----------------------------------------------------------------------------------------------------------Ročník XV.
PROSINEC 2021
č. 12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Společný zpravodaj farností Újezd a Horní Lhota. Vydává farní úřad pro potřebu svých farníků

Adventní modlitba
Dobrý Bože, v čase adventu očekáváme příchod tvého Syna.
Očekáváme toužebně každým okamžikem,
že zaklepe na dveře našeho srdce a že je otevře své lásce.
Očekáváme také jeho příchod na konci časů, kdy se všechno naplní jeho spásou.
Očekáváme přicházejícího, a přece víme, že už je tu s námi.
Prosíme tě, aby k nám Ježíš přišel tak, abychom skutečně došli k sobě samým.
Často totiž nebýváme u sebe doma a v myšlenkách se touláme někde docela jinde.
Dej, ať je pro nás tento adventní čas dobou požehnání,
ve které se vrátíme do vlastního nitra a začneme prožívat přítomný okamžik.
Dej, ať nám čekání na tvého Syna otevře doširoka srdce,
aby mohl skutečně vstoupit a přebývat v něm.
Ať se nás dotkne touha po spáse, jež k nám přišla ve tvém Synu
a stále k nám touží přicházet.
V tento adventní čas proměň naše závislosti,
které nás pořád ještě drží v zajetí, v hlubokou touhu.
Daruj nám jistotu,
že v touze po příchodu tvého Syna je on sám již přítomen mezi námi,
a že plní naše srdce svou láskou.
Anselm Grün, Moje modlitební kniha
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ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY
Úmysl všeobecný: Katecheti. Modleme se za katechety, kteří
jsou povoláni zvěstovat slovo Boží, aby ho dosvědčovali
s odvahou a tvořivostí, v síle Ducha Svatého.
Úmysl naléhavý: Bude vyhlášen později
Úmysl národní: Děkujeme za advent a Vánoce a prosíme
za srdce otevřená pro velký Boží dar, ať poznáváme, že
narozený Ježíš je blízko každému člověku.
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 :
V měsíci listopadu 2021 odešli na věčnost a byli pohřbeni:
3. listopadu
Anna Strušková
Drnovice 21

87 let

24. listopadu
Marie Balouchová
Újezd 274

84 let

11. listopadu
Marie Adámková
Loučka 96

95 let

27. listopadu
Karel Kuníček
Vysoké Pole 44

72 let

13. listopadu
Josef Šimonů
Újezd 122

85 let

30. listopadu
Miroslav Tomšů
Újezd 292

69 let

17. listopadu
Anna Andrýsová
Loučka 72

86 let

30. listopadu
Jarmila Plášková
Slopné 139

57 let

20. listopadu
Ludmila Machů
Vysoké Pole 58

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

&&&
PODĚKOVÁNÍ. Poděkování patří všem, kteří se jakýmkoliv způsobem angažovali
při místních misích, které proběhly v naší farnosti. Pokud byste se chtěli i anonymně
podělit o své dojmy z misií, zašlete příspěvek na faujezduvk@ado.cz nebo
na vanova.jarmila@seznam.cz.
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K čemu advent a církevní rok?!
Čas nesmírně rychle pádí...
První adventní nedělí začíná
nový
církevní
rok.
Potřebujeme ho? Čas nesmírně
rychle pádí vpřed a nechává za
sebou minulost v nenávratnu.
Člověk velice rychle - často ke
své škodě - zapomíná. Novými
a novými událostmi překrývá události minulé. Z tohoto hlediska lépe pochopíme, proč
církev každoročně opětovně slaví všechny základní Boží činy ve prospěch člověka:
Ježíšův příchod na svět, jeho působení mezi lidmi a hlavně jeho smrt na Kalvárii,
zmrtvýchvstání, seslání Ducha svatého a zrod církve.
Církevní slavnosti - nejen vzpomínkové výlety do minula
Celý okruh církevních svátků („liturgický“ či „církevní rok“) přichází na pomoc naší
paměti: každoročně vyvolává dějinné Boží činy a události a nechává je působit
v našem životě. Liturgický rok není pouze úsilím nenechat tyto události zapomenout.
Nejsou to jen pouhé vzpomínkové výlety do minula. Když totiž křesťané slaví
jednotlivá tajemství vykoupení, otevírá se tím bohatství mocných Božích činů. Jsou
tak neustále aktualizovány, aby z nich mohli čerpat sílu věřící všech dob a všech
zákoutí světa. Takto jasněji porozumíme Ježíšovu slovu: „Já jsem s vámi po všechny
dny až do konce světa.“ A jinde je řečeno: „Já jsem Bůh blízký.“
Ježíš přišel k lidem všech dob
Advent je období, kdy se připravujeme na oslavu Ježíšova příchodu na tento svět - do
lidské společnosti, do lidských vztahů, do lidských radostí i starostí. Adventní období
nemá být jen oslavou minulých událostí. Má Ježíšův příchod a vstup do dějin před
dvěma tisíci lety oslavovat, aktualizovat a i zpřítomňovat. Ježíš totiž přišel
k lidem všech dob a všech koutů světa. A když se dnes v církvi hlásá Kristova
radostná zvěst - hlásá ji sám Kristus. Jeho slova - například: „Co jste udělali jednomu
z nejmenších, udělali jste mně“ zní a platí i dnes.
Advent znamená...
K tomu, abychom účinně slavili Advent, je třeba se učit naslouchat Ježíšovu slovu,
stále znovu zaznívajícímu. Advent znamená učit se živě potkávat Krista, který
přichází po cestách našeho století a který se dotýká i srdcí a ran dnešní doby. Advent v
překladu znamená příchod... Jako modlitbu pro tento Advent bychom mohli použít
slova slepce Bartimaia, kterého Ježíš uzdravil: „Pane, ať vidím!“ (Mt 20,29). „Pane,
ať vidím Tvé přicházení do mého života, ať poznávám Tvůj advent, ať vidím, co mi Ty
sám nabízíš!“
Zpracováno podle publikace: Miloslav kardinál Vlk, Slova z Katedrály
Mgr. Jiřina Šenovská
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Pastýřský list pro 1. neděli adventní
Jelikož v újezdské farnosti končily 1. adventní neděli lidové misie, nečetl se pastýřský list
na všech bohoslužbách. Proto jej nyní uvádíme:

Milé sestry a drazí bratři,
dnes vstupujeme do adventu, začínáme velkou přípravu na nový příchod Krista. Nejde
jen o přípravu na Vánoce, které jsou oslavou jeho historického příchodu. Jde i o naši
přípravu na setkání s Kristem na konci našeho života či na konci věků, ale taky o jeho
vstup do našeho každodenního života, do našich vztahů, do naší společnosti.
Letos prožíváme dvě celocírkevní události: Rok rodiny, který vyhlásil papež František,
a synodální proces, který jsme na papežovu výzvu zahájili v říjnu. Svatý otec reaguje
na dva velké problémy dnešního světa: přehnaný individualismus a krizi rodiny. Obojí
souvisí. Když jsme příliš soustředěni na své já, zanedbáváme Boha i druhé lidi
a zhoršujeme vztahy. To se odráží i v rodině. Co můžeme udělat pro nápravu?
Prožijme tento advent se zvláštním zaměřením na společnou cestu v rodině.
Některé rodiny jsou zvyklé na zasedání rodinné rady, tak jim to nepřijde zvláštní.
Udělejme si v době adventní ve všech rodinách každý týden společnou hodinku. Nic
násilného. Jen mějme čas jeden pro druhého. Téma hovoru není potřeba hledat.
Mluvte o kterémkoliv problému, který někoho v rodině pálí. Neřešte jich však mnoho
najednou. Ostatní nechejte na příště. Nebuďte na to sami. Pozvěte krátkou modlitbou
do svého společenství Pána Ježíše. Takový host udělá z Vašeho setkání svátek. Před
ním se budete lépe ovládat a ukážete laskavější tvář. Nechejte mluvit každého
naprosto svobodně a pozorně mu naslouchejte. Nepřipravujte si při tom svou
odpověď. Nemluvte dlouho a dejte slovo každému. Pak udělejte druhé kolo, v němž
nikdo nebude opakovat to, co už řekl, ale řekne, co ho oslovilo z úst druhých. Budeteli pak chtít udělat závěr, něco rozhodnout, zeptejte se nejprve: Jak by se to líbilo Pánu
Bohu? Připomeňte si třeba vhodný citát z Písma svatého. Pokud nenajdete shodu,
odložte rozhodnutí na příště. Buďte trpěliví a nemějte špatnou náladu kvůli tomu, že
jste nenašli řešení. Do příštího setkání ať se každý modlí za správné poznání. Možná
pocítíte, že Bůh je Vám mnohem blíž, než dřív. Možná Vám dojde, že Bůh k Vám
promlouvá i skrze ty, od kterých byste to nečekali. Možná zaslechnete jeho hlas
ve svém srdci. Při tom ale dejte pozor, abyste za Boží hlas nepovažovali hlas pokušení
těla, světa či ďábla. Vodítkem Vám může být otázka, jestli je návrh v souladu s Božím
přikázáním a jestli odpovídá lásce, která hledá dobro druhého. Příští setkání začněte
tím, jak jste prožili poslední týden, co Vás napadlo, na co jste přišli.
A dobře poslouchejte, na co přišli druzí. Snad Vám to připadne jako nezvyklý úkol.
Ale jestli v době adventní děláváme různá cvičení projevů lásky v dobrých skutcích
nebo sebeovládání, udělejte si z tohoto programu adventní cvičení, kterým se
připravíte na Vánoce. Uděláte novou duchovní zkušenost a Vánoce budou bohatší
o nový způsob Boží přítomnosti ve Vaší rodině. Děkuji všem, kteří tímto způsobem
přispějí k obnově naší společnosti skrze obnovu vlastní rodiny.
K takovému úsilí každému z Vás ze srdce žehná
+arcibiskup Jan
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Předseda ČBK Jan Graubner:
Nechte se z ohledu na ostatní očkovat
Prohlášení olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera, předsedy ČBK, ke zhoršující
se situaci pandemie covid-19 v naší zemi ze dne 17.11.2021
Počty nakažených covidem-19 rychle
stoupají. Není to výzva ke strachu či
panice, ale k větší důvěře v Boží
ochranu a pomoc, na kterou ovšem
můžeme spoléhat jen tehdy, pokud se
snažíme vidět Božíma očima a plnit
Boží přání. Snad je nová vlna
pandemie
výzvou
k vážnému
zamyšlení a lepšímu nasměrování
našich životů. Snad je to pozvání
k větší ohleduplnosti k druhým.
Vím, že téma očkování rozděluje společnosti a nechci přispět k ještě většímu rozkolu.
Očkování není samospasitelné, ale jak je vidět z menšího procenta nemocných ve
skupině očkovaných, je to nástroj, který pomáhá. Prosím ty, kteří mohou být očkovaní
a zatím nejsou, aby se z ohledu na ostatní obyvatele nechali očkovat. Ty, kteří se
nechali vystrašit, že se očkováním dopouští nějakého hříchu, ujišťuji, že to mohou
udělat s čistým svědomím. Ty, kteří hájí svou svobodu stát na svém názoru, prosím,
aby z lásky k druhým dobrovolně obětovali část své svobody pro společné dobro.
Děkuji všem, kteří se snaží o ohleduplnost k druhým nejen vlastním očkováním, ale i
dodržováním hygienických předpisů na veřejnosti i v kostele. Není třeba být úzkostliví,
ale ukáznění. Mezi tradiční skutky lásky v době adventní zařaďme i vlastní ukázněnost
a ohleduplnost k druhým.
Všem přeji kousek radosti z dobrých skutků a z blízkosti Boha, kterou nabízí dobře
prožitý Advent i svátky Narození Páně.
+ Jan Graubner, předseda ČBK

Situace aktuálních dní: Opět se nestačí vyměňovat smuteční oznámení v nástěnkách,
ze všech stran se na nás valí informace o úmrtích dalších a dalších známých
i neznámých lidí, a my bohužel víme, že tito v mnoha případech donedávna vitální
a zdraví lidé nebyli očkovaní a zemřeli na covid.
Tyto lidi už nepotkáme na ulici ani mezi kostelními lavicemi. A na to prostě nejde
nereagovat.
Nepamatuju, kdy naposled byla společnost tak rozdělená, jako nyní. A není to pouze
společnost, ale tyto rozporné názory na otázku očkování rozdělují i rodiny. Nikdy
nebylo ve společnosti tolik ústavoznalců, ochránců lidských práv a svobod a těch,
co chtějí rozhodovat o svém zdraví, protože jedině oni vědí, co je pro ně správné.
Odpůrci se ohání svými právy, je to lobby farmaceutických firem, neprověřená
vakcína, oni jediní mají právo rozhodnout o tom, jestli se nechají očkovat nebo ne,
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nebude je nikdo k ničemu nutit, no a co, tak nepojedu na dovolenou do zahraničí, no
a co, že nebudu ubytovaný v penzionu, budu spát v autě…, je to chřipečka, musíme se
promořit, a vykřikují, aby stát v případě povinné vakcinace byl zodpovědný za
následky, které to může způsobit na jejich zdraví. Tak vysoko si cení vlastního života.
Ale jaký paradox; na druhé straně lidé dokáží bez mrknutí oka vydat velké finanční
částky za injekce do nejrůznějších kloubů a částí těla, za nejrůznější doplňky
stravy/zdraví?, či za nové prostředky na všechny možné neduhy, o kterých se dočetli
na internetu. Dokáží konzumovat nezdravá jídla a dokáží tělu pravidelně nebo často
dopřávat řádné vakcíny alkoholu nebo nikotinu…, o jejichž „blahodárných účincích“
se netřeba zmiňovat. Toto všechno je pro ně nepodstatné, ale stačí zmínka o očkování
a argumentech ve prospěch očkování a dokáží se rozčílit doběla.
Zaráží mě, kolik mladých, ale i lidí střední generace se neočkuje, přestože mají ve své
blízkosti starší rodiče nebo partnery, kteří jsou vážně nemocní, a tedy jsou ohroženou
rizikovou skupinou. Je jednoduché vykřikovat, že vše je mediální masáž, a že nás
k tomu nikdo nedonutí.
Nikomu se nelíbí vládní nařízení a další a další restrikce, které omezují náš život. Jde
ale o to vzít rozum do hrsti a zamyslet se nad tím, co můžeme my sami udělat proto,
abychom naše blízké ochránili a pomohli ukončit tuto divnou dobu. A pokud nám
v tom nebrání vlastní zdravotní obtíže či nemoc, přistoupit k očkování jako ke skutku
milosrdenství, skutku lásky k bližním. Myslet nesobecky a zodpovědně.
Mám konkrétní příklad ze života. Bývalá spolupracovnice, bohužel náchylná na plicní
onemocnění (v minulosti prodělala plicní embolii), chytla covid už v březnu 2021.
Následně nakazila tatínka a ten zemřel. Tato žena není do dnešního dne zpátky
v pracovním procesu. Nejen že se potýká se zdravotními obtížemi, ale současně se
dosud nevzpamatovala z výčitek svědomí, že to byla právě ona, kdo zavinil smrt
blízkého člověka.
Také vidíme, že neočkovaní zažívají nejrůznější situace, které bychom nepřáli ani
nejhoršímu nepříteli.
Neočkovaný senior, odpírač, (který, když je to ale pro něho výhodné, samozřejmě
tvrdí, že je očkovaný), až po několika dnech rodině přizná, že nemá čich a chuť. Nejde
na testy a telefonicky prosí obvodní lékařku o předepsání nějakých léků. Po týdnu
svolí, aby příbuzní okamžitě zavolali zdravotní záchrannou službu, protože je mu
evidentně velice špatně a domácí léčení nezabírá. Tipla bych, že musel být šťastný
za následný odvoz do nemocnice a poskytnutou zdravotní péči, která mu skutečně
pomohla, a v tomto konkrétním případě se šťastným koncem se po týdnu vrátil domů.
Neočkovaný člověk se nakazí covidem a jen krátce poté mu zemře velice blízký
člověk. Nezbývá mu, než zůstat doma v karanténě, nemoct v tomto tak těžkém
a bolestném období trávit čas a sdílet smutek s ostatními nejbližšími pozůstalými,
vzájemně se podpořit, utěšit, pomoct organizovat pohřeb a nakonec se třeba pohřbu
blízkého člověka ani nezúčastnit… K tomu není co dodat.
Někdo by namítl, že očkování není samospásné, a kolik lidí se přece nakazilo i přes
očkování. Ano, nakazilo, ale jistě měli mírnější průběh nemoci. Víme, že i v minulosti
se epidemie podařilo odstranit nebo vymýtit jen díky vakcinaci.
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Opět příklad ze života. Během 2 – 3 týdnů se nezávisle na sobě nakazily děti pěti
kolegyň z jednoho oddělení. Všechny tyto ženy byly očkované, a přestože nemusely,
podstoupily testy. Nakazila se pouze jedna z nich, a to maminka nejmenších dětí, které
měly nejhorší průběh nemoci, a ona se o ně prostě musela starat a být s nimi v blízkém
kontaktu.
Neočkovaní se nyní nedostanou do domovů důchodců, ani do nemocnic, takže
nemohou navštívit své blízké. Výjimka a použití testu platí pouze pro situace
zásadního zhoršení zdravotního stavu a možnosti se rozloučit…
Našla jsem na internetu data o proočkovanosti jednotlivých obcí k datu 18.11.2021.
Jedná se o údaje o lidech nad 16 let a mezi očkovanými jsou zařazeni lidé s alespoň
první dávkou:
Obec
Drnovice
Vysoké Pole
Újezd
Loučka
Slopné
Sehradice
Dolní Lhota
Horní Lhota

Počet
očkovaných
234
481
677
275
299
389
384
330

Počet
neočkovaných
121
218
310
114
174
193
152
141

Počet lidí
nad 16 let
355
699
687
389
473
582
536
471

Očkování
v%
65,9
68,8
68,6
70,7
63,2
66,8
71,6
70,1

Člověka zarazí, když zjistí, že mnoho neočkovaných je i mezi seniory. Proč? Řekli si,
že se jich to netýká a necítí se ohrožení? Dali na doporučení nebo podlehli zákazu
„mladých“ v rodině, že se v žádném případě nemají očkovat, anebo nevěděli, jak se
k očkování přihlásit? Neví, jestli se očkovat 3. dávkou?
Nezbývá než apelovat na tuto věkovou skupinu, ale i skupinu rizikových pacientů, aby
využili možnosti, které jim dnešní systém zdravotní péče zdarma nabízí, a aby chránili
své zdraví. Nechci lobbovat, ale máme
přece v nedalekém lázeňském městě
očkovací zařízení, kde se nemusí nijak
registrovat. Píšu to proto, že mě lidsky
mrzí možná zbytečná úmrtí lidí, kteří,
bohužel neočkovaní, si ještě třeba sami
dokázali zavolat pomoc, do sanitky
nastoupili
po
svých,
dokázali
s příbuznými
ještě
telefonicky
komunikovat, ale domů se už nevrátili.
A netřeba zmiňovat, že díky zahlcení nemocnic převážně neočkovanými se výrazně
omezuje či zcela zastavuje další operativa, takže další odkládání plánovaných operací
i vyšetření a možná i zbytečná ztráta lidských životů, kterým se nedostalo potřebné
péče právě kvůli hospitalizovaným a léčeným neočkovaným lidem.
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Další tvrdí, že covid prodělali a mají dostatečné protilátky, a proto odmítají očkování.
Ovšem nemáme studie, které by věrohodně potvrdily, jaké množství protilátek v těle
je potřeba, za jakou dobu se jejich množství může snížit/zvýšit a jak se tedy jejich
množství mění v čase. Nemáme navíc ani systém, který by zatím nějak protilátky
zohledňoval, evidoval a stanovil pravidla, jaká jejich hladina a na jak dlouho by
zaručovala bezinfekčnost, a nevíme, zda by tato vyšetření nebyla zpoplatněna jako
nyní.
A také člověka zarazí, kolik různých odpůrců je možné najít mezi křesťany, kteří jsou
schopni až fanaticky brojit proti očkování, napadat vyjádření církevních autorit, které
mírnou formou prosí a vyzývají křesťany, aby s rozumem a s láskou k druhým zvážili
a využili vakcinaci. Chytají se jakýchsi alternativních pravd, ale vůbec jim nejsou
podezřelé tisíce mrtvých, způsobené i sobectvím jiných.
K tématu mě navíc napadají známá úsloví o spoléhání na Boží milosrdenství, ale také:
„Člověče, přičiň se a Pán Bůh ti pomůže.“
Známý kněz, teolog, ale i biolog Marek Orko Vácha k těmto názorům mimo jiné říká:
„Každý občan této republiky má plné právo zemřít brzy a nesmyslně.“ V očkování
není žádná esoterika, není to proti žádnému křesťanskému principu; naopak, nenechat
se očkovat je proti pátému přikázání „Nezabiješ“, které platí i vůči vlastní osobě. Je to
jedna další vakcinace na jednu novou nemoc.
Jen na závěr, snažila jsem se poctivě hledat i pozitiva rozhodnutí neočkovat se, ale
na žádná jsem nemohla přijít.
Otázka očkování je otázkou zdravého rozumu, ale i srdce.
Jarmila Váňová

P.S. Doufám, že po zveřejnění tohoto článku nebudou antivaxeři demonstrovat před
naším barákem. Ale vypálené už máme, a tak věřím, že po pár panácích
z desinfikované štamprle by se hrany otupily.

Pouť chlapů na Svatý Hostýn
V sobotu 13. listopadu 2021 se v naší farnosti uskutečnil již patnáctý ročník tradiční
pouti chlapů na Svatý Hostýn. Minulý rok vykonalo tuto pouť díky nepříznivé
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hygienické situaci jen několik málo věrných. Letos však naštěstí situace přála, a tak
mohla početná skupina poutníků po šesté hodině ranní vyrazit s požehnáním otce Jana
od kříže nad Loučkou na svou dlouhou cestu.
První zastávkou byla Chladná studna, kde jsme se pomodlili první desátek
rozjímavého růžence. Každý muž si také mohl vylosovat úmysl od farníků, za který se
bude cestou modlit. Vyzbrojeni odhodláním a dobrou náladou jsme se tedy vydali
na cestu. Přestože se teplota vzduchu jen taktak držela nad bodem mrazu, při
výstupech do prudkých kopců se zpotilo nejedno tričko. Celá přibližně 37 kilometrů
dlouhá trasa byla rozčleněna na několik úseků. Na konci každého z nich čekal další
desátek růžence a také možnost občerstvit se a nabrat sílu. V polovině cesty,
v Hospůdce pod Rablinů, jsme se zastavili na guláš a zde se k nám také přidalo
několik dalších poutníků. I s touto „posilou“ nás tedy putovalo asi 65.
Nyní následoval náročný pochod Hostýnskými vrchy, ve kterých jsme narazili
na hustou mlhu, která nám byla společnicí po celou zbývající část cesty.
Když se před námi z mlhy vynořila svatohostýnská bazilika, byla již úplná tma.
Postupně jsme cestu všichni úspěšně dokončili a v poutním domě nás čekala
zasloužená odměna. Po večeři bylo možné zúčastnit se
modlitby růžence v bazilice. Vrcholem celého dne byla
mše svatá, kterou přijel sloužit P. Tomáš Strogan.
Celá pouť měla za cíl nejen dosáhnout Svatého Hostýna,
nýbrž i cestu samotnou, jenž byla příležitostí ke ztišení,
modlitbě a rozjímání. Pouť tak nabyla trojího rozměru.
Prvním je ten tělesný. Všichni poutníci zde jistě posílili
svou fyzickou kondici a tělu čerstvý vzduch jistě
prospěl. Druhým je ten duševní, který byl tvořen jednak
krásnou podzimní krajinou, jíž jsme putovali, a také
přátelskou atmosférou, která se mezi poutníky udržela
po celý den. Byla to i příležitost navázat nová přátelství
a vyměnit si zkušenosti. A konečně třetí a nejdůležitější rozměr – duchovní. Každý
účastník pouti dříve či později zakusil na cestě více či méně obtíží
a bolesti. Bolest, která nás přibližuje trpícímu Kristu a která, obětovaná na nějaký
konkrétní úmysl, může jistě přinést mnoho dobra.
Správně duchovně prožitá pouť zanechá v člověku nejen krásné vzpomínky, ale
i duchovní užitek a možná odpovědi na některé otázky. V neposlední řadě však má
pouť také posílit víru každého jednotlivce. Každý poutník si z pouti i promluvy otce
Tomáše jistě odnesl něco, co mu pomůže přiblížit se aspoň o krůček blíž k Bohu. A to
je, myslím, vlastně na celé pouti to nejkrásnější a nejdůležitější, a snad se poté
promítne do každodenního života poutníků.
Upřímný dík patří Pavlu Heinzovi a Petru Švachovi, kteří akci zorganizovali
a samozřejmě otci Tomášovi za odsloužení mše svaté a povzbuzující duchovní slovo.
Ondřej Pavelka
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Dušičkové tablo aneb máte tam chybu…
Ano, přiznáváme, že v dušičkovém tablu se nám podařilo udělat chyby, a proto se
příbuzným těchto Dušiček opravdu hluboce omlouváme. Věřte, že to nebylo úmyslné.
Tušili jsme, že se to může stát, ale že nás to zaskočí už v okamžiku, kdy byly farní
listy připravené nebo rozvezené na roznos/rozdání, tabla v kostelích a už nebyl přístup
ke správným datům, souborům v počítači, tiskárnám, kopírkám… prostě infarktová
situace. A člověka napadá jediné: Každý dobrý skutek, ať je po zásluze potrestán.
Zároveň bychom se asi měli „omluvit“ těm příbuzným Dušiček, kteří se ani
neobtěžovali a fotografie svých příbuzných nedodali, že jsme si dovolili udělat
všechno proto, aby u jména jejich blízkých nebyl prázdný lístek.
Mám potřebu k tomu ale cosi doříct, případně osvětlit, aby si lidé uvědomili, kolik
práce s sebou příprava těchto tabel ve skutečnosti nese a jen naši blízcí vědí, kolik
večerů a času jsme tomu obětovali. Shromažďování fotografií, jejich skenování
do počítače, ukládání, ořezávání, retušování a opakované ukládání. U nedodaných
fotek vyhledávání pohřebních oznámení na internetu a opět ořezávání, ukládání. Práce
na více počítačích, ve více souborech. Vyhledávání údajů o datech narození a úmrtí.
Předchystávání jednotlivých vizitek ve dvou formátech, po 4 lidech na list A4,
vkládání fotografií, vpisování údajů, opět ukládání, někdy přepisování, někdy možná
opomenutím neuložení, a na chybu je zaděláno. U každého člověka bylo nutné vepsat
jméno, příjmení, datum narození, datum úmrtí, obec…. Takže téměř 19 údajů
či znaků/čísel u jedné osoby, letos v základní újezdské verzi krát 47. Centrování
na střed, atd. Z tohoto formátu následný tisk, ořezávání, rozmístění na velká kostelní
tabla a špendlení.
V další fázi vytvoření tabla do farního listu, kde se letos muselo nějakým způsobem
vložit a seskládat téměř 70 vizitek, navíc z Horní Lhoty je dostáváme v jejich trochu
jiné úpravě, takže další kopírování, vpisování nebo přepisování, opakované ukládání
a k tomu ořezávání už vytvořených újezdských. Následný kontrolní tisk, zjištění,
že i s minimálními okraji se některé
vizitky vytisknou neúplné, ořezané,
a tedy další kolo přeskládávání
v počítači, další zkušební tisky
a následné kopírování, skládání
na polovinu a vkládání do farních listů.
Tak jsme byli potěšení, že fotografie
jsou celkem velké a i v malém
provedení rozpoznatelné!
X krát jsme všechny vizitky pohledem
kontrolovali, ale zafungovala provozní slepota… A stačí pohled nezávislého člověka a
chyby vidí hned. Bohužel, znám několik takových „hledačů“ chyb, kteří jsou schopní
pročítat farní list i s lupou, neřeší obsah, ale hledají chyby. Holt, kdo nic nedělá, nic
nepokazí… Takže místo několika minut slávy jsme měli akorát tak z ostudy kabát!
Pod dojmem této kauzy, kdy na chyby upozornilo více lidí, jsem opakovaně uvažovala
nad smyslem těchto tabel, také si uvědomila, že by zřejmě s velkou pravděpodobností
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nevyhovovala ochraně osobních údajů (GDPR), a že je na čase se zamyslet, zda,
v jaké formě a jakým způsobem tuto vzpomínku na naše zemřelé propříště vytvořit
a jak pochybení minimalizovat.
Každopádně člověka zamrzí, že JEDINÁ reakce na tuto naši aktivitu byla: „MÁTE
TAM CHYBY…“
Jarmila Váňová

Pořádek v pokoji, pokoj v duši
16. část

Máme za sebou dvě stádia vytváření vnějšího pořádku: rozhodněte se a stvořte řád.
Dnes pokračujeme třetím stádiem, tj. poznejte sebe – i ostatní.
14. rada: Máte „období věcí“?
Rodiče malých dětí musejí používat spoustu věcí a ty často vytvářejí nepořádek. Malé
děti potřebují kočárek, vysokou židličku, dětskou postýlku, autosedačku, nočník.
Často mívají velké hračky, třeba kuchyňku nebo spoustu kostek. Potřebují zvláštní
vybavení pro běžné činnosti. Pokud vám všechny tyhle předměty vadí, nezapomínejte
na to, že jejich přítomnost je jen dočasná. Ačkoli starší děti vytvářejí zase jiný druh
nepříjemného nepořádku, jejich věci obvykle zaberou méně prostoru – a nakonec
tyhle děti dospějí a odstěhují se. Připomínám si, že věci, které mě rozčilují nyní, jsou
tytéž věci, na něž budu v budoucnu nostalgicky vzpomínat. I když mě kdysi kočárek
v předsíni vyváděl z míry, nyní si představuji, jaké to bylo, když moje děti byly tak
malé, že jsme na ně potřebovali kočárek! Dny jsou dlouhé, ale roky jsou krátké.
15. rada: Zeptejte se: „Tuto věc jsem zdědila, ale chci si ji nechat?“
Když něco zdědíme, je velmi lákavé si to nechat. Možná vám tenhle předmět
připomíná někoho, koho jste měli rádi. Možná byl důležitý pro někoho jiného.
A pokud nic jiného, je zdarma. Jenže pokud ten servis, ty nástroje, ty ozdobné
předměty, které nejsou podle vašeho vkusu, nebudete používat, není důvod si je
nechávat.
16. rada: Učte se ze svých úspěchů
I když vás obklopuje nepořádek, není u vás doma nějaké místo, kde je uklizeno?
Pokud si dovedete skvěle poradit s poštou, ale nezvládáte to s oblečením, třeba byste
dokázali najít způsob, jak si poradit s šaty způsobem, který se podobá zacházení
s poštou. Možná děláte nepořádek doma, ale v práci máte vše srovnané, nebo opačně.
Co vám usnadňuje mít kolem sebe uklizeno na jednom místě, ale na tom druhém ne?
Nebo se možná nyní topíte ve věcech, ale dříve jste to s nimi zvládali. Co vám tehdy
pomáhalo uchovávat pořádek? Přemýšlejte, proč vám určité systémy pomáhají
pořádek udržovat, a snažte se z toho poučit, abyste to mohli využít v jiných oblastech
svého života.
17. rada: Máte rádi linku plnou, nebo prázdnou?
Rádi si necháváte věci na kuchyňské lince, aby byly připravené k použití, nebo máte
raději linku prázdnou, takže všechno je schované? Na lince jednoho kamaráda jsem si
mimo jiné všimla mlýnku na pepř, prkýnka, lahvičky s přípravkem proti bolesti,
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odšťavňovače a odkládače na lžíce – všeho toho, co sám rád uchovávám vevnitř.
Neexistuje žádný správný přístup. Jde jenom o to, co je pro vás pohodlnější. Avšak
i u lidí, kteří mají rádi všechno kolem sebe, tento systém funguje lépe, když nejsou
položky dané náhodně, ale spíše pečlivě vybrané a záměrně umístěné tam, kde mohou
sloužit svému účelu.
18. rada: Zamyslete se nad dáváním dárků
Dávání dárků je skvělá tradice, ale může vést k výměně předmětů, které nikdo
ve skutečnosti nechce. Abyste zajistili, že budete dostávat a dávat dárky, které budou
skutečně k užitku, vyměňujte si s druhými seznamy nápadů na dárky a povzbuzujte
lidi, aby si něco přáli. Někteří lidé se shodnou třeba na následujícím pravidle: něco,
co člověk chce, něco, co člověk potřebuje, něco na sebe a něco na čtení. Jsou lidé,
kteří dosáhnou bodu, kdy už nechtějí další „krámy“. Pokud tomu tak je, dejte jim jako
dárek nějaký zážitek, a ne předmět. Vezměte je například do restaurace, uvařte jim
něco k jídlu, jděte s nimi do divadla nebo na výstavu, zaplaťte jim kurz, nabídněte se,
že za ně uděláte nějakou nezbytnou práci, a podobně.
19. rada: Zeptejte se: „Záleží mi na tom?“
Pamatujte na to, že věci uklízíte proto, že to nějak prospívá vašemu štěstí. Pokud vám
na tom nezáleží, vůbec se s tím netrapte. Mám kamarádku, která má krásný, dobře
uspořádaný dům, až na vstupní halu – která je plná zpřeházených hromad bot, batohů,
sportovního náčiní a přecpaných věšáků. Ale je jí to jedno.
20. rada: Jste maratonec, nebo sprinter?
Pokud se chystáte na velký úklid, co vám víc vyhovuje: udělat kousek každý den,
dokud nebude dílo hotovo, nebo se do toho vrhnout a uklidit všechno na jeden zátah?
Maratonci raději pracují pomalu a vytrvale a nemají rádi tlak konečných termínů.
Maratonec se třeba rozhodne, že bude uklízet půl hodiny každý den, dokud nebude
všechen nepořádek pryč. Sprinteři dávají přednost tomu, že se po určitou omezenou
dobu usilovně snaží, a konečné termíny je zpravidla motivují. Sprinter se třeba
rozhodne, že v sobotu dopoledne půjde do kanceláře, aby si urovnal věci
na pracovním stole, nebo na následující víkend pozve hosty, aby na sebe vyvinul
nátlak v podobě nutnosti uklidit. Záleží samozřejmě na vás, jaký způsob si vyberete.
Podle knihy Pořádek v pokoji, pokoj v duši připravil bc.Vojtěch Chupík

PASTORAČNÍ PLÁN 2022
Farnost Újezd
1. CÍRKEVNÍ SLAVNOSTI A POHYBLIVÉ SVÁTKY V ROCE:
Slavnost Bohorodičky Panny Marie – Nový rok – sobota 1. ledna
Slavnost Zjevení Páně – Sv. Tří Králů – čtvrtek 6. ledna
Svátek Křtu Páně - konec vánočního období - neděle 9. ledna
Popeleční středa - začátek postní doby – 2. března
Květná neděle - začátek Svatého týdne – 10. dubna
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HOD BOŽÍ VELIKONOČNÍ – neděle 17. dubna
Slavnost Nanebevstoupení Páně - čtvrtek 26. května
Slavnost Seslání Ducha svatého - neděle 5. června
Svátek Ježíše Krista Nejvyššího a věčného kněze – čtvrtek 9. června
Slavnost Nejsvětější Trojice - neděle 12. června
Slavnost Těla a Krve Páně - čtvrtek 16. června
Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova - pátek 24. června
Slavnost Ježíše Krista Krále - neděle 20. listopadu
První neděle adventní - začátek nového církevního roku – 27. listopadu
HOD BOŽÍ VÁNOČNÍ – neděle 25. prosince
Svátek Svaté Rodiny Nazaretské – pátek 30. prosince

2. POUTĚ BĚHEM ROKU:
Pouť hasičů na Svatém Hostýně - sobota 30. dubna
Pouť včelařů na Svatém Hostýně - neděle 22. května
Hlavní pouť na Svatém Hostýně - neděle 14. srpna
Děkanátní pouť za obnovu rodin a kněžská povol. -Velehrad – sobota 17. září
Dušičková pouť na Svatém Hostýně - sobota 8. - neděle 9. října
Svatohubertská pouť myslivců na Svatém Hostýně – sobota 15. října
Pěší pouť chlapů na Svatý Hostýn - sobota 19. listopadu

3. FARNÍ SLAVNOSTI A VÝZNAMNÉ DNY PRO FARNOST:
Adorační den v Drnovicích - středa 2. března
Postní pouť k Panně Marii Bolestné – pátek 8. dubna
Křížová cesta přírodou ve Vysokém Poli – 10. dubna
Výročí vypálení Ploštiny – vzpomínka - neděle 24. dubna
První svaté přijímání dětí – neděle 12. června
Průvod Božího Těla – neděle 19. června
"Valašská" pouť na Ploštině – neděle 26. června
Pouť v Újezdě - neděle 3. července
Výročí posvěcení kostela ve Slopném - velká pouť - neděle 10. července
Výročí posvěcení kostela v Drnovicích - neděle 24. července
Letní pouť u kaple sv. Františka (Újezd) - neděle 31. července v 15.00 hodin
Adorační den ve Slopném - neděle 14. srpna
Patrocinium sv. Rocha ve Slopném - malá pouť – neděle 21. srpna
Pouť Panny Marie - ve Vysokém Poli - neděle 11. září v 11.00 hodin
Panny Marie Bolestné na Ploštině - neděle 18. září v 11.00 hodin
Újezdské hody - neděle 23. října
Adorační den v Újezdě – úterý 25. října
Patrocinium sv. Anežky v Drnovicích - neděle 13. listopadu
Patrocinium sv. Mikuláše v Újezdě - úterý 6. prosince (oslava v neděli 4.12.)
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Vánoční putování k Panně Marii Vysocké – čtvrtek 29. prosince

4. SPOLEČNÉ MŠE SVATÉ VE FARNOSTI ÚJEZD:
Za děti, které půjdou k 1. sv. přijímání – středa 2. února
Za děti, které byly vloni u 1. sv. přijímání – čtvrtek 14. dubna
Za občany Loučky ke cti sv. Václava - neděle 25. září
Za členy živého růžence: ze Slopného, Újezdu, Vysokého Pole a Drnovic neděle 9. října
Za členy živého růžence: z Loučky - neděle 16. října 7.00 hodin
Za členy mysliveckého sdružení ke cti sv. Huberta - neděle 16. října 9.40 hodin
Za včelaře ke cti sv. Ambrože - neděle 4. prosince 9.40 hodin.

5. MŠE SVATÉ V DRNOVICÍCH PŘESUNUTÉ NA JINÝ TERMÍN:
Jen z velmi vážných důvodů je nutné přesunout nedělní mši svatou v 11.00 hodin
v Drnovicích na jiný čas, nebo na sobotu večer. Děkujeme všem za pochopení.
Je to z těchto důvodů:

Výročí vypálení Ploštiny: Z neděle 24.4. na sobotu 23.4. v 18.30 hodin.
První sv. přijímání dětí: Z neděle 12.6. na sobotu 11.6. v 18.30 hodin.
Slavnost Božího Těla: Z neděle 19.6. na sobotu 18.6. v 18.30 hodin.
„Valašská“ pouť na Ploštině: Z neděle 26.6. na sobotu 25.6. v 18.30 hodin.
Velká pouť ve Slopném: V neděli 10.7. z 11.00 hodin na 8.15 hodin.
Patrocinium ve Slopném: V neděli 21.8. z 11.00 hodin na 8.15 hodin.
Vysocká pouť k Panně Marii: Z neděle 11.9. na sobotu 10.9. v 18.30 hodin.
K Panně Marii Bolestné Ploština: Z neděle 18.9 na sobotu 17.9. v 18.30 hodin.

6. SBÍRKY NAŘÍZENÉ ARCIBISKUPSTVÍM:
Haléř sv. Petra: 27. února
Na Svatou zemi: 15. a 16. dubna
Na Kněžský seminář v Olomouci: 17. dubna
Na křesťanská media (Proglas a TV Noe): 8. května
Na pronásledované křesťany: 22. května
Na církevní školy v arcidiecézi: 5. června
Na misie: 23. října
Na Charitu: 6. listopadu
Na šíření Bible: 13. listopadu

7. SBÍRKY NA OPRAVY A ÚDRŽBU NAŠICH KOSTELŮ:
23. ledna
20. března

19. června
10. července

14. srpna
4. září
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9. října
24. – 27. prosince (na vytápění kostelů)

8. NA MŠE SVATÉ PRO ROK 2023 SE BUDE ZAPISOVAT:
v Újezdě:
v Drnovicích:
ve Slopném:
v Loučce:

Pondělí 21. listopadu po mši svaté
Úterý 22. listopadu po mši svaté
Středa 23. listopadu po mši svaté
Sobota 26. listopadu po mši svaté (lístky v sobotu)

Po těchto dnech bude možné objednávat mše svaté prostřednictvím internetu, jako v minulých létech.

MYŠLENKY NA MĚSÍC PROSINEC

ELIAS VELLA
RUKU V RUCE S JEŽÍŠEM
KARMELITÁNSKÉ NAKLADATELSTVÍ 2018
1.

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

9.

10.

11.

Pociťujme potřebu častěji otvírat Písmo, abychom zjistili, co nám Bůh
říká skrze okolnosti a začněme hledat a rozpoznávat Boží vůli ve svém
životě.
Nechat Ježíše, aby byl středem našeho života, je nepřetržitý zápas.
Je život, který žiji, v souladu s Boží vůlí a podle Božího plánu, nebo jsem
to spíš já, kdo přikazuje Bohu, aby se přizpůsobil mému plánu?
K rozpoznání Boží vůle potřebujeme moudrost. Moudrost nevede
k rozhodnutí skrze logiku, ale skrze světlo, které dostáváme od Boha.
Tím nejdůležitějším v našem životě je Ježíš. Je velice snadné říct, že
Ježíš je Pán, ale žít s Ježíšem jako s Pánem je něco úplně jiného.
Ježíš vás nepovolal, abyste se stali úspěšnými, ale abyste byli k dispozici
Bohu. V tom bude spočívat váš úspěch.
Ať je vaše situace jakákoliv, vždycky můžete hledět kupředu. Vždycky
se můžete obrátit k Otci a zeptat se ho: „Co chceš, abych teď dělal?“
Jestliže upřeme oči na Ježíše, naše problémy sice hned nezmizí ani se
nezmění, ale změníme se my. Ježíš se stane jediným Pánem našeho
života.
Bůh k nám promlouvá neustále. Mluví k nám i skrze okolnosti. Jde
jenom o to, abychom nastražili uši a porozuměli tomu, co od nás Bůh
chce.
Každý z nás je Boží syn, Boží dcera a máme Otce na nebesích, který ví o
každém vlasu na naší hlavě. To znamená, že máme Otce, kterého
zajímá každý detail našeho života.
Myslete pozitivně. Proč bych se měl soustředit na jednu věc, kterou mi
Bůh nedal, a nevšímat si tolika věcí, které mi dal?
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12. Musíme být schopni vidět Boha jak očima rozumu, tak očima srdce. O
Bohu se nedá jen diskutovat, je třeba ho zakusit.
13. Křtem něco končí…a něco začíná. Zemřít minulosti…vstát k novému
životu. Toto v nás působí křest. Křtem začínáme svou cestu ke svatosti.
14. Využívat svou lidskou vůli, námahu a zkušenosti je správné, ale
nedostačující. Na to, abychom dosáhli Božích výsledků, potřebujeme
Ducha svatého.
15. Kde je pokoj, radost a láska, tam je Boží království.
16. Žít neznamená mít, ale být. Žít znamená umět se ke každému chovat
laskavě, být štědrý a dobrý.
17. Bůh nám důvěřuje mnohem víc než my jemu. On zná naše slabosti,
omezení a hříchy, a přesto nás volá. I vám svěřil práci – na tom místě,
kam vás poslal.
18. Chcete vědět, jak velice vás Ježíš miluje? Jen se na něj podívejte na kříži.
Svým utrpením nám chtěl ukázat bezbřehost své lásky.
19. Nestačí jen znát Bibli, musíme Božímu slovu dovolit, aby v nás začalo
žít, a my kráčeli cestou pravdy.
20. Jestliže člověk Bohu důvěřuje, pak ho samozřejmě i poslouchá. Není to
však poslušnost plynoucí ze strachu z jeho moci, ale poslušnost
založená na důvěře.
21. Člověk dokáže Bohu říci ano jen natolik, nakolik je s ním v důvěrném
vztahu a miluje ho.
22. Důvěřujte Bohu a věřte, že se o vás postará a že vás miluje.
23. Důležité je to, jací jsme, nikoli to, kolik toho vlastníme.
24. Setkejme se s Ježíšem, jako s Pánem našeho života. Znamená to
odevzdat všechno, čím člověk je, co má nebo co si myslí, do Božích
rukou.
25. Jsme zahrnuti do Božího plánu, plánu lásky. Vše, co se děje v našem
životě, je pro naše dobro.
26. Skutečným úspěchem pravého učedníka je služba druhým.
27. Všichni potřebujeme někoho, kdo by v nás věřil, a ten někdo je právě
Ježíš.
28. Nakolik je láska pravá, lze poznat v utrpení – umožní totiž vidět ji
takovou, jaká skutečně je.
29. Trénujte se v přijímání okolností, které vás na vaší cestě potkají. Jak
máte být schopni snášet velké utrpení, nebudete-li se cvičit a umrtvovat
v malých věcech?
30. Naše jistota spočívá pouze v Bohu a ne v darech, jež nám dává.
31. Místo toho, abychom si Bohu stěžovali a fňukali kvůli darům, které
nemáme, raději změňme svoji modlitbu v děkování Duchu svatému za
všechny ty krásné dary, jež nám dal.
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SKUPINY ÚKLIDU
kostelů újezdské farnosti v prosinci 2021
____________________________________________________

Dat. : Újezd :
Drnovice : Slopné :
__________________________________

4.12.:
11.12.:
18.12.:
23.12.:
29.12.:

6.
7.
8.
9.
10.

4.
5.
6.
7.
8.

8.
9.
10.
11.
12.

Pořad bohoslužeb v prosinci farnost Újezd
1. prosince: Středa
Sv. Edmunda
Kampiána
2. prosince: :
Čtvrtek
Ferie
3. prosince: Pátek
Sv. Františka
Xaverského
První pátek v
prosinci
4. prosince: Sobota

15.30 Új.:
17.30 Sl.:

17.30 Dr.:
15.30 Új.:

17.30 Sl.:
15.30 Lo.:

Sv. Jana Damašského

7.00 Új.:
5. prosince: Neděle
2. neděle adventní

8.15
9.40
11.00
6. prosince: Pondělí 15.30
Sv. Mikuláše
7. prosince: Úterý
Sv. Ambrože,
biskupa a uč.církve

Sl.:
Új.:
Dr.:
Új.:

17.30 Dr.:

15.30 Új.:
8. prosince: Středa
Slavnost
NEPOSKVRNĚNÉ
17.00 Dr.:
HO POČETÍ
PANNY MARIE
18.30 Sl.:

Za + Miloslavu Gjondlovu, její rodiče,
Oldřicha Hlavoně, živou a zemřelou rodinu
Gjondlovu, Hlavoňovu, Hamerníkovu a duše
v očistci
Za + rodiče a bratra, + rodinu Zámečníkovu,
Zvonkovu, za zdraví a Boží požehnání pro
živou rodinu Janošíkovu a Častulíkovu
Za + Josefa Machů, + Ludmilu a Josefa
Váňovy, dar zdraví a Boží požehnání a
ochranu PM pro živou rodinu
Za + Bohumilu a Antonína Váňovy, dar
zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu
Za Františka Kozubíka, + rodinu Jurčíkovu a
Kozubíkovu
Za + Tomáše Jordána, duše v očistci, dar
zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu
Za farníky
Za včelaře
Za scholu z Drnovic
Za + Dagmar Pilařovu a ochranu Panny Marie
pro živou rodinu
Za + rodiče Novákovy, Šeré, dar zdraví a
ochranu Panny Marie pro živé rodiny
Za živé a zemřelé členy SFŘ, kněze,
řeholníky, řeholnice a bohoslovce, za dary
Ducha svatého, ochranu PM, přímluvu všech
svatých a Boží požehnání
Za + syna Davida Smolka a dar zdraví pro
živou rodinu
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AM

ČR

AL
SJ
ŠF
ČR
ŠF
SJ

KA
KM

9. prosince: Čtvrtek
Ferie,
17.30 Dr.:
b. fialová, 101,104,
105, 106,109
15.30 Új.:
10. prosince: Pátek
Ferie

17.30 Sl.:

11. prosince: Sobota 15.30
Sv. Damasa I.,
papeže
7.00
12. prosince: Neděle 8.15
3. neděle adventní
Panny Marie
9.40
Guadalupské
11.00

Lo.:
Új.:
Sl.:
Új.:
Dr.:

13. prosince:
Pondělí
Sv. Lucie, panny
a mučednice
14. prosince: Úterý
Sv. Jana od Kříže,
17.30 Dr.:
kněze a učitele
církve
15. prosince: Středa 15.30 Új.:
Ferie
17.30 Sl.:
16. prosince: Čtvrtek 17.30 Dr.:
Ferie
15.30 Új.:
17. prosince: Pátek
Ferie
17.30 Sl.:
18. prosince: Sobota 15.30 Lo.:
Ferie
7.00 Új.:
19. prosince: Neděle
4. neděle adventní

8.15 Sl.:
9.40 Új.:
11.00 Dr.:

Za zemřelého Pavla Zichu
Za + Jana Václavíka, Zdenku Vávrovou, dar
zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu
Václavíkovu a Vávrovu
Za rodiče Koutné, dvě dcery a pomoc Boží
pro živé rodiny
Za + Jiřího Podešvu, + slečnu Jitušku
Ševečkovu a duše v očistci
Za + Josefa Urubka (výroční mše sv.)
Za živé a + včelaře ze Sehradic, Slopného,
Horní a Dolní Lhoty
Za farníky
Za zemřelého Josefa Štěpáníka, manželku
Marii a jejich rodiče. Ochranu Panny Marie
pro celou živou rodinu

KA

KA
SV
AM
KM

ŠF

Za + rodiče Černobilovy, syna Petra, dar
zdraví a Boží požehnání pro živé rodiny

Za + Marii a Aloise Barcůchovy, + rodiče
Drábkovy, jejich zemřelé rodiče a ochranu
Boží pro živou rodinu
Za + rodiče Kovářovy, Machů, Bartošovy, dar
zdraví a požehnání pro živou rodinu
Za + rodiče, dva vnuky Zichovy, + rodinu,
ochranu a pomoc Boží pro živou rodinu
Za Miroslava Barcůcha k nedožitým 70.
narozeninám a dar zdraví pro živou rodinu
Za + Boženu a Jana Machů, jejich rodiče,
sourozence, živou a + rodinu Machů, Šimonů,
Ondruškovu a duše v očistci
Za + Miroslava a Vlastu Stružkovy, jejich
rodiče a dar zdraví pro celou živou rodinu
Za farníky
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SJ

KA

KA
SV
RZ
ČR

21. prosince: Úterý 17.30 Dr.:
Sv. Petra Kanisia,
kněze a uč. církve
22. prosince: Středa 15.30 Új.:
Ferie
17.30 Sl.:
23. prosince: Čtvrtek 17.30 Dr.:
Sv. Jana Kentského,
kněze
19.30 Dr.:
24. prosince: Pátek
Svatvečer Narození
21.00 Új.:
Páně
ŠTĚDRÝ DEN

25. prosince: Sobota
Slavnost
NAROZENÍ PÁNĚ
(Hod Boží
Vánoční)

7.00 Új.:
8.15 Sl.:
9.40 Új.:
11.00 Dr.:
14.30 Lo.:

7.00
26. prosince: Neděle 8.15
Svátek Svaté
9.40
Rodiny, Ježíše,
Marie a Josefa
Sv. Štěpána,
prvomučedníka
11.00

Új.:
Sl.:
Új.:

Dr.:

27. prosince:
Pondělí
Sv. Jana, apoštola
a evangelisty

15.30 Új.:

28. prosince: Úterý
Sv. Mláďátek
betlémských,
mučedníků
29. prosince: Středa
Sv. Tomáše
Becketa, biskupa a
mučedníka
30. prosince: Čtvrtek
Ferie

15.00 Sl.:
17.30 Dr.:

SJ
Za + rodinu Černobilovu, Plškovu a duše
v očistci

ŠF
Za + rodiče Smolkovy, Obadalovy, Davida
Smolka, Boží požehnání a ochranu Panny
Marie pro živou rodinu
Za + rodiče Slovákovy, Šůstkovy, duše
v očistci, Boží požehnání a přímluvu PM pro
živé rodiny
Za + Marii Fojtíkovu (výroční mše sv.)
Za farníky

ŠF
SJ

AL
SJ
RZ
ČR

Za všechny obyvatele Domova, pomoc Boží
pro všechny, kdo se o ně starají a ochranu
Panny Marie
Za + Romana Váňu, dvoje prarodiče, duše
v očistci, ochranu a pomoc Boží pro živou
rodinu
Za + Ludvíka Ambrůze, rodiče z obou stran,
sourozence, švagry, + rodiče Molčíkovy, dar
zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu
Za zemřelé rodiče Marii a Františka
Bartošovi, jejich rodiče z obou stran,
sourozence, švagry, dar zdraví a Boží
požehnání pro živou rodinu

KA
SV
RZ
ČR

ČR

15.30 Új.:
SJ

17.30 Sl.:
17.30 Dr.:
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31. prosince: Pátek
Sv. Silvestra I.,
papeže

14.30 Lo.:
16.00 Új.:

AM

Pořad bohoslužeb v prosinci - farnost Horní Lhota
1. prosince: Středa
2. prosince: Čtvrtek
3. prosince: Pátek
Památka sv. Františka
Xaverského, kněze;
1. pátek v prosinci

4. prosince: Sobota
Památka sv. Barbory,
panny a mučednice;
1. sobota v prosinci

5. prosince: Neděle
2. neděle adventní

6.30 DL
16.00 HL
16.00 HL
17.30 DL Za * a † farníky
8.00 DL Ke cti Panny Marie s prosbou o ochranu
a pomoc pro celé lidstvo
17.30 HL Za členy živého růžence ze Sehradic
9.00 HL Za * a † včelaře ze Sehradic, Horní i Dolní
Lhoty, Slopného, jejich rodiny, na poděkování
za všechna dobrodiní s prosbou o požehnání
10.30 DL Za † Jana a Františku Masařovy, jejich rodiče,
sourozence, zetě, s prosbou o dar zdraví
a ochranu pro celou rodinu

17.00 SE Na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou
6. prosince: Pondělí
o dar víry, lásky, pokání, obrácení, modlitby a
Památka sv. Mikuláše,
spásy pro všechny členy našich rodin, farností,
biskupa
měst, celého národa i světa a za obnovu církve
7. prosince: Úterý
17.30 DL Na úmysl dárce
Památka sv. Ambrože, b.
8. prosince: Středa
Slavnost Panny Marie, 16.00 HL Za * rodinu Martincovu a dar zdraví pro děti
počaté bez dědič. hříchu
9. prosince: Čtvrtek
16.00 HL Za † Miloslava Kozubíka, Josefa Vojáčka,
za * a † rodiny a za duše v očistci
10. prosince: Pátek
17.30 DL Za † Marii Martincovu, † rodinu, ochranu
Panny Marie a požehnání pro * rodinu
17.30 HL Za † Václava Zelenku (1. výročí), † rodiče
11. prosince: Sobota
Ďurďovy a za celou * a † rodinu Zelenkovu
a Ďurďovu
9.00 HL Za † Aloise Váňu (1. výročí) a za celou * a †
12. prosince: Neděle
rodinu Váňovu a Maňasovu
3. neděle adventní
10.30 DL Za † rodiče Slovákovy, dceru, 2 syny, snachu,
zetě, dar zdraví a ochranu pro * rodinu
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13. prosince: Pondělí
Památka sv. Lucie,
panny
14. prosince: Úterý
Památka sv. Jana od
Kříže, kněze
15. prosince: Středa
16. prosince: Čtvrtek

17. prosince: Pátek
18. prosince: Sobota
19. prosince: Neděle
4. neděle adventní

20. prosince: Pondělí
21. prosince: Úterý
22. prosince: Středa
23. prosince: Čtvrtek
24. prosince: Pátek
Štědrý den

25. prosince: Sobota
Slavnost
Narození Páně
26. prosince: Neděle
Svátek sv. Rodiny,
Ježíše, Marie a Josefa

17.00 SE Za * a † farníky

6.30 HL
6.30 DL Za nenarozené děti a za obrácení všech, kdo
podporují reprodukční byznys a průmysl
16.00 HL Za † rodiče Františku a Antonína Máčalovy,
Helenu a Aloise Šenovské, duše v očistci,
pomoc a ochranu pro celou * rodinu
17.30 DL Za † rodinu Kadlečkovu, Zádrapovu,Kovářovu
a ochranu Panny Marie pro celou * rodinu
17.30 HL Za * a † farníky
9.00 HL Za † Vojtěcha a Drahoslavu Urbanovy, jejich
rodiče, dar zdraví a požehnání pro celou rod.
10.30 DL Za † Anežku a Lubomíra Vaněčkovy, jejich
rodiče, syna, zetě, strýce Jana, dar zdraví
a ochranu pro * rodinu
17.00 SE Mše svatá a mariánské večeřadlo (P. Jaroslav
Stříž)
6.30 HL
6.30 DL
16.00 HL Za † rodiče Váňovy a Latinákovy, sestru
Ludmilu a požehnání pro celou * rodinu
20.00 DL Za mír a pokoj na celém světě; za vítězství
dobra nad zlem; za příchod Božího království
22.00 HL Za mír a pokoj na celém světě; za vítězství
dobra nad zlem; za příchod Božího království
9.00 HL Za všechny občany obcí patřících do farnosti;
za všechny * i † rodáky
10.30 DL Za * a † farníky
9.00 HL Za † Jaroslava Kutáčka, duše v očistci, pomoc
pro celou * rodinu a za syna s rodinou v cizině
10.30 DL Na poděkování za 85 let života, za dar zdraví
a ochranu pro * rodinu, za † Karla Kolaříka,
rodinu Kolaříkovu, Mikuláškovu a za duše
v očistci
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27. prosince: Pondělí
Svátek sv. Jana, apošt.
28. prosince: Úterý
Svátek sv. Mláďátek
betlémských,
mučedníků
29. prosince: Středa
30. prosince: Čtvrtek
31. prosince: Pátek

17.30 DL
15.30 HL Na poděkování za všechny milosti a dary
v uplynulém roce s prosbou o požehnání
v roce novém

Zprávy a informace
Život farností 2022. Příspěvek na měsíčník Život farnosti na příští rok bude opět
100,- Kč. Způsob placení zůstává stejný jako v minulých letech.
Prosíme o zaplacení do 24. prosince 2021, a to těmito způsoby:
 v sakristii, (např. při zapisování na mše sv.)
 v Loučce na obecním úřadě,
 ve Slopném také u těch, kteří měsíčník distribuují,
 převodem na běžný účet č. 105523676/0300,
o Variabilní symbol (VS): Číslo Vašeho domu – může/nemusí být
vyplněno. Konstantní symbol (KS) 0308.
o Zpráva pro příjemce: Vaše adresa, tj. obec a číslo domu
Pro zjednodušení následné identifikace příchozích plateb na účtu už nebudeme
používat v položce variabilní symbol číselné kódy obcí jako vloni.
Zapisování na mše svaté v roce 2022. Zapisování intencí na mše svaté v roce 2022
proběhne v těchto termínech:
- v Újezdě v pondělí 6.12.2021 po mši svaté,
- v Drnovicích v úterý 7.12.2021 po mši svaté,
- ve Slopném v pátek 10.12.2021 po mši svaté.
Následně bude možné objednávat mše svaté tak jako v minulých letech
i prostřednictvím formuláře na našich farních webových stránkách.
Den otevřených dveří na AG. Den otevřených dveří se na Arcibiskupském gymnáziu
v Kroměříži uskuteční v sobotu 4. prosince 2021, a to v době od 9.00 do 12.00 hodin.
Více informací na www.agkm.cz.
Videoklipová adventní obnova. Videoklipová adventní duchovní obnova
s P. Pavlem Šupolem se uskuteční v sobotu 4. prosince 2021 v sále kostela
v Luhačovicích, s tímto programem: 14.00 – 16.15 přednáškové bloky, 16.15 – 16.45
adorace, 17.00 – 18.00 mše svatá.
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KŘÍŽOVKA NA PROSINEC
„Základem opravdového přátelství jsou především společné zásady a cesta za…(viz
křížovka)“
Gustave Thibon
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
1. Stát, odkud pocházel papež Jan Pavel II.
2. Církevní stát nacházející se ve městě Římě.
3. Město, kde Ježíš prožil dětství.
4. Prorok, který izraelský národ vyvedl z Egypta.
5. Příjmení pomocného olomouckého biskupa (Josef…)
6. Mariánské poutní místo poblíž Holešova.
7. Svátost křesťanské dospělosti.
8. Nádoba, do které kněz při mši sv. lije víno.
9. Barva ornátu kněze v době adventní.
10. Název liturgického období před Vánocemi.
11. Jméno anděla, který Marii zvěstoval, že bude matkou Vykupitele.
12. Patron kostela v Újezdě.
13. Matka Jana Křtitele.
14. Počet adventních nedělí.
Tajenka: _____________________________
Správné řešení listopadové křížovky: „...následovat radost.“
- 23 -

OSMISMĚRKA
„Přátelství je velká věc; jeho velikost nelze vyjádřit slovy, je možné jej poznat jen…
(viz osmisměrka)
Sv. Jan Zlatoústý
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ADAM, ALEŠ, ANTONÍN, DANIEL, DAVID, DENIS, DOMINIK,
ERIK, IVAN, JAN, JONÁŠ, LUKÁŠ, MAREK, MIKULÁŠ, OTO,
PETR, RADIM, ROMAN, STANISLAV, VÁCLAV, VÍT
Správné řešení listopadové osmisměrky: „ …bez lásky“.
Mgr. Gabriela Pavelková
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