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ZAČÍNÁ ŠKOLA
Děvčata a chlapci.
Letošní
prázdniny
končí a měsícem září
vám začne nový školní rok. Pro prvňáčky
to bude nová zkušenost a možná v něčem
i překvapení.
Vy, kteří máte starší
sourozence, jste již
jistě informováni, co
vás ve škole čeká.
Také letos se bude na
našich školách vyučovat náboženství. Tak, jako do školy přicházejí rodiče dát vás děti zapsat, každý jste
před první třídou absolvovali tento zápis, tak také vás věřící rodiče přihlásili
do vyučování náboženství. Přihlášku přinesli na faru, protože první tři roky budou pro
vás přípravou k prvnímu svatému přijímání. Celá příprava tří let je nutná, nejdůležitější
však ve třetí třídě bezprostřední příprava na svatou zpověď
a přijetí Kristova Těla. Poslední dvě léta byla slavnost prvního
svatého přijímání narušena nepřízní počasí a koronavirem. Také
příprava vás dětí i rodičů se zvládala s většími obtížemi.
Letos je ve třetích třídách velmi málo žáků, proto vyučování
náboženství bude pro všechny děti společné v Újezdě. Čas bude
ještě s rodiči upřesněn. Vyučování bude na faře, jako bývá
každoročně příprava rodičů na tuto slavnost jejich dětí. Bude to
spojeno s menšími obtížemi, zvláště pro děti přespolní, ale kdo má
Pána Ježíše opravdu rád, tuto malou oběť dovede přinést.
Váš duchovní otec P. Jan
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ÚMYSLY APOŠTOLÁTU
MODLITBY
Úmysl všeobecný: Za udržitelný životní styl
Modleme se, abychom se my všichni odvážili zvolit si
skromný životní styl šetrný k přírodě a radovali se při
pohledu na mladé lidi, kteří o to odhodlaně usilují.
Úmysl naléhavý: Bude vyhlášen později
Úmysl národní: Děkujeme za církevní školství a prosíme
za stále kvalitnější prostředí v církevních školách, kde se
tisíce dětí mohou poprvé setkat s živou vírou v Krista.
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 srpnu 2021 přijaty tyto děti:
Kristýna Vojáčková
Rebeka Barcuchová

Dolní Lhota
Vysoké Pole

Svou společnou cestu před Božím oltářem začali v srpnu 2021:
7. srpna:
Roman Váňa
Zuzana Bilavčíková

Horní Lhota
Mistřice

28. srpna:
Štěpán Raja
Anita Šenkeříková

Brumov
Březnice

V měsíci srpnu 2021 odešli na věčnost a byli pohřbeni:
4. srpna
Jaromíra Münsterová
Slopné 153

75 let

7. srpna
Svatopluk Šůstek
Dolní Lhota 106

75 let

13. srpna
Jan Poruba
Drnovice 40
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dítě

Svatí, kteří nám předali víru
V měsíci září si připomínáme dva naše
významné světce – svatou Ludmilu
a svatého Václava. Věřím, že jejich
životopis vám není neznámý, ale možná
níže uvedené modlitby jste se ještě
nemodlili. Máte
příležitost ke změně,
zvláště když si v těchto dnech připomínáme
1 100 let od násilné smrti svaté Ludmily.

Ludmilo, révo v půdě Čech,
z nebeských vinic štípená,
jsi vzorem pokolení všech,
své vlasti matko vznešená.

Svatý Václave, kníže náš,
věrný zástupce náš,
k tobě Čechové voláme,
pomoci žádáme.

Jak plodný, ušlechtilý kmen,
milostí stále rozkvétáš,
palma tě zdobí s vavřínem,
ty věnec mučednictví máš.

Ó dědici české země,
vzpomeň na své plémě,
v těžkých bídách postavené,
ze všech stran soužené.

Tys vnuka svého učila,
vedla ho cestou k nebesům,
tys světlem víry zářila
tomu, jejž čekal český trůn.

Svatý Václave, nám milý,
vůdce náš spanilý,
zažeň naše nepřátele,
k naší zhoubě smělé.

Ovečko tichá, bělostná,
své tělo v oběť vydáváš,
vždy Bohu věrná, nevinná,
svou smrtí víru pozvedáš.

Svatý náš orodovníku,
Boží milovníku,
oroduj za svou milou vlast,
a odvrať všechnu strast.

K oltáři vedlas čeleď svou,
byla jsi matkou ubohých,
buď i nám stálou oporou,
záštitou mocnou věrných svých.

Jediné máme doufání
v tvé orodování,
lid, jejž jsi chránil na zemi,
chraň teď, když jsi v nebi.
Amen.

Ludmilo svatá, zpěvem svým
chválíme Boha s jásotem,
neboť tvým slavným vítězstvím
proslavil navždy českou zem.
Amen.
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Mám dva osobní postřehy k těmto jménům.
Sv. Ludmila – v červnu se na Velehradě uskutečnila II. národní pouť za hospice
a hlavní celebrant, kterým byl pražský pomocný biskup Zdenek Wasserbauer,
zdůraznil, že žádný z hospiců v naší republice nenese jméno sv. Ludmily. Je to otázka
k zamyšlení a výzva do budoucnosti.
Sv. Václav – o prázdninách jsme navštívili v Harrachově kostel sv. Václava. Jednalo
se o sobotní mši svatou s nedělní platností – bylo nás tam asi 15 a troufám si říct, že
polovinu tvořili rekreanti. Buďme rádi za naše plné kostely a snad se vrátí i ti, kteří
v době pandemie trochu zpohodlněli. Dalším zajímavým momentem byli ministranti –
úžasně spolupracující trojici tvořila mladá maminka, asi sedmiletá holčička
a roztomilý klučina, zhruba čtyřletý☺. Ani v této oblasti si nemůžeme stěžovat, ale
bylo by dobré, aby skončil „prázdninový režim“, kdy ve všední den ministranti
v kostele v Horní Lhotě chyběli. Také rádi přivítáme další zájemce o službu u oltáře,
nebojte se a přijďte za námi.
Připravila Mgr. Jiřina Šenovská

Oslavy ve farnosti
Léto tohoto roku se v naší farnosti neslo v duchu velkých výročí a oslav. Bylo nám
velkou ctí přivítat hned několik vzácných hostů z duchovních kruhů naší diecéze.
Prvním významným výročím tohoto léta byla dne 11. července oslava výročí
posvěcení filiálního kostela sv. Rocha ve Slopném, který je dominantou naší obce již
25 let. Pozvání na oslavu tohoto jubilea přijal valašskoklobucký děkan P. Pavel
Macura, který zde celebroval slavnostní mši svatou. I přes důkladné přípravy a mnohé
modlitby o pěkné počasí přes celou mši svatou pršelo, což však zástupy poutníků
neodradilo od účasti na bohoslužbě, a to i přesto, že mše svatá byla sloužena venku
před kostelem. Dobrou náladu však déšť nezkazil
a jak poznamenal otec děkan: „Neexistuje špatné
počasí, ale jen špatně oblečený poutník.“ Poutníci se
tedy možná vraceli domů ke svátečnímu obědu
promočení, ale povzbuzeni radostnou zvěstí
evangelia.
O týden později, 18. července, se v Drnovicích
slavilo významné výročí, a to 30 let od posvěcení
filiálního kostela sv. Anežky české. Slavnostní mši
svatou zde sloužil otec biskup Mons. Josef Hrdlička.
Na tuto slavnost se dostavilo již typicky červencové
počasí. Otec biskup dojatě vzpomínal na svou
poslední návštěvu Drnovic a místní farníci zase na
stavbu kostela, jež se uskutečnila v obdivuhodně krátkém čase. Otci biskupovi patří
velká vděčnost i obdiv za to, že i ve svém značně pokročilém věku neváhal přijmout
pozvání na tuto oslavu. Vidím v tomto gestu povzbuzení pro nás, že i přes různé
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obtíže, jež se spojují s konáním dobra, je vždy potřeba vytrvat v konání dobrých
skutků.
25. července pak proběhly v Újezdě oslavy 760
let od první písemné zmínky o obci a 125 let
trvání sboru dobrovolných hasičů. Pozvání přijal
pomocný biskup olomoucký Mons. Josef Nuzík.
I zde to málem vypadalo, že celý den proprší,
avšak před začátkem slavnostní mše svaté déšť
ustal a slavnost tak mohla proběhnout téměř
podle plánu. Po mši svaté byla otcem biskupem
slavnostně posvěcena nová dřevěná socha
svatého Mikuláše, patrona újezdského kostela
i farnosti, umístěná před bránou ke kostelu,
která byla opravdovým překvapením. Po celý
den pak pokračoval bohatý kulturní program.
Další významná oslava proběhla 15. srpna v Loučce. Opět se jednalo o oslavu 760 let
od první písemné zmínky o obci.
Slavnostní mše svatá byla spojena
nejen
s významnou
slavností
Nanebevzetí Panny Marie, ale
i s žehnáním stavebního místa pro
budoucí kapli v Loučce. Mši svatou
celebroval novokněz P. Dominik
Kovář. Liturgie byla slavena přímo
na místě, na kterém, snad již brzy,
vyroste moderní kaple zasvěcená
svatému Janu Pavlu II., a to naproti
obecního úřadu. Na tuto slavnost se
dostavil ještě jeden, byť nezvaný, host, a to úmorné vedro, ve kterém se zpotila
nejedna košile. I přes tuto komplikaci otec Dominik po skončení mše svaté ochotně
uděloval novokněžské požehnání, pro které se, podle lidové moudrosti, vyplatí „i boty
rozedrat“. Oslava pak pokračovala kulturním programem.
Poslední významné výročí tohoto léta se konalo opět ve Slopném. Byla jím tzv. Malá
pouť, patrocinium sv. Rocha, která však byla letos spojena (jak jinak, než) s oslavou
760 let od první písemné zmínky o obci a 120 let trvání sboru dobrovolných hasičů
ve Slopném.
Na slavnostní mši svatou dokonce přijel na pozvání slopenského starosty štáb televize
Noe, díky kterému byla mše svatá živě přenášena na televizní obrazovky. Vrcholem
celé slavnosti však byla přítomnost pomocného biskupa olomouckého, Mons.
Antonína Baslera. I této mše svaté se zúčastnilo úctyhodné množství věřících.
Tentokrát byly modlitby Slopňanů vyslyšeny a počasí celé akci mimořádně přálo. Po
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skončení mše svaté byl připraven bohatý program jak zastupitelstvem obce Slopné,
tak místními hasiči.
Doba oslav je pryč, opět začíná
školní rok a chtě nechtě je třeba
opět se vrátit do reality
každodenního života. Zbývá jen
pevně doufat, že naši farníci
povzbuzeni slovy našich pastýřů,
jež na oslavách slyšeli, vykročí
do nastávajícího (možná, že
kvůli pandemii i obtížnějšího)
období plni radosti a naděje
a vynasnaží se, aby slova
evangelia, která byla všemi těmito kazateli zaseta do jejich srdcí, přinesla ovoce
v podobě opravdového křesťanského života a množství dobrých skutků.
Ondřej Pavelka

Pozn. redakce: Díky špatnému počasí se v neděli 1. srpna neuskutečnila avízovaná
pouť u kaple sv. Františka. V ohláškách v neděli 8. srpna zaznělo, že františkáni
budou mít mši na tomto místě ve středu 11. srpna v 15:00 hodin. Mše se zúčastnilo
cca 20 poutníků, kteří doputovali z různých míst a směrů, a sloužil ji jako vloni
P. Klaret Antonín Dabrowski, OFM. I když účast nebyla nijak početná, možná
i s ohledem na termín a čas, přesto to byla podle přítomných poutníků pěkná
a důstojná oslava světce a tohoto místa.

Výzva českých a moravských biskupů věřícím k nadcházejícím
parlamentním volbám
Prohlášení českých a moravských biskupů k říjnovým volbám do Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR, které je určeno pro věřící:
Milí bratři a sestry,
na podzim nás čekají parlamentní volby. Nejsou jen jedněmi z mnohých, každé volby
jsou jedinečné a důležité, možná něčím významné a přelomové, protože zajišťují naší
zemi další směřování.
Kardinál František Tomášek – blahé paměti – prohlásil v listopadu 1989: „V této
důležité hodině zápasu za pravdu a spravedlnost v naší zemi jsem já i katolická církev
na straně národa.“ Opakujeme tato jeho slova jako závazek, který trvá. Katolická
církev v této zemi chce i v tomto okamžiku stát na straně národa. Co to ale znamená
dnes, více než třicet let po Sametové revoluci? Znamená to, že jestliže jsme křesťané –
katolíci, máme být také dobrými občany a sousedy. Pro společné dobro naší země
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chceme udělat všechno to, co můžeme. V první řadě je třeba jít k volbám. Křesťan by
neměl volit jen podle osobních preferencí, ale měl by mít vždy na zřeteli obecné
dobro, a tím i křesťanskou lásku k bližnímu. Je třeba dobře rozmýšlet nad
prezentovanými volebními programy a prohlášeními, abychom nepodporovali ty,
jejichž úmysly jsou v rozporu s katolickým učením, například v oblasti morálky,
spravedlnosti či záměry Stvořitele s člověkem.
Dále je důležité autenticky žít křesťanský život a poctivě pracovat. V neposlední řadě
pak je naší čestnou povinností modlitba za naši zem a všechny, kteří zde žijí.
Proto, sestry a bratři, nyní vyzýváme k tomu, abychom přispěli k obnově naší země
osvědčenými prostředky: modlitbou a postem.
Čtyřicet
dní
před
volbami se vytrvale modleme za
jejich dobrý výsledek.
Může se tak například dít
společnou
modlitbou
desátku
růžence
„Který
Ducha
Svatého seslal“ ve farnostech
či v rodinách, přímluvami za dar
moudrosti pro voliče i kandidáty
během bohoslužeb, stejně jako při
společné modlitbě doma. První pátek v měsíci říjnu by bylo velmi vhodné se společně
postit na tento úmysl. Kromě těchto podnětů je samozřejmě možné ve prospěch
budoucnosti naší země udělat mnoho dalšího, kreativitě se meze nekladou.
K dobré a zodpovědné volbě podpořené duchovním úsilím Vám ze srdce žehnáme!
Biskupové Čech, Moravy a Slezska
Velehrad, 7. července 2021

Čtyřicetidenní modlitební síť za naše politiky:
Dejme naši zem do rukou Božích!
Nová čtyřicetidenní modlitební síť za parlamentní volby, která začíná 30.
srpna 2021, je odpovědí na výzvu českých a moravských biskupů, kteří
ve svém prohlášení zvou křesťany k modlitbám a postu 40 dní před
volbami. Dejme naši zem do rukou Božích!
Do modliteb se může zapojit každý! Čtyřicetidenní modlitební síť probíhá
v rámci projektu Vlčí doupě, který se věnuje evangelizační a pastorační
činnosti v online prostoru.
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Vzpomínka na P. Pavla Jagoše
O letošní velehradské pouti se mi do rukou dostal časopis Milujte se!, a na třetí straně
mě zaujal následující článek:
DNES
DNES se budu namáhat prožít tento den, aniž bych chtěl rozřešit všechny problémy
svého života.
DNES vynaložím co největší péči svému vlastnímu chování. Nebudu kritizovat,
nebudu se snažit opravovat druhé, ale polepšit jen sebe.
DNES věnuji deset minut dobré četbě: jako je potrava nutná pro život, tak je i dobrá
četba důležitá pro život duše.
DNES udělám dobrý skutek a nebudu o tom nikomu vyprávět.
DNES vykonám něco, do čeho se mi nechce. Pokud se budu cítit někým dotčen, budu
se snažit, aby to nikdo nepoznal.
DNES si udělám program pro tento den. Asi ho docela nesplním, ale přesto si ho
stanovím. Budu se vyhýbat dvěma krajnostem – shonu a nerozhodnosti.
DNES nebudu mít strach. A především nebudu mít strach těšit se ze všeho, co je
krásné, a budu věřit v dobro. Je mi dáno, abych během necelých dvou desítek hodin
konal dobro.
Z myšlenek svatého papeže Jana XXIII. připravil P. Pavel Jagoš
Milujte se, č. 54, str. 3, vydáno 20. 8. 2020
Řekl jsem si, že by bylo dobré ho v našem farním měsíčníku otisknout jako inspiraci
k úvahám při ranní modlitbě a také jako malou vzpomínku na našeho kaplana otce
Pavla, který nás před rokem nečekaně předešel na věčnost.
Jeho náhlá smrt určitě mnohé zaskočila. Při jedné
z jeho posledních mší ve slopenském kostele
zdůraznil význam eucharistie; že se nejedná o nějakou
odměnu pro hodné děti ale o důležitou posilu na cestě
k věčnému životu. Po několika dnech jsem se
dozvěděl o jeho úmrtí a uvědomil jsem si, že už je
vlastně na té věčnosti i otec Pavel.
Když vezmeme v úvahu, jak tenká je hranice mezi
životem a smrtí, o to víc a naléhavěji bychom měli
usilovat o dokonalý křesťanský život. Myslím si, že
k této snaze může přispět i zamyšlení otce Pavla, které
jsem citoval na úvod.
Umře-li někdo v mladším věku, obvykle slyšíme: odešel příliš mladý. Je to i v lidské
přirozenosti doufat v dlouhý život. Já si však myslím, že není důležité, jak dlouho
žijeme, ale jestli dobře využijeme čas a život naplníme. Jak řekl ve své promluvě
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v r. 1949 při pobožnosti na závěr roku číhošťský mučedník P. Josef Toufar:
„… a proto žijme tak, jako bychom měli již dnes zemřít, žijme pečlivě jako moudří
a vykupujme si časem vezdejším život věčný.“
Otec Pavel se podle světských měřítek dlouhého věku nedočkal. Určitě se ale snažil
dobře využít čas Pánem svěřený a teď prožívá věčnou radost v blízkosti Boha,
kterému zasvětil svůj život
Vzpomeňme na něho a v tiché modlitbě poděkujme za jeho život a práci, kterou za 25
let kněžské služby vykonal.
Petr Váňa

MYŠLENKY NA MĚSÍC ZÁŘÍ
ROBERT KARDINÁL SARAH
S NIKOLASEM DIATEM

SÍLA TICHA – PROTI DIKTATUŘE HLUKU
KARTUZIÁNSKÉ NAKLADATELSTVÍ HISPERION 2008
1.

Každý den je důležité udělat si chvíli ticha a v ní stanovit obrysy své další
činnosti.

2.

Ticho není pouhá nepřítomnost slova, ale zbavení se zbytečných slov
proto, abychom mohli slyšet Slovo.

3.

Hospodin v hluku není. Jeho hlas je tichý a jemný. Jestliže je modlitba
pozvednutím duše k Bohu, pak ono pozvednutí nemůže být hlučnou
a uřvanou sebeprezentací.

4.

Ježíš je tichý a pokorného srdce, a pokud ho máme následovat, musíme
mu být podobní.

5.

I když jsme těžkým hříchem přišli o milost posvěcující, je Bůh stále
přítomný jako ten, kdo je připraven s námi obnovit plné společenství,
které bylo naším hříchem narušeno.

6.

Ticho je obtížné, uschopňuje však člověka k tomu, aby se dal vést Bohem.

7.

Boží milosti se na člověka vylévají skrze Písmo svaté, jemuž nasloucháme
a o němž v tichu uvažujeme.

8.

Při úkonu proměňování zastává kněz úlohu Krista. Nehleď na jejich
lidskou podobu, ale na milost jejich služby.
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9.

Bez ticha neexistuje odpočinutí, pokoj ani vnitřní život. Ticho je
přátelství a láska, vnitřní harmonie a pokoj. Ticho a pokoj jdou ruku
v ruce.

10. Zvuky a vášně nás odcizují sobě samým, zatímco ticho vždy nutí člověka,
aby si kladl otázky o životě.
11. Mlčení zraku spočívá v umění zavřít oči, abychom v nejhlubších
a nejintimnějších oblastech své bytosti kontemplovali Boha, který je
v nás.
12. Pokora a modlitba se prohlubují v té míře, jak sluch, duch a jazyk
v tichosti přebývají s Bohem, neboť Bůh promlouvá v tichu srdce.
13. Věnujme hodně času Bohu, adoraci a modlitbě. Nechme se hojně a bez
ustání živit Božím slovem. Je třeba dlouhé doby k tomu, aby naše srdce
zpokornělo v kontaktu s Nejsvětější svátostí a dalo se proniknout Boží
láskou.
14. Svět se točí, ale kříž zůstává stát.
15. Ticho je důležitější než každé jiné lidské dílo, protože vyjadřuje Boha.
Skutečná revoluce pochází z ticha a vede nás k Bohu a k ostatním,
abychom jim pokorně a velkoryse sloužili.
16. Bůh je přítomný v naší duši nejen tehdy, když jsme v kostele, ale
i v každou chvíli.
17. Bůh je ticho a toto Boží ticho bydlí v člověku. V Bohu jsme neoddělitelně
spojeni s tichem.
18. Na světě není místo, kde by byl Bůh přítomen více než v lidském srdci.
Srdce je skutečně Božím příbytkem, chrámem ticha.
19. Samota je pro naslouchání Božímu tichu nejlepším stavem. Pro toho, kdo
chce nalézt ticho, je samota horou, již je třeba zdolat.
20. Nemějme strach zmlknout navenek i ve svém nitru, chceme-li být
schopni vnímat nejen hlas Boží, ale i hlas, který máme vedle sebe, hlas
ostatních.
21. Ticho v každodenním životě je nezbytnou podmínkou, abychom mohli
žít s druhými lidmi. Člověk, který není schopen ticha, nedokáže
naslouchat svým nejbližším, milovat je a rozumět jim.
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22. Největší tajemství světa se rodí a rozvíjejí v tichu. Jak se vyvíjí příroda?
V největší tichosti. Co je mimořádné, je vždy tiché.
23. Ticho je největší svobodou člověka. Žádná diktatura, žádná válka, žádné
barbarství mu tento božský poklad nemohou vzít.
24. Člověk, který dokáže udržet na uzdě jazyk, má svůj život pod kontrolou,
tak jako námořník ovládá loď.
25. Je lépe mlčet a být křesťanem než mluvit a nebýt jím. Lepší je učit skutky
než slovy.
26. Čiňme vše, aby v nás přebýval Pán, abychom byli jeho chrámem a On byl
v nás naším Bohem.
27. Je třeba vzdalovat se nepokoje a přetvářky a tiše se vrhnout do Boží
náruče. Naděje a síla člověka spočívají v tom, že tiše vsadí na Boha.
28. Člověk se musí tiše postavit před Boha a říci mu: Pane, když jsi mi dal
poznání a touhu po dokonalosti, veď mě stále k vrcholu lásky. Dej, abych
tě stále více miloval, neboť jsi moudrým tvůrcem, který žádné dílo
nenechá nedokončené.
29. V modlitebním životě potřebujeme oporu. Nejlepším nástrojem je tichá
a soustředěná četba Bible.
30. Není nic menšího, tiššího a mírnějšího než Kristus přítomný v hostii
Tento maličký kousek chleba ztělesňuje dokonalou Boží pokoru
a tichost, jeho něhu a lásku k nám.

Pořádek v pokoji, pokoj v duši
(14. část)
Máme za sebou dvě stádia vytváření vnějšího pořádku: rozhodněte se a stvořte řád.
Dnes pokračujeme třetím stádiem, tj. poznejte sebe – i ostatní.
Neexistuje žádné kouzelné řešení pro všechno, abychom vytvořili pořádek; všichni ho
musíme vytvářet způsobem, který je správný právě pro nás. Někdo si myslí: „Chci se
od něčeho oprostit, a tak se toho zbavím, protože věci nemají žádný význam.“ A jiný
uvažuje: „Chci se z věcí víc radovat, a tak se toho zbavím, protože několik věcí,
kterých si člověk hluboce cení, znamená víc než kupa krámů, která je mimo mou
kontrolu.“ Můžeme se od sebe navzájem učit, ale neexistuje žádný nejlepší způsob,
jak něčeho dosáhnout. Nikdo nemá pravdu a nikdo se nemýlí. Pokud známe sami
sebe, můžeme si své okolí a systémy, v nichž žijeme, upravit tak, aby nám vyhovovaly
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– takže se nebudeme muset nutit k tomu, abychom se řídili metodami někoho jiného.
Pokud je uklízení prováděno v náležitém duchu, stává se cvičením sebezpoznání.
A když pak poznáme i ostatní a to, že vidí svět jinak než my, můžeme nalézt způsoby,
které prospějí úplně všem.
1. rada: Poznejte svůj důvod
Je snadné předpokládat, že bychom se „měli“ věnovat určitému úklidu. Když však
máme naprosto jasno v tom, proč to děláme, je snazší využít čas a energii
produktivním způsobem – a také poznat, až se dostaví úspěch. Zeptejte se sami sebe:
„Proč to uklízím? Jaký důvod mám?“ Pokud si začnete v garáži uklízet, protože si
myslíte, že byste to „měli“ udělat, možná ji zčásti vyklidíte, něco vás vyruší,
přestanete a nikdy úklid nedokončíte. Jestliže si ale myslíte, že v garáži uklízíte,
protože do ní chcete zaparkovat auto, abyste každé zimní ráno nemuseli z předního
skla seškrabávat sníh a led, je větší pravděpodobnost, že svůj úkol dokončíte.
Vzhledem k tomu, že máte jasný důvod, vás to víc táhne kupředu a v případě
dokončení díla budete cítit větší uspokojení. Pokud na druhou stranu v nějakém úkolu
moc velký smysl nevidíte, nemusíte si s ním dělat velké starosti. Vnější pořádek stojí
za usilování, vzbuzuje-li ve vás (nebo v někom jiném) pocit štěstí, a ne jen tak
samoúčelně.
2. rada: Zeptejte se: „Jaký druh nepořádku mě nejvíc rozčiluje?“
Nepořádek má mnoho podob. Může se týkat oblečení, hraček, papírů, kuchyně,
domácích zvířat, přípravy do školy, auta, prádla … Snažte se zatočit především s tím
nepořádkem, který vás nejvíc rozčiluje.
3. rada: Nikdo nikdy nelituje toho, že vyměnil žárovku
Jděte a vyměňte žárovku, hned teď. Co můžeš udělat dnes, neodkládej na zítřek.
A pak při jednom vyměňte i tu spotřebovanou roli toaletního papíru.
4. rada: „Uklidňujete se“ nepořádkem?
Když nás zmáhá smutek, je lákavé si ulevit a tím se trochu uklidnit, jenže často se
snažíme cítit lépe tak, že se uklidňujeme tím, co v nás vyvolává špatný pocit.
Zmrzlinový pohár, další sklenka vína, polehávání u televizní obrazovky, rozhazování
peněz a podobné „odměny“ nás krátkodobě uklidní, ale následují výčitky svědomí
a pocity viny. A jak se rád uklidňuji já? Tím, že si řeknu: „Nedokážu udržet pořádek,
mám moc práce. Zasloužím si volno.“ Problém spočívá v tom, že – a platí to i pro
mnoho dalších lidí – ve mně nepořádek vyvolává ještě horší pocit. Když člověka
přemáhá nepříjemný pocit, je to důvod, proč se snažit pořádek udržet, a ne na něj
rezignovat. Vnější pořádek přispívá k vnitřnímu klidu.
5. rada: Pěstujete si fantazijní identitu?
Možná toužíte po životě, ve kterém by se vám hodil určitý předmět – fantazijní
existenci, v níž byste využili činky, vyšívané ručníky, diplomatický kufřík, kytaru
nebo sadu nářadí. Nebo možná chcete předvádět své fantazijní já jiným lidem –
chcete, aby si lidé mysleli, že jste student historie a politologie nebo znalec filmů,
a proto sbíráte věci, které vám to pomohou druhým prezentovat. Může být bolestivé
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přiznat si, že určité věci nikdy nevyužijeme – a že nám všechny ty krámy jen
překážejí. Buďte k sobě upřímní a všech těchto předmětů se zbavte. Budete mít víc
místa pro to, co máte opravdu rádi a používáte to.
6. rada: Lpíte na zastaralé identitě?
Máte pořád celou lyžařskou výbavu, i když vám praskl vaz v koleni a už nelyžujete?
Někdy je nám líto vzdát se některého svého já, a tak lpíme na určitém majetku,
abychom se uchránili před nevyhnutelnou změnou. Máte pořád předplacený Forbes,
i když ho už nečtete? Někdy jsme si ještě nevšimli, že naše identita se vyvinula a že
věci, které nám kdysi sloužily a líbily se nám, už se k nám nehodí. Máte stále ve skříni
všechno své oblečení do kanceláře, i když už v žádné kanceláři nepracujete?
Vzhledem k tomu, že jsme určitému období našeho života obětovali hodně času, úsilí
a financí, někdy nedokážeme opustit věci, které jsou s ním spojeny. Pár milovaných
a dobře zvolených upomínek nám může pomoci, abychom si staré časy ve vhodnou
chvíli připomněli, ale když si jich budeme nechávat příliš mnoho, uvízneme
v minulosti a bude to ochromovat naši schopnost přijmout současnost.
Podle knihy Pořádek v pokoji, pokoj v duši připravil bc. Vojtěch Chupík

Pořad bohoslužeb v září - farnost Újezd
1. září: Středa
Ferie,
sv. Jiljí, řeholníka
2. září: Čtvrtek
Ferie
3. září: Pátek
Sv. Řehoře Velikého,
papeže a učitelecírkve
První pátek v září
4. září: Sobota
Ferie
5. září: Neděle
23. neděle
v mezidobí
Bl. Terezie z Kalkaty
6. září: Pondělí
Ferie
7. září: Úterý
Sv. Melichara
Grodeckého, kněze a
mučedníka

17.30 Új.:
18.30 Sl.:
18.30 Dr.:
15.30 Új.:

Za manžele Jindřicha a Ludmilu Struškovy, syna
Jindřicha a živou rodinu
Za dar zdraví pro nemocnou osobu
Za + manžela Antonína Machů, syna Milana, dar zdraví
a Boží požehnání pro živé rodiny
Za + rodinu Andrýsovu, Jálovu, Kučerovu, dar zdraví,
ochranu Panny Marie pro živé rodiny a 2 nemocné osoby

18.30 Sl.:
15.30 Lo.:

Za živou a + rodinu Daďovu, Kadlečkovu a Hořákovu
Za farníky

7.00 Új.:
8.15 Sl.:

Za + tatínka, živou a + rodinu Pavelkovu a Machů
Za + rodinu Hlavenkovu, Janků, Mikulkovu, duše
v očistci a dar zdraví pro živou rodinu
Za + rodiče Martinkovy, Čvandovy, duše v očistci, dar
zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu
Za + rodiče Častulíkovy, syna, prarodiče, rodinu
Zámečníkovu, Zvonkovu, na poděkování a pomoc Boží
pro živou rodinu

9.40 Új.:
11.00 Dr.:

17.30 Új.:
18.30 Dr.:

Za + Marii Hlavičkovu, rodiče z obou stran, pomoc Boží
a ochranu Panny Marie pro živou rodinu
Za + rodiče Machů, vnuka, rodiče Kostkovy, dceru, zetě,
živou a zemřelou rodinu z obou stran
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17.30 Új.:
8. září: Středa
Svátek Narození
Panny Marie
9. září: Čtvrtek
Sv. Petra Klavera,
kněze
10. září: Pátek
Bl. Karla Spinoly,
kněze a mučedníka

18.30 Sl.:

18.30 Dr.:
15.30 Új.:
18.30 Sl.:

15.30 Lo.:
11. září : Sobota
Ferie
12. září: Neděle
24. neděle
v mezidobí
Jména Panny Marie
Pouť ve Vys. Poli

18.30 Dr.:
7.00 Új.:
8.15 Sl.:
9.40 Új.:
11.00 VP.:

13. září: Pondělí
17.30 Új.:
Sv. Jana Zlatoústého,
biskupa a uč. církve
14. září: Úterý
18.30 Dr.:
Svátek Povýšení
svatého Kříže
17.30 Új.:
15. září : Středa
Panny Marie
18.30 Sl.:
Bolestné
16. září: Čtvrtek
Sv. Ludmily,
mučednice
17. září: Pátek

18.30 Dr.:

15.30 Új.:

Sv. Kornélia a Cypriána,
Sv. Roberta Bellarmína,
biskupa a učitele církve 18.30 Sl.:

18. září: Sobota
Ferie

15.30 Lo.:
18.30 Dr.:

Za + Josefa Hlavičku, jeho rodiče, Boženu Sochorovu,
syna Josefa, zetě a dar zdraví a Boží požehnání pro živou
rodinu
Za + Miloslava Fiodora, 2 syny, rodiny Fiodorovu,
Zvonkovu, Šůstkovu, Boží požehnání a ochranu PM pro
živé rodiny
Za + rodiče Štěpáníkovy, Josefa Janoše, rodiče z obou
stran, duše v očistci a Boží požehnání pro živou rodinu
Za + Miloslava Zvončáka, bratra, švagrovou a švagry,
sestru, + rodiče a dar zdraví pro živé rodiny
Za + Františka Pavelku, jeho rodiče a Boží požehnání
pro živou rodinu Pavelkovu a Váňovu
Za + Antonína Fojtů, Karla a Vojtěcha, švagry, rodiče z
obou stran a Boží požehnání pro živé rodiny
Za + rodiče Barcuchovy, + rodinu Smolkovu, dar zdraví
a Boží požehnání pro živou rodinu
Za + rodiče Kořenkovy, Ludíkovy, dar zdraví, Boží
pomoc a ochranu Panny Marie pro živé rodiny
Za + Karla Dubce, syna Vladimíra, duše v očistci,
ochranu Panny Marie a Boží požehnání pro živé rodiny
Za + Jindřicha Greschnera (výroční mše sv.)
Za farníky a poutníky
Za + rodiče Králikovy, dítko a zetě s prosbou o ochranu
Boží pro živé rodiny
Za + rodiče Pavelkovy, jejich děti, vnuky, vnučku, 3
zetě, prarodiče z obou stran, duše v očistci, pomoc Boží
a ochranu PM pro živou rodinu
Za + rodiče Sucháčkovy, Chromíkovy, jejich + děti, duše
v očistci a Boží požehnání pro živé rodiny
Za + rodiče Pláškovy, Petrů, vnuka Aleše, Karla Pláška a
ochranu Boží pro živou rodinu
Za + rodiče Andělu a Františka Raškovy, zetě Miroslava,
prarodiče a celou zemřelou rodinu Raškovu
Za živou a + rodinu Drgovu, Semelovu a Kovářovu
Za rodinu Šůstkovu, Opravilovu, Lorencovu, ochranu
a pomoc Boží pro živé rodiny a duše v očistci
Za + rodiče Kozubíkovy, dvě + dcery, syna, jeho ženu
a duše v očistci
Za + Annu Častulíkovu (výroční mše sv.)
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7.00 Új.:
19. září: Neděle
25. neděle v
mezidobí
Sv. Januária, biskupa
a muč.
Mše sv. k Panně
Marie Bolestné
na Ploštině

8.15 Sl.:
9.40 Új.:

11.00 Pl.:

20. září: Pondělí
Sv. Ondřeje, Pavla
a druhů, mučedníků

17.30 Új.:

21. září: Úterý
Sv. Matouše,
apoštola a evangel.

18.30 Dr.:

17.30 Új.:
22. září: Středa
Sv. Mořice a druhů,
mučedníků
23. září: Čtvrtek
Sv. Pia z Pietrelciny,
kněze
24. září: Pátek
Ferie

18.30 Sl.:

18.30 Dr.:
15.30 Új.:

18.30 Sl.:
25. září: Sobota
Ferie
26. září: Neděle
26. neděle
v mezidobí
Sv. Kosmy a Damiána

27. září: Pondělí
Sv. Vincence z Paula,
kněze

15.30 Lo.:
7.00 Új.:
8.15 Sl.:
9.40 Új.:
11.00 Dr.:
17.30 Új.:

8:15 Sl.:
28. září: Úterý
SV. VÁCLAVA,
MUČEDNÍKA,
hlavního patrona
českého národa
18:30 Dr.:

Za + Stanislava Mikulku, rodiče Urubkovy, tři syny,
Boží pomoc a dar zdraví pro živou rodinu
Za + Františka Váňu, jeho rodiče, rodinu Váňovu,
Zvonkovu a Machalovu, ochranu Panny Marie a dar
zdraví pro živé rodiny
Za + Vladimíra Kráčalíka, rodiče z obou stran, +
sourozence, duše v očistci, dar zdraví a Boží požehnání
pro živou rodinu
Za + rodiny Běloňovu, Zichovu, Raškovu, oběti
Ploštiny, s prosbou k Panně Marii o ochranu pro živé
rodiny
Za + Stanislava Fojtíka, jeho rodiče, dar zdraví a Boží
požehnání pro celou živou rodinu
Za + rodiče Pavelkovy, jejich rodiče z obou stran, dceru,
syna, dva zetě, dvě snachy, vnuka Josefa, rodinu
Fojtíkovu, Hořčicovu, Pavelkovu, Obadalovu a Boží
ochranu pro živou rodinu
Za + Františka a Lidmilu Trčkovy, Boží požehnání a dar
zdraví za živou rodinu
Na poděkování Pánu Bohu za dar zdraví s prosbou o
Boží požehnání do dalších let u příležitosti životního
jubilea
Za sestru Boženu Šulákovu k 10. výročí úmrtí, její
rodiče, 2 švagry a ochranu PM pro živou rodinu
Za + rodiče Buličkovy, Zvonkovy z Lipiny, Marii a
Josefa Častulíkovy, Ladislava Fojtů a dar zdraví pro živé
rodiny
Za + manžela, rodiče z obou stran a Boží ochranu pro
živou rodinu
Za modlitební skupinu matek z Loučky
a za + členku Marii Hlavičkovu
Za občany Loučky ke cti sv. Václava
Za farníky
Za živé i zemřelé Marie a Ludmily z Drnovic
Za + Františka Macíka, Boží požehnání a dar zdraví pro
živou rodinu
Za + Stanislava Bližňáka, jeho otce, bratra, Jana
Václavíka, prarodiče Okaté, Ďulíkovy, Václavíkovy,
Bližňákovy, manžely Honkovy, Pastyříkovy a jejich
dceru Annu, + příbuzné z Bližňákové a Václavíkové
rodiny, duše v očistci, Boží požehnání a dar zdraví pro
živé rodiny
Za farníky
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29. září: Středa
Sv. Michaela,
Gabriela a Rafaela,
archandělů
30. září: Čtvrtek
Sv. Jeronýma, kněze
a uč. církve

17.30 Új.:

Za + rodiče Ambrůzovy a Vaňkovy, jejich + děti, duše
v očistci a Boží požehnání pro živé rodiny
Za + Karla a Aloisii Šůstkovy, rodiče z obou stran, +
příbuzné a Boží ochranu pro živé rodiny

18.30 Sl.:
18.30 Dr.:

Za + Pavla Valse, dceru, bratra, rodiče a Boží požehnání
pro živou rodinu

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

1. září: Středa
2. září: Čtvrtek
3. září: Pátek
Památka sv. Řehoře Velikého,
papeže a učitele církve;
1. pátek v září
4. září: Sobota
1. sobota v září
5. září: Neděle
23. neděle v mezidobí

16.00 HL Za † rodiče Bližňákovy, 2 syny, 3 dcery
a ochranu pro * rodinu
16.00 HL Za * a † farníky
17.30 DL Za Ladislava Kuželu, duše v očistci a ochranu pro *
rodinu
8.00 DL Na úmysl dárce
17.30 HL Za členy živého růžence ze Sehradic
9.00 HL Za všechny školáky a studenty, učitele
a profesory, za zdařilý školní rok
10.30 DL Za † Lubomíra Vaněčku, † rodinu, dar zdraví
a požehnání pro * rodinu
17.00 SE Mše svatá a mariánské večeřadlo (P. Jaroslav Stříž)

6. září: Pondělí
7. září: Úterý
Památka sv. Melichara
Grodeckého, kněze a mučed.
8. září: Středa
Svátek Narození Panny Marie
9. září: Čtvrtek
16.00 HL Za † Františka Šustka (1. výročí), manželku
a za celou * a † rodinu
10. září: Pátek
17.30 DL Za * a † farníky
Památka bl. Karla Spinoly,
kněze a mučedníka
11.00 SE Za všechny občany Sehradic s prosbou o požehnání
11. září: Sobota
a ochranu (Mše svatá bude u Boží muky u OÚ)
17.30 HL Za * a † rodinu Šustkovu a Schovajsovu
a za duše v očistci
12. září: Neděle
9.00 HL Za † Anežku a Josefa Šenovské, † rodiče
24. neděle v mezidobí
a sourozence z obou stran a požehnání pro * rodinu
10.30 DL Za † Libuši Divokovu (1. výročí)
13. září: Pondělí
18.00 SE Za † rodiče Majzlíkovy, bratry, † Stanislava
Památka sv. Jana Zlatoústého,
Kuželu, za duše v očistci a za * i † rodinu
biskupa a učitele církve
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14. září: Úterý
17.30 DL Za všechny seniory naší farnosti
Svátek Povýšení svatého Kříže
a na jejich úmysly
15. září: Středa
Památka
Panny Marie Bolestné
16. září: Čtvrtek
16.00 HL Za † Boženu Váňovu, rodiče, sourozence, manžele
Památka sv. Ludmily, mučed.
Hradilovy a za celou * rodinu
17. září: Pátek
18. září: Sobota
19. září: Neděle
25. neděle v mezidobí

17.30 DL Za † Olgu a Stanislava Hovězákovy, rodiče, duše
v očistci, ochranu a požehnání pro celou * rodinu
17.30 HL Za † Jiřího Pláška, dar zdraví a ochranu
pro celou * rodinu
9.00 HL Za † Václava a Annu Maňasovy, rodiče z obou
stran a ochranu pro celou * rodinu
10.30 DL Za † Miloslava, Jaroslava a Emila Hlavičkovy,
duše v očistci a ochranu pro * rodinu

20. září: Pondělí
Památka sv. Ondřeje Teagona, 18.00 SE Za * a † farníky
kněze a Pavla Hasanga, muč.
21. září: Úterý
Svátek sv. Matouše, apoštola
22. září: Středa
16.00 HL Za † Anastázii a Karla Kozlovy, Josefa Zámečníka,
23. září: Čtvrtek
sestry, bratra a jejich rodiče s prosbou o dar zdraví
Památka sv. Pia z Pietrelciny
a požehnání pro * rodinu
24. září: Pátek
25. září: Sobota
26. září: Neděle
26. neděle v mezidobí

17.30 DL Za † Jana Bětíka, rodiče Majzlíkovy a Demlovy
a ochranu pro celou rodinu
17.30 HL Za † Vladimíra Petrůva, tetu, rodiče z obou stran,
pomoc a ochranu pro celou * rodinu
9.00 HL Za * a † farníky
10.30 HL Za † Miroslava Remeše, rodiče z obou stran,
duše v očistci a požehnání pro * rodiny
18.00 SE Za † rodiče Šenovské a Latinákovy, jejich rodiče,
za duše v očistci s prosbou o ochranu pro * rodinu

27. září: Pondělí
Památka sv. Vincence
z Paula, kněze
28. září: Úterý
16.00 HL Za † rodiče Zelenkovy, dědečky, za duše v očistci
Slavnost sv. Václava,
a * rodiny Zelenkovy a Lichevníkovy
mučedníka
17.30 DL Za † Marii a Otu Majzlíkovy a za * rodinu
29. září: Středa
Svátek sv. Michaela, Gabriela
a Rafaela, archandělů
30. září: Čtvrtek
16.00 HL Za † Jiřinu a Ladislava Masařovy, jejich
Památka sv. Jeronýma, kněze
sourozence a rodiče s prosbou o dar zdraví
a učitele církve
a požehnání pro celou * rodinu
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Zprávy a informace
Poděkování…a prosba
Máme za sebou období oslav, které proběhly
v některých našich obcích. (Vysoké Pole bude
slavit o zářijovém hodovém víkendu). Stres
hlavních organizátorů opadl, mohou už jen
rekapitulovat, hodnotit, co se mělo udělat
jinak a užívat si pochvalné ohlasy.
Někteří říkají, že pořádat takové oslavy je zbytečné, další ale tvrdí, že je přece důležité
připomínat si zásadní okamžiky z historie obcí, nezapomínat na odkaz předků,
poukázat na kontinuitu spolkového života, který s sebou jistě nese i různá negativa
s ohledem na generační obměnu, ale hlavně společně nabídnout prostor pro vzájemné
setkání všech věkových skupin. Spojit oslavu s poděkováním Bohu, prezentovat to
pozitivní, nabídnout lidem možnost strávit den jinak a zapomenout tak na starosti
všedních dní.
Nic z toho by ale nebylo možné bez ochoty a obětavosti desítek lidí, kteří se podíleli
na zdárném průběhu jednotlivých akcí, a to od jejich příprav, vymýšlení programu,
zajišťování všeho potřebného až po samotnou realizaci. (A jistě někteří z nich strávili
nejednu bezesnou noc, jak to všecko proběhne a dopadne.). A to i těch lidí, na které
ani nebylo vidět; těch, kteří v samotný den oslav vytvářeli tolik potřebné zázemí, aby
vše fungovalo tak, jak bylo naplánované, aby se druzí spoluobčané, rodáci, hosté, atd.
mohli bavit a skutečně si užívat program. Všem díky.
A tak to funguje i ve farnostech. Bez nezištné pomoci a starostlivosti mnoha farníků,
by různé věci a procesy prostě nefungovaly. Dělají to na úkor svého volného času,
který by mohli strávit zcela jinak, a starají se o záležitosti, které ostatní berou jako
samozřejmost. Nechci tu vyjmenovávat všechny oblasti, ve kterých je potřeba pomoci
a angažovanosti farníků, abych na někoho nezapomněla. Každopádně je jich moc,
a čím větší farnost a větší počet kostelů, tím více lidí je potřeba.
Ale běda, pokud něco nefunguje tak, jak jsme zvyklí, nebo tak, jak má…, to už jsou
někteří tak rychlí v soudech a kritice, že se člověk nestačí divit; samozřejmě aniž by
oni sami přiložili ruku k dílu, anebo alespoň nabídli pomoc.
Několik posledních let soustavně a dennodenně
v újezdské farnosti v mnoha oblastech vypomáhal Jirka
Soukup ze Slopného. Začátkem září odchází do
Olomouce. Jirko, děkujeme Ti za to, cos pro farnost
udělal a přejeme Ti všechno dobré do další životní etapy.
Přirozeně ovšem následuje prosba k ostatním farníkům
a čtenářům, aby zvážili, zda by nechtěli nabídnout svůj
čas a schopnosti, nechtěli se začít angažovat v nějaké
formě pomoci právě pro farnost a nenechali se přitom
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odradit případným nesouhlasem či nezájmem z různých stran. Je totiž velice
jednoduché si říct: Já nemám čas. Já na to nestačím. Já určitě ne, s farářem mám
spory/s farářem si nerozumím. Proč právě já? Proč by to nemohl dělat někdo
druhý?… A někteří v obdobných situacích už přímo sypou z rukávu tipy na jiné
vhodné adepty na jednotlivé funkce, jen aby se to netýkalo jich samých.
Ale to, co děláme, neděláme kvůli farářovi, (i když ochotu angažovat se chtě nechtě
může ovlivnit osoba kněze ve farnosti), ale třeba pro farní rodinu, pro to, aby to u nás
prostě fungovalo, pro dobrý pocit, k větší cti a slávě Boží…? Shromažďujeme si
poklady v nebi?
Víme, že není dobré, když jeden člověk dělá sám mnoho věcí jenom proto, že se
nenašli další ochotní pomocníci. Je totiž jasné, že se všemu nemůže věnovat pořádně,
a že časem tato zátěž povede k jeho vyčerpání a vyhoření. Navíc, čím více lidí, tím
lepší zastupitelnost a vzájemná spolupráce…
Moc bych si přála, aby se ve farnosti našli další ochotní chlapci i děvčata,
muži i ženy, kteří by posílili řady ministrantů, schol, akolytů, kostelníků,
varhaníků, květinářek, pomocníků třeba v péči o farní budovu a zahradu,
o technické zázemí při poutích, o praní
bohoslužebného prádla, úklid kostelů,
vánoční
výzdobu,
úklid
sněhu,
komunikační zdroje, distribuci farního listu, atd., atd…. Možností, jak se angažovat
a pomoct ve farnosti, je mnoho. V opačném případě totiž důsledky tohoto nezájmu či
neochoty časem uvidíme. (A někde je, bohužel, vidíme už teď).
V obou farnostech proběhly v létě farní tábory; poděkování proto patří kněžím, kteří
poskytli prostory a obrnili se trpělivostí, všem organizátorům a vedoucím. Také
ženám, které pomáhaly v kuchyni, a také maminkám, které pravidelně pekly pro
táborníky nejrůznější dobroty. Některé výrobky dětem tak chutnaly, že došlo
i na přeposílání receptů☺…
Jarmila Váňová

SKUPINY ÚKLIDU
kostelů újezdské farnosti v září 2021
____________________________________________________

Dat. : Újezd : Drnovice : Slopné :
__________________________________

4.9.:
14.9.:
18.9.:
25.9.:
2.10.:

9.
10.
11.
12.
13.

2.
3.
4.
5.
6.
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9.
10.
11.
12.
13.

MISIJNÍ MOST MODLITBY je aktivitou Papežských misijních děl spojenou
s oslavou Světového dne misií – Misijní nedělí. Papežská misijní díla zvou věřící
v letošním roce k této aktivitě v sobotu 23. 10. 2021 večer, ideálně v 18 hodin.
Kdo a jak může modlitební most vytvořit a zorganizovat?
Misijní most modlitby mohou připravit celé farnosti, jednotlivci, rodiny, Misijní
klubka a společenství prostřednictvím společné modlitby na misijní úmysl ve výše
uvedený čas.
Jaká modlitba je vhodná?
Na tento úmysl můžeme věnovat modlitbu růžence nebo jakoukoliv jinou modlitbu za
misie, stejně tak své utrpení, skutky lásky nebo čas osobní modlitby. Radost ze spojení
s Bohem tak předáme do mnoha potřebných míst světa. Také papež František vybízí
celý svět k modlitbě za misie.
Za co se modlit?
Ve svých modlitbách mysleme na misionáře, pronásledované, chudé, trpící, opuštěné,
zneužívané, nemocné, hladové, strádající nedostatkem lásky…, zahrnout můžeme také
prosby za šíření evangelia po celém světě či za dar víry a za papeže Františka.
Jak se na setkání připravit?
K těmto chvílím lze využít svíce vyrobené a požehnané pro tuto příležitost.
K hlubšímu prožití společných modliteb mohou pomoci misijní materiály a symboly,
které nám připomínají důležitost misií a propojení se všemi potřebnými na celém
světě. Více si díky tomu uvědomíme, že misie bez modlitby nemohou existovat.
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Čím páteční modlitební večer před Misijní nedělí naplnit?
Při vytváření náplně setkání v rámci Misijního mostu modlitby se můžete inspirovat
třeba těmito nápady:
- modlitba při světle svíček
- zapálení svíčky při každém desátku růžence
- zpěv písní s mariánskou nebo misijní tématikou
- přinášení květin
- výroba vlastního růžence, postavení MOSTu (Modlitba, Oběť, Služba, Tvořivost)
- promítání videa k Misijní neděli
- uspořádání přednášky
- využití misijních triček
Čím je Misijní most modlitby možné obohatit?
- noční/víkendovou hrou Pokud pracujete s aktivní skupinkou dětí a chcete pro ně
vytvořit atraktivní modlitební setkání, můžete Misijní most modlitby
zakomponovat do celodenní, večerní nebo víkendové hry, jejímž vyvrcholením
bude nedělní mše svatá. Během hry mohou hledat indicie k objevení misijního
pokladu, anebo jim v málo osvětleném kostele poschovávejte úryvky modlitby,
z nichž mají sestavit celou verzi, kterou se nakonec společně pomodlíte.
Misijní činnost každého křesťana je odpovědí na trvalý Ježíšův příkaz: „Jděte do
celého světa a hlásejte evangelium všemu tvorstvu.“ (Mk 16,15) Jediným motivem
misijní činnosti má být poselství a láska Pána Ježíše, šířené svatostí vlastního života
a dobrými skutky. Papež František klade opět důraz na tento úkol, který byl církvi
svěřen.
VÍCE
INFORMACÍ
najdete
na:
https://www.missio.cz,
anebo
na
https://www.facebook.com/PapezskaMisijniDila

Podzimní nabídka kurzů ČBK
Otevíráme podzimní termíny vzdělávacích seminářů ČBK. Kurzy jsou určeny pro
všechny lidi ve službách církve (zaměstnance biskupství, Charit a dalších církevních
institucí; kněze, jáhny, bohoslovce, řeholníky a řeholnice, ale i laiky ve službách
farností). Kurzy se budou konat prezenčně (pokud není napsáno jinak) a jejich
kapacita je omezena (max. 15 osob).
18. 10. / Praha / Mediace / Aleš Bednařík
22. 10. / Olomouc / Řešení konfliktních situací / Aleš Bednařík
26. 10. / Velehrad / Mediace / Aleš Bednařík - poslední volná místa
18. 11. / Praha / Komunikace na sociálních sítích / Jen Zápotocký - možné online
připojení
23. 11. / Velehrad / Stáří není stigma / Zdeněk Kalvach - poslední volná místa
25. 11. / Praha / Komunikace s generacemi X, Y, Z / František Hroník - možné
online připojení
Přihlašujte se na vzdelavani@cirkev.cz. Kompletní nabídku kurzů najdete
na www.cirkev.cz/vzdelavani.
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KŘÍŽOVKA NA ZÁŘÍ
„Smích je kartáč, který smetává… (viz tajenka)“
M. Walker

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
1. Představený mužského kláštera.
2. Název křesťanského rádia.
3. Apoštol národů (nejdříve církev
pronásledoval, pak se obrátil u Damašku).
4. Příjmení pražského arcibiskupa a
kardinála (Dominik…).
5. Příjmení újezdského faráře.
6. Chlapec, který přisluhuje knězi při mši
sv.
7. Sousední stát, který v září navštíví
papež František.
8. Stát, kde utekli Maria, Josef a malý
Ježíš před králem Herodem.

9. Abrahámův syn.
10. Mariánská modlitba složená z desátků.
11. Soubor nařízení, jak se má člověk
chovat (dostal jej Mojžíš na hoře Sinaj).
12. Město, kde se nachází arcibiskupský
zámek s Podzámeckou a Květnou
zahradou.
13. První muž.
14. Hlavní patron českého národa (svátek
28. září).
15. Název křesťanské televize.
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OSMISMĚRKA
„To, na čem záleží, si nemůžeme předem vypočítat. Nejkrásnější radost prožije člověk
tehdy, kdy to nejméně… (viz osmisměrka)“
Antoine de Saint – Exupéry
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CHEB, JIHLAVA, KOLÍN, KRNOV, LIBEREC, LITOMYŠL, LUHAČOVICE,
MOST, OLOMOUC, OSEK, OSTRAVA, PÍSEK, PLZEŇ, POLIČKA, PRAHA,
RABÍ, ÚPA, ÚSTÍ, ZLÍN
Tajenka křížovky: _____________________________
Správné řešení srpnové křížovky: „…vybudovali hnízdo.“
Správné řešení srpnové osmisměrky: „ …mikroskop“.
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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