Marii a bratra
Jana, jejich rodiče, zemřelé dítka, duše v očistci,
Boží požehnání a ochranu pro živé rodiny
18.30 Sl.:
18.30 Dr.: Za Stanislava, Františka a Františku Struškovy,
Aloisii a Josefa Tarabusovy, dar zdraví a Boží
požehnání pro živou rodinu.
15.30 Új.: Za + Petra Baláčka, + rodiče Ďulíkovy,
Baláčkovy, + příbuzné, dar zdraví pro živou
rodinu
18.30 Sl.: Za + Karla Kostku, rodiče Petrů, Františka
Kolaříka, dar zdraví a Boží ochranu pro živé
rodiny
15.30 Lo.:

24. června: Čtvrtek
Slavnost NAROZENÍ
sv. JANA KŘTITELE

25. června : Pátek
Ferie
26. června: Sobota
Sv. Jana a Pavla, mučedníků

b. zelená, 589,-,804

18:30 Dr.:
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7.00 Új.: Za + Vladislava Ambrůze (výroční mše svatá)
27. června: Neděle
8.15 Sl.: Za + rodiče Hlavičkovy, jejich rodiče,
sourozence, duše v očistci a dar zdraví pro živou
13. neděle v mezidobí
Sv. Cyrila Alexandrijského,
rodinu
biskupa a učitele církve
9.40 Új.: Za farníky
11.00 Pl.: Za oběti Ploštiny
28. června: Pondělí
17.30 Új.: Za + Milana Štefku, rodinu Štefkovu,
Sv. Ireneje, biskupa
Strečanskou a Kollárovu, tetu Ludmilu, + Ivana a
a mučedníka
Petra a dar zdraví a Boží požehnání pro živé
rodiny
6.30 Új.:
15.30 Új.: Za + Jaroslava Pavelku, rodiče z obou stran, dar
29. června: Úterý
zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu
17.00 Dr.: Za + Vojtěcha Zádrapu, rodiče z obou stran,
Slavnost svatých
bratry Josefa a Antonína, + rodinu Zádrapovu
PETRA a PAVLA,
a dar zdraví pro živou rodinu
apoštolů
18.30 Sl.:
30. června: Středa
17.30 Új.: Za + rodiče Hyblovy, syna Petra, dceru Marii, +
rodiče Bělaškovy a dar Boží pro živou rodinu
Výročí posvěcení
olomoucké katedrály 18.30 Sl.: Za + rodiče Stanislava a Marii Petrů a živou
Sv. prvomučedníků
rodinu
římských

Pořad bohoslužeb v červnu – farnost Horní Lhota
Z nepředpokládaných důvodů může v tomto rozpise dojít ke změnám.
Sledujte proto týdenní rozpis!
1. června: Úterý
Památka sv. Justina,
mučedníka

18.00 SE Na poděkování za všechna přijatá dobrodiní
s prosbou o dar zdraví, víry a věčné spásy
pro * i † rodiny Šimoníkovy, Pavelkovy, Pokorné,
Neubauerové, Kluviové, zvláště za děti a duše
v očistci

2. června: Středa
3. června: Čtvrtek
Památka sv. Karla
Lwangy a druhů, muč.

4. června: Pátek
1. pátek v červnu

16.00 HL

Za účastníky májových pobožností

17.30 DL

Na poděkování za dožitá léta, ochranu Panny Marie
a požehnání pro * rodiny
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5. června: Sobota

8.00 DL

Na úmysl dárce

Památka sv. Bonifáce,
biskupa;

17.30 HL

Za členy živého růžence ze Sehradic

7.30 DL

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

9.00 HL

Na poděkování za dar eucharistie, všechny milosti
a dobrodiní a za * a † farníky

7. června: Pondělí

18.00 SE

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

8. června: Úterý

17.30 DL Za † Ludmilu Matulíkovu a požehnání pro celou * r.

1. sobota v červnu
6. června: Neděle
Slavnost
Těla a krve Páně

9. června: Středa
Památka sv. Efréma
Syrského, jáhna a uč. cirk.

10. června: Čtvrtek

16.00 HL

Za † rodiče Žáčkovy, manžele Čechmánkovy
a Kolaříkovy a za duše v očistci

11. června: Pátek
Slavnost
Nejsvětějšího
Srdce Ježíšova

16.00 HL

Za * a † farníky

17.30 DL

Na poděkování za 50 let společného života
s prosbou o ochranu Panny Marie a požehnání
pro * rodiny

8.00 DL

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

17.30 HL

Za † Františka Sanytráka, celou † rodinu s prosbou
o ochranu, pomoc a požehnání pro * rodinu

12. června: Sobota
Památka Neposkvrněného
Srdce Panny Marie

7.30 DL
13. června: Neděle
11. neděle
v mezidobí

14. června: Pondělí

9.00 HL

Za † Václava Žáčka, dvoje rodiče, dar zdraví
a požehnání pro celou * rodinu

10.30 DL Za † Miroslava Váňu, celou † rodinu, duše v očistci,
ochranu a pomoc Panny Marie pro rodinu Masařovu
a Váňovu
17.00 SE

Mše svatá a mariánské večeřadlo (P. Jaroslav Stříž)

15. června: Úterý
Památka sv. Víta,
mučedníka

16. června: Středa
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17. května: Čtvrtek

16.00 HL

Za † Františka Kolbeho, manželku, celou rodinu
a za duše v očistci

18. června: Pátek

17.30 DL

Za * a † farníky

19. června: Sobota

17.30 HL Za † Oldřicha Kuželu, bratra, rodiče, dar zdraví
a požehnání pro celou * rodinu

20. června: Neděle
12. neděle
v mezidobí;
Den otců

21. června: Pondělí

7.30 DL

Za † Františka Mikulce, syna, rodiče z obou stran
s prosbou o ochranu pro celou * rodinu

9.00 HL

Za † Milana a Marii Havelkovy, jejich rodiče,
sourozence, duše v očistci a ochranu pro celou * rod.

10.30 HL Za Zuzanku, Kristýnku, Vojtu, Martina, Štěpána,
Radka, Jindru, Michala, Taťánku, Darinku, jejich
sourozence, rodiče, kmotry a jejich rodiny s prosbou
o ochranu, pomoc a požehnání v životě
18.00 SE

Za * a † rodinu Manduchovu, Novosadovu,
Roubalíkovu, a za duše v očistci

16.00 HL

Za † rodinu Šenovskou a Hlavicovu, ochranu Panny
Marie, dary Ducha Svatého a zdraví pro celou * rod.

17.30 DL

Za * a † rodinu Žáčkovu a Martincovu a za duše
v očistci

25. června: Pátek

17.30 DL

Za kněze, řeholníky a za nová kněžská povolání

26. června: Sobota

17.30 HL

Za † Antonína Boráně, jeho syna Antonína, duše
v očistci, dar zdraví a požehnání pro celou * rodinu

9.00 HL

Za † Marii a Františka Ulrichovy, vnuka Petra
a celou * a † rodinu

10.30 DL

Za † Jarmilu a Aloise Kuželovy, 2 syny, rodiče
z obou stran, Františka Janíka, duše v očistci
a požehnání pro * rodiny

Památka sv. Ireneje,
biskupa a mučedníka

18.00 SE

Za * a † farníky

29. června: Úterý

16.00 HL

Památka sv. Aloise,
řeholníka

22. června: Úterý
23. června: Středa
24. června: Čtvrtek
Slavnost
Narození sv. Jana
Křtitele

27. června: Neděle
13. neděle
v mezidobí
28. června: Pondělí

Slavnost sv. apoštolů
Petra a Pavla,

17.30 DL Za děti, mládež a učitele - poděkování za školní rok
s prosbou za prázdniny
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30. června: Středa
Svátek Výročí
posvěcení katedrály
Otec Jiří

Zprávy a informace
Den otců letos připadne na neděli 20. června. Vzpomeňte si na ně!
Denní tábor pro děti na faře v Újezdě se letos bude konat opět ve dvou turnusech:
I. 2. – 6. srpna 2021, II. 9. – 13. srpna 2021. Přihláška bude ke stažení na stránkách
farního webu http://www.farnostujezd.cz/. Vyplněné přihlášky je možné odevzdat na
faře, v sakristii nebo Lucii Machů (Vysoké Pole). Pokud by došlo k nějakým změnám
nebo nařízením, budeme rodiče včas informovat.
Slavnost Božího Těla v neděli 6. června bude letos ještě bez průvodu ve
farním kostele po mši sv. v 9.40 hodin. Z toho důvodu bude v Drnovicích mše sv.
v sobotu 5. června večer v 18.30 hodin s nedělní platností.
Letní pouť na Ploštině – mše sv. za zemřelé na Ploštině a jejich příbuzné bude
v neděli 27. června 2021 v 11.00 hodin. Jelikož je amfiteátr již ve špatném stavu
a bude se provádět generální oprava, bude mše sv. před kaplí Panny Marie Bolestné.
V Drnovicích bude mše sv. v sobotu 26. června večer v 18.30 hodin s nedělní
platností.
Přihlášky do vyučování náboženství se podávají stejně jako v minulých letech a sice
podávají je rodiče dětí, které půjdou v září do první třídy základní školy. Přihlášku
vyplňují a podepisují celou oba rodiče. Tiskopis přihlášky si vyzvednou v kostele
v sakristii, nebo na faře. Otec Jan je nosí stále v tašce s sebou. Pokud je dítě pokřtěno
v jiné farnosti, tak na druhé straně přihlášky nechají rodiče potvrdit udělení křtu
od faráře místa křtu. Přihláška a případné potvrzení o křtu musí být na jednom
listu. Jsou-li dotazy, obraťte se na duchovního správce. Náboženství je nepovinný
předmět, který se vyučuje v základní škole a klasifikuje se na vysvědčení. Přihlášku
na faru podávají rodiče v případě, že chtějí, aby dítě šlo ve třetí třídě k prvnímu
svatému přijímání. Pokud chtějí, aby chodilo jen do náboženství, přihlásí ho jako do
jiného nepovinného předmětu ve škole.
Při vyplňování žádostí o svatý křest, svátost manželství, případně jiný doklad, kde se
uvádí náboženství, (například sčítací archy), v kolonce náboženství vyplňujeme vždy:
„římskokatolické“, nikoliv křesťan, nebo křesťanství, protože křesťané jsou všichni
platně pokřtění, nemusí být katolíci.

Další plánované a mimořádné pouti ve farnosti:
Pouť k Panně Marii ve farním kostele. Pouť, která byla původně slavena ve
Vysokém Poli v rámci svátku Navštívení Panny Marie (dle starého kalendáře 2.
července), byla za císaře Josefa II. po zrušení kaple přenesena do farního kostela a
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slaví se dosud (letos v neděli 4. července). Po obnovení mariánské kaple ve Vysokém
Poli se ustálilo slavit pouť v září kolem svátku Narození Panny Marie (8.9.) a Jména
Panny Marie (12.9.).
Výročí Posvěcení kostela ve Slopném (velká pouť) letos připadne na neděli
11. července. Mši sv. v 11.00 hodin bude sloužit otec děkan P. Pavel Macura
z Valašských Klobouk.
Jubilejní výročí Posvěcení kostela v Drnovicích – 30 let. Oslava bude v neděli
18. července v 11.00 hodin za účasti některého z otců biskupů.
Jubilejní výročí v Újezdě – 760 let obce a 125. výročí založení hasičského sboru
v Újezdě. Oslavy proběhnou v neděli 25. července za účasti otce biskupa.
Mše sv. Na Františku. Za příznivého počasí bude v neděli 1. srpna v 15.00 hodin již
tradiční mše sv. před kaplí sv. Františka za Újezdem.
Mše sv. v Loučce na místě připraveném pro stavbu kaple sv. Jana Pavla II.
a požehnání místa. Mši sv. ve 14.00 hodin bude mít a po ní udělovat novokněžské
požehnání novokněz P. Dominik Kovář z Lidečka.
Patrocinium sv. Rocha ve Slopném (malá pouť) bude letos spojena s výročím 760
let obce a 120 let od založení Sboru dobrovolných hasičů ve Slopném. V neděli 22.
srpna bude mše sv. v 11.00 hodin za účasti některého z otců biskupů.
Vysocká pouť k Panně Marii bude v neděli 12. září v 11.00 hodin u kapličky ve
Vysokém Poli.
Panny Marie Bolestné na Ploštině v neděli 19. září. Mše sv. za příznivého počasti
bude v 11.00 hodin.
Pouť za obnovu rodin a nová kněžská povolání našeho děkanátu se letos bude
konat v Olomouci, a sice v sobotu 16. října 2021.
Patrocinium sv. Anežky v Drnovicích bude v neděli 14. listopadu v 11.00 hodin.
Lidové misie připravujeme v naší farnosti. V měsíci listopadu od 20. do 27. 11.
plánujeme v naší farnosti lidové misie, které povedou otcové verbisti (CM) z Loštic.
Podrobnosti budou včas oznámeny.

SKUPINY ÚKLIDU
kostelů újezdské farnosti v červnu 2021
_____________________________________________________

Dat. : Újezd : Drnovice : Slopné :
___________________________________

5.6.:
12.6.:
19.6.:
26.6.:
3.7.:

12.
13.
14.
15.
16.

11.
1.
2.
3.
4.
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10.
11.
12.
13.
14.
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Služebník Boží
Antonín Cyril Stojan, arcibiskup olomoucký
Letos uplynulo 100 let od jeho jmenování arcibiskupem olomouckým
Provincie moravská. Metropole Olomouc. Arcidiecéze olomoucká.
Jmenování: 11. ledna 1921. Období služby: 1921–1923
Heslo: „Buď můj život jedna Boží chvála“
- 22 -

KŘÍŽOVKA NA ČERVEN
„Zestárneš, budeš mít vrásky a neduhy, budeš nosit brýle a umělý chrup, ale pro
svého přítele zůstaneš navždy…(viz křížovka)“
(Marion C. Garrettyová)

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.
12.

13.
14.
15.
16.
1. Patron kostela v Újezdě.
2. Hudební nástroj umístěný v kostele.
3. Město, kde sídlí náš arcibiskup.
4. Počet apoštolů.
5. Patron kostela ve Slopném.
6. Apoštol, který Ježíše zradil.
7. Počet svátostí.
8. Patronka kostela v Drnovicích.
9. Jeden ze čtyř evangelistů.
10. Město, kde Ježíš vyrůstal.

11. Posvátná kniha křesťanů.
12. Osada v naší farnosti, která byla
vypálena na konci 2. světové války.
13. Stát uprostřed Říma, kde sídlí papež.
14. Představený kláštera.
15. Sousední stát ČR, kde se narodil sv.
Jan Pavel II.
16. Část těla, kterou Ježíš umýval
apoštolům při Poslední večeři.

Tajenka: ________________________________
Správné řešení květnové křížovky: „… a ne za tvými zády.“
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OSMISMĚRKA
„Přátelé se radují a jsou smutní… (viz osmisměrka)“
sv. Tomáš Akvinský
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DATEL, JELEN, JEZEVEC, KÁNĚ, KUKAČKA, KUNA, LASICE, LIŠKA,
MEDVĚD, MLOK, MRAVENEC, MUFLON, PLCH, RYS, SOVA, SRNA,
VEVERKA, VLK, ZMIJE
Správné řešení z květnového farního měsíčníku: „ …pokoj“.
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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