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Požehnání do nového roku
Milosrdný a dobrý Bože, ty jsi nám daroval nový rok. Nové má zvláštní přitažlivost.
Také Ježíš mluvil o novém vínu, které patří do nových měchů, o nové smlouvě,
kterou s námi uzavírá, o novém přikázání, které nám dal, o přikázání lásky.
V novotě se skrývá zaslíbení svobody a velikosti, otevřenosti a naděje. Přesto, nové
se může rychle stát starým. Dostane záplaty. A pak už není skutečně nové.
Požehnej tento nový rok, aby mě přivedl do nových prostor. Ať se nově rozzáří původní
a nepředstavitelný jas mé duše. Ochraňuj toto nové a neporušené ve mně přede vším
zakalením. Nedopusť, abych upadl do starých chyb, ale stvoř ve mně nové věci.
Myslím také na všechny lidi, kteří se se mnou v novém roce setkají.
Žehnej našim setkáním. Modlím se za ty, kteří mají strach, co by mohl nový rok přinést,
kteří mají strach, že ztratí svou práci, že se nezvládnou postarat o své živobytí,
že nestačí na svůj život. Naplň jejich srdce důvěrou, že nejsou ponecháni o samotě,
že o ně pečuješ, že jim pošleš lidi, kteří je nasměrují a ochrání.
Žehnej našemu světu, aby zůstal uchráněn válek a katastrof.
A daruj všem lidem nové srdce, srdce plné pokoje a lásky. Amen.
Anselm Grün

Do nového roku 2022
všem svým farníkům
přejeme
Boží požehnání
a ochranu Panny Marie.
P. Jan Můčka
a P. Jiří Ševčík
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ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY
Úmysl papeže
Za skutečné lidské bratrství

Modleme se za všechny, kdo jsou diskriminovaní
a pronásledovaní kvůli náboženství; ať ve společnosti,
v níž žijí, jsou uznána jejich práva a důstojnost, pramenící
ze skutečného lidského bratrství.
Národní úmysl
Za lidi sevřené strachem

Modleme se za všechny, kteří se obávají nového roku,
aby zakusili pokoj od Pána.

Z FARNÍCH MATRIK :
Do společenství víry byli skrze svátost křtu v měsíci prosinci 2021 přijati:
Újezd
Vysoké Pole

Matěj Barcuch
Johana Machů

V měsíci prosinci 2021 odešli na věčnost a byli pohřbeni:
7. prosince
František Váňa
Loučka 60

76 let

14. prosince
Anna Fiodorová
Slopné 145

91 let

20. prosince
Josef Luka
Horní Lhota 136

71 let

23. prosince
Emílie Pavelková
Dolní Lhota 89

81 let

30. prosince
Anna Petulová
Újezd 183

71 let

Ohlédnutí za rokem 2021
Skončil rok 2021 a tak můžeme bilancovat, jaký byl z pohledu života naší farnosti.
Navíc lidská paměť časem okorává, a tak je dobré si některé momenty připomenout.
Nový rok 2021 jsme z důvodů vládního nařízení o omezení účasti na bohoslužbách na
10 % kapacity kostelů zahájili zapisováním účasti na mši svaté, což představovalo
v Drnovicích 20 osob, ve Slopném 23 osob a v Újezdě 50 osob.
Byl to tristní pohled na pár lidí v kostele. V Drnovicích a ve Slopném se konaly mše
s nedělní platností v sobotu večer a v neděli bylo z kapacitních důvodů slouženo 5 mší
svatých v kostele v Újezdě (v 7.00, 8.30, 9.45, 11.00 a v 17.30 hodin).
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Zapisovalo se vždy ve středu večer od 18.00 hodin a občas přitom vznikaly zajímavé
situace. Někdo měl seznam až deseti osob, které neměly doma počítač , a snažil se je
všechny zapsat do připravených kolonek. Postupně jsme se zdokonalovali a našli grify,
jak v co nejkratší době napsat všechny, které napsat máme. Někdy stačil neodborný
zásah zapisujícího, někdy zásah vyšší moci a tabulky byly nepřístupné, někdy stačilo,
když se na stejném řádku sešlo více zapisujících a dopadlo to podle přísloví: Kdo dřív
přijde… A někteří holt v neděli do kostela chodili pravidelně a bez omezení, aniž by se
vůbec kdy zapisovali. Tímto stylem fungovala účast na nedělních bohoslužbách více
než 4 měsíce, tedy včetně Velikonoc. Postupně došlo k rozvolnění počtu na 50 osob
v Drnovicích, 55 osob ve Slopném a 130 osob v Újezdě, a poté byla omezení počtu
zcela zrušena. Nedělní mše v 9.45 hodin byly přenášeny on-line.
I za těchto omezujících
podmínek proběhlo v naší
farnosti
dne
21.3.2021
biřmování,
které
bylo
odloženo z podzimu 2020. Při
dvou mších svatých, které
byly také vysílány on-line, a
jejichž záznamy je možné
najít i zpětně na internetu,
udělil biskup Antonín Basler
tuto
svátost
křesťanské
dospělosti celkem 28 farníkům. Hned následující den 22.3.2021 nás zarmoutila
nečekaná zpráva o úmrtí dlouholetého újezdského varh aníka pana Františka Čecha.
A paradoxně konečně v roce 2021 by se dočkal opravy podlahy a obložení na kůru, kde
trávil tolik času.
V neděli 28.3.2021 proběhla v omezeném počtu již tradiční křížová cesta přírodou
ve Vysokém Poli.
Mnoho
událostí,
tedy
nevyjímaje i z života farnosti,
bylo ovlivněno rozmary počasí.
Pravidelná pouť na Ploštině
k výročí vypálení, se díky
nečekané sněhové nadílce
a
nezpůsobilému
terénu
nekonala v neděli 18.4.2021 na
Ploštině,
ale v újezdském
kostele.
1. svaté přijímání dětí, které
proběhlo v neděli 30.5.2021,
provázelo tak chladné a deštivé
počasí, které snad o této
slavnosti nepamatujeme. Navíc snad poprvé někteří rodiče odmítli účast svých dětí a
rodin na společném pohoštění.
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Také
červencová
poutní
mše
ve Slopném (11.7.2021) kompletně
propršela, nevlídné počasí provázelo
i újezdské oslavy (25.7.2021) a vůbec se
nekonala pravidelná letní mše u kaple
sv. Františka, plánovaná na neděli
1.8.2021.
Nevídané chladné a větrné počasí
provázelo v neděli 19.9.2021 také
zářijovou poutní mši na Ploštině
k památce Panny Marie Bolestné. Neprohloupili ti, kteří ze skříní vytáhli zimní bundy.
O tom, že byla opravdu zima (a na Ploštině ještě větší), svědčí i fakt, že o. Můčka, když
viděl prokřehlé poutníky, dokonce upustil od pravidelných ohlášek na konci mše!
V letních měsících většina obcí slavila nejen výročí vzniku obcí, sborů dobrovolných
hasičů, ale třeba 25 a 30 let od posvěcení kostelů, a tak se u nás při těchto slavnostech
postupně objevili církevní hodnostáři biskup Josef Hrdlička, Josef Nuzík, Antonín
Basler, děkan Pavel Macura, novokněz Dominik Kovář i kněz-rodák Vít Hlavica.
Srpnová slavnostní mše ze Slopného byla v neděli 22.8.2021 přenášena
i prostřednictvím TV NOE.
Jako i v minulých letech, proběhly o prázdninách dva turnusy farního příměstského
tábora, konkrétně v termínech 2.-6.8.2021 a 9.-.13.8.2021.
Při mimořádné sbírce na pomoc postiženým po tornádu farníci újezdské farnosti
darovali 194 754 ,- Kč.
V září 2021 strávil o. Můčka dva týdny v nemocnici, a tak ho zastupoval o. Jiří z Horní
Lhoty a další kněží z blízka i z daleka.
V sobotu 16.10.2021 proběhla v Olomouci pouť našeho děkanátu za obnovu rodin
a nová kněžská povolání.
Chlapi se vydali na pěší pouť na Svatý Hostýn o týden dříve než jindy, tedy v sobotu
13.11.2021.
V období 19.-28.11.2021 se ve farnosti konaly
dlouho plánované lidové misie, které vedli kněží
z misijní společnosti sv. Vincenta de Paul z Loštic.
Program byl bohatý, probíhal ve všech kostelích,
a kdo chtěl a nabídku využil, mohl se na konci
týdne cítit značně fyzicky unaven, ale duchovně
obohacen. Samozřejmě byla účast na misiích
ovlivněna i počtem lidí nemocných a lidí
v karanténě. Žehnání misijních křížů v neděli
28.11.2021 provázelo deštivé počasí, a ja k to
nazval otec misionář, kapky deště symbolizovaly
milost, kterou Pán sesílá na naši farnost.
Takřka v hodině dvanácté dostali vánoční dárek
slopenští farníci. Až 23.12.2021 se po generální
opravě, jejíž doba se značně protáhla díky nedostupným náhradní m dílům z Itálie,
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vrátily na své původní místo varhany. Teda nevrátily se samy, ale pomohli tomu silní
chlapi, kteří byli právě doma a byli ochotní přijít pomoct. Na opravu přispěla také Obec
Slopné.
To byl jen v krátkosti výčet událostí, které mi utkvěly v hlavě, jistě jsem na některé
další zapomněla, ale i tak je výčet dlouhý. A za každou tou konkrétní akcí se skrývají
ochotní a obětaví lidé, bez kterých by se akce neuskutečnily nebo by proběhly ve značně
omezeném rozsahu a improvizaci.
Lidé ochotní obětovat svůj čas k větší cti a slávě Boží, bez ohledu na veřejnou pochvalu.
Lidé, kteří se angažují při bohoslužbách.
A tak je potřeba všem těmto lidem poděkovat, ministrantům, scholám, varhaníkům,
květinářkám, kostelníkům, ženám, které uklízí kostel, těm kteří zabezpečují technické
zázemí, kteří chystají vánoční výzdobu, kteří pravidelně roznáší Život farností, odklízejí
sníh, zajišťují farní tábor, těm, kteří pomáhají, když je potřeba, zástupcům samospráv,
kdo se starají o farní web, fotí, atd…
Těm, kteří si všímají a třeba nezištně zajistí opravu plynového kotle, dohlíží na topení,
na zvonění, provedou potřebné zednické práce, zajistí a provedou opravu ulomeného
dřevěného schodišťového stupně, provedou výměnu světelných těles, odstraní vosk
ze svíček na kobercích…
Také těm, kteří nezištně přispívají do kostelních sbírek.
Závěrem velký dík patří našim kněžím! Děkujeme jim za jejich obětavost, duchovní
vedení a v novém roce jim vyprošujeme hlavně zdraví, hodně sil do další práce, Boží
požehnání a ochranu Panny Marie.
Jarmila Váňová

Ad prohlášení arcibiskupa Graubnera a článek o očkování
Zveřejnění Prohlášení arcibiskupa Jana Graubnera
k očkování a navazující článek o situaci aktuálních dní…
v prosincovém čísle Života farností vyvolal nečekaný ohlas
a v obou farnostech reakce všeho druhu, za které děkuju,
a jsem ráda, že některých veřejných pojednání jsem
naštěstí nebyla přítomna ☺. Mailem jsem obdržela dvě
písemné reakce, které se souhlasem autorek zveřejňujeme.
1) Reakce na článek Jarmily Váňové uveřejněný pod výzvou předsedy ČBK Jana
Graubnera v prosincovém Životě farností.
Problém očkování rozděluje společnost, zaznělo ve jmenovaném článku. Ano, toto
vyjádření je pravdivé. Dovolím si však polemizovat se závěry, které v článku vyvozuje
jeho autorka.
Ani já, ani téměř celá moje rodina nejsme očkováni proti covidu 19. Nejsem z ásadně
proti očkování jako takovému, ale proti očkování vakcínami morálně problematickými
se stavím zásadně. Co je vakcína morálně problematická? Taková, která pro svůj vznik
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používá buněčné linie z násilně potracených dětí. A těmi všechny současné schválené
vakcíny jsou. Právě z ohledu na tyto Boží děti, které se nesměly z tvrdosti našich srdcí
narodit, nikdy neužiji vakcíny k záchraně života svého a ani nebudu druhým radit, aby
to udělali.
Skutečnost, že umírají mnozí z našich blízkých, nás má vést k zamyšlení, proč toto na
nás Bůh dopouští. Odpovědí jistě najde každý upřímně hledající mnoho. Chce po nás
změnu života, přehodnocení našich hodnot, které jsou zaměřené jen na tento svět a život
časný. Pohled na smrt blízkých nás má dovést k rozjímání o Božích pravdách a k pokání
nad našimi hříchy. Jak je možné, že toto nechápeme ani my, kteří nosíme jméno
Kristovo?
Na základě těchto skutečností jsem se rozhodla podpořit svým podpisem iniciativu
katolíků, kteří zaslali panu arcibiskupovi otevřený dopis, kde ho žádají, aby přehodnotil
své stanovisko ohledně podpory očkování těmito vakcínami. Dopis zde přepisuji, kdo
má zájem a kdo upřímně hledá, může si ho vyhledat a podpořit na níže uvedeném
odkazu: a podpořit na níže uvedeném odkazu: https://www.tedeum.cz/2021/11/22
/otevreny-dopis-arcibiskupu-janu-graubnerovi-ohledne-jeho-vyzvy-k-ockovani-proticovid-19/ nebo na zkráceném odkazu https://1url.cz/@otevreny_dopis_graubnerovi.
Petra Bézová, Slopné

Pozn. Text otevřeného dopisu vzhledem k obsáhlosti nezveřejňujeme, ale kdo bude mít
zájem, může si ho za dlouhých zimních večerů přečíst na uvedených odkazech. K datu
27.12.2021 podepsalo otevřený dopis 850 osob. Na stránkách www.tedeum.cz
si můžete přečíst odpověď arcibiskupa, a také bohatá diskusní fóra k otevřenému dopisu
a k odpovědi arcibiskupa na něj.
Další ze signatářů otevřeného dopisu zaslal na fórum odkaz na prosincový Život farností
a na článek a označil ho jako jeden z (patrně mnoha a mnoha dalších) negativních
dopadů výzvy Mons. Graubnera v praxi. Za několik dní uvedl, že ohlas na článek byl
i v řadách skalních přívrženců „očkování“ citelně rozpačitý a mnozí z nich uznali, že
jsem dost silně přestřelila.“ Následně další diskutující označil článek za zvláštní
materiál, podrobil ho kritice, zabýval se tím, co mě vedlo k jeho napsání, předpokládal,
že nemám příjmy z očkovacího byznysu, a dospěl k závěru, že jediné vysvětlení co ho
napadá, že jsem měla emoce.
2) Realita dnešního zdravotnictví
V těchto dnech stále častěji čteme články z pohledu vakcinace v různých věkových
kategorií
od našich představitelů církve. Dne 6.12.2021 vyšlo na www.ado.cz, a také na
www.cirkev.cz vyjádření předsedy ČBK Jana Graubnera, který reagoval na otevřený
dopis, jemuž signatáři úmluvy vytýkají veřejně deklarované postoje k očkování. Vše bylo
obsaženo v Katolickém týdeníku (KT) č. 48 a 50. Otec arcibiskup uvádí, že pokud není
jiná vakcína a pokud existuje nebezpečí závažného ohrožení zdraví, je morálně
přípustné dát se očkovat, a to i vakcínou vyvinutou z použití buněk získaných morálně
problematickým způsobem. Vycházel z vyjádření ČBK z 22.12.2020.
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Na toto téma pokračoval a velmi odborně ho popsal v KT č. 50 také bývalý molekulární
biolog a dnes římskokatolický kněz ve farnosti Brno -Žebětín P. Jiří Bůžek:
„Milí přátelé, kteří máte nějaký problém s morálními aspekty očkování proti covidu:
Příběh vakcín proti covidu je velmi pravděpodobně naprosto a nalogický jako u jiného
výzkumu: Pokud byly při jejich vývoji použity lidské buňky podobného původu jako
WS1, byla to už x-tá generace pěstovaná po desetiletí v Petriho misce. Takže na své
obavy klidně zapomeňte…
A mimochodem – podobný postup využívající kultivované lidské buňky byl zcela jistě
použit při vývoji mnoha dalších vakcín a léčiv. Pokud byste chtěli být ve Vašem odmítání
důslední, doporučuju udělat si seznam všech léků a očkování, které jste kdy v životě
brali nebo dostali – a zapátrejte, jak byly vyvíjeny. Obávám se, že po dvou letech práce
byste zjistili, že eticky zcela neposkvrněný způsob léčby jsou jen bylinky.“
Co mě velmi zaujalo dále ve vyjádření otce arcibiskupa Jana: „Vidím vyčerpané
zdravotníky, přeplněné nemocnice, které volají o pomoc, nemocné s jinými nemocnými
s velkými bolestmi, kteří potřebují operace a jiné léčby, ale jejich léčení se odkládá,
protože nemocnice nemá kapacitu.“ A přesně toto nyní řeším i já u svého nejmladšího
syna. V listopadu 2020 mu byl diagnostikován submukózní rozštěp patra a po domluvě
s lékařkou byl stanoven termín operace na 4/2021.
V březnu 2021 nám lékařka volala, že operace se musí odložit z důvodu velkého
množství covid pacientů. Hledali jsme všichni nějaký vhodný termín, ale situace byla
nejistá. Když mi na konci dubna opět volala, že mají místo na operaci za 14 dní, tak
jsem termín oplakala. Byli jsme totiž celá rodina v karanténě z důvodu dvou pozitivně
testovaných dětí. Další termín byl stanoven na 9/2021.
Syn na přelomu prázdnin onemocněl: teplota, odmítal jíst a pít, objevila se vyrážka na
těle. Všimla jsem si, že má zažloutlé bělmo. Byli jsme odesláni k hospitalizaci,
následovala řada vyšetření - odběry krve, RTG, sono břicha aj. První výsledky – vysoké
jaterní testy, vysoké CRP - známka zánětu. Za dva dny zjistili diagnózu postcovidový
syndrom, následoval pobyt na JIP s léčbou imunoglobulinem, kortikoidy, ATB. Po 10
dnech jsme byli propuštění domů.
Po této závažné diagnóze jsme museli minimalizovat kontakty s blízkými, celá naše
rodina, zrušili jsme plánovanou dovolenou. Termín operace se blížil, předoperační
vyšetření proběhla dobře, ale operace se neuskutečnila z důvodu PIMS postcovid.syndrom. Bylo nám doporučeno vyčkat až do úplného ukončení léčby PIMS medikace léky Anopyrin, sirup na regeneraci jater.
Již čtvrtý termín operace byl stanoven na 12/2021, předoperační vyšetření byla v
pořádku, situace s covidem se ale rychle zhoršovala. Šest dní před operací mi zavolala
lékařka, která měla syna operovat, aby mi oznámila, že bohužel termín mu sí rušit.
Nemají lékaře, ti musí vypomáhat ve FN Brno-Bohunice. Lékařka mi řekla: „Tak to
řekněte těm neočkovaným, že jste se kvůli nim nedostali na operaci. Plná nemocnice
neočkovaných, všichni těžký průběh, věk 35 až 75 let, část z nich má přidružená
onemocnění.“ To jsou slova lékařky na ARO z FN Brno.
Čekáme na 5. termín, kdy to bude, nevím, v polovině ledna 2022 zavolám a domluvíme
se. Jak dlouho budeme čekat, nevím, co bude s covidem taky ne.
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Zamýšlím se nad tím, kolik je asi takových lidí jako my nebo s ještě horšími a
bolestivějšími případy, kteří čekají na pomoc a úlevu. To je ten hlavní důvod, proč nás
mnozí církevní i státní představitelé vyzývají, abychom byli solidární a nesobečtí.
Chtěla bych vyzdvihnout české zdravotnictví, které je na špičkové úrovni nejen
v Evropě, ale i ve světě. Podívejme se, jak funguje zdravotnictví směrem na východ Slovensko, Ukrajina… Co říct nakonec? Važme si zdraví a pomáhejme těm, kteří pečují
o zdraví druhých. Zdraví totiž není samozřejmost, ale je to velký dar od Boha.
Veronika Martincová, Horní Lhota

Pozn. K těmto řádkům netřeba dalších slov. Snad jen přání hodně sil a Boží pomoci
do dalších dní. Aby se plánovaná operace konečně brzy uskutečnila a dobře dopadla.

Poděkování
Vážená redakční rado, ihned po přečtení článku „Dušičkové tablo, aneb máte tam
chybu…“ uveřejněného v minulém farním listu mi to nedalo a usedla jsme k psaní.
Upřímně mohu říci, že se těším snad na každý výtisk nového čísla farního listu a články
v něm uveřejněné dříve či později přečtu všechny.
Každý, kdo má nějaké zkušenosti s přípravou jakéhokoliv díla a o to víc, když je dílo
určeno pro širší veřejnost, mi dá zapravdu, že je za tím vším obrovský kus práce, která
mnohdy není ani vidět. Věřte, že vím, o čem mluvím, jelikož se už několik let podílím
na přípravě obecního zpravodaje. A přesto, že články a různé informace, než dáme
zpravodaj do tisku, několikrát pořád dokola kontrolujeme, tak se občas ten novinářský
šotek objeví. O to víc to potom člověka mrzí. To, že se někdy vloudí chybička, je
bohužel úplně normální a nikdo z nás není neomylný. I ve známé populární písničce se
zpívá:…. „Nakonec jsou chyby to, co z lidí dělá lidi…“.
K vaší práci stačí dodat jenom velké díky, že si n ajdete každý měsíc čas k vydání
dalšího výtisku.
Velkou pochvalu, obdiv a poděkování si zaslouží ta ké ti, kteří připravují on-line přenosy
z újezdských mší svatých a spravují webové stránky farnosti, ti kteří dodávají aktuální
fotografie, mapují život ve farnosti a dávají tak světu ve známost, že naše farnost žije
aktivním životem. Díky také těm, kteří mají na starosti hudbu a zpěv, ministranti,
pastorační a ekonomické radě a všem ostatním, kteří zajišťují provoz kostelů v naší
farnosti.
V neposlední řadě si zaslouží obrovskou pochvalu naše květinové aranžérky
za výzdobu, která je každý týden jiná a po každé krásná. Jak říká moje sestra, která žije
ve vedlejší farnosti: „Tak nádherné kvítka, jaké máte ve vašem kostele, to není nikde
vidět na okolí.“
Velké Pán Bůh zaplať také Otci Janu Můčkovi za obětavou a neúnavnou službu
a za veškerý čas věnovaný nám farníkům.
Díky těmto všem aktivním lidem, i když si to mnohdy ani neuvědomujeme a bereme
vše tak nějak samozřejmě, my farníci můžeme prakticky bez větších starostí
navštěvovat bohoslužby. DĚKUJEME.
S pozdravem a přáním Božího požehnání pro všechny Marie Mikulová.

-8-

MYŠLENKY NA MĚSÍC LEDEN
JOSEPH RATZINGER
BŮH A SVĚT
BARRISTER & PRINCIPAL, O.S.
1. Bůh tu není jako četník nebo soudce, aby nám dával tresty nebo pokuty. Ale v
zrcadle víry a úkolu, které mám, musím každý den přemýšlet o tom, co je v pořádku
a kdy něco nehrálo.
2. Boží řeč je tichá. Ale dává nám mnohé pokyny. Právě zpětně lze poznat, že Bůh
námi pohnul skrze přátele, knihu nebo i prostřednictvím domnělého neúspěchu, či
dokonce nehody.
3. V noci, když člověk nemůže najít klid, bych doporučil růženec. Když se člověk
znovu a znovu přidržuje jeho slov, zbavuje se postupně myšlenek, které ho souží.
4. Problémy nás mají vychovávat, abychom je uměli zpracovávat. Zatvrdit se, stát se
nepřístupným, by znamenalo ztrácet lidskost a schopnost cítit – i vůči ostatním.
5. Podíváme-li se na Krista, on je ten, který soucítí, a tím je pro nás vzácný. Soucítění,
zranitelnost, patří ke křesťanovi. Člověk se učí přijímat rány, žít i se zraněními a
nacházet v tom nakonec hlubší uzdravování.
6. Víru nemáme nikdy hotovou. Víru je třeba žít znovu a znovu v utrpení, stejně jako
ve velkých radostech, které nám Bůh dává. Nikdy to není něco, co si mohu uložit
jako minci.
7. Bůh mě miloval nejprve, dříve, než jsem dokázal milovat já. Jen proto, že mě už
znal a miloval, jsem vůbec byl stvořen.
8. Co je důležité pro každého člověka, co jeho životu teprve dodává význam, je
vědomí, že je milován.
9. Víra je cesta. Dokud žijeme, jsme na cestě, a ta je také opětovně ohrožována a
pokoušena.
10. Kristus neřekl: já jsem zvyk, nýbrž pravda. Kristus nestvrzuje zvyk, naopak vede
nás pryč od navyklého. Chce, abychom vyrazili na cestu, vyzývá nás k hledání toho,
co je pravé.
11. Církev může udávat velké, základní obrysy lidského života, říkat, kam určitě
nesmím jít, nechci-li padnout. Zůstává úkolem jednotlivce, aby rozpoznal a vyčerpal
různorodé možnosti své cesty.
12. Akt víry neznamená namlouvat si nějakou ideu nebo připisovat víře moc. Akt víry
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spočívá v důvěře, že Bůh je tady, že se mu mohu vydat do rukou. A pak ustoupí i
hora.
13. Musím začít tím, že se neohlížím na sebe, nýbrž se ptám, co chce Bůh. Musím začít
tím, že se učím lásce.
14. Milosrdný Bůh z nás nesnímá odpovědnost, nýbrž nás odpovědnosti učí. Vede nás
k tomu, abychom z toho, co je nám dáno, žili odpovědně a abychom jednoho dne
před ním mohli obstát.
15. Bůh nám dává, co je pro nás nejlepší – i když mi to předem nedokážeme rozeznat.
Za nejlepší pro sebe často považujeme pravý opak toho, co od Boha dostáváme.
16. Jestliže hledám rychlé štěstí, pak moje víra nebude m ít na růžích ustláno. Jeden z
důvodů dnešní krize víry je asi právě ten, že požitek a štěstí si chceme odnášet hned,
že nechceme riskovat dobrodružství, které trvá celý život.
17. Boží vůle není vůči mně vnější, cizí, je naopak mým základem. A v experimentu
života lze opravdu rozpoznávat jak žít správně. Život se pak nestává pohodlným,
ale správným.
18. Svědomí a jeho funkce je samozřejmě něčím živým. Může v člověku vadnout nebo
zrát.
19. Bůh má všechny podstatné rysy, které připisujeme osobě, totiž vědomí, poznání a
lásku. Je tak někým, kdo může hovořit a naslouchat. To je na Bohu to zásadní.
20. Skutečný Bůh je něčím víc. Není pouhou přírodou, ale tím, co ji předchází a co ji
nese. On je bytost, která umí myslet, hovořit, milovat a slyšet.
21. bůh musí dělat to, co my obrazně nazýváme „Božím hněvem“, tj. musí nám klást
odpor tam, kde od sebe odpadáme a kde jsme ohroženi.
22. Boha mohu hledat jen tak, že odložím dominantní pozici. Místo ní v sobě m usím
rozvíjet ochotu, otevření se hledání. Musím být schopen pokory a čekání – a nechat
jej, aby se ukázal tak, jak chce on, a nikoli jak chci já.
23. Člověk je povolán k tomu nejvyššímu, ale jeho svoboda mu může být velký
ohrožením vzhledem k pokušení obrátit svoji velikost proti Bohu a postavit se mu
naroveň.
24. Bibli jakožto Božímu slovu můžu porozumět jen tak, že ji budu číst jako jednotu, v
souvislostech celku, a nikoli doslovně nebo po větách.
25. K učení se lásce patří i to, že se člověk učí uvolňovat a přek onávat své ego, že se
učí darovat se, a to i tam, kde za to nic nedostává.
26. Je důležité rozpoznat, že pravá láska v sobě nese i velkou vážnost. Chce pro druhého
opravdové dobro, a proto má odvahu postavit se na odpor tam, kde druhý toto dobro
nevidí a kde se slepě žene do neštěstí.
27. Já nemohu být k druhému dobrý jinak, než tak, že se nechám vést tím, co opravdu
je dobro, a že se svému bližnímu snažím pomoci k tomu, aby se on sám stával
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dobrým.
28. Člověk je milující právě tehdy, když se nestará jenom o své vlastní záležitosti, ale
když se pokouší dávat a vidět právě ty, pro které nikdo nemá dobré slovo, protože
se zdají nesympatičtí.
29. Kristus ztělesňuje velikou a čistou Boží dobrotu. Nechce nám něco ztěžovat,
přichází naopak, aby to nesl s námi.
30. Správně se společně modlit a slavit eucharistii znamená, že se stávám slyšící m,
přijímajícím a že se ve mně takříkajíc uvolňuje závora na dveřích, jimiž může
vstoupit Kristus.
31. Jedna stará katolická moudrost říká: Jakou má člověk neděli, takovou má i smrt.
Jestliže Bůh a neděle naprosto zmizí ze života, chybějí rezervy k zvládnutí onoho
posledního přechodu.

Pořádek v pokoji, pokoj v duši
(17. část)
Máme za sebou dvě stádia vytváření vnějšího pořádku: rozhodněte se a stvořte řád.
Dnes pokračujeme třetím stádiem, tj. poznejte sebe – i ostatní.
21. rada: Jste dodržovač, zpochybňovač, vyhovovač, nebo rebel?
Tato typologie lidí byla vymyšlena, aby vysvětlila, jakými způsoby lidé reagují na
očekávání. Tyto čtyři tendence rozdělují lidi podle toho, jaký přístup mají k vnějším
očekáváním (dodržet termín, vyhovět přítelově prosbě) a k vnitřním očekáváním (začít
rozjímat v tichu, dodržet novoroční předsevzetí).
Dodržovač dobře reaguje na vnější i vnitřní očekávání.
Zpochybňovač všechna očekávání zpochybňuje; vyhoví očekávání, pokud si myslí, že
takové očekávání má smysl – v podstatě ze všech očekávání udělá očekávání vnitřní.
Vyhovovač vyhovuje vnějším očekáváním, ale má problém s těmi vnitřními.
Rebel odporuje všem očekáváním – těm vnějším i těm vnitřním.
Výraz „reakce na očekávání“ může znít poněkud zvláštně, ale v zásadě jde o něco dost
důležitého. Například pokud se snažíte uklidit nepořádek.
Jste-li dodržovač. Vzhledem k tomu, že máte sklon k seznamům úkolů, rozvrhům a
plánování, bude dobré napsat si úklid do vašeho kalendáře.
Jste-li zpochybňovač. Zaměřujete se na důvody svých činů, takže si připomínejte čas,
prostor a pohodu, které úklidem získáte. Často si kladete otázky jako „Proč si stlát, když
budou peřiny zase rozházené?“ Čím více si zdůvodníte své snahy, tím snáze je
uskutečníte.
Jste-li vyhovovač. Abyste vyhověli vnitřním očekáváním, potřebujete vnější
odpovědnost, takže abyste si uklidili, učiňte se odpovědnými. Pozvěte kamaráda, který
s vámi bude; najměte si profesionála; slibte někomu, že mu dáte věci, které už
nepotřebujete; pozvěte někoho na víkend; uvažte, jestli není vaší povinností, abyste
sloužili za vzor ostatním; pomyslete, jaký prosp ěch budou mít vaši blízcí z dobře
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uspořádaného, prostorného prostředí; představte si, jak se bude cítit vaše budoucí já;
založte skupinu podobně smýšlejících nebo se k takové skupině připojte.
Jste-li rebel. Děláte to, co chcete. Připomínejte si, že úklid není něco, co byste měli,
musíte nebo co od vás ostatní očekávají – nýbrž že se jedná o něco, co chcete vy sami.
Místo seznamu úkolů si veďte seznam toho, co by se dalo dělat, pokud na to budete mít
chuť. Rovněž máte rádi výzvy typu: „Můj šéf si myslí, že tyhle police nezvládnu
vyklidit během jednoho odpoledne. Tak to se bude divit.“
22. rada: Nakupujete příliš?
Někteří lidé nakupují příliš mnoho, někteří např.:
• máte sklon hromadit velké zásoby pomalu spotřebovávaného zboží, jako jsou
šampony nebo léky proti kašli,
• často nakoupíte nějakou věc – třeba nástroj nebo přístroj s myšlenkou:
„Nejspíš to využiju,“
• máte dlouhý seznam obchodů, kam je třeba zajít, než vyrazíte na cestu,
• mnohdy vyhazujete věci – mléko, léky, dokonce i konzervy – protože jsou
prošlé,
kupujete věci s myšlenkou: „Z toho bude skvělý dárek!“, aniž byste měli na mysli příliš
málo. Pokud patříte do první skupiny:
• konkrétního obdarovaného.
Lidé, kteří nakupují příliš, se cítí pod tlakem, protože je obklopuje příliš mnoho
předmětů. Často nemají dost skladovacího prostoru pro všechno, co si koupili, nebo
nemohou najít, co mají. Obtěžuje je množství pochůzek, o nichž věří, že je musejí dělat,
a odpad a nepořádek, který často vzniká v důsledku jejich přílišného nakupování.
Pokud popis výše platí i pro vás, dobře si to příště, než zase vytáhnete peněženku,
rozmyslete! Nepotřebujete zásobu zubní pasty na příštích deset let. Na druhou stranu
23. rada: Nakupujete příliš málo?
Někteří lidé nakupují příliš, jiní zase příliš málo … Pokud patříte do druhé skupiny:
• často sháníte věci jako zimní kabát nebo plavky až poté, kdy jste je nejvíc
potřebovali,
• odmítáte kupovat věci, které slouží velmi specifickému účelu: obal na oblek,
odličovací tampony, krém na ruce, holínky,
• nejednou hledáte náhradní řešení, jako když musíte užít mýdlo místo holicího
krému, protože nemáte to, co potřebujete,
• mnohdy zvažujete, že něco koupíte, ale pak se rozhodnete: „Koupím to jindy,“
nebo „Možná to vlastně ani nepotřebujeme.“
Lidé, kteří nakupují příliš málo, se cítí pod tlakem, protože nemají to, co potřebují.
Často je obklopují věci, které jsou opotřebované, dobře nefungují nebo jim tak úplně
nesluší. Pokud to platí právě pro vás, neotálejte a kupte si, co potřebujete! Nečekejte
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na ráno před odjezdem na hory, abyste si koupili lyžařské rukavice. A když už hovoříme
o lidech, kteří nakupují příliš málo …
24. rada: Dejte si pozor na odpad vytvářený lidmi, kteří nakupují příliš málo
Je snadné pochopit, proč s nepořádkem zápasí lidé, kteří nakupují příliš. Jen protože si
jejich opaky skoro nic nekupují, dalo by se předpokládat, že nebudou mít problém
s harampádím. Ve skutečnosti je to tak, že jejich nechuť nakupovat přispívá k jejich
nepořádku. Děsí se toho, že by něco potřebovali a byli nuceni si to jít koupit, a tak je
pro ně těžké se něčeho vzdát, ať je to sebeméně potřebné. „Tenhle zmrzlinovač jsem
od té doby, co jsem ho dostala, použila jen jednou, ale někdy v budoucnu třeba budu
chtít dělat zmrzlinu a pak bych si musela zmrzlinovač koupit.“ Nejlepším rádcem pro
budoucnost je minulost. Pokud jste něco nepoužili od té doby, co jste to získali, je dost
nepravděpodobné, že s tím začnete nyní.
Podle knihy Pořádek v pokoji, pokoj v duši připravil Vojtěch Chupík

Pořad bohoslužeb v lednu - farnost Újezd
Mše sv. označené hvězdičkou (*) jsou rezervovány pro výročí úmrtí a nejsou pozvrzené
příbuznými. Hvězdičky budou odstraněny na vebové objednávce v lednu. Informace o čtení
Božího slova (služba lektorů) bude od 1. ledna k dispozici pouze v sakristii a na nástěnce pod
kůrem. Volné mše sv. v lednu je možné kdykoliv doobjednat.

1. ledna: Sobota
Slavnost
BOHORODIČKY
PANNY MARIE
b. bílá, 810, 289
2. ledna: Neděle
2. neděle
po Narození Páně
Sv. Bazila Velikého a
Řehoře Naziánského,
biskupů
b. bílá, 209,-,201
3. ledna: Pondělí
Ferie
b. bílá, 225,221,201

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

7.00 Új.:

8.15 Sl.:
9.40 Új.:
11.00 Dr.:

Za + Žofii Kojdovu (výroční mše sv.)
Za farníky

Za + Anastázii Machů, rodiče, sourozence,
syna Františka s manželkou, syna Josefa, dar
zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu
Za farníky
Za + rodinu Vlčkovu, Pavelkovu, duše v očistci,
ochranu Panny Marie a Boží pomoc pro živé
rodiny

6.30 Új.:
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4. ledna: Úterý
Ferie
b. bílá, 605,-,606

17.30 Dr.:

Za + rodinu Hübnerovu, Andrysovu, + Milana
Vyorala, dar zdraví a Boží ochranu pro živou
rodinu

5. ledna: Středa
Ferie
b. bílá, 222,-,728
6. ledna: Čtvrtek
Slavnost
ZJEVENÍ PÁNĚ
(Svatých Tří Králů)
b. bílá, 604,629,604

15.30 Új.:

Za rodinu Žálkovu, Belhovu, Machů, za duše v
očistci a dar zdraví pro živou rodinu.

17.30 Sl.:
15.30 Új.:

17.30 Sl.:

Za + Josefa Baloucha, manželku Marii, živé i
zemřelé příbuzné z obou stran a duše v očistci
Za + rodiče Jana a Marii Pavelkovy, jejich rodiče,
sourozence, dceru Marii, zetě Josefa, Františka,
celou + rodinu a dary Ducha svatého pro živé
rodiny
Za + rodiče Kozubíkovy, syny Aloise a
Vladimíra a Boží požehnání pro živou rodinu
Za + rodiče Okaté, Ovesné, ostatní +
příbuzenstvo a Boží požehnání pro živé rodiny.
Za + rodiče Mozgvovy a za + manželku

15.30 Lo.:

Za farníky

17.00 Dr.:

18.30 Sl.:
7. ledna: Pátek
Sv. Rajmunda
z Penafortu, kněze
b. bílá, 284,-,201
8. ledna: Sobota
Ferie

15.30 Új.:

7.00 Új.:
9. ledna: Neděle
Svátek Křtu Páně
Konec doby vánoční
b. bílá, 227,221,224

8.15 Sl.:

9.40 Új.:
11.00 Dr.:
10. ledna: Pondělí
Ferie
b. zelená, 516,-,809
11. ledna: Úterý
Ferie
b. zelená, 589,-,806
12. ledna: Středa
Ferie
b. zelená, 518,-,809
13. ledna: Čtvrtek
Sv. Hilaria, biskupa
a učitele církve
b. bílá, 592,-,817

Za + manžela Josefa, rodiče Hlavicovy, Fojtů,
Milana Kirchnera, jeho rodinu, duše v očistci a
Boží požehnání pro živou rodinu.
Za + rodiče Otilii a Františka Roubalíkovy,
Ladislava Řeháka a všechny příbuzné a známé,
na které s láskou vzpomínáme. Ať odpočívají v
pokoji.
*

6.30 Új.:
17.30 Dr.:

15.30 Új.:

Za + Františka Černobilu, duše v očistci a dar
zdraví pro celou rodinu

17.30 Sl.:
17.30 Dr.:
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14. ledna: Pátek
Ferie
b. zelená, 516,-, 801

15.30 Új.:
17.30 Sl.:

15. ledna: Sobota
Ferie
b. zelená , 513,-,801

15.30 Lo.:

16. ledna: Neděle
2. neděle
v mezidobí
b. zelená, 513,-,801

7.00
8.15
9.40
11.00

17. ledna: Pondělí
Sv. Antonína Velikého,
poustevníka
b. bílá, 841,-,806
18. ledna: Úterý
Panny Marie,
Matky Jednoty křesťanů
b. bílá, 657,-,652
19. ledna: Středa
Ferie
b. zelená, 523,-,805
20. ledna: Čtvrtek
Sv. Fabiána
a Šebestiána,
mučedníků
b. červená, 512,-,801
21. ledna: Pátek
Sv. Anežky Římské,
panny a mučednice
b. červená, 589,-,809
22. ledna: Sobota
Sv. Vincence, jáhna
a mučedníka
23. ledna: Neděle
3. Neděle v mezidobí
b. zelená, 514,-,801

Új.:
Sl.:
Új.:
Dr.:

Za + rodiče Častulíkovy, jejich děti, duše
v očistci, Boží požehnání pro živou rodinu
Za + rodiče Kozubíkovy, syny, švagrové, vnuka,
Boží požehnání a dar zdraví pro živé rodiny

Za Stanislava Trčku (výroční mše sv.)
Za farníky
*
Za + rodiče a prarodiče Běloňovy, jejich děti, 5
vnuků, 2 vnučky, duše v očistci a Boží požehnání

6.30 Új.:

17.30 Dr.:

15.30 Új.:
17.30 Sl.:

Za + Marii Jálovou

17.30 Dr.:

15.30 Új.:
17.30 Sl.:

Za + Bohuslava a Ludmilu Šustkovy, syna
Svatopluka, dar zdraví a Boží požehnání pro
živou rodinu

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

Za + Josefa Stružku (výroční mše sv.)
Za zemřelého Miloslava Kováře, živou i mrtvou
rodinu Kovářovu a Kozubíkovou
Za farníky
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24. ledna: Pondělí
Sv. Františka Saleského,
biskupa a učitele církve
b. bílá, 843,-,809
25. ledna: Úterý
Svátek Obrácení
sv. Pavla, apoštola
b. bílá, 656,-,652
26. ledna: Středa
Sv. Timoteje a Tita
b. bílá, 515,-,802
27. ledna: Čtvrtek
Sv. Anděly Mericiové
b. bílá, 515,-,802
28. ledna: Pátek
Sv. Tomáše
Akvinského, kněze
b. bílá, 843,-,Otče náš

29. ledna: Sobota
Ferie
b. zelená, 591,-,806

6.30 Új.:

17.30 Dr.:

15.30 Új.:
17.30 Sl.:

17.30 Dr.:
15.30 Új.:

17.30 Sl.:

15.30 Lo.:

7.00 Új.:
30. ledna: Neděle
4. neděle v mezidobí
b. zelená, 591,-,806

8.15 Sl.:
9.40 Új.:
11.00 Dr.:

31. ledna: Pondělí
Sv. Jana Boska, kněze
b. bílá, 658,-,652

Na poděkování Pánu Bohu za přijata dobrodiní u
příležitosti životního jubilea s prosbou o dar
zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu
Za Miloslava a Marii Váňovy, dceru Jaroslavu, +
rodiče, duše v očistci a Boží požehnání pro živou
rodinu

Za farníky

Za + Oldřicha Drgu, nemocnou manželku, dar
zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu
Za + Josefa Michalčíka, švagra Jindřicha, rodiče,
P. Františka Michalčíka, sourozence a ochranu
PM pro živé rodiny
Za + Ing. Jaroslava Pavelku (výroční mše sv.)

6.30 Új.:

Pozn.: Na letošních pořadech bohoslužeb se nebude již uvádět
sloupec se zkratkou jména lektora u újezdských mších sv. Seznam
bude pouze vyvěšen na nástěnce pod kůrem a v sakristii.
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Pořad bohoslužeb v lednu - farnost Horní Lhota
Z nepředpokládaných důvodů může v tomto rozpise dojít ke změnám.
Sledujte proto týdenní rozpis!
9.00 HL
1. ledna: Sobota
Slavnost Matky Boží,
Panny Marie;
1. sobota v lednu
2. ledna: Neděle
2. neděle po Narození
Páně
3. ledna: Pondělí
Nejsvětější jméno Ježíš
4. ledna: Úterý
5. ledna: Středa
6. ledna: Čtvrtek
Slavnost Zjevení Páně

10.30 DL
17.30 HL
9.00 HL
10.30 DL
17.00 SE
17.30 DL

Za uzdravení syna Štěpána, ochranu a pomoc
pro celou rodinu

16.00 HL

Za † P. Radima Hložánku, † Václava Zelenku
a duše v očistci
Na úmysl dárce
Na poděkování za 60 let života, dar víry a
přijatá dobrodiní s prosbou o ochranu Panny
Marie pro celou * rodinu
Za * a † rodinu Vlachýnskou a Barcuchovu
a za duše v očistci
Za * a † farníky
Za děti pokřtěné v roce 2021, jejich rodiče
a kmotry, ochranu a požehnání rodinám
Za děti pokřtěné v roce 2021, jejich rodiče
a kmotry, ochranu a požehnání rodinám

17.30 DL
16.00 HL
7. ledna: Pátek
1. pátek v lednu
17.30 DL
8. ledna: Sobota
9. ledna: Neděle
Svátek Křtu Páně
10. ledna: Pondělí
11. ledna: Úterý
12. ledna: Středa
13. ledna: Čtvrtek
14. ledna: Pátek
15. ledna: Sobota
16. ledna: Neděle
2. neděle v mezidobí

Na úmysl dárce; za celou * rodinu - ochranu
a požehnání; za † členy rodiny a duše v očistci
Ke cti Panny Marie a za vítězství jejího
Neposkvrněného Srdce na celém světě
Za členy živého růžence z Horní Lhoty
Na poděkování za udělené milosti
a za * a † rodiny Lukovy, Valaherovy a Petrů
Za † rodinu Vodičkovu, Mikuláškovu,
Šůstkovu a dar zdraví a požehnání pro * rodinu
Za * a † farníky

17.30 HL
9.00 HL
10.30 DL
17.00 SE

16.00 HL Za † Jana a Jiřinu Petrášovy, za duše v očistci
a za * a † rodinu
17.30 DL Za † rodiče Ulrichovy, celou * a † rodinu
a za duše v očistci
17.30 HL
9.00 HL Na poděkování za ochranu, pomoc a všechny
milosti a na daný úmysl
10.30 DL Za * a † farníky
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17. ledna: Pondělí
Památka P M,
Matky jednoty křesťanů
18. ledna: Úterý
19. ledna: Středa
20. ledna: Čtvrtek
Památka sv. Anežky
Římské, panny a mučed.
21. ledna: Pátek
Památka sv. Vincence,
jáhna a mučedníka
22. ledna: Sobota
23. ledna: Neděle
4. neděle v mezidobí

17.00 SE Mše svatá a večeřadlo (P. Jaroslav Stříž)

16.00 HL Za * a † rodinu Trčkovu

17.30 DL Za † manžela, † rodiče a prarodiče, † sestry
a bratra, s prosbou pomoc a ochranu pro *
rodinu
17.30 HL Za † rodiče Šustkovy a Schvajsovy
a požehnání pro * rodinu
9.00 HL Za † Františka a Marii Poláchovy, syna
Františka
a zetě
10.30 DL Za † Boženu a Aloise Maňasovy, vnučku
Kamilku, za † rodinu a požehnání pro * rodiny
17.00 SE Za * a † farníky

24. ledna: Pondělí
Památka sv. Františka
Saleského, biskupa
25. ledna: Úterý
Svátek Obrácení
sv. Pavla, apoštola
26. ledna: Středa
Památka sv. Timoteje
a Tita, biskupů
27. ledna: Čtvrtek
16.00 HL
Památka sv. Anděly
Mericiové
28. ledna: Pátek
17.30 DL
Památka sv. Tomáše
Akvinského, kněze a učitele
církve
17.30 HL
29. ledna: Sobota
9.00 HL
30. ledna: Neděle
10.30 DL
4. neděle v mezidobí

31. ledna: Pondělí

Na úmysly všech maminek z Hnutí modlitby
matek
Za † Ludmilu a Josefa Hubáčkovy, jeho bratra
Bohumila, rodiče z obou stran a za * a † rodinu

Za † Zuzanu a Rudolfa Pavlišovy, dar zdraví
a ochranu pro celou * rodinu
Za * a † farníky
Za † Annu a Josefa Váňovy, dvoje rodiče,
sourozence a duše v očistci, za dary Ducha
Svatého, dar víry, zdraví a požehnání
pro celou * rodinu

17.00 SE
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Zprávy a informace:

Tříkrálová sbírka v roce 2022 proběhne
pravděpodobně stejně jako v roce 2021 a sice
sbírkou v kostele a na obecních úřadech.
Pokud by měla být změna, tak bude oznámena
v kostele a obecním rozhlasem v obcích.
Všem, kdo jakýmkoliv způsobem přispějí, upřímné
Pán Bůh zaplať.
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SKUPI NY Ú KLI DU
kostelů újezdské farnosti v lednu 2022
________________ __________________________________
__

Dat. : Újezd :
Drnovice : Slopné :
__________________________________

8.1.:
15.1.:
22.1.:
29.1.:
5.2.:

11.
12.
13.
14.
15.

9.
10.
11.
1.
2.
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13.
14.
1.
2.
3.

Duchovní vzdělávání na Svatém Hostýně
rok 2022
Termín po osobní
dohodě s knězem
24. -30. 1.
13. - 19. 2.
21. - 27. 2.
14. - 20. 3.

Ignaciánské exercicie individuální – doprovází P.
Richard Greisiger SJ
Duchovní cvičení pro všechny, vede P. Milan Glaser SJ
Duchovní cvičení pro kněze, vede P. Ladislav Nosek SJ
Duchovní cvičení pro všechny, vede P. Milan Glaser SJ
Ignaciánské exercicie, vede P. Richard Greisiger SJ
Přihlášky podávejte na adrese:
Matice svatohostýnská, z.s.
Svatý Hostýn č. 115 768 72 Chvalčov
tel: 573 381 693 e-mail:matice@hostyn.cz
www.hostyn.cz

Pořad bohoslužeb v Bazilice Nanebevzetí Panny Marie
na Svatém Hostýně
Zimní pořad od pondělí 18. října 2021 do neděle 24. dubna 2022
všední dny - mše svatá
soboty - mše svatá
neděle - mše sv.
neděle - sv. požehnání
denně - modlitba sv. růžence

7:15
7:15
7:15

9:30
9:30
9:30

11:15
11:15

14:45
13:00
18:45

Duchovní cvičení na Velehradě 2022
13.2. - 18.2.
16.10. - 21.10.
23.10. - 28.10.
6.11. - 11.11.

Kněžské exercicie
Kněžské exercicie
Kněžské exercicie
Kněžské exercicie

Mons. Vojtěch Šíma
P. Petr Šustáček
P. Vojtěch Kodet OCarm
P. Vojtěch Kodet OCarm
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21.1. - 23.1.

Duchovní cvičení pro všechny, kteří přijali svátosti církve
v dospělosti
P. Vítězslav Řehulka

4.3. - 6.3.
11.3. - 13.3.
18.3. - 20.3.

Postní duchovní obnova pro všechny
P. Radek Sedlák
Duchovní cvičení pro kostelníky a akolyty P. Pavel Hofírek
Rekolekce pro katechety a animátory farních společenství
Mons. Vojtěch Šíma
Duchovní cvičení pro kostelníky a akolyty P. Pavel Hofírek
Duchovní cvičení (nejen) pro členy Matice svatoantonínské
P. Miroslav Herold SJ
Jednodenní duchovní obnova pro zaměstnance Charity
Mons. Vojtěch Šíma
Duchovní obnova pro seniory
P. Miroslav Jáně
DO pro lektory a všechny zájemce o Boží slovo v praktickém životě
P. Marián Pospěcha
Duchovní cvičení pro řeholní sestry
P. Gorazd Krušina OPraem
Duchovní cvičení pro všechny
Mons. Aleš Opatrný
Duchovní cvičení pro lékaře a zdravotníky Mons. Aleš Opatrný
Duchovní cvičení pro všechny
Mons. Josef Žák
Duchovní cvičení pro vysokoškoláky
P. Michal Altrichter SJ
Letní katechetický mini kurz
Centrum pro katechezi Olomouc
Duchovní cvičení pro všechny
P. Miloslav Kabrda
Duchovní obnova pro seniory
P. Jan Mach
Jednodenní duchovní obnova pro zaměstnance Charity
Mons. Vojtěch Šíma
Duchovní obnova pro všechny
P. Pavel Hofírek
Adventní duchovní obnova pro všechny
Mons. Vojtěch Šíma
Adventní duchovní obnova pro všechny
P. Antonín Dąbrowski

21.3. - 23.3.
25.3. - 27.3.
7.4.
9.5. - 11.5.
20.5. - 22.5.
19.6. - 25.6.
17.7. - 21.7.
21.7. - 24.7.
2.8. - 6.8.
7.8. - 12.8.
15.8. - 19.8.
14.9. - 17.9.
25.9. - 28.9.
3.11.
11.11. - 13.11.
24.11. - 27.11.
4.12. - 8.12.

Bližší informace naleznete na internetových stránkách
www.stojanov.cz
Kontaktní údaje:
Římskokatolická duchovní správa Stojanov,
Salašská 62, 687 06 Velehrad
e-mail: velehrad@stojanov.cz,
tel.: 572 571 420, 733 741 896
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KŘÍŽOVKA NA LEDEN

„Nebojme se přiznat, že jsme se včera zmýlili, vždyť tím prokazujeme, že jsme… (viz
křížovka).“
Jonathan Swift
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
1. Příjmení emeritního olomouckého biskupa (Josef…)
2. Počet apoštolů.
3. Jméno jednoho ze Tří králů.
4. Název křesťanského rádia.
5. Jméno prvního muže.
6. Svrchní oblečení kněze při mši svaté.
7. Mariánské poutní místo ve Francii, kde dochází k mnoha uzdravením.
8. Král, který chtěl zabít malého Ježíše.
9. První a nejdůležitější svá tost.
10. Město, kde se narodil Ježíš.
11. Prorok, který vyvedl izraelský národ z egyptského otroctví.
12. Patron farního kostela v Újezdě.
13. Jeden z obětních darů.
Tajenka: __________________________
Správné řešení prosincové křížovky: „…stejnými ideály.“
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OSMISMĚRKA
„Radost je nádherný pocit. Když ji máme, může téměř všechno ostatní chybět. Bez
radosti totiž je i ten největší luxus…(viz osmisměrka).“
H. Ahrens
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Správné řešení prosincové osmisměrky: „ …zkušeností“.
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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