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Naši slovanští věrozvěstové a dnešek
V úterý 5. července oslavíme jako každoročně svátek našich slovanských apoštolů Cyrila
a Metoděje. Snad ve všech farnostech zazní cyrilometodějské písně a také sloka: „Získali
láskou Kristu národ celý, život nám na vše věky zachovali.“ Tito učení mužové přinesli
písmo, podávali svědectví svým životem. Jejich misionářská činnost byla velmi náročná a
těžká. Cesta do Říma k Svatému otci, smrt Konstantina Cyrila, Metodějovy cesty mezi
Velkou Moravou a Římem, uvěznění od vlastních a nakonec jeho žáci byli z Velké
Moravy vyhnáni. Přesto jejich památka zůstává stále živá a jejich svátek nám mimo jiné
klade otázku: Co dělám já, křesťan dnešní doby pro to, aby moje rodina, moji přátelé
zůstali křesťany, aby se
naše kostely po kovidu
nevyprazdňovaly, aby se
našlo dost obětavých chlapců a děvčat, které by
sloužili při bohoslužbě jako
ministranti a schóla. Vraťme se k té lásce. Kdysi jsem
slyšel o vyučování náboženství, že katecheta má děti
ujistit, že je má rád. Pokud
by zůstalo jen při tom ujištění, tak je to nevyužitý čas.
Naši bratři ze Soluňě jistě
ujišťovali, že k poznání
Boha je třeba číst Písmo
svaté, tedy se naučit číst. Že
žít v lásce, znamená zachovávat pořádek. Proto sestavili pro Moravany zákoník, který je
třeba dodržovat. Ujistili je, že milovat, znamená přinášet oběti. Proto také Metodějovi
žáci, když byli z Velké Moravy vyhnáni, snažili se pracovat pro spásu duší v Panonii a
také na Kyjevské Rusi. Dnešní doba se vyznačuje opičí láskou. Rodiče učí děti pohodlné-1-

mu životu, nechají je dělat co se jim zamane a děti se nedovedou obětovat z lásky k Pánu
Bohu. Nemodlí se, protože nevidí modlit se své rodiče a vůbec dospělé. Co by nám řekli
dnes svatí Cyril a Metoděj? Ve čtvrtek 30. června jsme se loučili s otcem arcibiskupem
Janem, kterého Svatý otec posílá do Prahy. My nejsme zvyklí, že by biskupové byli
překládáni jako kněží z farnosti do farnosti z diecéze do diecéze, ale dějiny církve nás učí,
že to tak bylo v církvi běžné. Za jeho působení bylo vykonáno mnoho, mnohé činnosti
církve byly obnoveny, jiné vytvořeny jako nové. Při loučení připomenul, že je třeba
v započatých věcech pokračovat. Jistě nám Svatý Otec ustanoví nového arcibiskupa, který
bude potřebovat, abychom my, věřící dovedli naslouchat jeho slovům a brali je vážně ve
svém životě. Kde začneme? Budeme usilovat, abychom my, křesťané žili v lásce, jak nám
přikázal Pán Ježíš a jak ji učili naše předky svatí Cyril a Metoděj, nebo zůstaneme
lhostejní k budoucnosti církve i našeho národa?
P. Jan Můčka

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY
Úmysl papeže: Modleme se za starší lidi, kteří představují kořeny a
paměť lidu, aby jejich zkušenosti a moudrost pomáhaly nejmladším
dívat se do budoucnosti s nadějí a odpovědností.
Úmysl národní: Za české předsednictví Evropské unie
Modleme se, aby české předsednictví Evropské unie přispělo k jednotě
mezi zeměmi našeho kontinentu a k obnově křesťanských hodnot.

Z FARNÍCH MATRIK :
Svou společnou cestu před Božím oltářem začali v červnu 2022:
3. června:
Tomáš Nevrlka
Alena Buriánková

Brumov - Bylnice
Újezd

11. června:
Marek Šenkeřík
Eliška Rašková

Valašské Klobouky
Újezd

18. června:
Jan Šimíček
Magdaléna Malotová

Nový Jičín
Dolní Lhota

V měsíci červnu 2022 odešli na věčnost a byli pohřbeni:
18. června
Zdeněk Janík
Slopné 181

65 let

22. června
Ludmila Navrátilová
Horní Lhota

92 let
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Poslední pastýřský list Arcidiecézi olomoucké
Drazí přátelé,
když jsem před 30 lety
přijímal úřad olomouckého
arcibiskupa, řekl jsem tehdy
v nástupní homilii:
Slavíme mši svatou za
církev, za místní církev této
diecéze, která dostala nového
biskupa. My nejen prosíme za
církev, my ji prožíváme.
Shromážděni v této starobylé
katedrále zakoušíme radost
společenství bratří a sester
spojených v Ježíšově jménu.
V srdci mi znějí slova svatého Petra: „Vy jste rod vyvolený, královské kněžstvo, národ
svatý, lid patřící Bohu jako vlastnictví“; nebo Pavla: „Jste Boží chrám a bydlí ve vás
Boží duch“; nebo svatého Jana ve Zjevení: „Pojď, ukážu ti nevěstu, choť
Beránkovou... a ukázal mi svaté město... jak sestupuje z nebe od Boha a září Boží
vznešeností.“ Zažívat radost z církve znamená zažívat radost z Boha přítomného v
církvi, v našem společenství, v nás samých.
Církev jako viditelný chrám Boží, naplněný Duchem Svatým, tajemné Kristovo
tělo, složené z nás jako údů a proniknuté Svatým Duchem, je působivé znamení pro
svět. Je jako svátost, která pomáhá lidem hlouběji se spojit s Bohem i mezi sebou
navzájem, jak říká Druhý vatikánský koncil. Posvátná liturgie hovoří o vznešené
církvi, městě postaveném na návrší, vidí ji všichni a ona osvěcuje všechny, v ní září
Beránek jako nehasnoucí světlo a ozývá se vděčný zpěv blažených...
Mohli jsme si připadat jako zamilovaní, kteří se zasnili, a pak pociťuji lítost, že
realita není tak zářivá. Jistě, církev má plno chyb, a dokonce se v ní řeší i skandály.
Ale jak by neměla chyby, když jsem v ní já a vy, lidé chybující a hříšní. Ano, je to
pravda, říkáme jako realisté, ale přesto se nesmíme bát zahledět do krásy církve,
abychom dostali chuť a odvahu do budování právě takové podoby církve, jakou
ukazuje sám Pán.
Tehdy jsem mluvil o své vizi biskupské služby. Chtěl jsem spolu se svými
spolupracovníky a se všemi, kdo byli ochotní se zapojit, být stále zahleděný do krásy
Božího města, dívat se na Boží plány tohoto města a realisticky hodnotit současný stav
stavby církve na kousku staveniště, kterým je naše diecéze. Její základy u nás jako
zkušený stavitel kdysi kladl svatý Metoděj a po něm mnozí další. V posvátné úctě k
dílu našich předků, které nás zavazuje, jsme chtěli budovat svůj díl stavby.
Děkoval jsem všem kněžím, řeholníkům i laikům, kteří žili a žijí své křesťanství
opravdově, takže Boží milost může skrze ně působit. S velkou úctou jsem se díval na
všechny, kteří jednali podle svého svědomí a zachovali věrnost církvi i v těžkých
zkouškách, na všechny, kteří nepodlehli kompromisům a dokázali dávat Boha a jeho
přikázání na první místo, na všechny, kteří měli odvahu i v těžkých okolnostech
-3-

budovat církev náročným apoštolátem, ale i na ty, kteří přes své pády a bloudění
poctivě hledali pravdu a dokázali dělat pokání. Poukázal jsem na místa zvlažnělá a
odcizená Bohu, na lidi, k nimž evangelium ještě neproniklo, protože se nenašli ti, kdo
by je hlásali srozumitelnou řečí.
Dnes mohu děkovat Bohu za církevní školy, charity, obnovená společenství
různých skupin a spiritualit i nové kostely. Boží milost působí stále. Působí taky
skrze Vás a já dnes, kdy děkuji Bohu za milost tak dlouhého působení v této diecézi,
děkuji taky Vám. Jestli se něco podařilo, bylo to díky Boží milosti a úsilí mnohých,
díky široké spolupráci. Duchovní chrám, ve kterém jsme jako živé
kameny každý na svém místě, se může stavět jen společně.
Kde se v této stavbě nachází kdokoliv z nás, to připravil Boží plán, ale na nás
záleží, jestli jsme kameny pevné, spolehlivé, dobře napojené na své sousedy,
opracované podle Božích představ a oživené Duchem Svatým. Čím ochotněji
přijímáme Boží slovo a čím rozhodněji mu říkáme své ANO, aby se mohlo vtělit do
našich skutků, tím více odpovídáme Boží představě o našem životě, otevíráme se
působení Ducha Svatého, stáváme se realizovanými křesťany a máme větší význam
pro duchovní chrám, který společně stavíme.
Jako se nemůže skrýt město ležící nahoře, jako se rozsvícené světlo nestaví pod
kbelík nebo pod postel, ale na svícen, aby všichni v domě viděli, jako dary Ducha
Svatého nejsou dány jednotlivci pro jeho osobní užitek, ale proto, aby jimi sloužil
druhým, tak je naše společná práce na budování místní církve službou společnosti, ve
které žijeme. Nikdo z nás nemůže odsuzovat ty, kteří – řečeno slovy Písma – sedí ve
tmě, ale musíme se ptát: Je tato temnota zaviněná jen jejich slepotou, nebo je spíš
vinen ten, kterého Ježíš určil, aby byl světlem, a on dost nesvítí?
A tady musím přiznat nejen vlastní chyby, ale i mnoho našich společných dluhů,
protože velikost úkolu byla silně převyšující. Prosím o odpuštění Boha i Vás. Úkol,
který Vám zůstává, je stále přesahující, ale nebojte se ho. Jde o dílo Boží.
Já dnes odcházím na jiné pracoviště, kam mě, jak věřím, posílá Bůh. Vy zůstáváte
a Vaše poslání trvá. Modlete se, aby Vám Pán brzy poslal nového biskupa, který vás
povede, ale nezapomeňte, prosím, že záleží na Vaší spolupráci s ním, na každém z
Vás, a budujte krásný Boží chrám diecéze společně. Pamatujte v modlitbě i na mě,
abych své nové poslání zvládl. Já Vám budu nadále každodenně žehnat.
+Jan Graubner
emeritní arcibiskup olomoucký

SYNODÁLNÍ PROCES
společné prožívání putování Božího lidu (pokračování)
Nyní vám chci představit v několika pokračováních výsledky syntézy synodálního
procesu v naší arcidiecézi. Pro správné porozumění je potřeba si říct, že
ať už s uvedenými názory souhlasíme nebo ne, tak vyjadřují výsledek rozlišování
našich bratří a sester. Bylo by tedy chybou, kdybychom těmto myšlenkám
nenaslouchali a nezamýšleli se nad nimi. Je vhodné je číst také synodálním způsobem,
-4-

tedy ve společenstvích, ve kterých můžeme společně rozlišovat, jak se text dotýká
právě nás a naší konkrétní situace.
1. Osobní vztah s Bohem jako základ na společné cestě církve
Toto téma se objevovalo ve výstupech a je základem
pro synodalitu jako takovou.
Mezi účastníky je velmi silně přítomna touha po
opravdově žité víře a přesvědčení, že víra jako živý
vztah se realizuje ve společenství církve. K rozvoji živé
víry napomáhá především modlitba, naslouchání Pánu a
četba Písma svatého. Z výstupů je patrný názor, že kdo
objeví Boha ve vlastním životě a žije víru jako vztah,
má schopnost vydávat o této zkušenosti osobní
svědectví a víru předávat.
Věřící si často uvědomují problematičnost předávání víry v rodině, když upozorňují,
že nezřídka se zprostředkovává pouze zvyk a tradice (např. tehdy, když důvodem
k přijetí svátostí je touha prarodičů nebo příbuzných) a kromě toho, v rodinách také
velmi málo mluvíme o Bohu.
V obrazu Boha jsou rozhodující dobrota a milosrdenství, s nimiž On všechny přijímá.
Více nežli obraz Boha, který nahání strach svými tresty, by měla převládnout
především radost ze vzkříšeného Krista. Věřící si uvědomují, že Bůh jedná v jejich
životech, že k nim promlouvá (při liturgii, modlitbě, adoraci), že je vede, a že díky
jeho přítomnosti se i negativní zkušenosti mohou stát pramenem požehnání.
S živým vztahem k Bohu souvisí vnímání duchovní cesty jako určitého procesu růstu
ke křesťanské dospělosti. V této oblasti zaujalo velký prostor naslouchání a také
rozvíjení schopnosti svobodného a odvážného vyjádření vlastního názoru. Na cestě
ke křesťanské dospělosti podtrhují účastníci synodálního procesu důležitost života
ve společenství, ve kterém lze sdílet zkušenost víry a prožívat ji s ostatními. Uprostřed
společenství je pak dospělý křesťan ochoten přijmout také různé služby, objevit
a rozvinout dary, které mu byly svěřeny. Dospělý křesťan je nakonec ten, který svoji
víru sdílí a stává se ve vlastní rodině i pro hledající vzorem.
Závažnou se v kontextu tématu růstu křesťanů stává otázka vzdělávání a duchovního
doprovázení včetně např. duchovní obnovy ve farnosti nebo „školy modlitby“.
Největší zájem o vzdělávání je ve čtyřech oblastech:
 Křesťanská víra a život ve víře (nevyhýbat se však ožehavým otázkám
a propojení s celospolečenskými tématy),
 Písmo svaté (prohlubování znalosti Bible, osobní rozjímání nad Písmem),
 Porozumění liturgii (vysvětlení mše, např. i formou „komentovaných mší“),
 Schopnost vést malá společenství ve farnosti.
Cíl křesťanské formace by se dal vyjádřit slovy: pomáhat v církvi utvářet
„svobodné, odvážné a druhým otevřené křesťany“
2. Synodalita ve farním společenství
Nejčastěji diskutovaným tématem bylo živé farní společenství a jeho ideál, ale také
bariéry v jeho naplňování.
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Obraz ideální farnosti – místo, kde je kostel, fara, pravidelné bohoslužby a přístup
ke svátostem, je zde přítomen kněz a lidé, kteří jsou zapojeni nejen do chodu liturgie,
ale také se věnují druhým. Dialog zde probíhá zdravě, lidé se setkávají, chtějí se znát,
přijímají nově příchozí. Pro tyto lidi je zkušenost společného kráčení radostí. Farnost
je také místem, kde se spolu přirozeně setkávají a vzájemně obohacují různé generace.
To s sebou přináší plody porozumění, předávání tradice a moudrosti a zároveň
schopnost neustálého růstu.
Bariéry pro její uskutečňování - malá aktivita širšího společenství farnosti,
nedostatek lidí pro organizaci různých služeb ve farnosti - pracují stále stejní lidé,
málo týmové spolupráce a otevřenosti ve farnostech, strach se vyjádřit (z důvodu
odsuzování, obava z nepochopení, potlačování dominantními pohledy).
Budování farního společenství (návrhy):
 Budovat zdravé společenství při modlitbě, ale také při práci, společně trávit
čas a rozvíjet vzájemné vztahy, vzájemně komunikovat a naslouchat si, začít
rozvíjet víru a důvěru v menších společenstvích.
 Rozvinout služby v oblasti liturgie (lektoři, akolyté, kostelníci, ministranti,
varhaníci, schola, sbor…).
 Sloužit starým a nemocným ve farnosti (návštěvy seniorů nejen knězem,
pravidelné přinášení nedělní eucharistie nemocným akolyty).
 Zapojit věřící do příprav na svátosti, při duchovním doprovázení či vedení
společenství ve farnosti (biblické trio, dětské skupiny aj.).
 Služba žen v církvi - panuje souhlas v tom, aby ženám byl otevřen přístup
k většímu zapojení ev. svěcení, ale také příležitost pracovat na rozhodujících
místech v církvi (jiný pohled ženy na věc).
 Lepší informovanost o aktivitách ve farnosti - využití všech moderních
komunikačních prostředků, ale také zapojení farníků v péči o standardní
platformy (ohlášky, nástěnky, farní časopis). Nezapomínat na nutnost
osobního kontaktu, který se ukazuje být nejúčinnější formou motivace,
propagace či pozvání ke spolupráci a účasti. Nemálo výstupů vyzývá
k vytvoření „schránek důvěry“, skrze které se mohou farníci lépe projevit
a dát zpětnou vazbu.
 Role malých společenství ve farnosti - vzájemná blízkost věřících,
otevřenost a důvěra. Problematická může být uzavřenost skupinek vůči
nově příchozím, vzájemná nekomunikace společenství ve farnosti, chybějící
propojení a informovanost, uzavření se do své názorové „bubliny“, vzájemná
rivalita nebo ustrnulost ve zvyklostech.
 Pastorace některých cílových skupin
 Děti a mládež - jsou často na okraji zájmu života farnosti, je však
potřeba předávat zodpovědnost mládeži tak, aby jim bylo nejen
„povídáno o víře/životě křesťanů“, ale aby prožívali společné putování
farnosti.
 Rodiny - přesunout od ideálu směrem k reálné situaci rodin, kterou
dnes lidé žijí. Zamyslet se nad fungováním děkanátních center pro
rodinu, problematikou přirozeného plánování rodičovství, těžkou situací
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bezdětných párů. Je zde opět touha po prožívání společenství
rodin/manželů a také sdílení svých starostí a získaných zkušeností.
Senioři a nemocní - tvořit společenství seniorů a také rozvinout síť
akolytů a dalších dobrovolníků, kteří mohou a chtějí navštěvovat
seniory, ale také se zaměřit na vlastní pomoc jako např. nákup, dovoz
k lékaři nebo do kostela apod.

„Uvědomili jsme si, že odlišnost druhých může být obohacující, měli bychom umět
dát šanci každému se projevit.“
Mgr. Eva Řeháková

Prázdniny a dovolená
Dobrý Bože, daroval jsi mi čas prázdnin a dovolené.
Dej mi prožít to, co se na dovolené má: dopřát si věci, které si jinak ve všedním životě
zakazuji, abych si jednoduše dovolil žít a nemyslel pořád jen na užitek.
Dej, ať se s vnitřním klidem pustím do toho, co mám právě před sebou tak, abych si
toho dokázal užít všemi smysly. Prázdniny mi nabízejí oslavu života, který jsi mi dal.
V tomto slavení života jsem prost všech povinností, které na mě jinak často tíživě
doléhají.
Dej, ať tyto dny dovolené prožiji jako skutečné zotavení, abych z nich dokázal
načerpat novou sílu, o kterou jsem poslední dobou přišel, abych se mohl odpočinutý
vrátit ke svým běžným povinnostem.
Požehnej čas prázdnin, abych v něm mohl prožít právě to, co mě znovu přivede
k životu, aby všechna prázdninová setkání přinesla ovoce a abych se dokázal radovat
z krásy tvého stvoření.
Před výletem
Milosrdný Bože, dnes jsi nám dopřál
společný výlet. Děkujeme ti, že jsme si
našli na sebe čas. Děkujeme ti za krásnou
přírodu, ze které se dnes budeme moci
těšit. A také ti děkujeme za společenství, v
němž prožijeme tento den. Požehnej
našemu výletu, abychom při něm prožili
mnoho krásného, abychom si vděčně
dokázali užívat toho, co nás čeká, a
abychom společně zakusili spoustu radosti.
Ať je tento výlet svátkem společenství. Požehnej mu, aby propůjčil našim duším
křídla a abychom ze společně prožitého času načerpali novou životní sílu.
V přírodě
Všemohoucí věčný Bože, Stvořiteli světa, pobývám uprostřed tvého stvoření, užívám
si zeleně tvých luk a klidu lesů. Celá příroda je prosycena tvým Duchem.
V živoucnosti přírody vnímám tvůj božský život, který proniká vším, co mám kolem
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sebe. V přírodě zakouším, jak tento tvůj božský život proniká i do mě a jak mě
oživuje. V kráse krajiny vidím tvou krásu, v něze květin hledím na tvou něhu, v pokoji
tvých mírných pahorků vnímám tvůj božský pokoj a laskavost. Děkuji ti za dar
přírody. Uprostřed ní nalézám osvěžení. V ní se setkávám s vlastní vitalitou.
Uvědomuji si, jak do mě prostřednictvím květin a stromů proudí tvá láska a jak mě
naplňuje. Děkuji ti za to skrze Ježíše Krista, neboť skrze něho jsi stvořil všechno,
co je.
Na pěší túře
Bože, vypravil jsem se na pěší túru. Právě
vyrážím. Raduji se z chůze. Pozoruji při ní
vše, co je cestou k vidění. Krajina mi ukazuje
stále novou tvář. Naslouchám zvukům kolem
sebe: ptačímu zpěvu, šumění větru či bublání
potůčku. Tyto zvuky nejsou hlukem, ale
uklidňují mě. Vdechuji vůni stromů a vůni
krajiny. Nedokážu říci, z čeho všeho se
skládá. Vždyť každá krajina má vlastní vůni.
Také každé počasí voní různě. Krajina zalitá slunečním jasem voní jinak než za deště
nebo po osvěžující přeháňce. Děkuji ti, že mohu putovat po tvém světě a že mě na
každém kroku obklopuješ svou krásou a životem. A tak jdu a raduji se z tvé
přítomnosti.
Při jízdě
Milosrdný a dobrý Bože, projíždím volnou
krajinou. Před sebou mám cíl své cesty. Zatím
však se chci těšit pohledem na krajinu, kterou
mě vede má cesta. Ochraňuj mě na cestě,
abych byl pozorným řidičem, vnímavě
sledoval provoz kolem sebe a abych bezpečně
dojel na místo. Ale dej, ať mám potěšení z
jízdy, ať není příliš vyčerpávající, ale ať mi
umožní prožívat tvou krásu a velikost. Hledím
do volné krajiny, na hory a na lesy, na neustále se měnící barvy, na slunce, které
koupe krajinu v mírném světle. Děkuji ti, že jsi nám daroval tak překrásný svět.
Nechci se dostat za každou cenu co nejdříve k cíli své cesty, nýbrž chci vnímat svět,
kterým projíždím, tak abych všude dokázal prožívat tvou spásnou a uzdravující
blízkost.
Na pouti
Dobrotivý Bože, požehnej mému putování.
Jsem na cestě k poutnímu místu, kde se
modlilo už mnoho lidí, kteří tu z modlitby
čerpali posilu, útěchu a uzdravení. Beru s
sebou všechny své záležitosti a starosti.
Rozhodl jsem se jít na tuto pouť, abych se
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modlil za sebe i za všechny, kteří mi leží na srdci. Už sama cesta je obrazem mého
života. Vyrazil jsem z domova a teď putuji. Po celý život jsem na cestě, pořád putuji.
Na své pouti procházím proměnou. Nemohu zůstat stát u toho, čeho jsem dosáhl.
Chci se víc a víc proměňovat tak, aby mnou stále prostupoval tvůj Duch. Putuji k cíli,
k tobě. Ty sám jsi cílem mého putování. Tato pouť je obrazem pozemského putování,
jehož cíl je ve tvém věčném příbytku, který jsi připravil. Buď se mnou při mém
putování. Dej se mi novým způsobem poznat na poutním místě, k němuž putuji. Dej
mi zakusit svou blízkost. Daruj mi důvěru, že za tebou mohu přicházet se vším, co se
mne dotýká, že slyšíš a vyslýcháš mé prosby a že mě zahrnuješ láskou.
Čerpáno z knihy Moje modlitební kniha, Anselm Grün, Karmelitánské nakladatelství
Připravila Mgr. Jiřina Šenovská

Chvála dovolených…
Už je tu zase čas prázdnin a dovolených.
Čas na regeneraci těla i duše. Čas
na načerpání sil do dalších dní. Čas
zapomenout na pracovní stres a nejrůznější
problémy.
Čas na poznávání nových míst, ale
i na objevení těch dávno zapomenutých.
Nedávno jsem po několika letech znovu projížděla po cyklostezce ze Slavičína přes
Nevšovou do Luhačovic a byla jsem překvapená, jaká je zde vybudovaná křížová
cesta a na kolik dalších křížů na ní člověk narazí.
Někdo tráví dovolenou aktivně, jiný pasivně.
Někteří říkají, že pokud člověk nemá dovolenou minimálně 14 dní, dokonale si
neodpočine. Ideální prý je, když člověk úplně vypne a zapomene na to, jaký je datum
nebo co je vlastně za den…
Kamarádka letos v květnu oslavila 52. narozeniny… Před několika dny se vrátila
z dovolené, kterou strávila v Chorvatsku u moře. Ta dovolená pro ni měla zcela
zvláštní význam. Pobyt u moře jí v roce 2020 chtěli darovat k 50. narozeninám její
rodiče. Zaplatili zálohu, v březnu přišel covid a všechno se zavřelo… V listopadu
2020 jí po krátké hospitalizaci zemřel tatínek, a tak po jeho nečekaném úmrtí trávila
více volného času s maminkou. Po krátkých zdravotních obtížích odvezla v září 2021
do nemocnice maminku, aby se po týdnech vyšetření dověděla diagnózu rakoviny
v terminálním stadiu. Vyřídila si dlouhodobé ošetřování a prožila s ní ještě necelé tři
měsíce. Pohřeb se konal den před Štědrým dnem. Záloha v cestovní kanceláři byla
naštěstí stále evidovaná a platná, a vzhledem k celkové situaci ji mohla nakonec
vyčerpat až teď. Strávila čas u moře a mohla o to intenzivněji vzpomínat na rodiče,
kteří jí tento dárek dali, ale už se toho nedožili…
Ať už dovolenou strávíte doma nebo na zahradě, v Česku, u našich sousedů, nebo
v exotických destinacích, s knížkou v ruce, při dělání dřeva, při pěších, cyklo
i motovýletech, při potápění či ve vzduchu, užijte si tento čas.
Jarmila Váňová
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DESATERO K DOBRÉMU PROŽITÍ PRÁZDNIN
1.
2.

Když cestuješ, rozluč se s rodiči a známými, ale ne s nebeským Otcem.
Nezapomeň si nabalit důležité věci; doklady, obvaz, ale i duchovní knihu, růženec
a Písmo svaté.
3. Vezmi si takové boty, které by tě v neděli přivedly do kostela.
4. Chodící po horách a údolích, městech i malebných vesničkách, objev novou cestu
k lidem - tvým spolupoutníkům na této zemi.
5. Na turistice pomůže při zbloudění kompas. Při "kacířství" hodně zmůže naléhavá
modlitba spravedlivého.
6. Dbej o svůj žaludek, ale současně i o duši, aby nikdy netrpěli hladem.
7. Vezmi si určitě i sluneční brýle, ale ať ti nezacloní pravý pohled na Boží stvoření.
8. Jaký pořádek v kufru a zavazadlech - stejný i v duši.
9. Rozdávej kolem sebe úsměv a radost, i když bude zataženo a bouře.
10. Z prázdnin a dovolené vrať se odpočinutý, zdravější a lepší.

Nespěchej, udělej si čas!
Čas, který lidé potřebují na práci ve svém
zaměstnání, je čím dál tím kratší. Zato je
více volného času, prodlužuje se stále více
víkend a dovolená. Když se však podíváme
okolo sebe, zjistíme, že lidé mají stále
naspěch. Tak často slyšíme zaklínadlo z úst
moderního člověka: „Nemám čas!“
Ještě nikdy nebylo tolik uštvaných lidí.
Staří otcové a matky čekají nekonečně
dlouho na návštěvu svých dětí. Nemocní a
staří jen přihlížejí, jak mladí a zdraví chvátají okolo nich, pohání je čas. Manželé se
stávají sobě navzájem cizími, nemají jeden pro druhého čas.
Proč máme tak málo času? Naše okolí, reklama, zábavní průmysl nám naléhavě a bez
přestání ukazuje, co všechno musíme mít, co všechno musíme udělat, co všechno
musíme dokázat, abychom byli „šťastní, radostní, svěží a dokonalí“. Celý život se tím
ale stává zmatený a neúnosný.
Dám ti jednu dobrou radu.
Nedělej někdy nic. Odpočiň si! Ztiš se!
V tichu najdeš radosti života, které jsme ztratili v té hrozné štvanici.
V tichu rostou ty nepatrné pozornosti, které potřebují méně času, než se domníváme:
dobré slovo, přátelský obličej, vděčný polibek, chvilka naslouchání s pochopením pro
toho druhého, nečekaný telefonický rozhovor, vlastnoručně vyrobený dárek, milý
dopis, pozornost k svátku či k narozeninám.
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Vyhoď ze svého života ono smrtící: „Nemám čas!“ Přestaň s tím vražedným tempem.
Udělej si čas na to, abys byl dobrým člověkem pro své bližní.
Phil Bosmans, Mám tě rád

Světový den prarodičů
Zvláštním dekretem, který zveřejnila Apoštolská penitenciárie, se u příležitosti
Druhého světového dne prarodičů a starých lidí, 24. července, udělují plnomocné
odpustky za obvyklých podmínek (svátostná zpověď, eucharistické přijímání
a modlitba na papežův úmysl) prarodičům, seniorům a všem věřícím, kteří se
v uvedený den zúčastní mše svaté, jíž bude Svatý otec předsedat ve Vatikánské
bazilice, nebo různých akcí, které se budou konat po celém světě, pokud přitom budou
vedeni opravdovým duchem pokání a lásky. Plnomocné odpustky lze získat rovněž
pro duše v očistci.
Ve stejný den mohou být uděleny také věřícím, kteří věnují dostatek času návštěvě
starých lidí v nouzi nebo v nesnázích, ať už osobně, nebo virtuálně. Mohou je také
získat staří lidé, kteří jsou nemocní, a všichni ti, kteří se z vážného důvodu nemohou
vzdálit ze svých domovů a kteří se duchovně zapojí do bohoslužeb Světového dne
seniorů, přičemž obětují Bohu své modlitby, bolesti a utrpení. Apoštolská
penitenciárie nakonec žádá kněze, aby s ochotou a velkorysostí vytvořili čas a prostor
ke slavení svátosti pokání.
Poselství Svatého otce Františka
ke 2. Světovému dni prarodičů a seniorů (24. července 2022)

„Ještě ve stáří budou přinášet užitek“ (Ž 92,15)
Moje milá, můj milý!
Slova žalmisty: „Ještě ve stáří budou přinášet užitek“ (Ž 92,15) jsou dobrou
zprávou, skutečným „evangeliem“, tedy „radostnou zvěstí“, kterou můžeme světu
hlásat u příležitosti druhého Světového dne prarodičů a seniorů. Jsou v rozporu s tím,
co si o tomto období života myslí svět, a také s rezignovaným postojem některých
z nás starších lidí, kteří od budoucnosti už nic neočekáváme.
Mnoho lidí se stáří bojí. Považují
je za jakousi nemoc a jakémukoli
kontaktu s ní je lepší se vyhnout.
Myslí si, že staří lidé nejsou jejich
starostí a měli by pobývat odděleni,
třeba v domovech nebo v zařízeních,
kde se o ně postarají, abychom o ně
nemuseli pečovat my. Je to „kultura
skartace“: mentalita, která nám dává pocítit, že se lišíme od těch nejslabších a zranitelných, že se nás nedotýká jejich křehkost a že jsme od „nich“ a „jejich“ problémů
odděleni. Písmo nás učí, že ve skutečnosti je dlouhý život požehnáním a staří lidé
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nejsou vyděděnci, kterým je třeba se vyhýbat, ale živoucí znamení Boží laskavosti,
která daruje život v hojnosti. Požehnaný domov, který opatruje starého člověka!
Požehnaná rodina, která ctí své prarodiče!
Stáří je životní období, jemuž neporozumíme snadno ani my, kteří ho již
prožíváme. I když k tomu s odstupem času nakonec dojdeme, nikdo z nás se na něj
nepřipravil a zdá se, že nás jakoby zaskočilo. Nejvyspělejší společnosti vynakládají na
tuto životní etapu mnoho prostředků, ale nepomáhají nám ji pochopit a ocenit;
nabízejí plány zdravotní péče, ale ne projekty na plnohodnotné prožití tohoto období.
Proto je obtížné hledět do budoucnosti a rozlišovat, jakým směrem se vydat. Na jedné
straně jsme v pokušení odmítat stáří tím, že skrýváme vrásky a předstíráme, že jsme
stále mladí, zatímco na straně druhé se domníváme, že nemůžeme dělat nic jiného než
zklamaně prožívat čas smířeni s tím, že už nemůžeme „přinášet žádný užitek“.
Důchod a děti, které už dosáhly samostatnosti, způsobují, že mnohé z věcí, kterým
jsme dříve věnovali čas a energii, už nejsou tak naléhavé... Vědomí, že naše síly
ubývají nebo že začíná nemoc, může zpochybnit naše jistoty. Zdá se, že svět se svým
rychlým tempem, kterému se snažíme stačit, nám nedává jinou možnost než přijmout
za svou myšlenku, že už nejsme k ničemu. A tak se vznáší k nebi modlitba žalmu:
„Nezavrhuj mě v čas stáří, neopouštěj mě, až ochabnou síly!“ (Ž 71,9).
Tentýž žalm – který uvažuje nad tím, že Pán byl přítomen ve všech obdobích
našeho života – nás však vyzývá, abychom i nadále doufali. Až zestárneme a zbělejí
nám vlasy, Bůh nám bude stále dávat dar života a nedopustí, aby nás přemohlo zlo.
Budeme-li mu důvěřovat, najdeme sílu ho stále chválit (srov. v. 14–20) a zjistíme, že
stárnutí není jen přirozené chátrání těla nebo nevyhnutelné plynutí času, ale dar
dlouhého života. Stárnutí není odsouzení, nýbrž požehnání!
Proto bychom o sebe měli pečovat a učit se aktivně prožívat svá aktivní léta
i z duchovního hlediska: pěstovat svůj vnitřní život vytrvalou četbou Božího slova,
každodenní modlitbou, přijímáním svátostí a účastí na liturgii. A spolu se vztahem
k Bohu udržovat také vztahy s druhými: především s rodinou, dětmi a vnoučaty,
kterým můžeme projevovat svůj láskyplný zájem; a rovněž vztahy s chudými
a trpícími lidmi, jimž můžeme být nablízku konkrétní pomocí i modlitbou. To vše
nám pomůže, abychom se necítili být pouhými diváky v divadle světa, abychom se
neomezovali na „pozorování z balkónu“, na stání u okna, protože život je všude kolem
nás. Když naopak zbystříme své smysly, abychom rozpoznali Pánovu přítomnost,
budeme jako „zelené olivy v Božím domě“ (srov. Ž 52,10), budeme se moci stát
požehnáním pro ty, kdo žijí vedle nás.
Stáří není neužitečným obdobím, kdy bychom měli zůstat stát stranou a přestat
veslovat, ale obdobím, kdy ještě můžeme přinášet ovoce: čeká nás nové poslání, které
nás vybízí hledět do budoucnosti. „Výjimečná vnímavost stařeckého věku k projevům
pozornosti, hnutím mysli a citům, které nás polidšťují, by se měla stát posláním
mnohých seniorů a jejich volbou z lásky vůči novým generacím.“ To je náš příspěvek
k revoluci něhy, k duchovní a nenásilné revoluci, k níž vás, milí prarodiče a senioři,
zvu, abyste se stali jejími protagonisty.
Svět prožívá těžké období, poznamenané nejprve nečekanou a prudkou bouří
pandemie a poté válkou, která poškozuje mír a rozvoj v celosvětovém měřítku. Není
náhodou, že se válka vrátila do Evropy v době, kdy odchází generace, která ji zažila
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v minulém století. Tyto velké krize nás mohou učinit necitlivými vůči existenci jiných
„epidemií“ a dalších rozšířených forem násilí, jež ohrožují lidskou rodinu a náš
společný domov.
Tváří v tvář tomu všemu potřebujeme hlubokou změnu, obrácení, které odzbrojí
srdce a umožní každému rozpoznat v druhém bratra. A my, prarodiče a senioři, máme
velkou zodpovědnost: naučit ženy a muže naší doby vnímat druhé se stejným
chápajícím a láskyplným pohledem,
jaký věnujeme svým vnoučatům. Péčí o
druhé jsme pročistili svou lidskost a
dnes můžeme být učiteli způsobu
života, který je mírumilovný a pozorný
k těm, kteří to nejvíce potřebují. Naše
chování může být mylně považováno za
slabost nebo poddajnost, ale budou to
tiší, kdo dostanou zemi za dědictví, a
nikoli ti agresivní a násilničtí (srov. Mt
5,5).
Jedním z plodů, které máme přinášet, je ochrana světa. „Všichni jsme prošli
rukama svých prarodičů, kteří nás drželi v náručí.“ Dnes je však čas, abychom drželi
ve svých náručích – konkrétní pomocí nebo třeba jen modlitbou – nejen své vnuky,
ale i mnohé jiné, vystrašené, které jsme ještě nepotkali a kteří možná utíkají před
válkou nebo kvůli ní trpí. Stejně jako svatý Josef, milující a starostlivý otec, chraňme
ve svých srdcích děti na Ukrajině, v Afghánistánu, Jižním Súdánu...
Mnozí z nás dozráli k moudrému a pokornému vědomí, které svět tolik potřebuje:
nespasíme se sami, štěstí je chléb, který jíme společně. Vydejme svědectví těm, kdo si
namlouvají, že osobní naplnění a úspěch najdou v konfrontaci. Dokáže to každý, i ten
nejslabší. Už jen to, že umožníme druhým – často lidem z jiných zemí –, aby se o nás
starali, je způsob, jak říci, že společný život je nejen možný, ale i nutný.
Drahé babičky a drazí dědečkové, drahé stařenky a drazí starci, v tomto našem
světě jsme povoláni být budovateli revoluce něžnosti! Udělejme to tím, že se naučíme
stále častěji a lépe využívat nejcennější nástroj, který máme a který je pro náš věk
nejvhodnější: modlitbu. „Staňme se také trochu básníky modlitby, zkusme hledat
svoje slova, osvojme si ta, kterým nás učí Boží slovo.“ Naše důvěrná modlitba může
udělat mnoho: může doprovázet bolestný výkřik těch, kdo trpí, a může pomoci změnit
srdce. Můžeme být „stálým ‚sborem‘ velkého duchovního chrámu, kde prosebná
modlitba a chvalozpěv podporují společenství, které pracuje a zápasí na poli života.“.
Světový den prarodičů a seniorů je tedy příležitostí znovu s radostí říci, že církev
chce slavit společně s těmi, které Pán – jak říká Bible – „nasytil dny“. Oslavme ho
společně! Vyzývám vás, abyste tento den vyhlásili ve svých farnostech a
společenstvích; abyste navštívili nejosamělejší seniory doma nebo v domovech, kde
pobývají. Postarejme se o to, aby nikdo neprožil tento den v osamění. Mít někoho, na
koho se můžeme těšit, může změnit dny, kdy si myslíme, že od budoucnosti už
nemáme očekávat nic dobrého. A z prvního setkání se může zrodit nové přátelství.
Návštěva osamělých starých lidí je skutkem milosrdenství dnešní doby!
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Prosme Pannu Marii, Matku něžnosti, aby nás všechny učinila tvůrci revoluce
něžnosti, abychom společně osvobodili svět od stínu osamělosti a od démona války.
Všem vám a vašim blízkým posílám své požehnání s ujištěním o své láskyplné
blízkosti. A vás prosím, nezapomeňte se za mě modlit!
Dáno v Římě u Sv. Jana v Lateránu dne 3. května na svátek svatých apoštolů Filipa a Jakuba.

FRANTIŠEK

MYŠLENKY NA ČERVENEC
JÓZEF AUGUSTYN, SJ

O UBLÍŽENÍ, ODPUŠTĚNÍ A ZPOVĚDI
Vydalo nakladatelství Cesta 2017
1.

Ten, kdo chce platně říkat: odpusť nám naše viny, ať tak činí podle pravdy:
jako i my odpouštíme našim viníkům.
2. Boží odpuštění a milosrdenství zahrnuje a uzdravuje každého zraněného
člověka.
3. Pokud člověk skutečně přijme svůj život, vede ho to k moudrosti, mírnosti a
laskavosti k sobě i druhým.
4. V Ježíši totiž můžeme objevit nejhlubší zdroj odpuštění a smíření s lidmi i se
sebou samým. Jedině v Ježíšově lásce k lidem můžeme znovu nalézt lásku
k sobě i ke druhým.
5. Bůh přichází, aby spočinul v samém středu lidského života. Všechno se mu
má podřídit.
6. Aby se lidé dokázali usmířit, musí se navzájem obdarovat odpuštěním:
odpustit bližnímu a přijmout odpuštění od něho.
7. Postavíme-li se utrženým ranám čelem a zahájíme-li proces léčby, bolavá
místa našeho života se mohou začít měnit v mimořádně úrodná a plodná
pole lidské lásky.
8. Jakmile se člověk přestane zabývat pouze sebou a otevře se druhým, objeví
v sobě po čase větší sebejistotu a vnitřní klid.
9. Ježíš si vyvolil tu nejlepší Matku, protože si přál, aby se stala Matkou všech.
Tedy i tvou.
10. Každé utržené zranění je morální výzvou, jíž se na nás obrací Bůh. Výzva je
tím větší, čím je utrpěné zranění bolestnější.
11. Je zapotřebí pevně věřit v to, že Bůh projevuje každému hříšníkovi
nesmírnou trpělivost a spěchá se svým milosrdenstvím vstříc tomu, kdo ho
hledá.
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12. Smíření začíná v okamžiku, kdy k druhému člověku vyšleme signál, že jsme
ochotni darovat a přijmout odpuštění.
13. Odpuštění, ke kterému došlo v srdci, se odrazí i na lidské tváři.
14. Žít mezilidské vztahy často znamená nést utrpení. Vždycky můžeme
napravit vztahy s lidmi tím, že změníme sebe.
15. Bůh nám dává život jako milost a vybízí nás k zodpovědnosti za tento život.
16. Skutečná jednota mezi lidmi je nemyslitelná bez postoje upřímnosti a ducha
pravdy ve vzájemném vztahu. Jednota a smír vyžadují otevřenost srdce,
upřímnost a vzájemnou důvěru.
17. Smíření vyžaduje od obou stran postoj šlechetnosti a velkorysosti. Ježíš nás
vybízí k velkorysosti v odpouštění. Nabádá nás, abychom odpustili
sedmasedmdesátkrát neboli pokaždé.
18. Bůh Otec, který nám nejdokonaleji odpouští naše viny a usmiřuje se s námi
vždycky jako první, před námi neskrývá, že cena jeho odpuštění a smíření
s lidmi byla nesmírně vysoká, byla jí smrt jeho Syna Ježíše Krista.
19. Dokáže-li člověk přijmout těžké věci v duchu víry a důvěry v Boha, dobře si
uvědomí, že utrpení není totéž co pocit neštěstí.
20. Odpuštění nás utužuje před následným ublížením, ovšem pouze tím, že nás
přivede k hlubšímu pochopení druhého člověka.
21. Každý z nás je zodpovědný především za osobní, vnitřní udělení odpuštění
těm, kteří nám ublížili, a za naše hledání odpuštění u těch, kterým jsme
ublížili my.
22. Postoj odpuštění nám pomáhá čekat laskavě a s vírou v druhého člověka
dokonce i tehdy, když jeho první reakcí bylo odmítnutí jednoty a smíru.
23. Odpuštění a smíření je vždycky plodem harmonické spolupráce člověka
s Boží milostí.
24. Tajemství dobré zpovědi spočívá v tom, aby byla vykonána z lásky k Bohu.
25. Nikdo z nás si sám nedá svůj duchovní život. Ten jsme všichni přijali jako
dar. Vždyť je to život Ducha Svatého.
26. Zanedbáváme-li modlitbu a duchovní život, vnímavost našeho svědomí se
snadno otupí. Dobře formované svědomí nás vybízí, abychom se upřímně
obraceli na Boha se svými každodenními slabostmi a chybami.
27. Při výchově svědomí je světlem pro naši cestu Boží slovo. Je třeba, abychom
si ho přisvojili ve víře a v modlitbě a uvedli ho do praxe.
28. Ve svátosti smíření se zjevuje tajemná propast mezi životem a smrtí.
Hříchem zabíjíme svůj život s Bohem. Ve zpovědi nám Bůh navrací dar
života.
29. Zpovídáme se tak, jak žijeme. Jak žijeme, tak se i zpovídáme.
30. Svátost smíření, Eucharistie, každodenní modlitba a naprosto upřímné
zpytování svědomí jsou tou nejbezpečnější obranou před zlem.
31. Bůh nám ve svém milosrdenství může odpustit pouze ty hříchy, které mu
svěříme ve zpovědi.
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Pořádek v pokoji, pokoj v duši
(23. část)
Máme za sebou tato stádia vytváření vnějšího pořádku: 1) rozhodněte se, 2) stvořte
řád, 3) poznejte sebe i ostatní. Dnes pokračujeme čtvrtým stádiem, tj. Vytvořte si
užitečné zvyky. Příště navíc přidáme extra stádium č. 5. – Dodejte krásu!
27. rada: Zakončete každou fázi svého dne deseti minutami pro „uzavření“
Dáváme dětem čas, aby si zvykly, že něco končí a něco začíná. Dospělí mohou
z takových chvílí „uzavření“ profitovat také. Než odejdete z práce, vyhraďte si 10
minut na to, abyste si uklidili. To vám pomůže zakončit den – a rovněž vám hodně
zpříjemní ranní návrat.
 Podívejte se, co máte naplánováno příští den.
 Vyhoďte odpadky, jako jsou obaly od jídla nebo vypsané propisky, a odneste
špinavé nádobí.
 Dejte si drobné do hrnečku na drobné.
 Uložte tužky, svorky, gumičky a další drobné předměty na místo.
 Založte, skartujte nebo vyhoďte papíry, které už nepotřebujete.
 Zavřete všechny otevřené zásuvky, nebo dveře.
 Dejte pryč vše, co je na prozatímním místě, například složky na podlaze.
 Sbalte si vše, co patří domů.
Pro body navíc:
 Udělejte desetiminutovou bleskovou inspekci e-mailové schránky, během níž
napíšete co nejvíc odpovědí a odhlásíte se z odběru nechtěných zpráv.
 Připravte se na další den tím, že si připravíte vše, co budete potřebovat (což
je obzvlášť dobrý nápad, pokud tušíte, že do práce dorazíte pozdě).
 Než opustíte pracoviště, vychutnávejte si chvíli pohled na vzniklý pořádek a
čistotu.
Na konci večera si udělejte desetiminutové uzavření i doma:
 Ukliďte boty.
 Pověste kabáty.
 Zavřete všechny zásuvky, skříňky a dveře.
 Přisuňte židle ke stolu.
 Utřete kuchyňskou linku.
 Dejte nádobí do myčky.
 Dejte přečtené noviny a časopisy do starého papíru.
 Vraťte dálkový ovladač k TV na jeho místo.
 Vyhoďte nepotřebnou poštu.
 Rozbalte všechny balíčky, které jste dostali.
 Než se odeberete do ložnice, vychutnávejte si chvíli pohled na vzniklý
pořádek a čistotu.
28. rada: Dejte věci co nejblíže místu, kde chtějí být
Je to stará známá pravda: Některé předměty jako by chtěly žít na určitém místě. Bez
ohledu na okolnosti tam pravidelně končí. Pokud stále přesouváte nějakou věc z bodu
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A do bodu C, uvažte, jestli ji nemůžete uchovávat v bodu A, nebo přinejmenším
v bodě B. Je snadné si myslet, že něco patří někam, ale nic se nemusí uchovávat na
určitém místě. Možná si myslíte, že váš župan patří na háček do koupelny, ale pokud
je župan rozhodnutý, že se chce usídlit v obývacím pokoji, možná byste mu to měli
umožnit.
29. rada: Připomínejte si, že máte dost místa pro věci, které jsou pro vás důležité
Důvodem pro vytváření zvyků vedoucích k průběžnému uklízení není snaha
dosáhnout konkrétního stupně dokonalosti. Cílem je ve skutečnosti vytvořit prostředí,
v němž můžeme mít pocit, že máme dost prostoru pro věci, které jsou pro nás důležité.
Kde tyhle věci můžeme nalézt, můžeme je mít na očích a máme prostor i pro všechno
nové, co vstoupí do našeho života.
Podle knihy Pořádek v pokoji, pokoj v duši připravil bc. Vojtěch Chupík

Pořad bohoslužeb v červenci - farnost Újezd
15.30 Új.:
1. července: Pátek
První pátek v červenci

18.30 Sl.:

2. července: Sobota

15.30 Lo.:

Sobotní památka PM

7.00 Új.:
3. července: Neděle
14. neděle v mezidobí
Sv. Tomáše, apoštola
Pouť v Újezdě

8.15 Sl.:
9.40 Új.:
11.00 Dr.:

Za + manžela Josefa, rodiče Hlavicovy, Fojtů,
Milana Kirchnera, jeho rodinu, duše v očistci a
Boží požehnání pro živou rodinu.
Za + rodiče Mikulkovy, dceru, 2 syny, zetě,
snachu, vnučku Irenku, zemřelé příbuzenstvo,
duše v očistci a živou rodinu
Za + Josefa Nedavašku, + rodiče z obou stran a
duše v očistci
Za + manžela Františka Rašku jeho rodiče, dvě
sestry, dva švagry a Boží požehnání pro živou rod.
Za + Stanislava Bližňáka, jeho otce, bratra, Jana
Václavíka, jeho syna, všechny ostatní + příbuzné,
Boží požehnání a dar zdraví pro živou rodinu
Za + Karla Šimoníka (výroční mše sv.)
Na poděkování Pánu Bohu u příležitosti životního
jubilea s prosbou o Boží požehnání, dar zdraví a
ochranu Panny Marie pro živé rodiny

4. července: Pondělí
Sv. Prokopa, opata,
Sv. Alžběty Portugalské

6.30 Új.:

5. července: Úterý
Slavnost svatých
Cyrila a Metoděje

8.30 Sl.:
13.30 Új.:
18.30 Dr.:

6. července: Středa

17.30 Új.:

Sv. Marie Gorettiové, panny
a mučednice

Za farníky
Za Boží požehnání pro živou rodinu
Za živé a zemřelé členy rodiny Zvonkovy a
Kráčalíkovy

18.30 Sl.:
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7. července: Čtvrtek
Ferie
b. zelená, 592,-,805
8. července: Pátek
Ferie
9. července: Sobota
Ferie
10. července: Neděle
15. neděle v mezidobí
Slopné: Posvěcení
kostela
(Velká pouť)
11. července: Pondělí
Sv. Benedikta, opata
patrona Evropy
12. července: Úterý
Ferie
13. července: Středa

18.30 Dr.:

Za + rodiče Josefa a Emílii Machů, duše v očistci,
dar zdraví a Boží požehnání pro živé rodiny

15.30 Új.:

Za + Radka Barcucha dar zdraví a Boží požehnání
pro živou rodinu
Za živou a zemřelou rodinu Janků, dar zdraví pro
živou rodinu a duše v očistci

18.30 Sl.:
15.30 Lo.:

Na poděkování

7.00 Új.:

Za rodiče Belžíkovy a Čalovy, manžele
Hlavičkovy a boží požehnání pro živou rodinu
Za + Marii Štěpáníkovu, manžela, jejich rodiče a
Boží požehnání pro celou živou rodinu
Za Ladislava Ambrůze, bratra Miroslava, dvoje
rodiče, rodinu Černobilovu a dar zdraví pro živou
rodinu
Za padesátníky ze Slopného

8.15 Dr.:
9.40 Új.:

11.00 Sl.:
6.30 Új.:
18.30 Dr.:
17.30 Új.:

Sv. Jindřicha

Za farníky
Poděkování Pánu Bohu za čtyřicet let manželství,
za zemřelé rodiče a dar zdraví a Boží požehnání
pro živou rodinu.
Za rodiče Jandíkovy, jejich dceru, snachu, 3 zetě,
duše v očistci a Boží ochranu pro celou rodinu

18.30 Sl.:
14. července: Čtvrtek
Bl. Hroznaty, mučedníka
Slopné: Posvěcení
kostela

15. července: Pátek
Sv. Bonaventury,
biskupa a učitele církve

16. července: Sobota

18.30 Dr.:
15.30 Új.:
18.30 Sl.:
15.30 Lo.:

Panny Marie Karmelské

7.00 Új.:
17. července: Neděle
16. neděle v mezidobí

8.15 Sl.:
9.40 Új.:

Bl. Česlava a sv. Hyacinta

11.00 Dr.:

Za + manžele Josefa a Marii Kořenkovy, rodiče
z obou stran, stařečky Kořenkovy a Onderkovy,
Boží požehnání pro živé rodiny
Za + Jaroslava Pavelku, rodiče z obou stran, dar
zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu
Za + rodiče Kozubíkovy, dvě + dcery, syna a jeho
manželku
Za Marii a Antonína Krajčovy, za jejich rodiče
Kamenčákovy a jejich děti, za dar zdraví a
ochranu Panny Marie pro živou rodinu.
Za farníky
Za + Pavla Dorušku, rodinu Doruškovu,
Mozgvovu a duše v očistci
Na poděkování Pánu Bohu u příležitosti životního
jubilea, s prosbou o další Boží pomoc, dar zdraví a
ochranu PM pro živé rodiny
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18. července: Pondělí
Ferie

6.30 Új.:

19. července: Úterý
Ferie

18.30 Dr.:

20. července: Středa
Ferie

17.30 Új.:

Za zemřelé rodiče Buličkovy, Zvonkovy z Lipiny,
Marii a Josefa Častulikovy, Ladislava Fojtů a dar
zdraví pro živé rodiny
Za rodiče Polomíkovy, tři dcery, vnuka a Boží
ochranu pro živou rodinu

18.30 Sl.:
21. července: Čtvrtek
Sv. Vavřince z Brindisi,
kněze a učitele církve
Drnovice: Výročí posvěcení
kostela

18.30 Dr.:

22. července: Pátek
15.30 Új.:
Sv. Marie Magdaleny,
18.30 Sl.:
kajícnice
23. července: Sobota
Sv. Brigity, řeholnice,
patronky Evropy

15.30 Lo.:
7.00 Új.:

24. července: Neděle
17. neděle v mezidobí
Drnovice: Výročí
posvěcení kostela

8.15 Sl.:

9.40 Új.:
11.00 Dr.:

25. července: Pondělí
6.30 Új.:
Svátek Sv. Jakuba,
apoštola,
sv. Krištofa, vyznavače
26. července: Úterý
Sv. Jáchyma a Anny,
18.30 Dr.:
rodičů Panny Marie

27. července: Středa
Sv. Gorazda a druhů,
vyznavačů
28. července: Čtvrtek
Ferie
29. července: Pátek
Sv. Marty, Marie a Lazara

17.30 Új.:

18.30 Sl.:
18.30 Dr.:
15.30 Új.:

Za + rodiče Stružkovy, duše v očistci a Boží
požehnání pro živou rodinu
Za + Františka Hovězáka, dvoje rodiče, duše
v očistci a dar zdraví pro živou rodinu
Za + rodiče Kozubíkovy, syny Aloise a Vladimíra,
živou a + rodinu
Za + Libora Starého a Boží požehnání pro živou
rodinu
Za + Annu a Josefa Barcůchovy, jejich rodiče a
Boží požehnání pro živou rodinu
Na poděkování za přijatá dobrodiní u příležitosti
životního jubilea s prosbou o Boží požehnání a
Dary Ducha svatého pro rodinu Řehákovu,
Roubalíkovu a ostatní příbuzné a známé
Za + Pavla Jála (výroční mše sv.)
Za + Annu a Otakara Hříbkovy a + rodinu
Ptáčkovu

Za + Annu a Františka Častulíkovy a duše v
očistci
Za Ladislava a Boženu Janošovy, syna Josefa,
bratra Vincence, jejich rodiče, sourozence, dar
zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu
Za rodiče Struškovy, syna Stanislava, dceru Věru
,jejího manžela Josefa Marcaníka a Boží
požehnání pro živou rodinu
Za + Jaroslavu Janošovu, švagry Josefa, Jana a
Jindřicha, rodiče z obou stran, ochranu PM a živou
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18.30 Sl.:

rodinu
Za živé a zemřelé sedmdesátníky ze Slopného

30. července: Sobota
Sv. Petra Chryzologa,
biskupa a učitele církve

15.30 Lo.:
7.00 Új.:

31. července: Neděle
18. neděle v mezidobí

8.15 Sl.:
9.40 Új.:

Sv. Ignáce z Loyoly, kn.

Pouť u kaple
sv. Františka

11.00 Dr.:
15.00 Fr.:

Za + rodiče Kořenkovy, dar zdraví a Boží
požehnání pro živou rodinu
Za + Jaromíru Münsterovu (výroční mše sv.)
Za + Aleše Pavelku, + Jaroslava Pešáka, rodiče
Pavelkovy z Újezda, rodiče Peškovy z Nevšové,
dar zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu
Za farníky

Pořad bohoslužeb v červenci – farnost Horní Lhota
Za † Josefa Máčalíka, Bohumila a Miladu
Maňasovy, dceru Miladu a syna Josefa, dar
zdraví pro * rodinu
17.30 DL Za účastníky májových pobožností
8.00 DL Na úmysl dárce
17.30 HL Za členy živého růžence z Horní Lhoty
9.00 HL Na poděkování k životnímu jubileu
s prosbou o dar zdraví, lásku a požehnání
pro celou * rodinu
10.30 DL Za * a † farníky
18.00 SE Za účastníky májových pobožností, pomoc
a ochranu pro jejich rodiny
16.00 HL Za † rodiče Žáčkovy, Kovářovy,
Hubáčkovy, ochranu Panny Marie a dary
Ducha Svatého pro * rodinu
17.30 DL Za † Marii Hankeovu, manžela, rodiče,
5 sourozenců, dar zdraví, požehnání a ochranu
pro * rodinu
16.00 HL
1. července: Pátek
1. pátek v červenci
2. července: Sobota
1. sobota v červenci
3. července: Neděle
14. neděle v mezidobí
4. července: Pondělí
Památka sv. Prokopa, opata

5. července: Úterý
Slavnost sv. Cyrila, mnicha
a Metoděje, biskupa,
patronů Evropy

6. července: Středa
Památka sv. Marie Goretti,
panny a mučednice

7. července: Čtvrtek
8. července: Pátek
17.30 HL
9. července: Sobota
9.00 HL
10. července: Neděle
15. neděle v mezidobí

Za † rodiče Annu a Františka Maňasovy,
duše v očistci a ochranu pro * rodiny
Za † rodiče Petrů, syna Miroslava a za celou †
rodinu, dar zdraví, ochranu a požehnání pro *
rodinu
- 20 -

11. července: Pondělí
Svátek sv. Benedikta,
opata, patrona Evropy
12. července: Úterý

10.30 DL
18.00 SE Za * a † farníky
17.30 DL Za † rodinu Kolaříkovu a Janíkovu,
Jarmilu Dleskovu, duše v očistci, dar zdraví
a požehnání pro * rodinu

13. července: Středa
Památka sv. Jindřicha
3
16.00 HL
14. července: Čtvrtek
Památka sv. Hroznaty,
mučed.
15. července: Pátek
17.30 DL
Památka sv. Bonaventury,
biskupa a učitele církve

16. července: Sobota
Památka P.M. Karmelské

17. července: Neděle
Oslava patronky kostela
v DL Panny Marie
Karmelské

Za † rodiče Jedlovcovy, 3 dcery, zetě
Františka a Jana, manžele Máčalíkovy
a syna, duše v očistci a ochranu pro * rod.
17.30 HL Za † Zdeňku Kolaříkovu, Václava
Kolaříka, Josefa Vaněčku a děti s rodinami
9.00 DL Na poděkování za všechny dary a milosti
s prosbou o živou víru pro celou rodinu
10.30 DL Za všechny dobrodince, farníky a poutníky
18.00 SE

18. července: Pondělí
19. července: Úterý
20. července: Středa
21. července: Čtvrtek

17.30 DL

Mše svatá a mariánské večeřadlo
(P. Jaroslav Stříž)
Na úmysl dárce

16.00 HL

Za † Františka Žebráčka, manželku, rodiče,
dar zdraví a požehnání pro * rodiny dětí

17.30 DL

Na úmysl dárce

Památka sv. Vavřince z
Brindisi, kněze a uč. církve

22. července: Pátek

Za † rodinu Pastyříkovu, Černochovu,
Justovu, duše v očistci, dar zdraví
a požehnání pro * rodinu

Svátek sv. Marie Magdalény

23. července: Sobota
Svátek sv. Brigity,
patronky Evropy

24. července: Neděle
17. neděle v mezidobí

Za † prarodiče Dočkalovy, dva syny, snachy,
vnuka Františka s prosbou o požehnání
pro * rodinu
9.00 HL Za * a † farníky
10.30 DL Za † Svatopluka Šůstka (1. výročí)
a požehnání pro celou * rodinu

17.30 HL

25. července: Pondělí
Svátek sv. Jakuba, apoštola

26. července: Úterý
Památka sv. Jáchyma
a Anny rodičů Panny Marie

27. července: Středa
Památka sv. Gorazda
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28. července: Čtvrtek
29. července: Pátek
Památka sv. Marty, Marie
a Lazara

30. července: Sobota

31. července: Neděle
18. neděle v mezidobí

16.00 HL Za † rodinu Šenovskou a Majerikovu
s prosbou o požehnání pro * rodiny
17.30 DL Za dvoje † rodiče, † členy rodiny, duše
v očistci s prosbou o ochranu a požehnání
pro * rodinu
17.30 HL Za † Marii a Oldřicha Oškerovy,
sourozence, dvoje rodiče, duše v očistci
a za celou * rodinu
9.00 HL Za † Stanislava Petrů, manželku, jejich
† rodiče, duše v očistci a za celou * a † rod.
10.30 DL Za † Františka Petráše, 2 sestry, jejich
rodiče, 2 švagry, duše v očistci, pomoc
a ochranu Panny Marie pro celou * rodinu

Z nepředpokládaných důvodů může v tomto rozpise dojít ke změnám.
Sledujte proto týdenní rozpis!
otec Jiří

Zprávy a informace
Změna času bohoslužeb v neděli 10. července. Z důvodu poutní mše ve Slopném
v 11:00 hodin, bude mše v Drnovicích již v 8:15 hodin.
Pouť u kaple sv. Františka. Za příznivého počasí se bude v neděli 31. července
2022 v 15:00 hodin konat tradiční poutní mše u kaple sv. Františka. Mši sv. bude
sloužit otec Antonín Klaret Dabrowski OFM z Uherského Hradiště.
Přihlášky dětí do vyučování náboženství ve škole budou podávat stejně jako
v minulých létech do 15. srpna. Rodiče, jejichž děti půjdou v září do první třídy, si
vyžádají tiskopis od faráře (kdykoliv po mši svaté nebo na faře). Starý tiskopis nelze
použít.

SKUPINY ÚKLIDU
kostelů újezdské farnosti v červenci 2022
_____________________________________________________

Dat. : Újezd : Drnovice : Slopné :
___________________________________

2.7.:
9.7.:
16.7.:
23.7.:
30.7.:
6.8.:
13.8.:

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
1.
2.
3.
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10.
11.
12.
13.
14.
1.
2.

KŘÍŽOVKA NA ČERVENEC
„Naše díky za to, čeho se nám dostalo, by měly být stejně vřelé jako prosby o to,…
(viz křížovka).“
Charles Simmons
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
1. Představený mužského kláštera.
2. Jeden z evangelistů.
3. Příjmení emeritního olomouckého biskupa (Josef…)
4. Místo, kde r. 863 připutovali Cyril a Metoděj.
5. Krátký zpěv po prvním čtení při mši svaté.
6. Obětní stůl v kostele.
7. Název české křesťanské televize.
8. Příjmení nového brněnského biskupa.
9. Starozákonní prorok, který vyvedl Izraelity z egyptského otroctví.
10. Italské město, kde se nachází stát Vatikán.
11. Konec modlitby.
12. Barva ornátu kněze v liturgickém mezidobí.
Tajenka: __________________________

Správné řešení červnové křížovky: „…bylo předešlý den.“
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OSMISMĚRKA
„V tomto nestálém světě je něčím velkým mít přátele, kteří přáteli…
(viz osmisměrka)“.
John H. Newman
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BOBR, GORILA, KOALA, KOBRA, KROKODÝL, LACHTAN,
LEGUÁN, LEMUR, MROŽ, ORANGUTAN, OREL, PANDA,
PAPOUŠEK, REJNOK, SLON, TUČŇÁK, VELBLOUD, VLK,
ZEBRA, ŽIRAFA
Správné řešení červnové osmisměrky: „…okamžiku“
Mgr. Gabriela Pavelková
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