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Panna Maria v srpnu.
Měsíc srpen, měsíc prázdnin a dovlených, je zároveň měsícem Panny Marie.
V srpnu slavíme hned čtyři svátky Panny Marie:
2. srpna – Panny Marie Královny andělů
5. srpna – Výročí Posvěcení římské baziliky Panny Marie – Panny Marie Sněžné
15. srpna – Slavnost Nanebevzetí Panny Marie
22. srpna – Panny Marie Královny

Zdravím tě, Panno, Matko mého Pána, s láskou a radostí.
Jsi naše pro všechno to utrpení, které jsi vytrpěla.
Jsi naše pro svoji slávu.
Jsi i naše Matka, protože jsi Matka Ježíše,
našeho božského Pána a bratra
Buď v mé mysli se svým něžným jasem, Ty Hvězdo Boží
Romano Guardini
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ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY
Úmysl evangelizační: Církev: Modleme se za církev, aby přijímala z Ducha Svatého
milost a sílu obnovovat se ve světle evangelia.
Úmysl národní: Děkujeme za prázdniny a dovolené a prosíme za všechny, kdo potřebují
oddech; ať přijmou k odpočinku i Ježíšovu nabídku: „Pojďte ke mně, všichni, kdo se
lopotíte a jste obtíženi, a já vás občerstvím.“ (Mt 11,28)

Z FARNÍCH MATRIK :
Do společenství církve byly v měsíci červenci 2021 přijaty tyto děti:
17. července:
Dolní Lhota

Jonáš Masař

24. července:
Dolní Lhota

Jakub Malaník

17. července:
Újezd

Natálie Barcuchová

25. července:
Sehradice

Eliška Trunkátová

Svou společnou cestu před Božím oltářem začali v červenci 2021:
5. července:
Ondřej Stružka
Veronika Vaňková

Drnovice
Újezd

24. července:
Lukáš Popély
Petra Trčková

Rozhanovce (SR)
Drnovice

31. července:
Dominik Masař
Karolína Ježdíková

Dolní Lhota
Vsetín

V měsíci červenci 2021 odešli na věčnost a byli pohřbeni:
6. července
Karel Šimoník
Vysoké Pole 147

61 let

27. července
Pavel Jál
Loučka 72

56 let

Prosba o všední den
Už jednou jsem psala, že někdy dlouho přemýšlím, hledám a „čekám“ na vhodný
nápad a impuls, abych mohla přispět do farních listů. Tentokrát to bylo téměř na první
dobrou. Začátek letošních prázdnin jsme s manželem strávili na Svatém Hostýně a při
vyřizování ubytování jsem si na recepci prohlížela nástěnky, kde mne oslovila
následující prosba.
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Antoine de Saint – Exupéry byl francouzský spisovatel, to ví určitě každý maturant
nebo milovník literatury. Také byl letec a často je považován za filosofa a humanistu.
Mezi jeho nejznámější díla patří Země lidí, Citadela nebo Malý princ. Že je autorem
následující prosby, jsem vůbec netušila. Ale zaujala mne natolik, že vám ji
předkládám a věřím, že v jednotlivých řádcích najdete mnoho životního moudra
a povzbuzení do dalších „všedních“ dnů.
Připravila Mgr. Jiřina Šenovská

Tento způsob léta zdá se mi poněkud nešťastným….
Tato slova klasika mě napadají, když rekapituluju téměř půlku léta, kterou máme
za sebou. Nejrůznější opatření a nařízení ohledně cestování, která se navíc v čase
nečekaně mění, přiměla část obyvatel k tomu, že na dovolenou prostě letos nikam
nejedou, anebo zvolili dovolenou v naší republice v rámci hesla: Poznej svou vlast,
a tak místo na plážích je přelidněno v nejznámějších českých turisticky atraktivních
destinacích.
Nepamatuju si období, kdy by v
předpovědích počasí bylo tolik varování
před extrémními jevy, a kdy by došlo
k tolika negativním událostem s tak
katastrofickými následky (někdy i bez
předchozího varování) jako v posledních
týdnech. A až se nechce věřit, že v roce
2021, ve vyspělých zemích, s technikou
na kdoví jaké úrovni a se systémem v mnoha oblastech jistě dokonalejším než u nás,
napáchalo počasí v celé Evropě obrovské škody a s tak značnými ztrátami na životech.
Člověk si myslel, že je Pánem tvorstva, že si může všechno dovolit, a takto nám
příroda ukazuje, že si ničeho nevážíme, a jestliže nezměníme svoje chování, příroda se
ozve znovu sama. Jakýsi varovný prst?!
Jediné pozitivum z katastrofy na Jižní Moravě je vlna solidarity, která se v zemi
zvedla, která dává naději, že to s naším národem ještě není tak špatné. V tabulce je
uveden výsledek kostelní sbírky v našich farnostech při jednotlivých mších nebo
v kostelích nařízené olomouckým arcibiskupstvím na neděli 4. července 2021.
Přestože mnoho lidí přispělo již v mezičase na účty známých organizací, výnos
kostelní sbírky příjemně překvapil.
Farnost Újezd
Újezd 7,00
Újezd 9,40
Slopné

částka
60 185
53 552
57 477:

Farnost Horní Lhota
Dary
Horní Lhota
Dolní Lhota

částka
8 000
53 720
32 850

CELKEM

94 570

36 707 (mše sv.),
9 870 (v krabici),
10 900 (dary)

Drnovice
DD Loučka
CELKEM

22 890
650
194 754
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Ve všech možných médiích jsme mohli vidět následky, které živel napáchal
v malebných moravských vesnicích - měsíční krajinu jakoby po válečném
bombardování nebo ze sci-fi filmů, ale neumíme si vůbec přestavit, co tito lidé museli
prožít a stále prožívají, když během pár minut ztratili základní jistoty, přišli o své
blízké, mnoho z nich utrpělo vážná zranění, a nevratně přišli o většinu věcí, ke kterým
měli osobní vztah, co mnoho let budovali, zvelebovali...
Mnozí měli domy poničené tak, že musely být následně zbourány, mnozí je mají
poškozené tak, že při dnešním nedostatku stavebního materiálu, kdy jsou střechy
přikryté jen plachtami, už museli při dalších a dalších vydatných srážkách opakovaně
proděravělé plachty vyměnit, a navíc jim díky tomu do poničených domů opakovaně
zateklo. Je to zmar, který jakoby nemá konce. A říkám si, jak dlouho lidé budou mít
dost sil toto všechno zvládat a překonat, a zda to mohou vydržet bez nějakých prášků
na uklidnění či na spaní.
Bude trvat, než postaví nové domy, (té byrokracie!), než opraví domy tak, aby byly
obyvatelné a s přibývající únavou, podzimem, dřívějším stmíváním i různou
nepohodou díky náhradnímu ubytování, vyřizování všech různých dokumentů, řešení
neočekávaných problémů, i v mezilidských vztazích vzniklých třeba jen lidskou
závistí, ale i strachem z dalšího poškození při pouhém varování v televizi, se u nich
mohou spustit různé psychické obtíže, deprese. A víme, že léčení nemocí duše je
obtížnější než léčení nemocí těla a většinou běh na dlouhou trať.
Poničené kostely, budovy škol, školek, ordinace lékařů, obecní budovy všeho
druhu…vraky aut. Desítky let bude trvat, než se obnoví veškerá zmizelá zeleň
a stromy, které kultivují okolí, vytváří kyslík, pohlcují hluk, zlepšují kvalitu vzduchu,
vyrovnávají teplotní extrémy, poskytují stín, mají pozitivní vliv i na psychiku lidí,
atd...
Navíc už slyšíme i zprávy o zneužívání materiální pomoci i dobrovolníků některými
méně postiženými – jak typické pro některé občany. Anebo naštěstí ojedinělé zprávy
o rádoby „dobrovolnících“, kteří svou nepřizpůsobivostí a nedodržováním
nastavených pravidel působí v obcích problémy, také ukradli pomáhajícím
neziskovým organizacím tak potřebné notebooky, mobily, atd…. (část snad díky
zbytku svědomí později vrátili). Následné řešení těchto situací s sebou přineslo také
vyhrožování fyzickou likvidací prostřednictvím sms zpráv či výtky ke způsobu řešení
problémů některým představitelům postižených obcí, těm kteří už měsíc, řekla bych,
vlastně skoro normálně nežijí, protože řeší jen a pouze tornádo, se kterým se dosud
nikdo z nás nesetkal. Snad policie dopadne viníky a těm přistane náležitý trest!
Živelná pohroma v podobě tornáda, povodně, popadané stromy, dopravní nehody,
nehody vodáků, požáry, evakuace táborů, atd… To je jen letmý výčet událostí, kde
museli i dlouhodobě zasahovat hasiči, profesionální i dobrovolní, kteří mají za sebou
tuším také jedno z nejnáročnějších období. A jsme rádi za to, že je máme!
Na postižené tornádem ale i povodněmi bychom měli myslet i nadále. Máme totiž
tendenci si vždy a stále na něco stěžovat, nejsme spokojení s tím, co máme, chceme
víc, a přitom se velká většina lidí (odmyslím od nemocí a zdravotních obtíží), má
relativně dobře.
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Takže až nás někdy budou napadat chmurné myšlenky kvůli banalitám, vzpomeňme si
na všechny tyto idi, kterým letošní léto mnoho vzalo a převrátilo celý život vzhůru
nohama. Tímto pohledem se pak naše PROBLÉMY rázem změní úplné prkotiny.
Jarmila Váňová

Nudíte se při mši svaté?
Musím jít na mši? Já se tam nudím.
Už jste se někdy na mši nudili? Jasně,
všichni. Už mnoho let dostávají rodiče a
prarodiče od svých dětí otázku: „Musíme
jít na mši? Já se tam nudím.“ A dnes se
zdá, že víc a víc dospělých říká totéž.
Tohle je jeden z významných problémů,
jimž v současnosti katolická církev čelí.
Pokud ho nevyřešíme, je s námi konec.
Pokud v této záležitosti nic neuděláme,
katolicismus se smrskne na drobnou
kulturní kuriozitu. Nelze nebrat v úvahu rostoucí počet těch, kteří jsou přesvědčeni, že
ústřední moment katolicismu je nudný, a zároveň očekávat, že budoucnost bude lepší
než minulost.
Ale co byste řekli na to, kdybych vám nabídl něco, co zaručí, že se už nikdy nebudete
na mši nudit, ledaže byste si to sami přáli? A dokonce víc než to, jednoduchá
pomůcka promění vaše prožívání nedělní mše. Ze mše se stane zdroj účinné moudrosti
pro život. Podívejme se na to společně.
Pasivní konzumenti
Příliš často přistupujeme k nedělní mši pasivně. Možná je to důsledek kultury, která
nás chce mít pasivní. Pasivní já říká: „Nakrm mě“; „Zabav mě“; „Drž mě“; „Miluj
mě“; „Naslouchej mi“; „Řekni mi, že na mně záleží“; „Udělej ze mě svou prioritu“;
„Nenuť mě příliš přemýšlet nebo moc tvrdě pracovat“ a tak dále. Pasivita v nás vítězí
nad aktivitou v mnoha oblastech.
Pokud chceme svou účast na nedělní mši prožít radikálně jinak, tak neusilujme o lepší
hudbu, lepší kázání nebo o více otevřené společenství – ačkoliv jsem zastáncem toho
všeho a souhlasím, že to potřebujeme zlepšovat. Klíčem k proměně našeho prožívání
nedělní mše a k zlepšení našeho vztahu s Bohem je přepnout se z pasivního přístupu
na aktivní a skutečně naslouchat.
Na mši pouze docházíte, nebo ji prožíváte? Rozdíl mezi pasivním a aktivním
přístupem je jako noc a den.
Bůh promlouvá! I k vám.
My nemíváme moc ve zvyku se neustále učit. Možná ani nečekáme, že by kněz řekl
něco, co by stálo za zapamatování. A možná ani nepředpokládáme, že by k nám Bůh
dnes v kostele promlouval. Ale on promlouvá! Promlouval k vám, promlouvá k vám
a nadále k vám bude promlouvat.
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A tady nabízím svůj nápad. Když vstoupíte do kostela, pokloňte se Bohu a poproste
ho: „Bože, ukaž mi při této mši sv. způsob, jak v příštím týdnu mohu žít s tebou
a stávat se svým lepším já.“
A pak naslouchejte.
Naslouchejte písním, naslouchejte čtení, naslouchejte kázání, naslouchejte modlitbám
a naslouchejte tichu svého srdce. Jedna myšlenka či nápad, jedna pobídka či pozvání,
něco se vás dotkne. Zapamatujte si ji. Jen tu jednu věc. Zbytek mše pak věnujte
modlitbě za to, abyste tuto jednu věc správně uskutečňovali v příštím týdnu.
Ze mše se budete vracet soustředění, posilnění a povzbuzení. Proč? Protože toto se
děje, když ve svém životě nasloucháme Božímu hlasu. Soustředíme se na to důležité,
jsme nabiti energií a jsme povzbuzeni. Jsme-li naopak zmateni, znechuceni
a deprivováni, je to obvykle jasný ukazatel toho, že nevěnujeme čas naslouchání
Božímu hlasu ve svém životě, že Boží hlas ignorujeme a místo toho si děláme jen to,
co si zamaneme.
Bůh k vám promlouvá i skrze špatné kázání
Nelze se nudit na mši, pokud si přicházíte poslechnout, co vám právě teď chce Bůh
říct. Nezáleží na tom, jak dobré či špatné je kázání, Bůh k vám skrze ně bude
promlouvat. Nezáleží na tom, jak dobrá či špatná je hudba, Bůh k vám skrze ni bude
promlouvat. Ať už je v kostele modlitbou naplněná atmosféra, nebo se v uličce honí
děti, rozhazují pastelky a pojídají křupky, Bůh k vám bude mluvit.
Bůh si k nám přeje promlouvat i skrze narušenost světa, nedokonalost druhých lidí
a situací, a dokonce i skrze naše vlastní omezené lidství. Jeho myšlenky a slova vás
budou povzbuzovat a vyzývat, povedou vás a budou vás varovat, budou vás inspirovat
a posilní.
Nic nebude mít větší dopad na váš život a vaše prožívání nedělní mše, než když se
otevřete tomu, co si Bůh vám přeje říct. Kdybychom si plně uvědomovali, co se
skutečně děje na oltáři, dychtili bychom po mši sv.
podle knihy: Nevzdoruj svému štěstí, Matthew Kelly

Našla jsem na internetu tento článek, s tím, že by se hodil do aktuálního srpnového
čísla a asi jsem si tím podvědomě přivolala čerstvý negativní zážitek ze známého
moravského poutního místa, kam si pravidelně v létě ve všední den dělám pouť.
Špatné ozvučení kostela, kněz, který už v úvodu bohoslužby předčítal obsáhlý text
o světcích dne, že jsem si po chvíli říkala, jestli jsem se třeba víc nezamyslela, nebo
jestli si to nespletl s kázáním… nespletl…. Následovalo dlouhé kázání, předčítané
monotónním hlasem, napínala jsem uši, obvykle slyším, až za roh, přivírala oči, ať se
soustředím jen na hlas kněze, ale opravdu jsem měla problémy porozumět textu, vše
navíc ve slovenštině, takže netuším, kolik toho pochytily přítomné děti.
Děti řvoucí, děti běhající a dupající, děti sedící samostatně na židličkách na rozdíl
od o kus dál stojících cizích seniorů, děti kopající v botech do polstrovaných sedaček
židliček - toto vše pod dohledem rodičů a prarodičů.
Třem různým účastníkům během bohoslužby začal vyzvánět mobil a samozřejmě
trvalo, než ho v tašce našli.
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Varhaník hrál svižně, takže celou mši se
ho zpívající – převážně starší – marně
snažili dohnat. Všudypřítomný jakýsi
neustálý šum, do toho z venku zvuk
stavebního stroje – dusadla, až to nějaký
mladý muž nevydržel a šel zavřít hlavní
dveře. A už radši nebudu pokračovat.
Vyšla jsem po mši z kostela značně
rozladěná, následovaly mě dvě paní
a sotva vyšly, jedna říká: „Řeknu ti, že
jsem dneska měla co dělat, abych tam vydržela do konce…“
Možná máte také podobné zážitky… Nezbývá, než si podle textu v článku uvědomit,
že Bůh k nám promlouvá i skrze tyto situace a snažit se otevřít tomu, co si nám Bůh
přeje říct. Ale je to někdy pěkně těžké.
Jarmila Váňová

Cítím se někdy malým ukřivděným děckem
To je jméno, kterým budou Boha nazývat:
'Hospodin je naše spravedlnost'." Jer 23,6
Kdybych měla spočítat, kolikrát jsem
slyšela od našich dětí: „To je pěkně nefér!“
nebo „Pěkná nespravedlnost!“, asi bych
počítala dost dlouho. Pocit ukřivděnosti a
nespravedlnosti ale nevnímám jen u dětí,
sama jsem někdy takovým malým
ukřivděným děckem.
Věřím, že mnozí z nás mají zkušenost
s tím, že někdo jiný „slíznul smetanu“ za
to, do čeho jsme sami vložili mnoho úsilí. Snad nás někdy trápí, že o našich dobrých
skutcích nikdo neví, nikdo je nevidí a neocení. Třeba nás někdo křivě obvinil a na nás
ulpělo bahno lži a pomluv. Nebo se cítíme ukřivděně, protože ti druzí mají víc, než já,
přestože tak tvrdě dřeme?
Kolik takových běžných situací a myšlenek bych mohla vyjmenovat…
Ano, tento náš svět není vždy spravedlivý, ale protože Bůh vidí i všechno, co je
skryté, je tím jediným, kdo může přijít se skutečně spravedlivým soudem. Jenom u něj
je skutečná spravedlnost, která se ale nemusí zcela shodovat s našimi představami
a pocity. Být si jistá Boží spravedlností a snažit se být Božích očích „spravedlivý“ mi
dává mnohem větší smysl, než se snažit urvat za každou cenu spravedlnost lidskou.
Spravedlnost smrti nepodléhá. (Mdr 1,15)
Převzato z internetu
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MYŠLENKY NA MĚSÍC SRPEN

AFORISMY O VÍŘE
VYDALO KARMELITÁNSKÉ NAKLADATELSTVÍ KOSTELNÍ VYDŘÍ 2000
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.

14.
15.

Křesťan by měl a má se nechat světci inspirovat, pak ale musí jejich
spiritualitu přenést do vlastní situace.
Don Bosco
Jen kdo najde Boha, najde také sám sebe. Helmut Thielicke
Bůh je nás a my v něm, to je náš podíl na jeho království.
Edith Steinová
V každém člověku je hluboká propast, jež může být vyplněna jedině
Bohem.
Blaise Pascal
Jsou-li naše struny dobře naladěny, hraje na naši duši sám Bůh. To je také
vše, co musíme dělat: být naladěni na Boha. Hans Urs von Balthasar
Rozumem můžeme Boha hledat, ale nalézt jej můžeme jedině srdcem.
Josef von Eötvös
Musíte se naučit chytat Boha za srdce, protože tam je jeho nejslabší místo.
Terezie z Lisieux
Věčné Slovo zaznívá jedině v tichu. Mistr Eckhart
Člověk neporozumí evangeliu tím, že je bude pouze číst, ale tím, že je bude
žít. Charles de Foucauld
Slovo Boží nám nedává vždy sílu, abychom dokázali změnit poměry, ale
vždy nám může dát sílu k tomu, abychom je ve víře dokázali snášet.
MikkoJuva
Kdo nechce nejprve naslouchat Bohu, nemá co říct světu. Hans Urs von
Balthasar
Je-li něco charakteristického pro vírou určovaný život v dnešní době, pak je
to vytrvalá a všem protivenstvím vzdorující věrnost. Georg Moser
S nejhlubším tajemstvím křesťanské víry je to jako se sluncem: Nemůžeš se
na ně dívat, ale v jeho světle vidíš všechno ostatní.
Gilbert Keith Chesterton
Věřím v Boha asi tak, jako nevidomý věří v existenci slunce. On nevěří
proto, že by slunce viděl, ale proto, že je cítí.
Phil Bosmans
Dobrá mysl a víra jsou spojeny tajemným poutem, protože Bůh nechce
žádné zasmušilce.
Julius Langbehn
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16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Víra znamená jistotu i tam, kde není žádná jistota vidět.
Rudolf Bultmann
Víra je schopnost snášet všechny pochybnosti.
Romano Guardini
Bůh rozdává, ale člověk musí otevřít dlaň. Přísloví
Ten, který tě učinil, ví, co s tebou má učinit.
Augustin Aurelius
Bůh nás nestvořil proto, aby nás opustil.
Michelangelo Buonarotti
To, co dává Bůh, je vždy lepší než to, o co člověk prosí.
Přísloví
Bůh, který stvořil poušť, dává vytrysknout i pramenům.
Alfred Delp
Existuje-li Bůh, vždy mám ještě něco, v co mohu doufat, i kdyby mi už
nikdo žádnou naději nedával.
Joseph Ratzinger
Vložíme-li se Bohu zcela do rukou, můžeme důvěřovat, že z nás něco
udělá. Edith Stein
Bůh nemůže být tvou budoucností, když utíkáš sám před sebou.
Petrus Ceelen
Kdo věří, ten se nechvěje. Jan XXIII.
Pro svou práci si vypros od Boha požehnání, ale nečekej, že ji za tebe udělá.
Karl Heinrich Waggerl
Vše, co činíš, čiň dobře, a budeš tím chválit Boha. Augustin Aurelius
Kdo chce něco jiného než Krista, neví, co chce.
Filip Neri
Kristus nechce pouhé obdivovatele, ale lidi, kteří by jej následovali.
Sören Kierkegaard
Vzkříšený Kristus činí z života lidí neustálou slavnost.
Athanasius z Alexandrie

Pořad bohoslužeb v srpnu - farnost Újezd
1. srpna: Neděle
18. neděle v mezidobí
Sv. Alfonsa z Liguori,
biskupa a učitele církve

2. srpna: Pondělí
Panny Marie, Královny
andělů
3. srpna: Úterý
Ferie

7.00 Új.: Za + rodiče Machů, jejich sourozence, syna Františka
s manželkou, syna Josefa Machů, Anastazii Machů, dar
zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu
8.15 Sl.:
9.40 Új.: Za farníky (sv. křest)
11.00 Dr.: Na poděkování Pánu Bohu u příležitosti životního
jubilea, s prosbou o Boží požehnání, dar zdraví a
ochranu Panny Marie pro živou rodinu
15.00
Mše u kaple sv. Františka (za příznivého počasí)
17.30 Új.: Za + rodiče Machů, zetě Antonína, snachu Aničku,
snachu Jarmilu, rodiče Polomíkovy, sourozence, dar
zdraví, Boží ochranu pro celou rodinu a duše v očistci
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4. srpna: Středa
Sv. Jana M. Vianneye,
kněze

17.30 Új.: Za + rodiče Matušincovy jejich děti, rodiče Machů, dva
syny, snachu, švagry a dary Ducha svatého pro živé
rodiny
18.30 Sl.: Za manžela Vladimíra, rodinu Hlavicovu, Kolářovu a
Jaroslava Chluda, Boží požehnání pro živou rodinu

5. srpna: Čtvrtek
Panny Marie Sněžné
6. srpna: Pátek
15.30 Új.: Za rodiče Polčákovy, Janošovy, duše v očistci, dar
zdraví a Boží ochranu pro živé rodiny
Svátek Proměnění Páně
18.30 Sl.: Za + rodinu Váňovu, Janků a dar zdraví pro živou
První pátek v srpnu
rodinu
7. srpna: Sobota
Sv. Sixta II. a druhů,
15.30 Lo.: Za farníky
mučedníků
7.00 Új.: Za + Johanu Šeligovu (výroční mše sv.)
8.15 Sl.: Za + Jana Janoše, dva bratry, švagra, rodiče z obou
8. srpna: Neděle
stran, nemocnou manželku, dar zdraví a Boží požehnání
pro živou rodinu
19. neděle v mezidobí
9.40 Új.: Za + Pavla Dorušku, + rodinu Mozgvovu a Doruškovu a
Sv. Dominika, kněze
duše v očistci
11.00 Dr.: Za + rodinu Stružkovu, Machovskou, Káčerovu,
Františku Vychodilovu, Boží požehnání a ochranu
Panny Marie pro živou rodinu
9. srpna: Pondělí
17.30 Új.: Za + rodiče Balouchovy, rodiče Buriánkovy, jejich
rodiče, duše v očistci a dar zdraví a Božího požehnání
Sv. Terezie Benedikty
pro celou živou rodinu
od Kříže, panny
a mučednice
10. srpna: Úterý
18.30 Dr.:
Svátek Sv. Vavřince,
mučedníka
17.30 Új.: Za + Karla Hlavičku, syna, dvoje rodiče, bratry, sestry,
11. srpna: Středa
živou rodinu a duše v očistci
Sv. Kláry, panny
18.30 Sl.: Za + Jindřicha Janoše k nedožitým 70. narozeninám,
rodiče, dva bratry, švagrovou a dary Ducha svatého
12. srpna: Čtvrtek
18.30 Dr.: Za rodinu Kudelovou, syna Stanislava, rodiče
Sv. Jany Františky
Tkadlecovy, Boženu Kudelovou a Boží požehnání pro
de Chantal, řeholnice
živou rodinu
13. srpna: Pátek
15.30 Új.: Za + rodiče Mozgvovy, jejich + děti, rodiče Janáčovy,
Sv. Ponciána, papeže,
duše v očistci a Boží požehnání pro živou rodinu
a Hippolyta, kněze,
18.30 Sl.: Za + rodiče Starovy, syna Karla, dceru Jaroslavu a dar
mučedníků
zdraví pro živou rodinu
14. srpna: Sobota
Adorační den ve Slopném
Sv. Maxmiliána
15.30 Lo.: Za + rodinu Lahutovu, Vavříkovu, duše v očistci a
Marie Kolbeho, muč.
nemocnou osobu
7.00 Új.: Za farníky
15. srpna: Neděle
8.15 Sl.: Za + Stanislava Hořáka, rodiče z obou stran, tetu, dar
zdraví pro živé rodiny a rodinu Plešovu
Slavnost
9.40 Új.: Za Františku a Josefa Raškovy, jejich rodiče, sourozence
NANEBEVZETÍ
a Boží požehnání pro živou rodinu
PANNY MARIE
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11.00 Dr.: Za + Jana Machů, rodiče z obou stran, zetě, manžely
Svobodovy a Boží požehnání pro živou rodinu
14.00 Lo: Mše k 760. výročí obce
16. srpna: Pondělí
17.30 Új.: Za + Františka Měřičku k nedožitým 90. narozeninám,
Sv. Rocha a sv. Štěpána
jeho + manželku, syna Františka a Boží požehnání pro
Uherského, vyznavačů
celou živou rodinu
17. srpna: Úterý
18.30 Dr.: Za + rodiče Fojtů, syny Stanislava a Josefa, snachu, 3
Ferie
zetě a dar zdraví pro živou rodinu
17.30 Új.: Za + tatínka, živou a + rodinu Pavelkovu a Machů
18. srpna: Středa
18.30 Sl.: Za + rodiče Chmelovy, 2 syny, 2 zetě, snachu, vnuka,
Ferie
vnučku Irenku, duše v očistci, zemřelé příbuzenstvo a
Sv. Heleny
živou rodinu
19. srpna: Čtvrtek
18.30 Dr.: Za + Františka Ovesného, 2 syny Miroslava a
Sv. Jana Eudese, kněze
Stanislava, rodiče, stařečky, duše v očistci, Boží pomoc
a ochranu PM pro živou rodinu
20. srpna: Pátek
15.30 Új.: Za + Annu a Františka Kůdelovy, syny Petra
Sv. Bernarda, opata
a Josefa, rodiče Kůdelovy a Čechovy a dar zdraví a Boží
a učitele církve
požehnání pro živou rodinu
18.30 Sl.: Za + rodiče Mozgvovy a za + manželku
21. srpna: Sobota
15.30 Lo.: Za + Miroslava Žáčka, snachu Lenku, syna Milana,
Sv. Pia X., papeže
rodiče z obou stran, pomoc Boží a ochranu Panny Marie
pro celou rodin

22. srpna: Neděle
21. neděle v mezidobí
Panny Marie Královny
b. zelená, 523,-,802
Pouť ve Slopném II.
23. srpna: Pondělí
Sv. Růženy, panny.
24. srpna: Úterý
Sv. Bartoloměje,
apoštola
25. srpna: Středa
Sv. Kristýna a druhů;
sv. Ludvíka; sv. Josefa
Kalasanského, kněze
26. srpna: Čtvrtek
Ferie
27. srpna: Pátek
Sv. Moniky

7.00 Új.: Za + SM Rozinu Kořenkovu, SM Lukrecii Tkadlečkovu
a Jonilu Vaňkovou, duše v očistci a dar zdraví pro
svatého otce Františka
8.15 Dr.: Za farníky
9.40 Új.: Za + Radka Hlavičku, jeho rodiče, duše v očistci, Boží
požehnání a ochranu Panny Marie pro živou rodinu
11.00 Sl.: Na poděkování Pánu Bohu u příležitosti 760. výročí
obce Slopné a 120 let trvání hasičského sboru ve
Slopném
17.30 Új.: Za + Františka a Andělu Tomšů, za + rodinu Tomšů,
Frýželkovu a dar zdraví a Boží požehnání pro živé
rodiny a duše v očistci
18.30 Dr.: Za + Františka Čurečka, rodiče, snachu Annu,
sourozence, rodiče Častulíkovy, děti, vnuka Josefa,
vnučku Jarmilu Urbanovu a Boží požehnání pro živé
rodiny
17.30 Új.: Za zemřelé rodiče Kozubíkovy, 2 syny, vnučku, dar
zdraví, Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro
živou rodinu
18.30 Sl.: Za + Miroslava Růžičku, jeho rodiče, Františka
Kolaříka, dar zdraví a Boží ochranu pro živou rodinu
18.30 Dr.:
15.30 Új.: Za + rodiče Hlavičkovy, syna, rodiče Ambrůzovy a dva
syny, dar zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu
18.30 Sl.: Za + Rostislava Belžíka a Marii Belžíkovou
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28. srpna: Sobota
15.30 Lo.:
Sv. Augustina, biskupa a
učitele církve
7.00 Új.:
29. srpna: Neděle
22. neděle v mezidobí
Umučení sv. Jana
8.15 Sl.:
Křtitele
9.40 Új.:
11.00 Dr.:
30. srpna: Pondělí
Ferie
31. srpna: Úterý
Ferie

Za + rodiče Macíkovy, dceru Jarmilu, syna Vojtěcha, za
zemřelé rodiče Slovákovy, jejich děti, vnučku Barboru a
Boží ochranu pro živou rodinu
Za farníky
Za + Jaroslava Stružku (výroční mše svatá)
Za zemřelé rodiče Běloňovy, syna Františka zetě
Antonína, vnuka Vlastimila a celou živou rodinu
17.30 Új.: Za zemřelé rodiče Stružkovy, Jaroslava Martinku,
prarodiče Stružkovy a Pikálkovy, ostatní zemřelé
příbuzné a dar zdraví, Boží požehnání a ochranu Panny
Marie pro živou rodinu
18.30 Dr.:

Pořad bohoslužeb v srpnu – farnost Horní Lhota
Z nepředpokládaných důvodů může dojít ke změnám. Sledujte proto týdenní rozpis!
Za † Pavla Šenovského (1. výročí)
a za celou * a † rodinu
10.30 DL Za † Luboška a Michalku Barcuchovy, † Annu
a Aloise Petrů, dar zdraví a požehnání pro rodinu
Barcuchovu
17.00 SE Mše svatá a večeřadlo (P. Jaroslav Stříž)
9.00 HL

1. srpna: Neděle
18. neděle v mezidobí
2. srpna: Pondělí
3. srpna: Úterý
4. srpna: Středa
Památka sv. Jana Maria
Vianneye, kněze
5. srpna: Čtvrtek
6. srpna: Pátek
Svátek Proměnění Páně;
1. pátek v srpnu
7. srpna: Sobota
Památka sv. Dominika, kněze;
1. sobota v srpnu
8. srpna: Neděle
19. neděle v mezidobí;
Farní pouť na Provodov
9. srpna: Pondělí
Svátek sv. Terezie Benedikty
od Kříže, panny a mučednice

17.30 HL

16.00 HL

17.30 DL
8.00 DL
11.30 HL
17.30 HL
17.30 DL

18.00 SE

Za † Zdenku a Lubomíra Žáčkovy, syna
Jaroslava, dar zdraví a požehnání pro děti
s rodinami
Za † Josefa Máčalíka, Bohumila a Miladu
Maňasovy, dceru Miladu a syna Josefa, dar
zdraví a ochranu pro celou * rodinu
Za členy živého růžence z Dolní Lhoty
Na úmysl dárce
Svatba - Roman Váňa + Zuzana Bilavčíková
Za * a † rodinu Honzovu a Schovajsovu
a za duše v očistci
Za † maminku, a bratra, † rodinu Zádrapovu
a Kadlečkovu, dar zdraví a ochranu Panny Marie
pro celou * rodinu Kadlečkovu
Za * a † farníky

- 13 -

10. srpna: Úterý
Svátek sv. Vavřince, mučedníka
11. srpna: Středa
Památka sv. Kláry, panny
12. srpna: Čtvrtek
16.00 HL
Památka sv. Jany Františky
de Chantal, řeholnice
13. srpna: Pátek
17.30 DL
14. srpna: Sobota
Památka sv. Maxmiliána
Kolbeho, kněze a mučedníka
15. srpna: Neděle
Slavnost Nanebevzetí
Panny Marie
16. srpna: Pondělí
17. srpna: Úterý
18. srpna: Středa
19. srpna: Čtvrtek
20. srpna: Pátek
Památka sv. Bernarda, opata
a učitele církve
21. srpna: Sobota
Památka sv. Pia X., papeže
22. srpna: Neděle
21. neděle v mezidobí
23. srpna: Pondělí
Památka sv. Růženy z Limy,
pan.
24. srpna: Úterý
Svátek sv. Bartoloměje, apošt.
25. srpna: Středa
26. srpna: Čtvrtek
27. srpna: Pátek
Památka sv. Moniky
28. srpna: Sobota
Památka sv. Augustina,
biskupa a učitele církve

Za rodiče a děti – zdraví, ochranu, pomoc
a požehnání

17.30 HL Za * a † farníky
9.00 HL

Za † Františku a Antonína Chalupovy, jejich
rodiče a duše v očistci

10.30 DL

Za † Jiřího Kuželu, dar zdraví a požehnání
pro celou * rodinu
Za všechny příslušníky * i † rodiny narozené
v srpnu a září

18.00 SE

16.00 HL
17.30 DL

Za † Aloise Pláška, jeho manželku a za celou * r.
Za * a † Máčalíkovu, syna Radka, rodiče
Beňkovy, bratra Františka a za duše v očistci

17.30 HL

Za * a † 60-níky ze Sehradic

9.00 HL

Za † rodinu Žáčkovu, Kovářovu, Hubáčkovu,
ochranu Panny Marie a dary Ducha Svatého
Za * a † farníky
Za * a † rodinu Váňovu a za duše v očistci

10.30 DL
18.00 SE

Za † rodiče Františka a Bohumilu Heinzovy
a za celou * a † rodinu
17.30 DL Za † rodiče Jedlovcovy, 3 dcery, zetě Františka
a Jana, manžele Máčalíkovy a syna, duše
v očistci a ochranu pro * rodinu
17.30 HL Za † Josefa Boráně, rodiče z obou stran,
dar zdraví a ochranu pro * rodinu
16.00 HL

Na poděkování za 70 let života, pomoc a ochranu
do dalších let a požehnání pro celou * rodinu
10.30 DL Za † Miroslava Váňu (1. výročí) a za celou * a †
rodinu Váňovu a ostatní příbuzné
9.00 HL

29. srpna: Neděle
22. neděle v mezidobí
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30. srpna: Pondělí
31. srpna: Úterý

18.00 SE Za * a † farníky
17.30 DL Na poděkování za 80 let života, požehnání
a ochranu pro celou rodinu

Zprávy a informace
POUTĚ V SRPNU
POUTNÍ BAZILIKA PANNY MARIE NANEBEVZATÉ, SV. HOSTÝN
Neděle 1.8.2021 – IX. Pouť dechových
hudeb, mši sv. v 10:15 hodin celebruje
biskup Antonín Basler, 13:30 hodin –
společný koncert.
Sobota 7.8.2021 – Svatovavřinecká pouť
kuchařů a cukrářů, mši sv. v 10:15 hodin
celebruje biskup Antonín Basler.
Neděle 15.8.2021 - Hlavní pouť, pontifikální mši sv. v 10:15 hodin celebruje biskup
Josef Nuzík.
Sobota 21.8.2021 - XIII. Pouť pedagogů, mši sv. v 10:15 hodin celebruje Mons.
Aleš Opatrný, v 11:30 hodin přednáška v Jurkovičově sále na téma: „Jak nebýt ze
světa a být ve světě“.
21.-22.8.2021 Orelská pouť, hlavní mši v neděli v 10:00 hodin celebruje arcibiskup
Jan Graubner.
Sobota 28.8.2021 – Arcidiecézní pouť rodin, mši sv. v 10:15 hodin na venkovním
oltáři celebruje arcibiskup Jan Graubner, následuje program pro rodiny s dětmi na
stanovištích.
HLAVNÍ POUŤ NA MALENISKU U PROVODOVA
(sv. Panny Marie Sněžné připadá na čtvrtek 5. srpna)

Neděle 8. srpna 2021
Mše sv.:
9:00 – P. Jiří Šůstek, admin. v Rajnochovicích,
10:30 - P. Dominik Kovář, novokněz, kaplan
v Holešově,
14:30 – P. Filip Hochman, novokněz, kaplan
Rajnochovicích.
Farníci z farnosti Horní Lhoty vychází na tuto svou pravidelnou farní pouť v neděli
8.8.2021 v 6:45 hodin od kostela v Horní Lhotě.
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KAPLE SV. FRANTIŠKA
Neděle 1. srpna 2021 – za příznivého počasí mše sv. v 15:00 hodin.
LOUČKA
Neděle 15. srpna 2021 – Oslavy 760 let od první
písemné zmínky obce - mše sv. v 14:00 hodin
s novokněžským požehnáním P. Dominika
Kováře a žehnání prostoru pro kapli. V případě
nepříznivého počasí bude mše svatá i novokněžské
požehnání v sále kulturního domu

SLOPNÉ
Neděle 22. srpna 2021 - Pouť ke cti sv. Rocha –
760. výročí obce a 120. výročí hasičského sboru
mši sv. v 11:00 hodin celebruje biskup Antonín
Basler.
Mše svatá bude v přímém přenosu přenášena
prostřednictvím TV NOE. Sbírka při této mši
svaté bude určena na provoz a financování TV
NOE. Předem Pán Bůh zaplať za Vaši štědrost.

SKUPINY ÚKLIDU
kostelů újezdské farnosti v srpnu 2021
_____________________________________________________

Dat. : Újezd : Drnovice : Slopné :
___________________________________

7.8.:
14.8.:
21.8.:
28.8.:

5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
1.

5.
6.
7.
8.

Pouť za obnovu rodin a nová kněžská povolání v Olomouci
našeho děkanátu se bude konat v sobotu 16. října 2021.
Lidové misie v újezdské farnosti se budou konat v době
od pátku 19. do neděle 28. listopadu.
- 16 -

- 17 -

- 18 -

KŘÍŽOVKA NA SRPEN
„Nemůžeš zabránit tomu, aby ti nad hlavou nelétali ptáci starostí a zármutku. Můžeš však
zabránit tomu, aby si na tvé hlavě… (viz tajenka)“

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
1. Svátost křesťanské dospělosti.
2. Vesnice v újezdské farnosti, kde je
kaple Panny Marie.
3. Kainův bratr.
4. Jeden z evangelistů.
5. Sváteční den u křesťanů.
6. Tekutina, kterou se křtí.
7. Jméno první ženy.
8. Město, kde prožil Ježíš dětství.
9. Patron hasičů.
10. Nádoba, do které se při mši sv. lije
víno.

11. Zvíře, které svedlo první ženu v ráji
ke hříchu.
12. Stát v jižní Americe, odkud pochází
papež František.
13. Příjmení pomocného olomouckého
biskupa (Josef…)
14. Barva ornátu kněze v liturgickém
mezidobí.
15. Francouzské poutní místo (v 19. století
se zde zjevila P. Maria Bernardettě
Soubirousové).
16. Obětní stůl v kostele.

Tajenka: ___________________________
Správné řešení červencové křížovky: „…a dobrá nálada.“
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OSMISMĚRKA
„Je důležitější, abychom se z květů radovali, než je dávali pod…(viz osmisměrka)“
O. Wilde
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BEROUNKA, DYJE, LABE, LUŽNICE, METUJE, MORAVA, MŽE, NISA, ODRA,
OHŘE, OLŠAVA, OLŠE, ORLICE, OTAVA, SÁZAVA, SVRATKA, ÚHLAVA,
ÚPA, ÚSLAVA, VLTAVA
Správné řešení z červencového farního měsíčníku: „ …můžeme žít“.
Mgr. Gabriela Pavelková
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