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Podzim...
Podzim…. Je krásný? Smutný? Radostný? Pro toho, kdo miluje
teplo, slunce, světlo může být podzim se svými mlhami a brzkým
stmíváním zdrojem skleslé nálady. Pro pečlivého zahrádkáře
naopak radostnou dobou sklizně a chvílí uspokojení nad výsledky
mnohaměsíční námahy. A pro milovníka lyží časem očekávání
prvého sněhu. Je ale ještě jiný úhel pohledu. Pro ty z nás, kdo mají
dávno za sebou "setkání s Abrahámem", je podzim v přírodě také
připomínkou podzimu života. Liturgie vzpomínky na všechny věrné
zemřelé – "dušičky" – nám to také připomíná.
Jak se člověk vlastně na podzim života těší nebo jak ho prožívá? Jako smutné ohlédnutí za
obdobím mládí, za časem velkých plánů a dostatku sil? Nebo jako dobu pokojného sbírání ovoce?
Nejsou to snad dny, jejichž realitu nechceme brát na vědomí?
Památka zesnulých a naše cesty na hřbitov nám připomínají, že náš pozemský život je
opravdu konečný. A vzpomínky na ty, kteří už z tohoto života odešli, nás mohou
s konečností smiřovat. Teprve pohled na celek skončeného života nám ukazuje, jakou cenu
život vlastně má. Že ovoce života není zanedbatelné. A kolik toho dává dalším generacím.
Po podzimu přichází v přírodě každý rok opět zima a jaro. Po smrti se ale otevírá možnost plného
života s Bohem, vyústění naší pozemské cesty. Vezměme tedy na milost podzim, pokud se nám
nelíbí – ten krásně barevný se žlutými a červenými listy, zralými jablky a chutnými ořechy.
A vezměme také na milost náš osobní podzim života – období životní sklizně, vděčnosti,
osvobození od mnoha plánů. Je to neopakovatelný čas vyhlížení cíle naší cesty. Vnímání místa,
kde nás Bůh čeká.
Mons. Aleš Opatrný

DUŠIČKOVÉ POBOŽNOSTI
NA NAŠICH HŘBITOVECH:
Neděle 7. listopadu 2021:
Drnovice:
Újezd:
Horní Lhota:

12.00 hodin (po mši sv.)
13.30 hodin
15.00 hodin
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ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY
Úmysl všeobecný: Za ty, kdo trpí depresemi. Modleme se,
aby ti, kdo trpí depresemi a syndromem vyhoření, našli
u všech podporu, jež jim svítí na cestu do života.
Úmysl naléhavý: Bude vyhlášen později
Úmysl národní: Děkujeme za vyzdobené hřbitovy a prosíme
za všechny, kteří v těchto dnech myslí na své blízké zemřelé,
aby je světlo svící přiblížilo ke Kristu, který přemohl smrt.
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 :
Svou společnou cestu před Božím oltářem začali v říjnu 2021:
23. října:
Libor Mozgva
Tereza Fojtů

Slopné
Vysoké Pole

V měsíci říjnu 2021 odešli na věčnost a byli pohřbeni:
1.října
Františka Kopřivová
Drnovice 116

95 let

8.října
Stanislava Semelová
Újezd 343

60 let

6.října
Stanislav Hlavica
Vysoké Pole 192

86 let

16.října
Marie Machů
Slopné 88

88 let

Dušičky
Čas tak rychle uběhl a v následujících
dnech budeme opět mnohem častěji a ve
velkém počtu navštěvovat hřbitovy,
abychom se pomodlili a zavzpomínali na
ty, kteří nás předešli na věčnost.
A asi o to bolestněji na ty, kteří zemřeli
právě od posledních Dušiček, protože
třeba ještě vloni společně s námi
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přicházeli o těchto svátcích na hroby blízkých a známých a letos je tomu už zcela
jinak.
Smrt může mít mnoho podob. Náhlá, nečekaná, anebo právě naopak očekávaná a pro
některé třeba i vysvobozením z trápení a bolestí. Osud, nevysvětlitelná náhoda,
nehoda, nemoc, stáří či nezdravý životní styl. Smrt může být přirozená, ale také
podezřelá, také tragická či násilná, a také způsobená vlastním úmyslným
zapříčiněním. Smrt nezaskočí člověka připraveného, smířeného, ale může překvapit
toho, kdo má dlouhodobé nevyřešené spory či neuspořádané vztahy se svými
blízkými. Smrt přichází ve spánku, ale také při sportu, nebo při trávení volného času.
Někdo umírá dlouho, u někoho stačí pár vteřin… Nově také S COVIDEM či BEZ
COVIDU. Člověk umírá sám, ale také v kruhu svých blízkých.
Asi každý z nás pocítil nebo pociťuje ztrátu nad úmrtím lidí blízkých, ale i těch, které
znal jen krátce či málo. Záleželo a záleží na intenzitě vzájemných vztahů mezi námi
a zemřelými.
Mohlo jít o naše:
- RODIČE,
- PRARODIČE, PRAPRARODIČE
- DĚTI (i ty nenarozené), VNOUČATA
- SOUROZENCE,
- TETY A STRÝCE,
- KOLEGY,
- SPOLUŽÁKY,
- SOUSEDY,
- KAMARÁDY, PŘÁTELE,
- SPOLUFARNÍKY, ATD…
se
kterými
už
nepromluvíme,
nenapíšeme jim, nezamáváme jim
na pozdrav, nevezmeme je za ruku…
Na jednom aktuálním parte je citát:

„Neopustil jsem vás, jen jsem
vás předběhl…“ a sv. Augustin
už

před

mnoha

lety

napsal:

„Nebuďte smutní, že jste s tímto
člověkem žili jen tak krátkou
dobu, ale buďte vděční za to, že
jste se mohli potkat a setkat…“
Jarmila Váňová
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Synodální proces – společné
prožívání putování Božího lidu
Chvála Kristu.
V neděli 17. 10. 2021 jsem se
zúčastnila společně se zástupci
pastoračních rad naší diecéze
zahájení synody v katedrále
sv.
Václava
v Olomouci
(informace - webové stránky
www.cirkev.cz, říjnový farní
list). Mše svatá byla sloužená
arcibiskupem Mons. Janem
Graubnerem, kdy jsme společně
prosili o pomoc Ducha svatého
na naší společné cestě ke Kristu.
Uvádím internetový odkaz, na
kterém můžete sledovat celou
mši svatou, ale také informace,
které nám byly předány hlavním koordinátorem diecézního procesu v Arcidiecézi
Olomouc P. Josefem Mikuláškem a členy jeho týmu. Vřele doporučuji její zhlédnutí.
https://www.youtube.com/watch?v=jQCSA6YJMFw.
Jedná se o jedinečnou šanci pro nás všechny, vyjádřit své názory a podněty,
vedoucí k rozvoji církve. Proto se na vás obracím s prosbou, abyste se zapojili,
nezůstávali stranou, každý z Vás je vítán a každého názor je důležitý. I ti z vás,
kteří dosud stáli v pozadí a měli pocit, že vás nikdo neoslovil, nepozval, máte
velkou příležitost se zapojit. Srdečně vás zvu.
Je možné vytvářet skupinky 5 – 10 lidí, kteří se alespoň 2 - 3 x sejdou během
listopadu 2021 až ledna 2022 a společně zformulují vlastní zkušenosti, přání
a očekávání. Každý hlas bude slyšet a můžete tak přiložit ruku, ale i svá srdce
ke stavbě církve.
Doporučuje se také využít stávajících společenství např. senioři, ministranti, scholy,
maminky, modlitebné společenství – nejlépe v počtu 5 – 10 účastníků, aby měl každý
dostatečný prostor se vyjádřit. Proto se obracejte na své zvolené zástupce v pastorační
radě a projevte tak svůj zájem. Průběžně budou přicházet potřebné informace
a materiály, které vám budu předávat. V případě nejasností se na mne můžete obracet,
a pokud budu vědět, tak ráda poradím. Vždy v úvodu poprosíme Ducha Svatého, aby
nás na této cestě provázel, viz modlitba níže.
Toto jsou nabízená témata (část tématu, téma či více témat, kterými se bude skupina
zabývat, si vybírají její členové sami dle vlastního zájmu):
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1.

2.

NA SPOLEČNÉ CESTĚ
V církvi a ve společnosti jdeme jeden vedle druhého po stejné cestě. Kdo jsou
v naší místní církvi ti, kteří „jdou společně“? Kdo jsou ti, u kterých se zdá, že
zůstávají více stranou? Jakým způsobem jsme voláni k tomu, abychom se ve větší
míře stávali společníky na cestě? Jaké skupiny nebo jednotlivci jsou zanecháni
na okraji?
NASLOUCHAT
Naslouchání je první krok, ale vyžaduje otevřenou mysl a otevřené srdce, bez
předsudků. Jak k nám Bůh promlouvá hlasy, které často ignorujeme? Jak se
naslouchá laikům, zvláště ženám a mladým lidem? Co usnadňuje nebo ztěžuje
naše naslouchání? Jak dobře nasloucháme těm, kdo žijí na okraji společnosti?
Jak je začleněno to, co říkají zasvěcené osoby? Co představuje určitá omezení
v naší schopnosti naslouchat, zvláště těm, kteří mají názor odlišný od našeho?
Jaký prostor se poskytuje hlasu menšin, zvláště hlasu osob, které zakoušejí
chudobu, odsunutí na okraj společnosti nebo sociální vyloučení?

3.

UJMOUT SE SLOVA
Všichni jsou vybízeni, aby mluvili odvážně a otevřeně, tedy svobodně,
pravdivě a s láskou. Co nás uschopňuje a co nám brání, abychom v naší místní
církvi a ve společnosti mluvili odvážně, otevřeně a odpovědně? Kdy a jak
dokážeme říci to, co je pro nás důležité? Jak funguje vztah s místními médii
(nejen katolickými)? Kdo mluví jménem křesťanského společenství a jak jsou tyto
osoby vybírány?

4.

SLAVIT
„Společné putování“ je možné pouze tehdy, pokud vychází ze společného
naslouchání Božímu slovu a slavení eucharistie. Jak inspirativní a určující pro
náš společný život a naše poslání je v našem společenství modlitba a liturgické
slavení? Jak ovlivňují naše nejdůležitější rozhodnutí? Jak napomáháme tomu, aby
se všichni věřící aktivně účastnili liturgie? Jaký prostor je dán možnosti zapojit se
do služby lektora a akolyty?
5. SPOLUZODPOVĚDNOST
ZA MISIJNÍ POSLÁNÍ
Synodalita slouží misijnímu poslání
církve; všichni členové jsou voláni
k tomu, aby se na něm podíleli.
Protože jsme všichni učedníky –
misionáři, jak je každá pokřtěná osoba
volána k tomu, aby se podílela na
misijním poslání církve? Co brání
pokřtěným,
aby
byli
aktivními
misionáři?
Jaké
misijní
oblasti
zanedbáváme?
Jak
společenství
podporuje své členy, kteří různým způsobem slouží společnosti (sociální
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a politická angažovanost, vědecký výzkum, vzdělávání, podpora sociální
spravedlnosti, ochrana lidských práv, péče o životní prostředí atd.)? Jak církev
pomáhá těmto svým členům, aby svou službu pro společnost vykonávali
misionářským způsobem? Jak se určuje, které misijní záležitosti budou vybrány
jako ty, jimž je třeba se věnovat, a kdo toto určuje?
6.

VÉST DIALOG V CÍRKVI A VE SPOLEČNOSTI
Dialog si žádá vytrvalost a trpělivost, ale umožňuje také vzájemné
porozumění. Do jaké míry se v našem společenství scházejí k dialogu lidé
odlišných národností? Kde se v rámci naší místní církve odehrává dialog a jakým
způsobem? Jak podněcujeme spolupráci se sousedními diecézemi, náboženskými
společenstvími v dané oblasti, s laickými sdruženími a hnutími atd.? Jak se
přistupuje k rozdílným představám nebo ke konfliktům a potížím? Jakým
zvláštním záležitostem v církvi a společnosti potřebujeme věnovat větší
pozornost? Jakou zkušenost ohledně dialogu a spolupráce máme s příslušníky
jiných náboženství a s těmi, kteří nemají k náboženství žádný vztah? Jak vede
církev dialog s jinými oblastmi společnosti a jak se od nich učí: oblast politiky,
ekonomiky, kultury, občanská společnost a lidé žijící v chudobě?

7.

S JINÝMI KŘESŤANSKÝMI DENOMINACEMI
Dialog mezi křesťany různých vyznání, vzájemně spojených jedním křtem,
má na synodální cestě zvláštní místo. Jaké vztahy má naše církevní společenství
s členy jiných křesťanských tradicí a denominací? Co nás spojuje a jak putujeme
společně? Jaké plody jsme získali tím, že putujeme společně? Jaké existují potíže?
Jaký další krok kupředu můžeme učinit ohledně společného putování?

8.

AUTORITA A SPOLUÚČAST
Synodální církev je církví, na jejímž životě mají všichni účast a všichni nesou
odpovědnost. Jak naše církevní společenství stanovuje cíle, o které je třeba
usilovat, způsoby, jak jich dosáhnout, a kroky, které je třeba učinit? Jak se
v rámci naší místní církve vykonává autorita nebo vedení? Jak jsou do praxe
uváděny týmová práce a spoluodpovědnost? Jak a kdo provádí vyhodnocování?
Jaké podpory se dostává službám svěřovaným laikům a jak je podněcována
odpovědnost laiků? Je naše zkušenost se synodalitou na místní úrovni plodná?
Jak fungují synodální orgány na úrovni místní církve (pastorační rady
ve farnostech a diecézích, kněžská rada atd.)? Jak můžeme podpořit synodální
přístup v našem zapojení a ve vedení?

9.

ROZLIŠOVAT A ROZHODOVAT
V synodálním duchu činíme rozhodnutí na základě rozlišování toho, co Duch
Svatý říká prostřednictvím celého našeho společenství. Jaké metody a postupy
používáme, když se rozhodujeme? Jak je lze zlepšit? Jak v rámci hierarchických
struktur podněcujeme zapojení do rozhodovacího procesu? Pomáhají nám naše
metody, které používáme při rozhodování, k tomu, abychom naslouchali celému
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Božímu lidu? Jaký je vztah mezi konzultacemi a rozhodnutími a jak je uvádíme
do praxe? Jaké využíváme nástroje a postupy ve prospěch transparentnosti
a odpovědnosti? Jak můžeme růst ve společném duchovním rozlišování?
10. FORMOVAT SE V DUCHU SYNODALITY
Synodalita s sebou nese vnímavost pro změnu, formaci a neustálé učení se.
Jak naše církevní společenství formuje lidi, aby byli ve větší míře schopni
„putovat společně“, vzájemně si naslouchat, zapojovat se do misijního poslání
a do dialogu? Jaká formace je nabízena k posílení schopnosti rozlišovat
a vykonávat autoritu synodálním způsobem?

Modlitba za průběh synody
Zde jsme, před tebou, Duchu Svatý,
shromážděni ve tvém jménu.
Provázej nás ty sám,
vstup do našich srdcí
a vytvoř si v nich domov.
Ukaž nám cestu, kterou se máme vydat,
uč nás, jak na ní vytrvat.
Jsme zde s přetěžkým břemenem
svých slabostí a hříchů.
Nedopusť, abychom propadli zmatku,
nedopusť, aby nás nevědomost svedla na scestí,
nedopusť, aby předpojatost ovlivnila naše činy.
Dej, ať v tobě nalezneme naši jednotu,
abychom věčnému životu kráčeli vstříc společně,
abychom nesešli z cesty pravdy
a neodchýlili se od toho, co je správné.
To vše žádáme od tebe,
jenž jsi při díle na každém místě a v každém čase,
a ve společenství s Otcem i Synem
na věky věků.
Amen.
„Cílem synody, a tedy této konzultace, není vyprodukovat dokumenty nýbrž dát
vzklíčit snům, probudit proroctví a vize, přinést nové naděje, rozhojnit důvěru,
obvázat rány, navázat vztahy, dát zazářit nadějnému úsvitu, učit se jedni od druhých
a vytvořit pozitivní náhled, který bude osvěcovat mysl, zahřívat srdce a rukám
navrátí sílu.“ (Přípravný dokument, 32)
Mgr. Eva Řeháková
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MYŠLENKY NA LISTOPAD
JAN SOKOL

NADĚJE NA NEDĚLI
VYŠEHRAD 2017
1.

Není dobré, aby byl člověk sám. I náboženský život potřebuje
společenství, kam chodíme pro povzbuzení, pro posilu a Boží milost.

2.

Bůh nás nepřivedl na svět, abychom se tu měli dobře, ale abychom
hledali Boží království, do kterého nás, jak doufáme, jednou přijme.

3.

Člověk se potřebuje občas ohlédnout a rozhlédnout hlavně proto, aby
se dokázal dívat také dopředu. Kdo žije ze dne na den, možná si nikdy
nenajde čas, aby se zamyslel nad svým životem.

4. Blahoslavení nejsou mocní, silní a průbojní, ale naopak milosrdní, kteří
mají čisté srdce – kteří nezávidí, nelžou a nepodvádějí.
5.

Křesťan by neměl zapomenout, že předmětem křesťanské naděje není
jen bohatý a spokojený život, který tak jako tak skončí smrtí. Naopak,
těšíme se, že jednou přijde Boží království, kde už nebude bolest ani
smrt.

6. Evangelium nám připomíná, že nejsme jen nějací otroci či loutky, ale že
svůj život samostatně vedeme či podnikáme – s rizikem, ale také
s velkou nadějí, kterou Kristus nazývá království Boží.
7.

Všechno, co kdysi bylo napsáno, bylo napsáno k našemu poučení,
abychom z Písma čerpali vytrvalost a povzbuzení, a tak měli naději.

8. Neděle je den, kdy Kristus vstal z mrtvých. Je to velká příležitost,
abychom si připomněli, co má pro nás tu vůbec největší cenu a hleděli
si toho.
9. Narodili jsme se rodičům, kteří se o nás starali, vychovali nás a předali
nám víru, abychom věděli, k čemu tu vlastně jsme. Každý z nás tak stojí
na úsilí, jehož počátek neumíme dohlédnout, ale z kterého dnes žijeme.
Všechno cenné ve svém životě jsme dostali nebo zdědili.
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10. Kristus říká, že Bohu jsme blízko, právě když šťastní být nemůžeme,
protože máme bolest a nějaké trápení. Jsme mu blíž než jindy proto, že
je tu větší šance, že se nějak změníme, obrátíme.
11. Máme být světlem světa. Jsme tu k tomu, abychom svítili všem v domě.
Lidé mají vidět naše dobré skutky, ale pozor: nemají chválit a obdivovat
nás, nýbrž našeho Otce v nebesích.
12. Kdo se spolehne na Ježíše, může vždycky začít znovu a ničeho se
nemusí bát, ani své smrti.
13. Boží království je takové, kde je člověku dobře a kde se nemusí ničeho
bát. Je to to nejlepší, co si může přát. Majetek, ale ani zdraví a dokonce
ani sám život nemá takovou cenu.
14. Křesťan ví a věří, že je součástí Božího stvoření a že všechno to
nejcennější dostal a denně dostává.
15. Život není jednoduchý a vyžaduje všechny naše schopnosti. Proto jsme
dostali hlavu, rozum a duši, abychom se v něm vyznali. A ovšem také
evangelium, abychom zbytečně nebloudili.
16. Křesťan se má řídit celým Desaterem a ví, že kromě svých závazků
a povinností vůči druhým lidem má také své závazky vůči Bohu.
Křesťan také ví, že by se přikázáními neměl řídit jen ze strachu před
trestem, ale naopak z lásky k Bohu a k lidem.
17. Od Boha jako stvořitele pochází všechno to, čeho si člověk nejvíce cení:
život, zdraví, štěstí, láska, děti a dokonce i úroda na poli.
18. Život, zdraví, štěstí, lásku ani přátele si nemůžeme koupit a dostáváme
je z velkorysé Boží ruky úplně zadarmo.
19. Víra a naděje je založena na tom, že i já budu schopen vůči druhým
v nouzi jednat s milosrdenstvím a účinnou láskou.
20. Naše chyba není v tom, že se staráme o živobytí, ale že kvůli němu
zanedbáváme Boží povolání, že pohrdáme tou velkou nadějí, k níž jsme
pozváni.
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21. Podobenství o Samaritánovi nám připomíná, že milovat bližního
neznamená žádné velké city, ale prostě důkladnou a praktickou starost
o druhého člověka, který se ocitl v nouzi.
22. Člověk nesmí nechat ležet a zahálet nadání, které mu Bůh svěřil, nýbrž
měl by ho hledět využít, jak nejlépe dovede. To může být někdy
i riskantní, ale i riziko k životu nutně patří.
23. Jenom odpouštěním se dá zlo definitivně a spolehlivě zničit a zrušit,
aby už nezůstalo ani v duši a nechtělo se mstít.
24. O svůj život se musíme starat, ale dostáváme ho jen tak a zadarmo,
stejně jako štěstí a lásku. A měli bychom za to svému Stvořiteli stále
děkovat.
25. Kdo dokáže vidět, jak se o nás Stvořitel postaral a stará, může také
pevně věřit, že se o nás dobře postará i až jednou umřeme.
26. Jako křesťané věříme, že Písmo je slovo Boží, kterým nás Bůh vede,
abychom se neztratili.
27. Bůh nás nestvořil jako loutky, které něco udělají, jen když on zatáhne
za drátek. Stvořil nás jako svobodné bytosti a dal nám rozum, abychom
přemýšleli a snažili se sami.
28. Kdo se pozorně podívá kolem sebe, uvidí zázrak na každém kroku.
A bude děkovat každý večer Bohu, že nás postavil do tak úžasného
světa, který potřebuje, abychom se o něj starali také sami.
29. Ten nejlepší způsob, jak připomenout a dosvědčit Boží naději v Kristu,
je dát druhým kus svého času. Ten pro ně může být cennější než
všechny dárky.
30. Člověk, který si připouští, že něco možná nedělá dobře, je už na
poloviční cestě k tomu, čemu Pán Ježíš říká obrácení nebo pokání.

Pořad bohoslužeb v listopadu - farnost Újezd
Po dobu lidových misií bude více mší sv. ve všech kostelích a také čas
jednotlivých bohoslužeb bude upraven podle programu misií.
Sledujte proto, prosím, ohlášky a pořad bohoslužeb ve vývěskách.
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1. listopadu: Pondělí
6.30 Új.:
15.30 Új.:
Slavnost
VŠECH SVATÝCH
17.00 Dr.:
18.30
6.30
15.30
17.00

Sl.:
Új.:
Új.:
Dr.:

2. listopadu: Úterý
Vzpomínka
NA VŠECHNY
VĚRNÉ ZEMŘELÉ 18.30 Sl.:

15.30 Új.:
3. listopadu: Středa
Sv. Martina de Porres 17.30 Sl.:
4. listopadu: Čtvrtek
Sv. Karla
Boromejského
5. listopadu: Pátek
Ferie
První pátek
v listopadu
6. listopadu: Sobota
Ferie

Za farníky

15.30 Új.:

17.30 Sl.:

Za + rodiče Ovesné a Okaté, za ostatní zemřelé
příbuzenstvo, dar zdraví a Boží požehnání pro
živé rodiny
Za + rodiče Vaňkovy, + manželku a švagry

15.30 Lo.:

Za farníky

8.15 Sl.:
9.40 Új.:

11.00 Dr.:
8. listopadu: Pondělí
Ferie
9. listopadu: Úterý
Svátek Posvěcení
lateránské baziliky

Na úmysl sv. Otce
Za všechny věrné zemřelé
Za + rodiče Stružkovy, jejich rodiče, děti,
vnuka, vnučku, 3 zetě, + rodinu Stružkovu
a Ročákovu, duše v očistci, na které žádný
z rodiny nepamatuje
Za + Stanislava Bližňáka, jeho otce, bratra,
Jana Václavíka, prarodiče manžely Honkovy,
Pastyříkovy a jejich dceru Annu, duše
v očistci, Boží požehnání a dar zdraví pro živé
rodiny
Za + rodinu Kozubíkovu, Kováříkovu,
Lauterbachovu, Novákovu a Rostislava Janotu
Za + Karla Mozgvu, tatínka, bratra, + rodinu
Bělaškovu, Váňovu a dar zdraví pro živou
rodinu

17.30 Dr.:

7.00 Új.:
7. listopadu: Neděle
32. neděle
v mezidobí

Na dobrý úmysl
Za zemřelé rodiče a prarodiče Divoké
a Bařinkovy
Za + Františku Vašičkovu a zemřelého
manžela Antonína

15.30 Új.:
17.30 Dr.:

Za + Františku a Jana Kořenkovy, + syna
Stanislava a jejich + rodiče, dar zdraví, Boží
pomoc a ochranu Panny Marie pro živé rodiny
Za + Karla Fiodora (výroční mše sv.)
Za + rodiče Šůstkovy, vnuka, syna, snachu,
duše v očistci a Boží požehnání pro živou
rodinu
Za + Josefa Fojtíka, rodinu Fojtíkovu a Holou,
duše v očistci a Boží požehnání pro živé
rodiny.
Za + Josefa Ďulíka, rodiče Drgovy, Josefa
Drgu a živou rodinu
Za + Jana Barcucha, rodinu Barcuchovu a
Častulíkovu
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AL
SJ
RZ
KM

AL
SJ
ŠF
ČR

AM

KA

KA
SV
RZ
ČR

SJ

10. listopadu: Středa
Sv. Lva Velikého,
papeže a učitele
církve

15.30 Új.:

17.30 Sl.:

11. listopadu: Čtvrtek 17.30 Dr.:
Sv. Martina
Tourského, biskupa
15.30 Új.:
12. listopadu: Pátek
Sv. Josafata, biskupa
a mučedníka
17.30 Sl.:
13. listopadu: Sobota 15.30 Lo.:
Sv. Anežky České,
panny
14. listopadu: Neděle
33. neděle
v mezidobí
Drnovice: Oslava
svátku svaté Anežky
České

7.00 Új.:
8.15 Sl.:
9.40 Új.:

11.00 Dr.:
15. listopadu: Pondělí 15.30 Új.:
Sv. Alberta Velikého,
biskupa a učitele
církve
16. listopadu: Úterý
Sv. Markéty Skotské, 17.30 Dr.:
sv. Gertrudy, panny
15.30 Új.:

Za + Jaromíra Pochylého, rodiče Ludmilu a
Vladimíra, + Ivanu Pochylou, duše v očistci,
dar zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu
Za + Emila Šůstka, rodinu Petrovskou,
Hlavičkovu a dar zdraví pro živou rodinu
Za + Andělu a Františka Machů, jejich rodiče,
sourozence, dceru Annu, zetě, duše v očistci a
Boží ochranu pro živé rodiny
Za + rodiče Drábkovy, jejich rodiče z obou
stran, + Vladimíra Zichu, dceru Leničku, zetě
Jiřího, rodiče Zichovy, dar zdraví a Boží
požehnání pro živou rodinu
Za + Jindřicha Váňu, rodiče z obou stran a
Boží ochranu pro živou rodinu
Za + manžela, dva syny, rodiče z obou stran,
duše v očistci a Boží požehnání pro celou
živou rodinu
Za + Jaromíra Orsága a jeho rodiče
Za + Janu Šimonů (výroční mše sv.)
Za Marii a Karla Barcuchovy, jejich rodiče,
zetě Jaroslava a Boží požehnání pro živé
rodiny
Za živé i + členy dechové hudby Drnovjanka
Za + rodiče Urubkovy, Zvonkovy, Lidmilu a
Josefa Rumanovy, s prosbou o dar zdraví a
ochranu Panny Marie pro živé rodiny

AL

KA
SV
AM
KM

AL

Za farníky

17. listopadu: Středa
Sv. Alžběty Uherské,
řeholnice
17.30 Sl.:

Za + Františka Novosada, Marii Mikeskovu,
dar zdraví a Boží požehnání pro rodinu
Frýželkovu, Novosadovu, Vaňkovu a
Hruškovu
Za Bohumila a Jiřinu Váňovy ke 100. výročí
narození, s prosbou o Boží požehnání pro
živou rodinu a duše v očistci

18. listopadu: Čtvrtek
Posv. římských
17.30 Dr.:
bazilik sv. apoštolů
Petra a Pavla

Za zemřelé rodiče Emílii a Josefa Machučovy,
syna Miroslava a duše v očistci

19. listopadu: Pátek
Ferie

ŠF

Za Jiřího Mikuláška, rodiče z obou stran,
stařečky, sourozence, rodiče Janků, duše v
očistci, ochranu Panny Marie a Boží požehnání
pro živé rodiny
Za + Josefa Janoše k nedožitým 80.narozeninám
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RZ

AM

20. listopadu: Sobota 15.30 Lo.:
Ferie
7.00 Új.:
21. listopadu: Neděle
Slavnost
JEŽÍŠE KRISTA
KRÁLE
Zasvěcení Panny
Marie v Jeruzalémě

8.15 Sl.:
9.40 Új.:

11.00 Dr.:
22. listopadu: Pondělí
Sv. Cecílie, panny a
mučednice
23. listopadu: Úterý
Sv. Klementa I.,
papeže a mučedníka,

Za + rodiče, syna Josefa, syna Ladislava
Machů, zetě Zdeňka, duše v očistci, dar zdraví
a Boží požehnání pro živou rodinu
Za živou a + rodinu Hlavičkovu, Kolaříkovu,
Machů, Kuželovu a Martincovu, ochranu a
pomoc Boží pro živé rodiny a duše v očistci
Za + Pavla Polácha k 10. výročí úmrtí,
maminku Andělu a Boží ochranu pro živou
rodinu
Za farníky
Za + Ladislava Ptáčka, + rodiče, sourozence,
rodiče Barcuchovy, dar zdraví pro živou
rodinu
Za + Emílii a Jana Častulíkovy, + rodinu
Častulíkovu, Šulákovu, Frýželkovu
a duše v očistci
Za Annu, Ludmilu, dva Josefy Manovy, duše v
očistci, dar zdraví a Boží požehnání pro živé
rodiny Hlavičkovu, Pochylou, Trčkovu a
Machů
Za + Stanislava Číčelu, jeho maminku Helenu,
duše v očistci a dar zdraví a Boží požehnání
pro živou rodinu
Za + Františka Zichu, rodiče z obou stran, zetě
Jaroslava, bratry Stanislava a Josefa,
švagrovou Marii a Františku, Jana Čokavce,
Boží požehnání a ochranu PM pro živé rodiny
Za + rodiče Jana a Marii Machů, syna, zetě,
rodiče z obou stran, dar zdraví a Boží
požehnání pro živou rodinu

24. listopadu: Středa
Sv. Ondřeje Dung Laca, kněze, a druhů,
mučedníků
25. listopadu: Čtvrtek
Sv. Kateřiny
Alexandrijské, panny
a mučednice
26. listopadu: Pátek
Ferie
27. listopadu: Sobota
16.00 Lo.:
Ferie
7.00 Új.:
28. listopadu: Neděle
1. neděle adventní
(začátek církevního
roku)

Na poděkování za 80 let života, + manžela
Františka Hovězáka, rodiče z obou stran
a ochranu Boží pro živé rodiny

8.15 Sl.:
9.40 Új.:
11.00 Dr.:

KA
SV

RZ
ČR

RZ

ŠF

ŠF

Za farníky
Za rodiče Pačiorkovy, syna Pavla, dceru
Jaroslavu, pravnuka Tomáška a ochranu
a pomoc Boží pro živou rodinu
Za + Anastázii a Josefa Hlavenkovy, rodiče
z obou stran a rodinu Strnadovu
Za + Slavomíra Semelu (výroční mše sv.)
Za + Josefa Švacha, rodiče, bratra Jaroslava,
duše v očistci a Boží požehnání pro živé
rodiny
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AL
SJ
RZ
KM

29. listopadu: Pondělí 15.30 Új.:
Ferie
30. listopadu: Úterý 17.30 Dr.:
Sv. Ondřeje,apoštola

RZ
Za + Jana Barcucha, rodinu Barcuchovu a
Častulíkovu

Pořad bohoslužeb v listopadu
farnost Horní Lhota
Z nepředpokládaných důvodů může v tomto rozpise dojít ke změnám.
Sledujte proto týdenní rozpis!
1. listopadu: Pondělí
Slavnost všech svatých
2. listopadu: Úterý
Vzpomínka na všechny
zemřelé
3. listopadu: Středa
4. listopadu: Čtvrtek
Památka sv. Karla
Boromejského, biskupa
5. listopadu: Pátek
1. pátek v listopadu
6. listopadu: Sobota
1. sobota v listopadu
7. listopadu: Neděle
32. neděle v mezidobí;
Výročí posvěcení
kostela v Dolní Lhotě
8. listopadu: Pondělí
9. listopadu: Úterý
Svátek Posvěcení
lateránské baziliky
10. listopadu: Středa
Památka sv. Lva
Velikého papeže
a učitele církve
11. listopadu: Čtvrtek
Památka sv. Martina
Tourského, biskupa

16.00 HL Za † Václava Vaněčku, rodiče, tchána Vincence
Koutného, pomoc a ochranu pro * rodinu Vaněčkovu
17.30 DL Za † rodiče Kořenkovy a Ulrichovy, syna Stanislava,
vnuka Petra, neteř Irenu a požehnání pro * rodiny
8.30 SE Za * a † farníky
16.00 HL Za všechny zemřelé
17.30 DL Na úmysl Svatého otce
16.00 HL Za † rodiče Malyškovy a Žáčkovy s prosbou
o zdraví a požehnání pro celou * rodinu
16.00 HL Za † Marii a Stanislava Petrů, jejich sourozence,
duše v očistci s prosbou o dary Ducha Svatého
pro * rodiny
17.30 DL Za † Aloise Divoku (95 let od narození)
8.00 DL Za členy živého růžence z Dolní Lhoty
17.30 HL Za * a † farníky
9.00 DL Za † manžela, celou † rodinu, s prosbou o dar
víry, ochranu Panny Marie a požehnání
10.30 DL Za † Miroslava Malotu, bratry, rodiče z obou
stran, duše v očistci s prosbou o dar zdraví
a požehnání pro celou rodinu
17.00 SE Za † manžely Janoškovy, tetu Marii
a za duše v očistci

16.00 HL Za † rodiče Kovářovy s prosbou o dar zdraví,
dary Ducha Svatého a ochranu Panny Marie
pro * rodiny
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12. listopadu: Pátek
Památka sv. Josafata
biskupa a mučedníka
13. listopadu: Sobota
Památka sv. Anežky
České, panny
14. listopadu: Neděle
33. neděle v mezidobí
15. listopadu: Pondělí
16. listopadu: Úterý
17. listopadu: Středa
Památka sv. Alžběty
18. listopadu: Čtvrtek
19. listopadu: Pátek

20. listopadu: Sobota
21. listopadu: Neděle
Slavnost
Ježíše Krista Krále
22. listopadu: Pondělí
Památka sv. Cecilie,
panny a m.
23. listopadu: Úterý
24. listopadu: Středa
Památka sv Ondřeje
25. listopadu: Čtvrtek
Památka sv. Kateřiny
Alexandrijské, panny a
muč.
26. listopadu: Pátek
27. listopadu: Sobota
28. listopadu: Neděle
1. neděle adventní
29. listopadu: Pondělí

17.30 DL Za * a † farníky
17.30 HL Za † Ludmilu Zábojníkovu (1. výročí), Josefa
Zábojníka, bratra Petra, † rodinu Zábojníkovu
a Pytlovu, dar zdraví a požehnání pro celou * r.
9.00 HL Za † Miroslava Pláška (1. výročí) s prosbou
o ochranu Panny Marie pro celou * rodinu
10.30 DL Za † Stanislava Kúdelu, syna, Marii Slovákovu, syna,
2 manžely, rodiče Kúdelovy a ochranu pro * rodinu
17.00 SE Mše svatá a mariánské večeřadlo (P. Jaroslav Stříž)

16.00 HL Za † manžele Kubíčkovy, jejich syna Jiřího, Hanu a
Ludmilu Kormanovy s prosbou o ochranu pro * rodinu
17.30 DL Za † Františka a Boženu Pláškovy, zetě, vnuka, rodinu
Pláškovu a Majzlíkovu, duše v očistci a ochranu pro *
rodinu
17.30 HL Za † Marii Vrlovu (1. výročí) a za * a † rodinu
Vrlovu a Sklenářovu
9.00 HL Za zpěváky a muzikanty naší farnosti s prosbou
o ochranu a dar zdraví na přímluvu sv. Cecílie
a za duše v očistci
10.30 DL Za velmi vzdělané kněze, aby byli také dobrými pastýři
17.00 SE Za * a † farníky

16.00 HL Za † Aloise a Bohumilu Váňovy, rodiče
Chmelařovy, dar zdraví a ochranu Panny Marie
pro celou * rodinu
17.30 DL Za nová kněžská povolání
17.30 HL Na poděkování za 70 let života, za † manžela
s prosbou o dar zdraví a požehnání pro * rodiny
9.00 HL Za * a † farníky
10.30 DL Za † Ludmilu Mikovčákovu, rodinu
Mikovčákovu, Latinákovu, Půlovu, Bačínskou,
dar víry a dary Ducha Svatého pro * rodiny
17.00 SE Za † Josefa Čechmánka a rodiče, za * rodiny
Čechmánkovu, Janíčkovu a Halasovu

30. listopadu: Úterý
6.30 HL
Svátek sv. Ondřeje, apoš.
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Zprávy a informace
Lidové misie. Možná si kladete otázku, jaký je rozdíl mezi lidovými misiemi
a duchovní obnovou? Není to stejné?
 První základní rozdíl je v tom, že lidové misie vedou misionáři patřící
k řádům, které k tomu dostaly souhlas a požehnání od papeže. Misionáře sv.
Vincenta de Paul potvrdil papež Alexander VII.
 Misionáři přicházejí s pověřením od svatého otce. K tomuto poslání obdrželi
od papeže i privilegia. Např.: Na závěr misií se žehná misijní kříž, u kterého
mohou věřící každý rok na den ukončení misií získat plnomocné odpustky,
stejně jako na den Povýšení sv. kříže.
 Misie jsou pro všechny věkové skupiny. I když trvají jenom týden, misionáři
se snaží do programu zahrnout každou věkovou skupinu – děti, mládež,
manžele, staré i nemocné lidi.
 To, co se snaží zdůraznit duchovní synové sv. Vincenta, je skutečnost, že
nemůžeme překonávat své hříchy nebo zlé sklony svou vlastní silou, ale
jenom s Boží pomoci. Dávají tedy důraz na to, aby si lidé dali do pořádku
svůj svátostný život. Dávají každému možnost přistoupit ke svátosti smíření
a přijmout eucharistii.
 Je něco specifického v lidových misiích misionářů vincentinů? Jejich
zakladatel sv. Vincent de Paul kladl důraz a vybízel je k tomu, aby lidem
nabízeli generální, to znamená celoživotní svatou zpověď. A v této tradici,
jejíž bohaté ovoce vidí i v dnešní době, pokračují.
 Lidové misie přinášejí také psychologický prvek: Kněží jsou ve farnosti celý
týden. A tak padá přirozený stud vyznat se ze svých hříchů, zvláště z těch
těžkých, někdy velmi zraňujících.
 Další výhodou misií oproti duchovní obnově je, že lidové misie se konají
u nás doma ve farnosti, a tak nemusíme nikam jezdit.
Podrobný program lidových misií ve farnosti Újezd je přiložen v každém výtisku
Života farností na 11/2021. Pokud by vám nebyl dodán, můžete si jej vyžádat.
Pouť mužů. Se letos uskuteční v termínu 13.-14.11.2021; do 5.11.2021 je možné na
tel. 605222767 nahlásit oběd a ubytování. Po tomto termínu si bude každý zajišťovat
oběd a ubytování sám.
SKUPINY

ÚKLIDU

kostelů újezdské farnosti v listopadu 2021
____________________________________________________

Dat. : Újezd :
Drnovice : Slopné :
__________________________________

06.11.:
13.11.:
20.11.:
27.11.:

2.
3.
4.
5.

11.
1.
2.
3.
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4.
5.
6.
7.

KŘÍŽOVKA NA LISTOPAD
„Uvidíš, že po zkoušce bude…“
Terezie z Lisieux
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
1. Jeden z evangelistů.
2. Apoštol, který Ježíše zradil
v Getsemanské zahradě.
3. Místo, kde se věřící scházejí
k modlitbám a mši svaté.
4. Barva ornátu kněze v liturgickém
mezidobí.
5. Stavitel archy.
6. Počet svátostí.
7. Řeka, kde byl pokřtěn Ježíš.
8. Tekutina, kterou se křtí.

9. Zvíře, které svedlo Evu v ráji ke hříchu.
10. Pokrývka hlavy biskupů.
11. Příjmení brněnského biskupa
(Vojtěch…)
12. Církevní stát nacházející se v Římě.
13. Babička svatého Václava.
14. Místo, kde jsou hroby našich blízkých.
15. Název doby před Velikonocemi (trvá
40 dnů).
16. Patron myslivců.

Tajenka: _____________________________
Správné řešení říjnové křížovky: „…projevit skutkem.“
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OSMISMĚRKA
„Kdo je bez bolesti, je také …(viz osmisměrka)“
Gottfried Keller
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ALENA, ANEŽKA, BARBORA, BLANKA, DENISA, HELENA, KATEŘINA,
KLÁRA, LUCIE, LUDMILA, MARIE, MARTINA, MONIKA, NELA, OLGA, RÚT,
TEREZIE, ZITA, ZUZANA
Správné řešení říjnové osmisměrky: „ …umět děkovat“.
Mgr. Gabriela Pavelková
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