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Růžencová (Zdrávas Maria, moudrá Maria)
R: Zdrávas Maria, moudrá Maria, Bůh tvé poutníky zná.
Cesto Maria, bráno Maria, skálo růžencová.
Poslední R: Zdrávas Maria, moudrá Maria, Bůh tvé poutníky zná.
Cesto Maria, bráno Maria, skálo růžencová.
Radostný:
1. Už Boží posel otevírá.
2. Ať šťastně dojdeš za Alžbětou.
3. Chlév dětským hláskem prokoukává.
4. Hned Syna Otci odevzdáváš.
5. Chrám, to je místo k nalezení.
Bolestný:
1. Pot barvy krve vytryskává.
2. Tvé srdce důtky rozrývají.
3. Znak svojí moci dostává Král.
4. Kříž Pána Krista - to je kříž tvůj.

5. Král tvého nebe dokonává.
Slavný:
1. Hle, už je kámen odvalený.
2. Syn se už k Otci odebírá.
3. Pán svého Ducha posílá nám.
4. Jdeš za svým Synem do království.
5. Jsi celým nebem oslavená.
autor písně: Bob Fliedr, zpěvník Hosana 1

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU
MODLITBY
Evangelizační úmysl: Učedníci – misionáři
Modleme se, aby se všichni pokřtění zapojili do díla
evangelizace a svědectvím života, z kterého vane
evangelium, se nabídli k misijnímu poslání.
Národní úmysl: Děkujeme za Papežská misijní díla
a prosíme za všechny křesťany, aby přijali výzvu
k misijnímu poslání doma i ve světě, nejen příspěvkem
do sbírky na misie.
Rozjímání k úmyslům apoštolátu vydává Česká provincie
Tovaryšstva Ježíšova. V případě zájmu obraťte se na svého duchovního správce, který dostává pro
farnost 10 kusů.

Z FARNÍCH MATRIK :
Do společenství církve byly v měsíci září 2021 přijaty tyto děti:
Kateřina Šišková
František Tvrdoň
Richard Berčík
Jakub Kovařík

Újezd
Loučka
Dolní Lhota
Dolní Lhota

Svou společnou cestu před Božím oltářem začali v září 2021:
18. září:
Anna Repatá
Václav Pavelka

Újezd
Újezd

V měsíci září 2021 odešli na věčnost a byli pohřbeni:
24. září
Jaroslav Heinz
Dolní Lhota 1

73 let

Pořad bohoslužeb v říjnu ve farnosti Újezd
Vzhledem k hospitalizaci P. Jana Můčky v nemocnici a dalšímu vývoji jeho
zdravotního stavu v následujících týdnech, který nelze předvídat, ale lze předpokládat
a očekávat nařízený klidový režim, s ohledem na množství mší sv. a omezené možnosti
zastupování, dojde zřejmě v měsíci říjnu k některým změnám v pořadu bohoslužeb
oproti původnímu plánu.

Sledujte proto, prosím, týdenní ohlášky, případně hlášení místních rozhlasů
v obcích.

10 rad papeže Františka pro dobrý život
1. Žij a nechej žít
To je první krok k pokoji a radosti.
2. Rozdávej se druhým
V životě jsou potřebné dva póly: chvíle usebrání
i chvíle, kdy se dáváme druhým. Pokud někdo
zastaví tento dvojí pohyb, hrozí mu, že se stane
egoistou. A stojatá voda zahnívá.
3. Žij poklidně
Schopnost chovat se laskavě a pokorně je jako
tichá zátoka řeky života. Tuto schopnost mají staří lidé. Oni jsou pamětí národa. Národ,
který nepečuje o své seniory, nemá budoucnost.
4. Nezapomeň si někdy hrát
Základem zdravé kultury je hra s dětmi. Je to těžké, když rodiče odcházejí do práce brzy
ráno a vracejí se, když už děti spí. Je to těžké, ale je to potřebné.
5. Prožívej neděli v rodinném kruhu
Neděle je pro rodinu.
6. Pomáhej mladým lidem najít práci
Člověk vnímá svou důstojnost, když si na sebe dokáže vydělat.
7. Chraň přírodu
Je potřebné chránit přírodu, ale neděláme to. Je to jedna z největších výzev, které jsou
před námi.
8. Rychle zapomínej na křivdy
Potřeba mluvit špatně o druhých je projevem nízkého sebevědomí. Jako by člověk říkal:
„Cítím se tak mizerně, že místo toho, abych se pozvedl, stáhnu i druhého.“ Zdravé je
rychle zapomínat na křivdy.
9. Respektuj ty, kteří smýšlejí jinak
Můžeme druhé zneklidňovat svým
svědectvím, abychom tak oba rostli ve
vzájemné komunikaci, ale to nejhorší,
k čemu může dojít, je náboženský
proselytismus, který ustrnul v pozici:
„Mluvím s tebou jen proto, abych tě
přesvědčil.“ Každý účastník dialogu ať si
je vědom své vlastní identity. Církev roste
díky
přitažlivosti,
nikoliv
díky
proselytismu.

(Proselytismus je cílené získávání nových věřících pro nějakou náboženskou společnost
změnou jejich původního náboženského přesvědčení.)
10. Aktivně usiluj o mír
Válka ničí. Musíme hlasitě volat po míru. Mohlo by se zdát, že mír je pouze klidem.
Mír však nikdy není pouhým klidem. Mír je vždycky aktivní.
Převzato z internetu, připravila Mgr. Jiřina Šenovská

Věrnost Bohu znamená ochotu sloužit
Papež František se v neděli 19.9.2021 při promluvě před nedělní modlitbou Anděl
Páně zamýšlel nad tématem služby a řekl, že když sloužíme druhým, přijímáme
Boží objetí.
V Božích očích se „velikost a
úspěch“ neměří společenským
postavením,
titulem
nebo
bohatstvím, ale službou. Nejde o
to, co někdo má, ale o to, co
někdo dává.
Při
pohledu
na
dnešní
evangelium, kde mezi sebou
diskutovali Ježíšovi učedníci o
tom, který z nich byl největší,
Ježíš odpověděl „tvrdými slovy..., která platí i dnes: Kdo chce být první, ať je ze všech
poslední a služebníkem všech.“
Papež uznal, že myšlenka služby se může zdát „trochu rozcuchaná a opotřebovaná
používáním“. Trval však na tom, že to má „přesný a konkrétní význam v evangeliu;
znamená to chovat se jako Ježíš, který přišel na svět ne proto, aby mu bylo slouženo,
ale aby sloužil“.
Následujme Ježíšovu cestu služby
Papež proto řekl, že pokud chceme následovat Ježíše, musíme následovat „cestu
služby“, kterou sám vytyčil. „Naše věrnost Pánu závisí na naší ochotě sloužit,“ řekl
papež František a dodal: „Čím více sloužíme, tím více si uvědomujeme Boží přítomnost.
Když sloužíme druhým, objevujeme Boží lásku a objetí.“
V nedělním evangeliu to Ježíš vysvětluje tím, že přivedl doprostřed učedníků dítě, což
není symbol ani tak neviny, ale „maličkosti“. Jsou to „malí“, kterým jsme povoláni
sloužit, „ti, kteří potřebují přijímání a kteří za to nemohou dát nic“.
Výzva evangelia
Papež František nás pozval, abychom se v reakci na výzvu evangelia zeptali, zda se
skutečně zajímáme o ty, kteří potřebují naši pomoc, nebo zda jsme jako evangelní
učedníci a hledáme vlastní osobní uspokojení. Konkrétně: „Věnuji čas „malému“
člověku, který se mi nemá jak odvděčit?“

Papež zakončil modlitbou k Panně Marii, „pokorné služebnici Páně“, a požádal ji, aby
„nám pomohla pochopit, že služba nás neponižuje, ale pomáhá nám růst“.

Maria stála pod křížem a neodešla
Maria „stála“ v nejhlubší temnotě. Ale neodešla.
Mnohokrát jsem autobusem projížděl kolem vězení v Buenos Aires. Stával tam vždy
zástup žen, který všichni viděli. Čekaly tam, aby navštívily své syny. Není těžké si
představit, čemu asi byly vystaveny – ponižování, prohlídkám... Jim však na tom
nezáleželo, protože to dělaly pro své dítě. Také Marii záleželo na Synu, nikoli
na poznámkách okolí. Proto stála na Kalvárii.
Evangelia Mariinu přítomnost pod křížem zaznamenávají prostým slovesem: „stála“
(Jan 19,25). Stála tam. Nemluví se o její reakci, zda plakala či nikoli... Evangelia
vyslovují ono pouhé „stála“. Byla tam, v nejhorší a nejtrpčí chvíli, a trpěla se synem.
Maria tam „stála“, prostě tam byla.
Znovu ji máme před sebou, tu mladou
ženu z Nazareta, které už léty prošedly
vlasy a která se dosud potýká s Bohem
a s životem, který se ocitl na prahu
nejhustší
tmy.
Maria
„stála“
v nejhlubší temnotě. Ale neodešla.
„Pros za nás hříšné“
Ježíš na kříži svou matku Marii opouští.
A to nejenom kvůli tomu, že odchází ze
života. Říká jí: „Nyní budeš mít jiné
děti“ a nám všem dává matku, která nás
rodí na kříži. Maria je matkou nás všech
hříšníků, od největšího do nejmenšího.
Je to maminka. Maria provází nás
hříšníky na cestě, každého ve vlastním hříchu. Když v modlitbě vyslovujeme „Pros za
nás hříšné“, znamená to: „Jsem hříšník, ale ty nás chraň.“ Maria je naší ochránkyní.
Matka naděje
Maria věrně zůstává pokaždé, když je třeba udržovat zažehnutou svíci v mlžném
prostoru. Ani ona nevěděla o Ježíšově zmrtvýchvstání. Stála pod křížem z věrnosti
Božímu plánu, jehož se prohlásila služebnicí hned v prvním dnu svého povolání, ale
také kvůli svému mateřskému pudu, který trpí pokaždé, když dítě prochází utrpením.
Utrpení matek – známe tolik silných žen, které vzdorují utrpení svých dětí!
S Marií se opět setkáme prvního dne církve (Sk 1,14). Ona, matka naděje, byla uprostřed
společenství slabých učedníků – jeden zapřel, mnozí utekli, všichni měli strach. Ona s
nimi však byla v tom nejnormálnějším smyslu slova – v prvotní církvi ozářené světlem
Vzkříšení, ale také zachvívající se prvními kroky, které měla urazit ve světě.

papež František

Manželé nemluví jeden o druhém špatně
Není to naivita, ale je to široký pohled
Manželé
mluví
jeden
o
druhém
dobře
a
snaží
se
ukazovat
na dobré stránky svého partnera, a to i přes jeho slabosti a chyby. V každém případě
raději mlčí, aby nepoškodili jeho obraz.
Není to naivita, která se tváří, že nevidí obtíže a slabé stránky druhého, ale je to široký
pohled, který vidí slabosti a chyby v celkovém obrazu. Nedostatky jsou jenom část,
nejsou celým bytím druhého. Nějaká nepříznivá skutečnost ve vztahu není vztah jako
celek.
Všichni jsme totiž spletitá
kombinace světel a stínů.
Z tohoto
důvodu
si
nenamlouvám, že partnerova
láska musí být dokonalá, abych
si ho mohl vážit. Miluje mě
takový, jaký je a jak to dokáže,
se svými limity. A skutečnost,
že jeho láska je nedokonalá,
neznamená, že je falešná nebo
že není skutečná. Je skutečná,
ale omezená a pozemská.
Manželství je kombinace radostí i utrpení
V manželství je třeba pečovat o radost z lásky. Radost v manželství lze zažívat dokonce
i v bolesti. Manželství je totiž kombinace radostí a námah, napětí a odpočinku, utrpení
a osvobození, uspokojení a hledání, obtíží a potěšení, stále na cestě přátelství, které
manžele vede k péči jednoho o druhého, když si prokazují vzájemnou pomoc a službu.
Křesťanský život a naše nejvyšší naděje totiž nespočívá v tom, že budeme zázračně
unikat veškerým pozemským těžkostem a trápením. Spíše jde o radost ze vztahu
s Ježíšem Kristem - „mužem utrpení a znalého bolesti“ (Iz 53,3), který nás každého
miluje. On sám prošel podobným trápením, předpověděl, že nás obtíže neminou, ale že
i uprostřed nich bude s námi… A navíc pro nás platí zaslíbení, že „těm, kteří milují
Boha, všechno napomáhá k dobrému“ (Řím 8,28).
Proto vyžaduji-li od partnera přespříliš mnoho, dá mi to druhý nějakým způsobem
najevo, protože nebude schopen ani ochoten hrát roli nějaké božské bytosti, ani být
služebníkem všech mých potřeb.
Láska žije s nedokonalostí, omlouvá ji a umí mlčet ohledně limitů milované osoby.
Zpracováno podle dokumentu Amoris laetitia a podle knížky Pete Greiga, Když Bůh mlčí

MYŠLENKY NA MĚSÍC ŘÍJEN
MADELEINE DELBRELOVÁ

ČLOVĚK MEZI VÍROU A ATEISMEM
KARMELITÁNSKÉ NAKLADATELSTVÍ S.R.O., PRAHA 2019
1.

Existují zvláštní místa, kde vane Duch. Ale také existuje Duch, který vane na
všech místech.

2.

Nechybí nám nic podstatného, protože kdyby chybělo, Bůh by nám to jistě
býval dal.

3.

Samota neznamená nepřítomnost světa, ale přítomnost Boží.

4.

Každá minuta našeho dne, ať ji prožíváme kdekoliv a při jakékoliv činnosti,
umožňuje Kristu žít v nás mezi lidmi.

5.

Ticho někdy znamená mlčení, ale vždycky znamená naslouchání.

6. Ticho není únik, ale naše usebrání se v Božím srdci. Ticho je jako orel, který
na silných křídlech překonává vítr a vznáší se nad hlukem země i lidí.
7.

Člověk mlčí, když může, aby uměl mluvit, když musí. Opravdové ticho nikdy
neničí lásku.

8. Nejsme chudáci, s nimiž nikdo nepočítá, ale šťastně povolaní. Jsme těmi,
kteří jsou pro Boha nepostradatelní.
9. Přijmout do svého života evangelijní poselství znamená dovolit, ab se náš
život stal v širokém slova smyslu zbožným. Aby se stal životem, který se
obrací a vztahuje k Bohu.
10. Vytryskne-li v nás Boží přítomnost, která nabývá na síle v tichu a samotě,
zachová nás zároveň ve spojení se všemi lidmi.
11. Bůh po nás nechce, abychom milovali naším způsobem, ale tím jeho.
12. Každý den má svůj vlastní řád. Je třeba prožít dnešní den, nenechat ho jen
plynout. Prožít ho všemi svými silami, celým srdcem, myslí, aniž bychom
Boha šidili.
13. Cestou na naše pouště narazíme na překážku, kterou je třeba překonat, a tou
je naše vlastní netrpělivost. Jsme už tak uzpůsobeni, že musíme trochu
bojovat, máme-li se rozhodnout pro Boha.

14. Jen ten, kdo bere do rukou knihu evangelií přesvědčen, že nemá jinou naději,
může odhalit a přijmout její poselství.
15. Dát Bohu vše v podstatě znamená svobodným srdcem přijmout místo, které
nám on určil ve svém velkém světě.
16. Život je velkou slavností. Každý malý skutek se stává ohromnou událostí, kdy
je nám darován ráj a kdy i my sami můžeme darovat ráj.
17. Pracovat znamená vždy udělat někde někomu radost. Práce je jednou
z největších tvůrčích sil na světě, protože je zároveň láskou.
18. Opravdu milovat znamená dávat sebe sama druhému, aby se on mohl stát
více sám sebou.
19. V síle lásky je modlitba prací pro Boha a jakákoliv práce je i modlitbou.
20. V každém svobodném úkonu poslušnosti se nám Bůh plně daruje, ale
zároveň my Boha plně dáváme ostatním.
21. Nehleď na své bratry proto, abys je soudil, ale proto, aby ses za ně modlil.
22. Není naším úkolem zbavit svět kříže, ale skrze kříž mu přinášet spásu.
23. Svět, ve kterém mě Bůh ponechává, aby tu mohl být se mnou, mi nemůže
zabránit, abych já byl s Bohem – všechno se může stát setkáním s Ním.
24. Pamatuj si, že modlitba je tu proto, aby tě učinila dobrým, ne proto, aby ti
v tom bránila.
25. Konat povinnosti svého stavu znamená přijmout to místo, kde jsem, a věrně
setrvávat, aby království Boží mohlo přijít a šířit se právě tam, kde se
nacházím.
26. Teprve, když si uvědomíme, že jsme ztraceni, pocítíme touhu po spáse.
27. Evangelium je trvalým a mocně působícím Božím darem, protože má
schopnost člověka osvítit a proměnit.
28. Pět minut večerní modlitby je nezbytnou podmínkou k tomu, abychom
dobře prožili příští den. Tato modlitba, která se stane toužebným
očekáváním nového dne, pro něj připraví naše srdce.
29. Když dojdeš na kraj světa, najdeš Boží stopu, když dojdeš na dno sebe sama,
najdeš samého Boha.
30. Modlit se neznamená být před Bohem inteligentní, ale přítomný.

31. Naučme se, že Pán k nám přichází po cestě, která vede k druhým. Naučme
se, že v pravdě přijmout Pána znamená předávat ho dál.

Pořádek v pokoji, pokoj v duši (15. část)
Máme za sebou dvě stádia vytváření vnějšího pořádku: rozhodněte se a stvořte řád.
Dnes pokračujeme třetím stádiem, tj. poznejte sebe – i ostatní.
7. rada: Pozor na zbytečnou práci
Vytváření vnějšího pořádku je hodnotný cíl, ale je vhodné vyhnout se práci, která je
zbytečná. Hledání informací, které nepotřebujeme, trávení spousty času
zdokonalováním formálních aspektů běžné správy, nalepování barevných lístků
do zápisníku, který žádné barevné lístky nepotřebuje … pořádek a organizace jsou
hodnotné, když nám pomáhají pracovat snáze a výkonněji, ale měli bychom si dát pozor
na to, abychom si z nich neudělali cíl sám o sobě. To, že máme spoustu práce,
neznamená, že jsme produktivní. Práce je jednou z nejnebezpečnějších podob
prokrastinace.
8. rada: Hledíte pomocí vašich předmětů do minulosti, nebo do budoucnosti?
Lidé s tendencí hromadit předměty, kteří hledí do minulosti, si uchovávají věci jako
upomínku. „Před lety jsme si tak užívali, když jsme stavěli tenhle hrad z dřívek
od nanuků.“ Lidé, kteří rádi shromažďují věci, a přitom hledí do budoucnosti, si něco
nechávají, aby se připravovali na to, co přijde. „Jednou možná tuhle obří zavařovací
sklenici využiju.“ Když poznáme vzorce toho, na čem máme sklon lpět, můžeme se
snáze rozhodnout, co si necháme.
9. rada: Udržujte krok s dětskými zájmy
Děti často dostávají dárky, které nechtějí. Rodiče by u nich někdy rádi vyvolali nějaký
zájem, jako třeba o šachy, vodové barvy nebo kytaru. A tak koupí spoustu náčiní
a vybavení, i když už dítě o obor dávno ztratilo zájem. Někdy nějaký příbuzný nebo
rodinný přítel kupuje věci, na které je dítě už příliš staré – třeba kmotr, který stále posílá
dárky s tematikou dinosaurů, i když už dítě dávno z dinosauří fáze vyrostlo. Mějte na
paměti, jak rychle se dětské zájmy a touhy mění.
10. rada: Máte vůči svému majetku praktický postoj, nebo mystický postoj?
Někteří lidé vnímají svůj majetek jako neživé předměty, které je třeba roztřídit
a uschovat. Jiní zaujímají mystičtější přístup. Podle nich mají předměty svého ducha:
Tyhle ponožky by se mohly cítit nepohodlně, kdybychom je nacpali do zásuvky; váza
by se na oné poličce mohla cítit osaměle; talíře musejí cirkulovat, aby se žádný nezlobil,
že ho ignorujeme; tenhle kufr je věrný společník. Jako dítě jsem si myslel, že polštáře,
které zdobí mou postel, jsou uražené, pokud je správně nerozložím. Pokud zaujímáte
k předmětům spíše mystický postoj, může být těžší se něčeho vzdát.
Až přijde čas, poděkujte těmto věcem za jejich službu, uznejte, čím přispěly k vašemu
životu, a dovolte jim přejít do další fáze jejich existence.

11. rada: Nový začátek
Jedna kamarádka vždycky prvního ledna zcela vyklidí ledničku – zbytky jídla, hořčici,
kyselé okurky, všechno. Já bych se takového plýtvání nikdy nedopustil, ale naprosto
chápu její touhu začít rok něčím novým a čerstvým.
12. rada: Hleďte si svého
Někdy nás irituje nepořádek někoho druhého, i když se nás přímo netýká. Říkáme:
„Ukliď si v tom batohu,“ „Nebal se na služební cestu na poslední chvíli,“ „Uspořádej
si knihovnu podle oborů,“ nebo „Ukliď si na pracovním stole.“ Ale pokud se nepořádek
týká jen jedné osoby, nezasahujte jí do něj, pokud vás o to sama nepožádá. Různí lidé
vnímají nepořádek různě a ušetříme si spoustu času, energie a trpělivosti, když si
nebudeme dělat zbytečné starosti s ostatními.
13. rada: Zásoby kancelářských potřeb nejsou k ničemu, pokud je nevyužíváme
Řada z nás se obzvláště v práci cítí bezpečněji a pohodlněji, když si něco nechá, a ne
když to roztrhá, zrecykluje, daruje, vyhodí nebo nechá ve skladu. Jak se svět
a pracovní prostředí rozvíjejí, je také stále snazší shromažďovat nástroje, zdroje
a dokumenty, jež se vztahují k práci, kterou už neděláme. Když jsem si uklízel ve své
domácí kanceláři, uvědomil jsem si, že už mám celé roky digitální diktafon, který jsem
ani jednou nepoužil (a nikdy nepoužiju, protože když něco potřebuji nahrát, používám
chytrý telefon). A tak jsem diktafon dal mezi věci, které se chystám darovat. Je rovněž
snadné
uchovávat
předměty,
které
se
zdají
užitečné,
ale
ve skutečnosti je nevyužijeme, jako je děrovačka, pravítko, či kalkulačka, nebo
shromažďovat zásoby svorek a sponek, prázdné pořadače, zvýrazňovače či sáčky
s kečupem a solí. Nechte si jenom to, co opravdu používáte.
Podle knihy Pořádek v pokoji, pokoj v duši připravil bc. Vojtěch Chupík

Pořad bohoslužeb v říjnu - farnost Újezd
Mše sv. označené hvězdičkou (*) budou v případě prodloužení léčení P. Jana Můčky

v daném termínu zrušeny a odsloužení nabídnuto v jiném termínu.
1. října: Pátek
15.30
Sv. Terezie od dítěte Ježíše,
panny a učitelky církve
18.30
1. pátek v říjnu
2. října: Sobota
15.30
Svatých andělů strážných
7.00
8.15
3. října: Neděle
9.40
27. neděle v mezidobí

Új.:

Za + Renatku Maliňákovu, rodiče Maliňákovy,
Hasoňovy, duše v očistci a pomoc Ducha svatého
pro živou rodinu.
Sl.: Za + rodiče Bartošovy, syny, zetě, jejich rodiče,
rodiče Talašovy a Martinů
Lo.: Za + Jaroslava Skřičku a + rodinu Bokovu
Új.:
Sl.:

Za farníky
Za Františka Váňu, jeho rodiče, duše v očistci
a Boží ochranu pro živou rodinu
Új.: Na poděkování za dary a Boží milosti, dar zdraví,
dary Ducha svatého, Boží požehnání
a ochranu Panny Marie pro živou rodinu
11.00 Dr.: Za Boží pomoc a ochranu Panny Marie pro živou
rodinu a + pravnuka

4. října: Pondělí
Sv. Františka z Assisi,
řeholníka
5. října: Úterý
Ferie
6. října: Středa
Sv. Bruna, kněze

7. října: Čtvrtek
Panny Marie Růžencové
8. října: Pátek
Ferie
9. října: Sobota
Sv. Dionýsia a druhů, muč.
10. října: Neděle
28. neděle v mezidobí
11. října: Pondělí
Sv. Jana XXIII., papeže
12. října: Úterý
Sv. Radima, biskupa
13. října: Středa
Ferie
14. října: Čtvrtek
Sv. Kalista I., papeže a m.
15. října: Pátek
Sv. Terezie od Ježíše,
panny a učitelky církve
16. října: Sobota
Svaté Hedviky a svaté
Markéty Marie Alacoque,
řeholnic
17. října: Neděle
29. neděle v mezidobí
Sv. Ignáce Antiochijského,
biskupa a mučedníka

17.30 Új.:

*Za + Jaroslava Častulu, rodiče z obou stran, +
sourozence, švagry, dar zdraví a pomoc Boží pro
živé rodiny
18.30 Dr.: *Na poděkování za přijatá dobrodiní za živou
rodinu Machů
17.30 Új.: Za + Josefa Drgu, rodiče Slavíčkovy, Drgovy
a Josefa Ďulíka
18.30 Sl.: Za prarodiče a rodiče Jurkovy, bratra Miroslava,
kmotry Molkovy, Drahušku Kunetovu a duše v
očistci
18.30 Dr.: *Za + Františka Stružku, dar zdraví pro živou
rodinu a duše v očistci
15.30 Új.: *Za + Františka Polčáka, manželku Annu, snachu
Janu, zetě Pavla, rodiče z obou stran a duše
v očistci
18.30 Sl.: Za + Pavla Heinze, rodiče, bratry a Boží požehnání
pro živou rodinu Heinzovu a Vaňkovu
15.30 Lo.: Za farníky
Za živé i + členy živého růžence z Vys. Pole
Za živé i + členy živého růžence ze Slopného
Za živé i + členy živého růžence z Újezda
Za živé i + členy živého růžence z Drnovic
Za živou a zemřelou rodinu Pomykalovu s prosbou
o dary Ducha svatého pro živé rodiny
18.30 Dr.: Za rodiče Annu a Miroslava Opravilovy,
prarodiče, tetu Ludmilu a strýce Josefa a tetu
Julianu a Boží pomoc pro živou rodinu
17.30 Új.: Na poděkování za dožití 60-ti let
18.30 Sl.: Za živé a zemřelé sedmdesátníky ze Slopného a
jejich rodiny
7.00
8.15
9.40
11.00
17.30

Új.:
Sl.:
Új.:
Dr.:
Új.:

18.30 Dr.: Za farníky
15.30 Új.: Za + Josefa a Amálii Buriánkovy, syny Stanislava
a Josefa, Františka Buriánka, rodiče Buriánkovy,
Bližňákovy, Boží pomoc a ochranu PM
18.30 Sl.: Za + Danu a Václava Šůstkovy, syna Vašíka a
Boží požehnání pro živou rodinu

Pouť děkanátu - Olomouc
7.00 Új.:
8.15 Sl.:

Za živé i + členy živého růžence z Loučky
Za živou a + rodinu Svobodovu, Kónovu
a Pulkrábkovu
9.40 Új.: Myslivci
11.00 Dr.: Za farníky

18. října: Pondělí
Sv. Lukáše, evangelisty
19. října: Úterý
Sv. Jana, Izáka a druhů,
mučedníků Sv. Pavla
od Kříže, kněze
20. října: Středa
Ferie
21. října: Čtvrtek
Bl. Karla Rakouského
22. října: Pátek
Sv. Jana Pavla II., papeže

23. října: Sobota
Sv. Jana Kapistrána, kněze
24. října: Neděle
30. neděle v mezidobí
Sv. Antonína Marie Klareta,
Hody v Újezdě
25. října: Pondělí
Ferie
26. října: Úterý
Ferie
27. října: Středa
Ferie
28. října: Čtvrtek
Sv. Šimona a Judy,
apoštolů
29. října: Pátek
Bl. Marie Restituty
Kafkové, panny a
mučednice
30. října: Sobota
Ferie
31. října: Neděle
31. neděle v mezidobí
Sv. Wolfganga, biskupa
Začíná středoevropský
zimní čas

17.30 Új.:

Na poděkování za dožitá léta, s prosbou o Boží
požehnání, dar zdraví a ochranu Panny Marie pro
živou rodinu

18.30 Dr.: Za + Evu Zvukovu, + sourozence, rodiče z obou
stran, dar zdraví a Boží požehnání pro živou
rodinu
17.30 Új.:
18.30 Sl.: Za + Rostislava a Zdeňku Pavelkovy, jejich + syna
Rostislava, nemocnou osobu a Boží požehnání pro
živou rodinu
18.30 Dr.: Za + Bohumila a Marii Opravilovy, syna, zetě,
vnučky a duše v očistci
15.30 Új.: Za + Martina Holého, rodiče z obou stran, bratra
Vladimíra, Danušku Krskovu, dar zdraví a Boží
požehnání pro živou rodinu
18.30 Sl.:
15.30 Lo.: Za + Oldřicha Kovaříka rodiče bratry a živou rodinu
7.00 Új.: Za + Vojtěšku Černobilovou (výroční mše sv.)
8.15 Sl.: Za farníky
9.40 Új.: Za + Františka a Jitku Machů, rodiče, bratra,
švagry a duše v očistci
11.00 Dr.:
17.30 Új.:

Adorační den v Újezdě

18.30 Dr.:
17.30 Új.: Za + rodinu Machů a duše v očistci.
18.30 Sl.: Za + rodiče Váňovy, prarodiče z obou stran, dar
zdraví a Boží požehnání za živou rodinu
18.30 Dr.: Za živou a + rodinu Častulíkovu, + Marii
Častulíkovu a Boží ochranu pro živou rodinu
15.30 Új.: Za + Petra Baláčka, Marii Hlavicovu, duše v
očistci a dar zdraví pro živou rodinu
18.30 Sl.:
15.30 Lo.: Za + manžela Josefa, rodiče z obou stran, neteř
Ludmilu a Boží požehnání pro živé rodiny
7.00 Új.: Výroční mše za zemřelou Lidmilu Zvončákovou,
Boží požehnání a dar zdraví pro živou rodinu
8.15 Sl.: Za + Josefa Kozubíka, 2 bratry, 2 sestry a rodiče
z obou stran
9.40 Új.: Za farníky (sv. křest)
11.00 Dr.:

Pořad bohoslužeb v říjnu - farnost Horní Lhota
Z nepředpokládaných důvodů může v tomto rozpise dojít ke změnám.
Sledujte proto týdenní rozpis!

1. října: Pátek
Památka sv. Terezie od Dítěte
Ježíše, panny;
1. pátek v měsíci říjnu
2. října: Sobota
Památka svatých andělů
strážných; 1. sobota v říjnu

16.00 HL Za † rodinu Matulovu, syna Jaroslava, rodinu
Krejčířovu, dceru Marii, manžela a syna
Jaroslava, celou † rodinu a * příbuzné
17.30 DL Za † Bohumila Hubáčka, rodiče, bratra,
manželku a za celou * rodinu
8.00 DL Za † osobu, duše v očistci a ochranu pro * rodinu
17.30 HL Za členy živého růžence z Horní Lhoty
Za sourozence, dvoje rodiče, duše v očistci
a za celou * rodinu
10.30 DL Za * a † farníky
9.00 HL

3. října: Neděle
27. neděle v mezidobí

4. října: Pondělí
5. října: Úterý
6. října: Středa
Památka sv. Bruna, kněze
7. října: Čtvrtek
Památka P. Marie Růžencové
8. října: Pátek
9. října: Sobota
10. října: Neděle
28. neděle v mezidobí;
Oslava patrona kostela
v Horní Lhotě sv. Dionýsia
a druhů, mučedníků
11. října: Pondělí
12. října: Úterý
Památka sv. Radima, biskupa
13. října: Středa

18.00 SE Za kmotřence, jejich rodiny s prosbou o dar víry,
moudrosti a požehnání
17.30 DL Za novomanžele Hečovy, ochranu a požehnání
pro rodinu Hečovu a Váňovu

16.00 HL Na úmysl dárce
17.30 DL Za † rodiče, † kamarádku, a požehnání
pro celou * rodinu
17.30 DL Za * a † kněze a řeholníky a za nová kněžská
a řeholní povolání
9.00 HL Za láskyplný a nepomíjející život Esterky
Dobrotové a za požehnání pro celou rodinu
Dobrotovu
10.30 HL Za všechny dobrodince, farníky a poutníky
18.00 SE Za * a † farníky

16.00 HL
14. října: Čtvrtek
15. října: Pátek
17.30 DL
Památka sv. Terezie od Ježíše,
panny a učitelky církve

Za † Aloise Majzlíka, dvoje rodiče, dar zdraví
a požehnání pro celou * rodinu
Za † rodiče, bratra, celou † rodinu, duše v očistci
s prosbou o dar víry a požehnání pro * rodinu

16. října: Sobota
Památka sv. Markéty Marie
Alacoque, panny;
Památka sv. Hedviky, řeholnice

Děkanátní pouť za obnovu rodin, kněžská
a řeholní povolání - Olomouc
Za † Marii a Josefa Šimoníkovy, syna Josefa,
Marii a Františka Pavelkovy, za všechny předky
z obou stran s prosbou o požehnání a potřebné
milosti pro * rodiny
10.30 DL Za † rodiče Marii a Josefa Petrášovy, jejich
rodiče a sourozence, za duše v očistci
a požehnání pro celou * rodinu
17.00 SE Mše svatá a mariánské večeřadlo (P. Jaroslav
Stříž)
9.00 HL

17. října: Neděle
29. neděle v mezidobí

18. října: Pondělí

19. října: Úterý
Památka sv. Pavla od Kříže, k.
20. října: Středa
21. října: Čtvrtek
16.00 HL Za † rodinu Šenovskou, Majerikovu s prosbou
Památka sv. bl. Karla
o požehnání pro * rodiny
Rakouského
22. října: Pátek
17.30 DL Za * a † farníky
Památka sv. Jana Pavla II.,
papeže
23. října: Sobota
17.30 HL Na poděkování za 40 let společného života,
Památka sv. Jana
ochranu Panny Marie, dary Ducha Svatého
Kapistránského, kněze
a požehnání pro celou rodinu
9.00 HL Za † Marii a Františka Juránkovy, rodiče z obou
24. října: Neděle
stran, † přízeň a požehnání pro * rodinu
30. neděle v mezidobí
10.30 DL Za † Marii Žáčkovu (1. výročí)
a za celou * a † rodinu Žáčkovu a Máčalovu
25. října: Pondělí
17.00 SE Na úmysl dárce
26. října: Úterý
27. října: Středa
28. října: Čtvrtek
16.00 HL Za † Anežku a Ludvíka Heinzovy, zetě Zdeňka,
Svátek sv. Šimona a Judy,
jejich rodiče, sourozence, duše v očistci, dar
apoštolů
zdraví a ochranu Panny Marie pro * rodinu
29. října: Pátek
17.30 DL Za nenarozené děti
17.30 DL Na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou
30. října: Sobota
o ochranu Panny Marie a požehnání pro celou * r.
9.00 HL Za † manžela Miroslava (10. výročí), jeho †
31. října: Neděle
rodiče, sestru Vlastu, Marii Ambrůzovu, dceru
31. neděle v mezidobí;
Marii, jejího manžela Václava, zetě Milana,
dar zdraví pro * rodiny

Výročí posvěcení kostela
v Horní Lhotě

10.30 HL Za † rodiče Františka a Marii Majzlíkovy z HL,
jejich syna Františka a snachu Annu, za rodiče
Latinákovy, Ladislava a Vlastu ze SE, za duše
v očistci, dar zdraví ochranu a pomoc Panny
Marie pro celou * rodinu

Pastýřský list
k zahájení synodální cesty
Drazí bratři a sestry,
minulou neděli zahájil papež František při slavné bohoslužbě v Římě synodální
cestu církve. Dnes na jeho přání zahajují ve všech katedrálách světa tuto cestu
biskupové. Oč jde? Církev potřebuje reformu, či uzdravení a oživení. Důvody
nemusíme hledat dlouho. Stačí se podívat kolem sebe a vidíme jich dost. Co chybí
našim farnostem, aby byly rostoucím společenstvím, které vydává přesvědčivé
svědectví o Kristu, který nás vykoupil a učinil novým stvořením? Co chybí našim
rodinám, aby byly živou církví v malém? Co musíme dělat, abychom uměli předávat
víru dalším generacím, aby nám nechyběli kněží, abychom přispěli k rozvoji
křesťanské kultury?
Papež František volá ke spolupráci všechny, protože všichni jsme spoluodpovědní za
církev. Nechce, aby synoda pracovala jako nějaká konference a vydala další učený
dokument, který skončí v knihovně, ale abychom s obnovou církve začali hned. To
způsobí naše správné vykročení na synodální cestu, která nás začne proměňovat.
Papež nám klade otázky a čeká odpovědi, které mají být společným dílem.
Proč společným? V současné době jsme nemocní individualismem. Žijeme a
myslíme příliš sami, proto nedáváme dostatečnou příležitost Duchu Svatému, aby
z nás budoval živé společenství církve. Společná odpověď nevznikne prosazením
názoru, který překřičí druhé, ani demokratickým hlasováním, kde se prosadí většina.
Jde především o společné naslouchání Duchu Svatému.
Jakou to chce metodu? Prvním krokem je vlastní ztišení a pokorné naslouchání.
Miluji toho, kdo mluví, a proto mu neskáču do řeči, ale nechám ho domluvit. Když
mluví, nepřipravuji si svou odpověď, ale i když má jiný názor, hledám v jeho názoru
semena pravdy. Nechci ho ubýt argumenty, ale spolu s ním chci dojít k dozrání v
pravdě. Kdo mluví, miluje ty, kteří poslouchají, proto jsou jeho slova upřímná a
laskavá. Tato vzájemná láska je podmínkou každého plodného dialogu proto, že je
znamením otevřenosti Duchu Svatému, který je láska. Pokud ho necháme milovat v
našich srdcích, můžeme doufat, že nás povede a dá nám dar moudrosti. Chceme-li
správně poznávat Boží vůli, musíme být pokorní, protože jen pokora očišťuje naše
názory a pocity. Podmínky správného poznávání nám ukazuje Písmo svaté.

Abychom mohli bezpečně poznávat Boží vůli v jednotlivých situacích, je třeba:
Odmítat ducha světa. Mít odvahu být jiní. Nejde o uzavření se světu, ani rozhodnutí
dělat všechno naopak než svět, ale být od světa svobodný, nezávislý.
„Nepřizpůsobujte se tomuto světu, ale změňte se, obnovte svoje smýšlení, abyste
dovedli rozeznat, co je vůle Boží, co je dobré, bohulibé a dokonalé“, (Řím 12,2) píše
sv. Pavel Římanům.
Musíme naslouchat hlasu Ducha Svatého ve svém nitru, ne touhám těla, čímž se
nemyslí jen sex či chuť k jídlu a pití, ale především pohodlnost a lenost a další neřesti,
k nimž vede život podle těla. Galaťanům Pavel radí: „Žijte duchovně a nepropadnete
žádostem těla.“ (Gal 5,16) Do naslouchání Bohu vstupuje celý člověk, nejen rozum,
celý člověk se svou dlouhodobou zkušeností života podle těla či ducha. Připomeňme,
že Pavel vyjmenovává plody, jaké nese život podle těla nebo podle Ducha. Prvním
plodem života podle Ducha je láska, postoj lásky, která hledá skutečné dobro druhého.
Pavel píše Filipanům: „A za to se modlím: Ať stále víc a více roste vaše láska a s ní
i poznání a všestranný úsudek, abyste dovedli volit to lepší.“ (Flp 1,9–10a)
Předpokladem správného poznání je tedy láska, protože bez lásky vidíme zkresleně.
A Kolosanům píše, že o poznání Boží vůle je třeba se modlit, protože poznání Boží
vůle je dar: „…nepřestáváme se za vás modlit a prosit Boha, abyste dobře poznali
jeho vůli…“ (Kol 1,9) Důležitá je pro nás i zkušenost starozákonního proroka Daniela.
Ten, když se modlí o dar poznání, dostane ho až po třech týdnech postu. Zjeví
se mu anděl a říká: „Od prvního dne, kdy ses rozhodl mít pochopení a pokořit před
Bohem, byla tvá prosba vyslyšena a já jsem přišel kvůli tvým prosbám.“ (Dan 10,12)
Proč tak pozdě, když ho Bůh vyslyšel hned? Prorok musel v modlitbě a postu dozrát,
aby správně porozuměl a dobře přijal poznání od Boha.
Drazí přátelé,
obnova církve začne v naší rodině, když začneme spolu mluvit tímto způsobem.
Stejně tak to bude v našich farních radách, nebo mezi spolupracovníky. Pro mnohé to
bude velká změna. Proto se nevzdávejme, když se nám to nepodaří hned, ale začněme
pokorně znovu. Velké umění si žádá velké cvičení. Obnova církve začne ve farnosti,
když začneme takto řešit farní problémy.
Konečné rozlišení – rozhodnutí udělá v modlitbě představený – farář ve farnosti,
v diecézi biskup, v církvi papež. Každý přitom respektuje své kompetence a působení
Ducha Svatého v dějinách. Představený se nepovyšuje nad společenství, protože je
jeho součástí. Zároveň nesmí mít strach udělat rozhodnutí, které je v souladu s církví
a uskutečňováním Božího slova v dané situaci.
Bratři a sestry,
začneme v rodinách, kde máme velkou příležitost k synodální cestě, protože máme
vedle sebe člověka, kterého potřebuje každý, aby se díval skrze více očí, měl více úhlů
pohledu, které potřebuje k lepšímu rozpoznávání Božího vedení. Máme někoho,
s nímž můžeme zakoušet přítomnost Krista mezi námi, když se snažíme nezištně
milovat. Zapojme se ve svých farnostech a spolu s kněžími hledejme v modlitbě

uvedeným způsobem odpovědi na papežovy otázky. Každý, kdo se chce zapojit, se
může přidat k farní radě, která je základní skupinou. Kde počet vzroste, rozdělíme se
tak, aby ve skupině bylo nejvíc deset lidí. Uděláme novou zkušenost živého
společenství v modlitbě a vzájemné lásce. Budeme mít podíl na oživení farnosti, v níž
se uskutečňuje církev.
Váš arcibiskup Jan

Zprávy a informace
Pouť děkanátu za obnovu rodin a nová kněžská a řeholní povolání
Pouť, která se měla uskutečnit již v říjnu 2020, se bude konat v sobotu 16. října 2021
v Olomouci. Předpokládaný program: v 15:00 hodin - modlitba růžence, v 16:00 hodin
– adorace, v 17:00 hodin – mše svatá. Kdo z farníků má zájem o cestu společným
autobusem, přihlaste se, prosím, co nejdříve v sakristiích našich kostelů. Čas odjezdu
autobusu bude ve 12:00 z Drnovic. Čas může být upřesněn i s ohledem na další možný
program. Z toho důvodu nebude v tuto sobotu ani pravidelná mše svatá v Domově
seniorů v Loučce.
Dušičkové tablo
Blíží se Památka zesnulých, proto prosíme příbuzné těch, kteří zemřeli od minulých
Dušiček, o zapůjčení fotografií. Označené fotografie předejte, prosím, v sakristiích
našich kostelů.
Sbírka na misie
V neděli 24. října 2021 si připomeneme Světový den modliteb za misie, každoročně
známý pod názvem Misijní neděle. Slaví se jako den modlitby, solidarity a podpory
misií v každé diecézi, farnosti a instituci katolického světa. „Misijní neděle je
zvláštní příležitostí, která připomíná Božímu lidu neustálou platnost jejího
misijního mandátu, neboť misie je věcí všech křesťanů…“ (Jan Pavel II.). I v naší
farnosti se právě v neděli 24.10.2021 bude při všech mších svatých konat
pravidelná sbírka na misie.
Lidové misie ve farnosti Újezd
V termínu pátek 19. – neděle 28. listopadu 2021 proběhnou ve farnosti Újezd
Lidové misie, které povedou misionáři patřící k řádu sv. Vincenta de Paul. Misie
budou probíhat ve všech kostelích naší farnosti a budou zaměřeny na všechny
věkové skupiny. Program na jednotlivé dny byl připomínkován a probírán
s misionářem, P. Janem Můčkou a členy pastorační rady při schůzce v neděli 19.
září 2021. Podrobný rozpis programu bude zveřejněn i na webových stránkách
farnosti až po jeho finalizaci, ale už nyní si můžete tento termín zatrhnout
v kalendáři a na misie pozvat i své blízké a známé.
Pouť chlapů
Po roční pauze se opět letos uskuteční pravidelná pouť mužů na Svatý Hostýn.
Vzhledem k misiím, které budou koncem listopadu 2021 probíhat v naší farnosti,
se letos pouť chlapů uskuteční o týden dříve než obvykle, a to v termínu

13. – 14. listopadu 2021. Další podrobnosti budou zveřejněny později, sledujte
proto webové stránky farnosti.

SKUPINY ÚKLIDU
kostelů újezdské farnosti v říjnu 2021
____________________________________________________

Dat. : Újezd : Drnovice : Slopné :
__________________________________

2.10.:
9.10.:
16.10.:
23.10.:
30.10.:

13.
14.
15.
16.
1.

6.
7.
8.
9.
10.

13.
14.
1.
2.
3.

Z myšlenek sv. Terezie Benedikty od Kříže
Slova "buď Vůle Tvá" by se měla stát pro křesťana životní normou, měla by usměrňovat
průběh dne od rána do večera, měla by být neustále naší hlavní myšlenkou. Všechny
ostatní starosti vezme Bůh na Sebe, takže nám zůstane až do konce života jen ta jediná,
protože nikdy si nemůžeme být jisti, že jsme po celý čas na cestě vedoucí
k Němu.
Důvěra v Boha neklame jedině tehdy, souhlasíme-li s tím, že s pokorou přijmeme všechno,
co na nás Bůh sesílá, protože jedině On ví, co je pro nás skutečně dobré.
A bude-li možná někdy správnější dopustit na nás bídu a nedostatek nežli pohodlné
a zajištěné živobytí, neúspěch a pokoření namísto poct a vážnosti, měli bychom být
ochotni i to přijmout, projevit důvěru a odevzdanost. Jsem spokojena se vším.
Nevíme, kam nás Ježíš povede na této zemi, a ani bychom se na to neměli předčasně ptát.
Víme jen to, že těm, kteří milují Boha, nakonec všechno napomáhá k dobrému.
A navíc víme i to, že Pánovy Cesty vedou dál než cesty tohoto světa.

KŘÍŽOVKA NA ŘÍJEN
„Nestačí jen živit pocity vděčnosti. Vděčnost je třeba…(viz křížovka).“
Sv. Ambrož

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
1. Apoštol, který Ježíše třikrát zapřel.
2. Vrchní oblečení kněze při mši sv.
3. Ježíšův pěstoun.
4. Řeka, ve které byl Ježíš pokřtěn.
5. Sváteční den křesťanů.
6. Hlavní patron české země.
7. Posvátná kniha křesťanů.
8. Jméno současného papeže.
9. První a nejdůležitější svátost.
10. Bratr Ábela.
11. Jeden z evangelistů.
12. Slovenské poutní místo poblíž českých hranic, které v září 2021 navštívil papež.
13. Budova, kde žijí řeholníci nebo řeholnice.
14. Mariánská modlitba skládající se z pěti desátků.
15. Konec modlitby.

OSMISMĚRKA
„Být vděčný je snadné. Obtížné je…(viz osmisměrka)“
Stefan Zweig
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BOUBÍN, DĚVÍN, JAVOŘICE, JEŠTĚD, KEPRNÍK, KLEŤ, KOTEL, MEDVĚDÍN,
MILEŠOVKA, PLECHÝ, POLEDNÍK, PRADĚD, RADHOŠŤ, ŘÍP, SMRK,
SNĚŽKA
Tajenka křížovky: _____________________________
Správné řešení zářijové křížovky: „…pavučiny ze srdce.“
Správné řešení zářijové osmisměrky: „…očekává“.
Mgr. Gabriela Pavelková
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