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Zdrávas, hvězdo moří
Zdrávas, hvězdo moří, Živitelko Boží,
ustavičná Panno, blahá nebes bráno!
„Ave“ Tobě pěla ústa Gabriela:
mír nám vlej, když jméno Eva zpět je čteno.
Rozvaž pouta viny, slepoty vzdal stíny,
zbav nás všeho zlého, zdroj buď dobra všeho.
Ukaž nám, žes Matka: prosba Tvá je sladká
sluchu Syna Tvého, pro nás zrozeného.
Panno požehnaná, milostí jsi schrána:
změň nás v prosté viny, v tiché, čisté syny!
Dopřej nám žít čistě, ať kráčíme jistě
k Tobě do Tvé říše patřit na Ježíše.
Ctěme Boha Otce, chvalme Boha Syna,
slavme Boha Ducha: Třem buď pocta jedna.
Amen.
Ave, maris stella; lidový hymnus z 9. století

&&&
Plán májových pobožností v květnu najdete na poslední straně

Z FARNÍCH MATRIK :
Do společenství církve byli svatým křtem v dubnu 2022 přijati:
23. dubna
Adéla Machů
Vysoké Pole

30. dubna
Benjamin Shingles
Sehradice

23. dubna
Václav Chytil
Loučka

30. dubna
Natálie Spisarová
Sehradice

Svou společnou cestu před Božím oltářem začali v dubnu 2022:
30. dubna
Milan Spisar
Kateřina Kolaříková

Jasenná
Sehradice

V dubnu 2022 odešli na věčnost a byli pohřbeni:
2. dubna
Vojtěch Vlček
Valašské Klobouky 952

63 let

13. dubna:
Jaroslav Masař
Dolní Lhota 94

80 let

6. dubna
Anna Vozáriková
Otrokovice 1090

67 let

19. dubna
Josef Hořák
Vizovice 992

78 let

7. dubna
Ludmila Koutná
Dolní Lhota 51

90 let

20. dubna
Zdeněk Skrečka
Újezd 160

63 let

9. dubna
Lukáš Kořenek
Vysoké Pole 64

dítě

21. dubna
František Mlýnek
Slopné 160

62 let

12. dubna
Marie Častulová
Újezd 282

90 let

22. dubna
Lubomír Raška
Újezd 27

62 let

13. dubna
Ludmila Belžíková
Újezd 6

85 let

28. dubna
Marie Častulíková
Drnovice 12

89 let

13. dubna
Rostislav Vítek
Újezd 381

58 let

*********************

Dej, co máš
Teď už se mi to tolik nestává, protože děti mi už trochu povyrostly, ale
když ještě byly malé, dost mě to trápilo. Snažila jsem se vždycky
v neděli sbalit všechny důležité propriety, které tak člověk potřebuje,
když jde na dopoledne někam s dětmi. Hlavně jídlo a pití, nějakou tu
hračku, náhradní oblečení a velkou zásobu trpělivosti a odhodlání.
To všechno sbalit přehledně do kočárku, včas vstát – to raději dřív,
protože vždycky se něco neočekávaného semele, a s předstihem vyrazit.
Jít s dětmi v neděli na shromáždění je fyzicky i psychicky náročná
práce. Většinu času člověk stejně stráví někde na chodbě, snaží se
zabavit děti, aby se nenudily anebo příliš neřádily.
Z kázání jsem v podstatě neslyšela nic, občas jsem s někým mohla
prohodit pár slov. Samozřejmě, že nás takhle bylo víc matek, co jsme
po chodbě vláčely nebo honily svá robátka. Jasně, že nejvíc jsme si tedy
povídaly mezi sebou. Ale protože jsme všechny byly ve stejné situaci,
těžko jsme si mohly říci něco nového, povzbudivého, obohacujícího
nebo k zamyšlení. Zase jen ty plenky, slevy, zoubky, stoličky, první
obraty, krůčky a slovíčka našich dětí.
Když se sejdeme jako maminky v soukromém prostředí nebo venku na
pískovišti, je to pohodlnější. Nemusíme děťátka tak držet zkrátka,
nečekáme, že půjde o něco víc než o popovídání nebo kratičkou
modlitbu, nejsme pak zklamané, že vlastně nevíme, proč jsme se na to
shromáždění tak hnaly. Nebylo by lepší zůstat doma?

Jednou jsem se o svých myšlenkách zmínila jedné starší ženě ve sboru.
Vyprávěla jsem jí, jak jsme ráno vždycky nervózní, abychom přišli
včas, někdy se pohádáme s mužem, pak ten neplodný čas během
shromáždění a cesta domů, potom nestíhám s obědem, má to vůbec
cenu? Nebylo by lepší být prostě v klidu s dětmi doma, občas se
vystřídat s mužem a počkat, až mimina povyrostou? Ta dobrá žena se
úplně zhrozila.
„To přece nemyslíš vážně? Copak si neuvědomuješ, jak moc to pro nás
znamená, že tady můžeme pravidelně vídat vás krásné maminky s těmi
vašimi rozkošnými dětmi? Jak nás to motivuje k modlitbám za vás? My
starší ženy potřebujeme pozorovat vaši svěžest, vaši moudrost
a radostnost. Jste pro nás povzbuzením, že to, co my jsme nezvládly, to,
v čem jsme třeba zklamaly při výchově dětí a v rodině vůbec, to vy
mladé maminky dokážete.“ Žasla jsem nad jejím rozohněním. Ale ještě
to nebylo všechno. „Taky máte zodpovědnost. Jste totiž jako mladé
matky vzorem pro svobodné dívky. Na vás dost záleží, jestli zatouží mít
rodinu. Jinde kolem sebe moc povzbuzujících příkladů neuvidí.“
Zamyslela se a pak docela tichým hlasem řekla: „Někdy si můžeš
myslet, že nic nemáš. Ale dej, co máš. Pro někoho to může znamenat
víc, než bys myslela.“
Dej, co máš. Pro někoho to může znamenat víc, než bys myslela. To mě
docela šokovalo. Nemyslela jsem, že jen má přítomnost může mít pro
někoho nějaký význam. Ale pak se mi začaly vybavovat různé drobné
vzpomínky: Jak dojatě děkoval ten student vysoké školy, co čekal u nás
v kuchyni na nějakou konzultaci s mým mužem. Nabídla jsem mu
během rozhovoru, jestli si nechce vylízat mísu od těsta. Teprve pak
jsem se lekla, že je to trapas, to se přece nedělá, jenomže buchtu jsem
teprve strkala do trouby, a tak jsem nabídla, co jsem zrovna měla. Nebo
jednou u nás musela přespat jedna dívka, protože jí ujel vlak a už se
nemohla nijak v noci dostat domů. Ráno jsem jí s sebou dala do školy
svačinu a přišlo mi to jako něco úplně normálního, co nezaslouží nějaké
zvláštní pozornosti. A víte co? Ona se rozplakala. Její maminka jí
svačinu nikdy nepřipravovala. Buď na to úplně zapomněla, nebo jí dala
peníze, ať si něco koupí. A tahle dospělá dívka plakala dojetím nad
chlebem se sýrem sbaleným do ubrousku.
Anebo jedna stará babička v naší ulici chodí ven o holi na svou
pravidelnou procházku schválně určité dny v určitou hodinu, aby nás
(tedy mě a moje dcerky) potkávala. Strašně ji totiž těší, když může

chvilku poslouchat vyprávění našich holčiček. Tvrdí, že pak má lepší
náladu a nohy ji tolik nebolí. Já se snažím nevycházet pozdě.
Jak řekla ta stará dáma: Dej, co máš. Pro někoho to může být víc, než
bys myslela.
z knihy Co Bůh šeptá maminkám, Karmelitánské nakladatelství

Dne matek - neděle 8. května
Za zakladatelku Svátku matek
je považována Anna Marie
Jarvis. Ta při druhém výročí
smrti své matky zorganizovala
v baptistickém kostele v neděli
12. 5. 1907 setkání místních
matek.
Rok
poté
byla
požádána, aby toto setkání na
druhou květnovou neděli opět
zopakovala. Pro velký úspěch se Anna
Marie Jarvis začala šíření této
myšlenky věnovat naplno, až nakonec
kongres USA v roce 1914 prohlásil Den
matek národním svátkem. Z USA se
svátek začal šířit dále. V Evropě se
uchytil po první světové válce.
V Československu se Den matek začal
slavit v roce 1923, a to hlavně zásluhou
Alice
Masarykové.
V
době
komunistické totality byl svátek zatlačen do pozadí oslavami MDŽ.
Nyní se již opět slaví veřejně, není ale oficiálním státním svátkem.
Poděkujme tento den našim maminkám a babičkám za jejich
starostlivost a péči, kterou s láskou věnují svým dětem - malým
i těm odrostlejším. Přinesme
přáníčko, nejlépe vlastnoručně
vyrobené, kytičku, úsměv na tváři … a odevzdejme své maminky pod
ochranu Panny Marie po celý květen (a určitě nejen v tento měsíc),
kdy slavíme její svátek. Navštivme májové pobožnosti a své modlitby
a přímluvy věnujme těm, které nám darovaly život.
Připravila Mgr. Jiřina Šenovská

Vztah s matkou nás poznamenal
Vztah s matkou určil, jakými lidmi jsme se stali
Matka je zdrojem života. Matka je mocná, silná. Může sytit, ale také
ničit. Záleží na našich vlastních zkušenostech, zda v nás slovo matka
vyvolá vřelé představy, či zda nám tuhne krev v žilách.
Každý máme i svou mateřštinu. Každý máme „matku zemi“, z níž
vyrůstá vše živé. Každý máme i „matku přírodu“, která je
nevyzpytatelným zdrojem tajfunů a tornád. Ať už byly naše zkušenosti
s vlastní matkou
dobré nebo špatné,
v každém případě
nás vztah s vlastní
matkou poznamenal
nejhlubším možným
způsobem. Určoval,
jakými lidmi jsme se
stali.
Nejedna matka se
dopustí
fatální
chyby. Je přesvědčena, že její dcera je jakýmsi prodloužením jí
samotné. Proto svou dceru považuje za jakýsi odraz toho, jakou sama
byla matkou či ženou. Je pak někdy hluboce zraněna, když se její
„holčička“ rozhodne zcela jinak než by se rozhodla ona sama. Matka se
bude pokoušet vše „napravit“, ale dcera se stáhne a o to víc se bude
snažit uplatnit svou vlastní identitu. Matky učí své dcery, jak se mají
chovat a čemu mají věřit. Rozhodnutí ovšem záleží na dceři samotné!
Dětská srdce rozkvétají v domácnostech, kde se jim dostává
pozornosti
Dětská srdce rozkvétají v domácnostech, kde se jim dostává pozornosti
a kde jsou zvány k tomu, aby se staly více samy sebou. Rodiče, kteří se
ze svých dětí radují, jim i světu dávají velký dar. Kdosi řekl, že mít dítě
je jako když srdce vyjde z vašeho těla a projde se kolem. Každá
maminka úzkostlivě střeží své děťátko! A přece celou tu dobu, od
dětství do dospělosti, učí matka své dítě, aby se od ní vzdalovalo, aby
ji stále méně potřebovalo.
Ženy krvácí, když přivádí dítě na svět – ale to je jen začátek krvácení.
Srdce matky roste tím vším, co si protrpí během života svého dítěte.

Maminka krvácí všemi těmi modlitbami, skutky i nadějemi, s nimiž své
dítě vychovává. Milovat, být matkou stojí mnoho. Nicméně stojí to
za to.
V biblické knize Přísloví 22,6 se mluví o tom, že dítě máme vychovat
tak, aby vědělo, kým je a vést ho, aby se stále více stávalo sebou samým.
Aby se neodchýlilo od své cesty. Ne od cesty, na které byste je rádi
viděli vy, abyste tak zakusili potvrzení sebe sama. Je nám zde řečeno,
že máme dítě naučit, aby žilo podle svého srdce, aby se na ně naladilo,
aby si ho všímalo, aby si ho uvědomovalo. Pak bude dítě žít život ze
srdce, i když vyroste. Jde o to, jestli ho povoláváme k tomu, aby bylo
samo sebou.
podle knížky: Stazi Eldredge, Úchvatná

Vař, uklízej, vychovávej a miluj.
Největší z toho je ale láska.
Budu-li dům udržovat bez
poskvrny a bez smítka prachu,
budou-li
všechny
košile
naškrobené a všechny ponožky
zářivě bílé, ale nebudu své
rodině dávat lásku, budu
pouhou ženou v domácnosti.
Budu-li vařit zdravá jídla,
připravovat chutné svačiny
a chystat lahůdkové večeře na
nádherně prostřených stolech,
ale nebudu své rodině dávat
lásku, budu jen kuchařkou.
Ušiji-li nádherné záclony,
bude-li naše povlečení ladit
s tapetami, ale nebudu-li dávat
lásku lidem, kteří v takovém domě bydlí, budu jen návrhářkou
interiérů.
Láska odkládá prachovku, aby objala dítě.

Láska poplácává po zádech, políbí poškrábané kolínko, zaváže
poraněný loket.
Láska vybarvuje omalovánky, čte pohádky, hraje na kovboje a Indiány,
naslouchá nekonečným příběhům.
Láska je trpělivá a laskavá, přestože je unavená.
Láska nezávidí sousedům dítě, které nikdy nezlobí, a nepyšní se, pokud
zrovna nezlobí naše dítě.
Láska na děti nekřičí a netluče je, ale kázní s rozvahou.
Vař, uklízej a miluj. Největší z toho je ale láska.
Parafráze na "1. Korintským 13" pro aktivní matky

Zkují své meče v radlice
24. února ruští vojáci vtrhli na Ukrajinu. Od té doby jsme nepřetržitě
prostřednictvím sdělovacích prostředků svědky nepředstavitelného
utrpení ukrajinského lidu. Všem, kteří jakýmkoliv způsobem pomohli
uprchlíkům, lidem v místě konfliktu, nebo třeba i přímo ukrajinskému
státu patří velký dík.
Zároveň často slyším i názory odlišné, Ukrajincům ani jejich zemi
nepomáhat, hledět si sami sebe.
Nedávno jsem četl promluvu našeho světícího biskupa otce Hrdličky
k pondělí po 1. adventní neděli. K zamyšlení nad tím, jak bychom mohli
zlepšovat svět kolem sebe, je myslím velice podnětná.
Izaiáš 2,1-5: Slovo o Judsku a Jeruzalému, jež ve vidění přijal Izaiáš,
syn Amosův. I stane se v posledních dnech, že se hora Hospodinova
domu bude tyčit nad vrcholy hor, bude povznesena nad pahorky
a budou k ní proudit všechny pronárody. Mnohé národy půjdou a budou
se pobízet: „Pojďte, vystupme na horu Hospodinovu, do domu Boha
Jákobova. Bude nás učit svým cestám a my po jeho stezkách budeme
chodit“. Ze Sijónu vyjde zákon, slovo Hospodinovo z Jeruzaléma.
On bude soudit pronárody, on ztrestá národy mnohé. I překují své meče
na radlice, svá kopí na vinařské nože. Pronárod nezdvihne meč proti
pronárodu, nebudou se již cvičit v boji. Nuže, dome Jákobův, choďme
v Hospodinově světle!

Jak víme, meč je bojová zbraň, která má zraňující ostří. Pluh či radlice
má také ostrou hranu, ale tou se kypří půda, aby mohla dávat úrodu.
I Ježíš v evangeliích používá těchto symbolů, např. v příkazu Petrovi:
„Zastrč svůj meč, kam patří. Každý, kdo sahá po meči, mečem zahyne.“
(Mt. 26,52), nebo ve větě: „Kdo položil ruku na pluh a ohlíží se za sebe,
není způsobilý pro nebeské království.“ (LK 9,62) Dnešní úryvek
z proroka Izaiáše nabízí působivý obraz překování mečů v pluhy.
Je srozumitelný člověku všech dob a národů. Dnes tato slova chápeme
v celoplanetárním dosahu: Jak přeměnit destruktivní energii všech
zbraní hromadného ničení, schopných zahubit život na Zemi, do jiné
podoby, aby sloužila k prospěchu, míru a rozvoji lidstva? Na prahu
nového tisíciletí řekl ve své modlitbě za svět Jan Pavel II., že svět jako
nikdy předtím stojí před zásadní volbou, před velkým BUĎ – ANEBO:
„Může se stát kvetoucí zahradou, nebo hromadou trosek.“
Proces tohoto rozhodování o osudu světa, který se nám jeví ještě velmi
vzdálený, může uskutečnit a uspíšit už nyní každý z nás: I to může být
účinné předsevzetí: Provést odzbrojení sám v sobě. Vždyť i různost
našich povah obsahuje různé sklony a vzněty, které dovedou bolestně
zraňovat, i v nás bývá agresivita, výbušnost, třaskavost, nezvládnuté
emoce zlosti a hněvu, nesmiřitelnost a tvrdost. Tyto negativní sklony
můžeme „překovat a přetavit“ do služeb dobra. Představuje to mravní
úsilí, vytrvalý boj se sebou samým, který zvládneme jenom láskou
a touhou odpovědět Bohu, který jako první jde nám vstříc stejnou
cestou milosrdenství, odpuštění a smíru.
Co kdybychom se snažili s tou energií, s jakou dovedeme neústupně
prosazovat své vlastní já, zasazovat se o Boží zájmy! S tou neúprosností
a vášnivým zaujetím, s jakým pracuješ „na svém“, zkus vykonat cosi
pro Boha a pro bližní k jejich prospěchu.
I životopisy velkých světců ukazují, že mnozí z nich měli ve svých
povahách např. silně cholerické sklony, které – kdyby dostaly volný
průchod – mohly napáchat mnoho zlého, ba tragického. Ale tím, že tyto
sklony dokázali v sobě „přetavit a překovat“ s Kristem a pro Krista,
zůstaly po těchto lidech trvalé stopy velkého světla a požehnání. Jejich
odkaz je i po staletích živý, plodný a patří k tomu nejlepšímu,
co ovlivnilo dějiny světa.
Snažme se otupovat ostří svých povah láskou a bude i o nás platit, že
zachraňujeme svět před zkázou a připravujeme Boží příchod.
Podle knihy Pane, kde bydlíš? připravil Petr Váňa

SYNODÁLNÍ PROCES
společné prožívání putování Božího lidu (pokračování)
Chvála Kristu.
V úvodu bych chtěla ještě
jednou moc poděkovat všem
těm, kteří přijali pozvání našeho
papeže
Františka
a zapojili se tak do budování
našeho církevního společenství,
a zároveň také odevzdali
výstupní formulář, v němž
popsali výsledky společného
prožívání a modlitby a dali tak
církvi skrze Ducha svatého „svoji“ zpětnou vazbu.
Nyní uvedu několik aktuálních informací ze statistik olomoucké
arcidiecéze k synodě.
•
Vytvořilo se úžasných 751 skupinek a z toho 436 skupinek
vzniklo zcela nově za účelem synody.
•
Scházelo se 5 276 lidí – 63% tvořily ženy.
•
Je potěšující a povzbuzující, že nejvíce byla zastoupena věková
kategorie 31 – 49 let.
•
100 skupinek pak tvořila mládež a děti - super.
•
Zúčastnilo se také asi 50 lidí, kteří se nehlásí k žádné církvi.
•
Celkem se zapojilo 12 řeholních komunit či institutů,
7 církevních škol a asi 266 farností, dalších 75 skupinek nevyplnilo
název farnosti, takže uvedené číslo zapojených farností bude ještě vyšší.
Co se děje se zaslanými výstupy dál? Ty nyní zpracovává diecézní
synodální tým, který do začátku května vytvoří návrh tzv. diecézní
syntézy, ve které nezapadne žádná myšlenka či konkrétní návrh a má
nás také informovat o stavu synodality v dnešní církvi (společném
kráčení k našemu Pánu). Závěrečný dokument bude ještě diskutován
7. května v Olomouci a vrcholem bude mše svatá, na kterou budou
zváni všichni členové diecéze. Výsledky můžeme očekávat v polovině
května a budou zveřejněny pro všechny zájemce.

A co to znamená pro nás? Není potřeba čekat na výsledky diecézní
syntézy, ale pokračujme v našem započatém úsilí, dále se scházejme,
snažme se o společné prožívání v modlitbě a dle svých možností
uvádějme do života farnosti a církve „vymodlené“ aktivity.
Ve farnosti Horní Lhota jsme se na schůzce pastorační rady dohodli na
společném setkání všech pěti skupinek, na kterém se chceme společně
zamyslet nad jednotlivými výstupy, nápady, návrhy, připomínkami
a zkušenostmi. To je to, co by nás mohlo posunovat dále a v tom spatřuji
hlavní přínos synody a také velkou příležitost pro každého z nás, ale
také naši církev. Termín setkání je naplánován na pátek 13. 5. 2022
v 19 hodin na faře v Horní Lhotě, kde jsou srdečně zváni, kromě
členů synodálních skupinek, také všichni, kterým není lhostejné
fungování místní církve, a chtěli by se zapojit do jejich aktivit podle
svých možností a schopností.
Za tuto skvělou možnost děkujme našemu Pánu a prosme ho,
ať nám žehná na naší společné cestě životem a v církvi.
Mgr. Eva Řeháková

Společně se pak zamysleme a rozjímejme nad úryvkem z Písma
svatého:
Z Prvního listu apoštola Petra (1 Petr 4, 10-11)
Navzájem si pomáhejte podle míry Božích darů jako dobří správcové
rozmanité Boží milosti. Kdo má dar řeči, ať si je vědom, že přednáší
slovo Boží. Kdo slouží, ať si je vědom, že pověření k tomu přijal
od Boha, aby tak byl ve všem oslavován Bůh skrze Ježíše Krista. Jemu
patří sláva a vláda na věčné časy. Amen.

Zemřel kněz… Bude nám ale skutečně chybět on
i Kristus, kterého přináší?
Zemřel kněz. Výrazný, známý. Jestli ne mladý, tak určitě ne starý. Ten
typ, který lidé buď milovali, nebo na něj naráželi – ale rozhodně si ho
všimli a museli zapřemýšlet.
Zemřel těsně před Velikonocemi. U nás se to rozneslo na Zelený čtvrtek
a mnozí z toho byli vedle: že bude chybět – a co teď ty farnosti a co
chudák biskup… Protože kněží je málo a my je tak potřebujeme!
Poslední komentář k liturgii Zeleného čtvrtku končil slovy, že jsme
zváni pobýt s eucharistickým Ježíšem v Getsemanské zahradě (u nás je

to vzadu v kostele). Cestou k ní jsem viděl, jak moji bratři a sestry
procházejí kolem zadního svatostánku jako vždy. Jako by tam nikdo
nebyl. Jenže On tam byl.
Jistě, zvyk je zvyk. Ale jaká je láska,
kterou překrývá zvyk? Je lidské
zapomenout. Ale i kdyby matka
zapomněla na své nemluvně, já na tebe
nezapomenu (srov. Iz 49,15). Tak
nevím…
Tak nevím, co chceme. Říkáme, že
potřebujeme kněze, aby díky nim byl
mezi námi přítomen Kristus zvláště
v Eucharistii (KKC 1088). Ale když
On mezi námi je, projdeme kolem – bez
pozdravu, dokonce bez povšimnutí,
o chvilce rozhovoru s ním nemluvě. (Čas nechyběl – ti milí lidé se hned
za kostelními dveřmi pustili do rozhovorů velmi živých a dlouhých.)
Tak nevím, jestli Pán počtem kněžských povolání neodpovídá
na skutečné touhy našich srdcí…
Nezkusíme to jinak?
Jan
Převzato z www.ado.cz

Pořádek v pokoji, pokoj v duši
(21. část)
Máme za sebou tato stádia vytváření vnějšího pořádku: 1) rozhodněte
se, 2) stvořte řád, 3) poznejte sebe i ostatní. Dnes pokračujeme čtvrtým
– posledním stádiem, tj. Vytvořte si užitečné zvyky.
8. rada: Je snazší udržovat tempo než se snažit všechno stihnout
Tím, že si vytvoříme užitečné zvyky, se s nepořádkem můžeme
vypořádávat po troškách, jak se bude vynořovat v našem okolí, místo
abychom se s ním pokoušeli bojovat ve velkých, hrdinných záchvatech
uklízení.
9. rada: Pozor na stojaté vody v kanceláři
Patery boty, čtyři svetry, sedm krabiček na jídlo, tři tašky na cvičení…
nosíme si do práce věci, ale zapomínáme si je zase odnášet domů, takže

zde zůstávají zapomenuté ležet a stagnují. Tento vzorec vytváří v práci
nepořádek a doma zase nepohodlí. Každý večer zkontrolujte, jestli
v práci nemáte něco, co byste si měli vzít s sebou. Co třeba vytvořit si
krabici nebo poličku na věci, které patří jinam? Tam si takové věci
můžete dávat, dokud nebude vhodná chvíle je odnést domů.
10. rada: Nechce se vám spát? Zkuste uklízet
Odborníci na spánek říkají, že když má někdo problém usnout, radši
než se převalovat v posteli, by měl vstát a věnovat se nějaké klidné
činnosti. Když nemůžu usnout já, je pro mě užitečné něco uklízet. Nic
náročného, co by vyžadovalo hodně přemýšlení – prostě jen chodím
po bytě a odklízím všechno, co je na nesprávném místě. Obvykle toho
najdu dostatek, aby mě to zaměstnalo na dvacet minut, a pak jsem
připravený vrátit se na lůžko. Je to uklidňující činnost uprostřed noci,
a i kdybych se ráno probudil vyčerpaný, můj byt aspoň vypadá hezky.
11. rada: Nakupujte chytře
U některých lidí vede nakupování k problémům s hromaděním. Pokud
tomu tak je i u vás, zkuste některé z těchto nákupních zvyků:
•
Nechoďte do obchodu, pokud nehledáte nic konkrétního.
•
Buďte rychlí. Čím déle v obchodě zůstanete, tím více peněz
utratíte.
•
Neberte si vozík ani košík. Koupíte si méně, pokud budete
muset zboží nést.
•
Dotýkání se věcí nebo jejich ochutnávání spouští impulz
nakupovat, a proto se vyhněte ochutnávkám zdarma.
•
Dejte si pozor, když jste u pokladny, což je oblast, jež je plná
lákavého zboží, které jste neměli v úmyslu kupovat.
•
Neukládejte si své údaje při platbě online, abyste museli
vyvinout úsilí a při každém nákupu je vždy znovu zadávat.
•
Pamatujte, že nic není výhodná koupě, pokud to doopravdy
nepotřebujete nebo nechcete.
12. rada: Uspořádejte si pracovní stůl, abyste se lépe soustředili
Když v práci střídáme úkoly, je snadné utopit se v materiálech, které se
vztahují k několika projektům, jež spolu nesouvisí. Je lákavé říct: „Až
budu dělat online průzkum pro tenhle projekt, mohl bych si zrovna
vyhledávat i informace pro tamten jiný projekt.“ Jenže z takové

nesouvislé práce se můžeme cítit zahlcení a být v důsledku málo
produktivní. Místo toho si zvolte prioritu pro příští časový úsek
a vyndejte si pouze materiály, které se vztahují k tomuto projektu.
Všechno ostatní odstraňte z očí i mysli. A když už jste u toho, vyčistěte
si i počítač tak, že na obrazovce zavřete všechno, co se k současnému
projektu přímo nevztahuje. Dejte mimo dosah i telefon. Používejte svůj
pracovní stůl tak, abyste se soustředili na jediný aktivní projekt.
13. rada: Vytvořte si čekárnu pro věci
Všichni máme věci, které čekají, až je předáme někam jinam: balíčky
k odeslání, knihy, jež je třeba vrátit do knihovny, tenisovou raketu,
kterou je nutno přeplést. Často jenom necháváme takové předměty ležet
někde na stole nebo polici s myšlenkou: „Nechám si tyhle boty na
kuchyňské lince, abych je nezapomněl odnést do opravy.“ Ale tak to
může zůstat celé měsíce.
Abyste s takto vzniklým nepořádkem zatočili, vytvořte si „čekárnu“ –
polici ve skříni, roh v garáži, kde budete tyto předměty uchovávat, než
nastane čas s nimi provést kýženou akci. Někdo je možná bude chtít
vidět, aby mu nesešly z očí; zatímco jiný bude raději, když bude
čekárna pěkně ukrytá za dveřmi nebo ve skříňce. Oba přístupy mají
svou logiku – musíte ovšem čekárnu pravidelně kontrolovat
a nezapomenout s věcmi udělat to, co jste měli v úmyslu.
14. rada: Uklízejte po svém domácím mazlíčkovi
Zvykněte si odklízet z cesty psí hračky, odstraňovat kočičí exkrementy,
vyměňovat rybičkám vodu a zabývat se zkrátka vším, co je ohlodané,
poškrábané nebo už z toho zvířátka vyrostla.
15. rada: Pusťte se do toho sami
Někdy nám připadá, že nemůžeme začít uklízet, dokud se k nám někdo,
s kým se dělíme o prostor nepřidá. Nečekejte na nadšení nebo
spolupráci jiných lidí. Udělejte to, co je ve vašich silách. Vaším ziskem
bude, že si uklidíte vlastní nepořádek, aniž by vás frustroval postoj
druhých. Navíc platí, že když lidé vidí, že někdo uklidil jinou část
příbytku, inspiruje je to, aby si uklidili i u sebe. Příklad funguje lépe
než pokárání.
Podle knihy Pořádek v pokoji, pokoj v duši připravil bc. Vojtěch Chupík

MYŠLENKY NA MĚSÍC KVĚTEN
RICHARD LEONARD
KDE JE K ČERTU BŮH?
Vydalo Karmelitánské nakladatelství v Praze 2018

1. Vtělení bezpečně ukazuje, že Bůh je odhodlán účastnit se
lidského dobrodružství i se vší jeho složitostí a bolestivostí.
2. Boží odpovědí na Velký pátek je Velikonoční neděle – život
povstalý ze smrti.
3. Bůh nepotřeboval Ježíšovu krev. Ježíš nepřišel jen proto, aby
zemřel, ale Bůh použil jeho smrt k tomu, aby oznámil konec
smrti.
4. Bůh si přeje, aby každý z nás ve všem, co dělá, vykazoval
ovoce Ducha: lásku, radost, pokoj, trpělivost, laskavost,
dobrotu, věrnost, tichost a sebeovládání.
5. Bůh stvořil svět, který není dokonalý a ve kterém existuje
utrpení, nemoc a bolest – jinak bychom žili v nebi, a ne na
zemi. Některé problémy si způsobujeme sami a viníme z nich
Boha.
6. Bůh nám přímo neposílá bolesti, smrt, utrpení a nemoci, ani
si je nepřeje. Bůh nás zlými věcmi netrestá.
7. Modlitba je pozvání k tomu, aby nás úžasná Boží milost
proměnila, zformovala, přetvořila, vyléčila a inspirovala.
8. Nemusíme opisovat nějakou modlitbu devětkrát, a pak
ji odnést do devíti kostelů nebo přeposlat devět emailů, aby
nám Bůh naslouchal nebo aby bral naše modlitby vážně.
9. Vidět Ježíše v akci je jako vidět jednat Boha, protože Syn
nemůže sám od sebe činit nic – „Otec a já jedno jsme.“ Jestliže
se tedy Ježíš nevyžíval v tom, aby nám ubližoval, nedělá to ani
Bůh.

10. V křesťanské tradici je jedním ze sedmi darů Ducha Svatého
dar rozumu. Bylo by divné, aby nám jej Duch Svatý dával,
kdybychom ho nikdy neměli užívat.
11. Apoštol Jan říká, že i když se ztratíme ve tmě našeho
nejničivějšího chování, je nám vždycky k dispozici spásná
láska Kristova a zve nás, abychom vyšli z temnoty ke světlu.
12. Bůh zvláště miluje ty, které jakákoli společnost zavrhuje,
odsuzuje a odstrkuje na svůj okraj.
13. Přimkněme se k Bohu, který nejenže nás provází bolestí,
smrtí, utrpením a nemocí, ale dokonce nás hledá, když jsme
nejvíce ztraceni, a vede nás domů.
14. Každý den a každou chvíli Bůh dělá to, co učinil na Velký
pátek. Nedopouští, aby poslední slovo mělo zlo, smrt a ničení,
ale mocí nesmírné milosti a s obrovskou vytrvalostí lidstvo
zušlechťuje, aby nás uschopnil vytěžit maximum i z těch
nejhorších situací.
15. Když se modlíme, žádáme našeho svatého, milujícího
a neměnného Boha, aby změnil nás, a tak změnil svět.
16. Bůh nás každý okamžik dne miluje a zachraňuje. Je na nás,
abychom odpovídali na tento nezasloužený dar, a právě to se
děje při modlitbě.
17. Vědomí vlastních hříchů je vždy zároveň spojeno s nadějí,
která nás vede zpátky ke vztahu s Ježíšem a druhými lidmi.
18. Milost staví na přirozenosti. Je nám nabízeno, abychom se
milostí Boží změnili, nejsme však nuceni, abychom to udělali.
19. Naše svoboda je největším a nejriskantnějším darem, jaký
nám Bůh dal.
20. Neexistuje nic, co by Bůh nemohl odpustit a vyléčit, musíme
ale začít tím, že přiznáme, kdo jsme a co jsme učinili. Pak
bude možné všechno.

21. Bůh chce, abych svým životem svědčil o božských ctnostech
víry, naděje a lásky.
22. Skrze své přirozené dary i na základě milosti Boží tady a teď
spolupracuji s Bohem na tom, abych co nejvíce a co možná
nejlepším způsobem uskutečnil svůj potenciál.
23. Duch Svatý nás vede k tomu, abychom svůj každodenní život
brali takový, jaký je, a ne jaký bychom ho chtěli mít,
a abychom v něm rozpoznávali jeho přítomnost.
24. Není dobré se rozhodovat ve chvíli, kdy jste na tom zle –
počkejte, až krize přejde. Vždycky je lepší nechat krizi odeznít
a pak, až jsme klidnější, zvážit všechny naše možnosti.
25. Buďte dostatečně pokorní, abyste byli schopni moudře
přijmout moudrou radu. Nemáme být „ostrovy a skalami“,
které fungují bez cizí pomoci.
26. Každodenní zpytování svědomí nám pomáhá vidět působení
Ducha Svatého.
27. Čemu věnujeme pozornost, to zabarvuje všechny oblasti
našeho života. Zaměřujeme-li se na negativní věci, bude se
šířit negativita. Zaměříme-li se na milost, bude se šířit ona.
28. Nic, co jsme kdy udělali, děláme nebo uděláme, nezabrání
Bohu v tom, aby nás miloval.
29. Žádná práce pro příchod Božího království není příliš malá,
nedůležitá nebo bezvýznamná.
30. Kristův kříž není módní doplněk. Pohled na něj by nám měl
i dnes brát dech – nejen proto, že ukazuje, jak daleko byl Ježíš
ochoten zajít, ale i proto, že vyjadřuje cenu, jakou má pro ty
z nás, kdo následujeme jeho cestu a žijeme jeho život.
31. Ježíš nevstoupil do našeho světa, aby zemřel, ale aby žil. Aby
byl naší Cestou, Pravdou a Životem.

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY
Úmysl Svatého otce: Za víru mladých
Modleme se za mladé lidi, povolané k plnosti života,
aby v Marii nacházeli vzor naslouchání, hloubky
rozlišování, odvahy víry a odhodlání ke službě.
Úmysl národní: Za dobrovolníky ve farnostech
Modleme se za všechny, kteří přispívají k životu
farností, aby je Bůh posiloval a dával jim radost ze
služby.

OBNOVENÍ KNĚŽSKÝCH SLIBŮ
Při mši svaté v katedrále sv. Václava v Olomouci na Zelený čtvrtek dne
14. dubna 2022 se shromáždily a své kněžské sliby obnovily na tři stovky
kněží z celé arcidiecéze. Také my jim přejeme a vyprošujeme ve svých
modlitbách hojnost Božího požehnání a lásky, darů Ducha svatého,
ale také mnoho elánu, radosti a úspěchů v jejich nelehké službě,
při které se jim snažme být dobrými pomocníky.

Pořad bohoslužeb v květnu – farnost Újezd
7.00 Új.:
1. května: Neděle
3. neděle velikonoční
Sv. Josefa, Dělníka

8.15 Sl.:
9.40 Új.:
11.00 Dr.:

Za + Ludvíka a Marii Ambrůzovy, dceru Annu,
dar zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu
Ke cti sv. Floriána za živé a + hasiče ze
Slopného
Za + Vladimíru Katrňákovou (výroční mše sv.)
Za + Antonína Vašičku, + manželku Františku
a dar zdraví pro živou rodinu

2. května: Pondělí

6.30 Új.:

Sv. Atanáše, biskupa
a učitele církve

17.00 ÚJ.:
3. května: Úterý
Sv. Filipa a Jakuba,
apoštolů

4. května: Středa

18.00 Dr.:
17.00 Új.:

Sv. Floriána, mučedníka

5. května: Čtvrtek
Ferie
6. května: Pátek
Sv. Jana Sarkandra,
kněze a mučedníka

18.30 Sl.:
17.00 Új.:
18.00 Dr.:
15.00 Új.:

18.30 Sl.:

1. pátek v květnu
15.30 Lo.:
7. května: Sobota
Ferie

18.00 Új.:
7.00 Új.:

8. května: Neděle
4. neděle
velikonoční
Panny Marie,
Prostřednice všech
milostí
Svátek matek

9. května: Pondělí
Ferie
10. května: Úterý

11. května: Středa
Ferie

8.15 Sl.:
9.40 Új.:
11.00 Dr.:

6.30 Új.:
17.00 Új.:

18.00 Dr.:
17.00 Új.:

18.30 Sl.:

Za +rodiče Zvonkovy, Vaňkovy, jejich zemřelé
děti, duše v očistci, s prosbou o dar zdraví
a ochranu Matky Boží pro živou rodinu
Za Jaroslava Machů, syna Jaroslava, jeho 2
manželky a duše v očistci.
Za + Marii a Josefa Jurčagovy, + bratra
Františka Jurčagu a dar zdraví pro živou rodinu
Za + Josefa Kubíčka, jeho rodiče, švagry Jana a
Vladimíra, synovce Rudolfa a Boží požehnání
a ochranu PM pro živou rodinu
Za + Josefa Jakůbka
Za Annu a Františka Tkadlecovy, jejich rodiče,
rodinu Prokešovu a požehnání pro živou
rodinu
Za + Ludmilu a Jana Pavelkovy, sestry, dceru
Vlastu, syna Jaroslava, dar zdraví a Boží
požehnání pro živou rodinu
Za rodiče Urbanovy, Mozgvovy, Boží
požehnání a ochranu Panny Marie pro živou
rodinu
Za + Jaroslava Skříška, rodinu Bokovu a
požehnání Boží pro živou rodinu
Za farníky - večer chval
Za + rodiče Rumanovy, + děti, a rodinu
Černobilovu
Za oběti II. světové války a poděkování za
život v míru
Za + Jana Matějku (výroční mše sv.)
Za + Josefa Žáka k 25. výročí úmrtí, + rodiče,
sourozence, duše v očistci, dar zdraví a Boží
požehnání pro živou rodinu
Za farníky
Za + rodiče Častulíkovy, čtyři dcery, čtyři zetě,
syna Josefa, manželku, dceru Marii, Blanku,
dar zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu
Za živou a + rodinu Častulíkovu
Za rodiče Zvonkovy, prarodiče, Jarmilu a
Františka Zvonkovy, dar zdraví a Boží
požehnání pro živou rodinu
Za + Zdeňku a Rostislava Pavelkovy, syna
Rostislava a Boží požehnání pro živou rodinu.

17.00 Új.:
12. května: Čtvrtek
Ferie
18.00 Dr.:

13. května: Pátek
Panny Marie
Fatimské

15.00 Új.:

14. května: Sobota
Sv. Matěje, apoštola

15.30 Lo.:

18.30 Sl.:

7.00 Új.:
15. května: Neděle
5. neděle
velikonoční
Sv. Žofie

16. května: Pondělí
Sv. Jana Nepom.
kněze a mučedníka

8.15 Sl.:
9.40 Új.:
11.00 Dr.:

6.30 Új.:
17.00 Új.:

17. května: Úterý
Ferie
18.00 Dr.:
17.00 Új.:
18. května: Středa
Sv. Jana I., papeže
a mučedníka

18.30 Sl.:
17.00 Új.:

19. května: Čtvrtek
Ferie
18.00 Dr.:
15.00 Új.:
20. května: Pátek
Sv. Klementa Marie
Hofbauera, kněze

18.30 Sl.:

21. května: Sobota
Ferie

15.30 Lo.:

Za + Bohumila a Marii Pavelkovy, jejich
rodiče, za Josefa Červenku, rodinu Šimákovu a
Boží pomoc a ochranu Panny Marie pro živou
rodinu
Za + rodiče Pavelkovy, Tarabusovy, zetě
Josefa a Jaroslava, snachu, vnučku, Jonáška,
dar zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu.
Za Josefa Ďulíka, rodiče Ďulíkovy, Drgovy,
Josefa Drgu, Milana Špotáka a živou rodinu
Za + rodiče Kolaříkovy, dceru, syna, vnučku
Jarmilu, živou a + rodinu Kolaříkovu.
Za farníky
Za + Vojtěcha Macíka, + rodiče, sestru, švagra
a Boží požehnání pro živé rodiny
Za + Anastázii Trčkovu (výroční mše sv.)
Za + Marii Bartošovu (výroční mše sv.)
Na poděkování za přijatá dobrodiní pro živou
rodinu Machů
Za + Jana Šafaříka, rodiče z obou stran a Boží
požehnání pro živou rodinu
Za + Josefa Machů, Ladislava, Zdeňka, švagra,
rodiče a Boží požehnání pro živou rodinu
Machů a Pavelkovu
Za + rodiče Balouchovy, Kořenkovy a duše
v očistci
Za + Vladislava Mikulku, dceru Irenku,
zemřelé příbuzenstvo, duše v očistci a živou
rodinu
Z + Stanislava Fojtíka, jeho zemřelé rodiče, za
dar zdraví a Boží požehnání pro celou živou
rodinu
Za Vladimíra Čecha, rodiče z obou stran,
švagry a švagrové a synovce Mirka a ochranu
PM pro živou rodinu
Za + rodiče Marii a Františka Kozubíkovy, 2
bratry, 2 sestry, dar zdraví a ochranu PM pro
živou rodinu
Za + Marii Trnčákovu, manžela, dva syny,
rodiče z obou stran a duše v očistci

22. května: Neděle
6. neděle
velikonoční

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

23. května Pondělí
Ferie

6.30 Új.:

24. května: Úterý
Ferie

17.00 Új.:
18.00 Dr.:
17.00 Új.:

25. května: Středa
Sv. Bedy Ctihodného,
kněze a učitele církve

18.30 Sl.:
15.30 Új.:

26. května: Čtvrtek
Slavnost
NANEBEVSTOUPENÍ 17.00 Dr.:
PÁNĚ
Sv. Filipa Neriho, kněze

18.30 Sl.:
15.30 Új.:
27. května: Pátek
Sv. Augustina
z Canterbury, biskupa

28. května: Sobota
Ferie

18.30 Sl.:
15.30 Lo.:
7.00 Új.:

29. května: Neděle
7. neděle
velikonoční

8.15 Sl.:
9.40 Új.:
11.00 Dr.:

30. května: Pondělí
Sv. Zdislavy
31. května: Úterý
svátek Navštívení
Panny Marie

Za Annu Častulíkovu (výroční mše sv.)
Za + rodiče Kučerovy, 3 sestry, švagry a duše v
očistci
Za + Marii Pochylou (výroční mše svatá)
Ke cti sv. Floriána za živé i + hasiče z Drnovic
Za farníky
Za zemřelé Františku a Jana Hábovy, rodiče,
Boží pomoc a ochranu P M pro živou rodinu
Za Františka Mozgvu, jeho rodiče a rodiče
Jandíkovy
Za + Helenu Číčelovu, jejího syna Stanislava,
rodiče Číčelovy, Urbaníkovy, dar zdraví a Boží
požehnání pro živou rodinu
Za + Jaroslava Kováře, jeho rodiče, rodiče
Drgovy, Boží ochranu a dar zdraví pro živé
rodiny
Za + rodiče Stružkovy, Jordánovy, dcery, syna,
3 zetě, snachu, 2 vnuky, vnučku, Antonína
Knotka a Boží požehnání pro živé rodiny
Za + Marii a Františka Machů, jejich rodiče,
rodinu Rošťanskou, Miroslava Kuželu, Boží
požehnání a dar zdraví pro živé rodiny
Za+rodiče Kořenkovy, syny, dcery,zetě, vnuka,
duše v očistci a dar zdraví pro živou rodinu
Za farníky
Za + Vlastimila Šlížka, jeho rodiče, rodiče
Škubníkovy, Boží požehnání a ochranu Panny
Marie pro živé rodiny
Za + Josefa Kováře (výroční mše svatá)
Za Františku a Josefa Raškovy, jejich rodiče,
sourozence a Boží požehnání pro živou rodinu
Za + rodinu Štefkovu, Ročkovu a Boží
požehnaní a dar zdraví pro živou rodinu

6.30 Új.:
17.00 Új.:

18.00 Dr.:

Za + rodiče Drábkovy + rodiče Ambruzovy,
jejich + děti + vnuka a ochranu Boží pro živou
rodinu
Za + Annu a Vojtěcha Kořenkovy, + rodiče
Kořenkovy, Kostkovy a živé rodiny z obou
stran

Pořad bohoslužeb v květnu – Horní Lhota
Z nepředpokládaných důvodů může v tomto rozpise dojít ke změnám.

Sledujte proto týdenní rozpis!
9.00 HL Za členy sboru dobrovolných hasičů všech
1. května: Neděle
obcí farnosti
3. neděle velikonoční 10.30 DL Za † Marii a Františka Ulrichovy, jejich rodiče
a sourozence, vnuka Petra, dar zdraví, pomoc
a ochranu Panny Marie pro * rodiny
2. května: Pondělí
18.00 SE Za † rodiny Manduchovy, Novosádovy,
Památka sv. Atanáše,
Roubalíkovy, Váňovy, † sestru Jiřinu, duše
biskupa a učitele
v očistci, ochranu Panny Marie pro * rodiny
církve
3. května: Úterý
17.30 DL Na poděkování za 30 let manželství s prosbou
Svátek sv. Filipa a
o ochranu a požehnání pro celou * rodinu
Jakuba, apoštolů
4. května: Středa
Památka sv.
Floriána, m.
5. května: Čtvrtek
16.00 HL
16.00 HL Za † Marii a Františka Šenovské, dceru Yvetu,
6. května: Pátek
Marii a Josefa Pláškovy, jejich rodiče
Památka sv. Jana
a sourozence s prosbou o dar zdraví
Sarkandra, kněze a
a požehnání pro * rodiny
muč.;
17.30 DL Za * a † farníky
1. pátek v květnu
8.00 DL Za členy živého růžence z Dolní Lhoty
7. května: Sobota
17.30 HL Za † rodiče Ludmilu a Josefa Zábojníkovy,
bratra Petra, rodinu Zábojníkovu a Pytlovu,
1. sobota v květnu
dar zdraví a požehnání pro celou * rodinu
8. května: Neděle
4. neděle
velikonoční;
Svátek matek
9. května: Pondělí

9.00 HL

Za všechny maminky

10.30 DL Za všechny maminky
18.00 SE Za * a † farníky

10. května: Úterý
11. května: Středa
12. května: Čtvrtek

16.00 HL Za † Marii Petrů, Josefa Luku a za odvrácení
zla ve světě

13. května: Pátek
Panny Marie
Fatimské
14. května: Sobota
Svátek sv. Matěje,
apošt.

17.30 DL Za † manželku, duše v očistci a za celou * rod.
11.00 SE Mše svatá u Boží muky u OÚ - Za všechny
občany Sehradic, ochranu a pomoc Boží
17.30 HL Za † Ludmilu Pláškovu s prosbou o dar zdraví
a požehnání pro celou * rodinu

15. května: Neděle
9.00 HL Za * a † farníky
5. neděle velikonoční 10.30 DL Za † Milana Žáčka, rodiče z obou stran,
2 švagry, dar zdraví a ochranu pro * rodinu
16. května: Pondělí
Památka sv. Jana
17.00 SE Mše svatá a mariánské večeřadlo
Nepomuckého, kněze
(P. Jaroslav Stříž)
a m.
17. května: Úterý
18. května: Středa
16.00 HL Za † rodinu Pětrošovu, duše v očistci
19. května: Čtvrtek
a požehnání pro * rodiny
20. května: Pátek
Památka sv.
17.30 DL Za † rodinu Malaníkovu a Večeřovu, dar
Klementa Marie
zdraví a požehnání pro * rodiny
Hofbauera, kněze
17.30 HL Za † Františka Brostíka, jeho otce Vladislava
21. května: Sobota
Bílu a celou * a † rodinu Brostíkovu
9.00 HL Na poděkování za 60 let života, † manželku
22. května: Neděle
Miriam s prosbou o ochranu pro celou * rodinu
6. neděle velikonoční
10.30 DL Za † Marii Chupíkovu (1. výročí), manžela
Aloise, † členy rodiny s prosbou o ochranu
a požehnání pro celou * rodinu
23. května: Pondělí
24. května: Úterý
25. května: Středa
Památka sv. Marie
Magdalény de Pazzi,
panny

18.00 SE Za † Jaroslava Majerika, jeho † rodinu, za
duše v očistci a požehnání pro * rodiny

26. května: Čtvrtek
Slavnost
Nanebevstoupení
Páně

16.00 HL Za † Josefa Šimoníka, jeho rodiče, duše
v očistci, požehnání a ochranu pro * rodiny
17.30 DL Za * a † farníky

17.30 DL Za † Aloise Žáčka, Jolanu Mičkovu, duše
v očistci a požehnání pro * rodiny
17.30 HL Za † Zdenku a Františka Odehnalovy, jejich
28. května: Sobota
rodiče, dar zdraví a požehnání pro celou * rod.
9.00 HL Za † Marii a Květoslava Nášelovy, jejich rodiče
29. května: Neděle
a sourozence, zetě Miroslava a ochranu Panny
7. neděle velikonoční
Marie pro celou * rodinu
10.30 DL Za † rodinu Maňasovu a Stloukalovu, duše
v očistci a požehnání pro * rodiny
30. května: Pondělí 18.00 SE Za * a † farníky
Památka sv. Zdislavy
31. května: Úterý
17.30 DL U kapličky nad Dolní Lhotou
Svátek Navštívení P.
Za * a † rodinu Mikuláškovu a Petrášovu
Marie
27. května: Pátek

SKUPINY

ÚKLIDU

kostelů újezdské farnosti v květnu 2022
________________________________________________

Dat. : Újezd : Drnovice : Slopné :
___________________________________
30.4.:
11.
1.
1.
7.5.:
12.
2.
2.
14.5.:
13.
3.
3.
21.5.:
14.
4.
4.
28.5.:
15.
5.
5.
4. 6.:
16.
6.
6.

Hody, hody doprovody…
Prožíváme dobu velikonoční, které předcházel Svatý týden, začínající
Květnou nedělí a končící nedělí Vzkříšení.
Po dvou letech jsme mohli svobodně a volně bez omezení počtů či pohybu
znovu slavit tyto nejvýznamnější křesťanské svátky. Připomínám, že před
rokem byla návštěva bohoslužeb omezena na 10 % kapacity, zapisování účasti
do tabulek… a před dvěma lety se vše odehrávalo bez účasti veřejnosti. Doteď
si pamatuji na divný pocit, který jsem měla, když jsem v roce 2020 na Slavnost
Zmrtvýchvstání odpoledne zašla do slopenského prázdného, ale slavnostně
vyzdobeného kostela, který byl po celý den otevřený pro soukromou modlitbu.

Už na Květnou neděli jsme prožili křížovou cestu v přírodě ve Vysokém Poli,
kde nám opět Paní Zima ukazovala, že dubnové datum v kalendáři nic
neznamená.
Kluci
s hrkači
a
řehtačkami všeho druhu
mohli svobodně brázdit
ulice našich obcí a
ohlašovat, že zvony
odletěly do Říma, aniž by
jim při tom hrozilo, že je
jako v minulých letech
přistihnou projíždějící
policejní hlídky, kontrolující platná vládní nařízení, které by jejich činnost
ukončily a dohlédly na to, že se pokojně rozejdou do svých domovů…
Velikonoční triduum jsme jako tradičně slavili společně ve velkém
farním kostele v Újezdě, do kterého mířily davy farníků. A možná někteří
s potěšením zjistili, že za ty dva roky nezapomněli, kdy a co se vlastně
v kostele který den děje. Zejména obřady Velkého pátku a vigilie na Bílou
sobotu mají totiž svá specifika, co se týče náročnosti přípravy nejen v
samotném kostele, ale také z pohledu hudebního doprovodu.
Také společná večerní velkopáteční křížová cesta v kostele si opět našla své
příznivce napříč farností.
Ale při všech těchto obřadech je potřeba aktivní účasti a zapojení farníků.
Proto poděkování patří všem, kteří se jakkoli přičinili o důstojný průběh
letošního Svatého týdne, ministrantům, lektorům, akolytům, zpěvákům,
varhaníkům, ženám, které obětavě vytváří květinovou výzdobu, která je
o Velikonocích obzvlášť bohatá, i těm které pravidelně kostely uklízí.
Jarmila Váňová

Zveme Vás do Vizovic
Muzikál o umučení a vzkříšení
Ježíše Krista
50 učinkujících
pěvecký sbor a orchestr
více informaci: www.credonf.cz

KŘÍŽOVKA NA KVĚTEN
„Rozhodující v životě člověka je, co udělá s pohromami, které…(viz křížovka)“
Otto Heuschele
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
1. Osada v naší farnosti, která byla vypálena a kde je kaple Panny Marie Bolestné.
2. Město, kde žila sv. Rodina.
3. Jeden z evangelistů.
4. Nadpřirozená bytost, která zvěstovala Marii, že se stane matkou Spasitele.
5. Rozsáhlý hudební nástroj umístěný v kostele.
6. Patron hasičů.
7. Tekutina, kterou se křtí.
8. Poutní místo u Olomouce, kde je bazilika Navštívení Panny Marie (je zde i ZOO).
9. Barva ornátu kněze v době velikonoční.
10. Mariánská modlitba složená z pěti desátků.
11. Město, kde sídlí a působí kardinál a arcibiskup Dominik Duka.
12. Bratr Ábela.
13. Předmět umístěný ve věži kostela, který svolává zvukem věřící k modlitbě.
14. Patron farního kostela v Újezdě.
Tajenka: __________________________
Správné řešení dubnové křížovky: „…se list obrátí.“

OSMISMĚRKA
„Bolest a radost jsou dvě…(viz osmisměrka) sestry.“
Conrad F. Meyer
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ALOE, BLATOUCH, BLEDULE, CHRPA, KARAFIÁT,
KONVALINKA, LILIE, MÁK, NARCIS, ORSEJ, PLICNÍK,
PODBĚL, POMNĚNKA, RŮŽE, SNĚŽENKA, TULIPÁN
Správné řešení dubnové osmisměrky: „…upřímnost“
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.

Májové pobožnosti ve farnosti Újezd:
Farní kostel:
Út – Čt: 17.00 se mší sv.
Pá:
15.00 se mší sv.
Ne:
17.30 se sv. požehnáním
Slopné:
Po – Pá: 18.30 se mší sv.
nebo sv. přijímáním
So:
18.00 se sv. přijímáním
Ne:
18.00 pobožnost „po staru“
(senioři)
Drnovice:
Po, St, Pá:
Út, Čt:

18.00 v požární zbrojnici
18.00 v kostele se mší sv.

Májové pobožnosti
ve farnosti Horní Lhota:
Májové pobožnosti
ve farnosti Horní Lhota
budou bývat ve všední dny
vždy po mši svaté

