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POD OCHRANOU PANNY MARIE 
 Myšlenka postavit v Dolní Lhotě kostel provázela mnohé věřící z Dolní Lhoty již několik 
let. Zatímco v jiných obcích se věřící pustili do díla a s osobním pracovním nasazením 
většinou ze sbírek a darů věřících si vystavěli kostelík, nebo alespoň kapli, v Dolní Lhotě 
se nějak nedařilo. Někteří nadšení se nechali ovlivnit nevěřícími, kteří kostel nepotřebují 
a domnívají se, že budoucí generace obyvatel bude nevěřící. Poslední iniciativa vzešla od 
pana starosty. Proběhla diskuse na internetových stránkách, beseda ve farním kostele v 
Horní Lhotě a setkání se zkušeným stavitelem kostelů Mons. Dr. Jaroslavem Studeným. 
Zatímco hlasy odpůrců se ozývaly hlasitě, zastánce vybudování tohoto díla jakoby nebylo 
slyšet. Panice propadli i někteří věřící, kteří jednak mají obavy z rozdělení farnosti a 
jednak ne všichni jsou ochotni přiložit ruku k dílu a o dům Boží pečovat. Některým se zdá 
pohodlnější zajet občas na mši svatou do Luhačovic a o život ve farnosti nemají zájem. 
 Že o toto dílo k oslavě Boží  zájem je, svědčí mnohé dotazy a nejen v Dolní Lhotě, jak 
jsme se mohli s panem kaplanem přesvědčit při návštěvách nemocných v rodinách a při 
jiných příležitostech. Proto jsem po delší úvaze a po konzultaci s otcem arcibiskupem se 
rozhodl podpořit toto dílo, aby i obec Dolní Lhota nebyla vesnicí bez Spasitele. S pomocí 
Boží bychom rádi postavili kostel zasvěcený Panně Marii Karmelské, jejíž památka se 
slaví 16. července.  Za příznivého počasí se uskuteční na místě stavby první pouť v neděli 
22. července. Základní kámen již otec arcibiskup posvětil, požehnáme proto místo 
budoucí stavby a poprosíme o pomoc a přímluvu Matku Boží Pannu Marii. Mše svatá bude 
v 9. 30 a bude zajištěna autobusová doprava jak ze Sehradic tak s Horní Lhoty.  
 Věřím, že se vytvoří krásná nová tradice mariánských poutí. Vždyť každé dobré dílo, 
které Panna Maria provází svou mocnou přímluvou se daří a přináší své ovoce. Proto 
jsem přesvědčen, že i kostel v Dolní Lhotě přispěje k duchovní obnově této farnosti. 

P. Jan Můčka 
 

BOHOSLUŽBY V ČERVENCI A V SRPNU: 
Mimo poutní mše svaté 

bude změna pouze v Drnovicích: 
V út. a čt. bude mše sv. v 19.00 

Ostatní mše sv. budou beze změny. 
 

*** 
 

APOŠTOLÁT MODLITBY 
Denní modlitba apoštolátu:  Nebeský Otče, kladu před tebe celý dnešní den. 
Přináším ti v něm své modlitby, práce, radosti i utrpení ve spojení s Ježíšem Kristem, 
který ve mši sv. neustále zpřítomňuje oběť sebe samého za záchranu světa. 
 Duch svatý, který jej vedl, kéž je i mým průvodcem a vyzbrojí mě silou pro svědectví o 
tvé lásce.  



 To vše přináším jako svou nepatrnou oběť  spolu s Pannou Marií, Matkou našeho Pána a 
Matkou církve, zvláště na úmysly, které nám předkládá Svatý otec a naši biskupové pro 
tento měsíc: 

Č e r v e n e c 
Úmysl všeobecný: Aby se všichni lidé dokázali aktivně zapojit do úsilí o společná dobra 
lidstva. 
Úmysl misijní: Aby si všichni křesťané uvědomovali své misijní poslání a také 
misionářům účinně pomáhali.  
Úmysl národní: Za ty, kdo jsou na cestách. 
Úmysl farní: Aby věřící křesťané z Dolní Lhoty s Boží pomocí a pod mocnou ochranou 
Panny Marie vybudovali kostel jí zasvěcený.  
 

S r p e n 
Úmysl všeobecný: Aby Pán posiloval ty, kdo procházejí duchovní krizí a daroval jim své 
osvobozující světlo. 
Úmysl misijní: Aby církev v Číně stále více duchovně srůstala a navenek mohla svědčit 
os vém spojení s Petrovým nástupcem.  
Úmysl národní: Aby Bůh žehnal těm, kteří čas prázdnin a dovolené prožívají ve službě 
druhým. 
Úmysl farní: Abychom nikdy nezapomínali, že jako křestané tvoříme církev, rodinu dětí 
Božích a proto, i když vytváříme místní společenství nemůžeme se cítit rozděleni.  

 
*** 
 

Z  FARNÍ  MATRIKY : 
 

Do společenství  víry jsme skrze  
svátost křtu v měsíci červnu 2007 přijali: 

 
Jakuba Zvonka - Újezd 

Natálii Žákovou - Vysoké Pole 
*** 

 
 Svou společnou cestu životem před Božím oltářem začali v červnu 2007:   

 
9. června : 

Rostislav Šenkeřík - Štítná n. Vláří 
Šárka Kostková - Vysoké Pole 

 
16. června: 

Pavel Martinec - Horní Lhota 
Petra Máčalová - Dolní Lhota 

*** 
 

 V měsíci červnu 2007  
odešel na věčnost a byl pohřben:    

 
13. června: 

Václav Žáček - 53 let 
Sehradice 126 

 
Opočinutí věčné dej mu, Pane, 

a světlo věčné ať mu svítí. 
Ať odpočívá v pokoji.  

 

 



P O K O J   A   D O B R O  
VII. Humánní ekologie: člověk jako správce přírody a celého stvoření 

V hledání hodnotových kořenů ekologické krize dneška nemůžeme pominout jeden z 
podstatných zdrojů evropské kultury, totiž judaismus a křesťanství. A právě křesťanství 
patří k aktuálním nositelům naděje v řešení ekologického problému. V bibli nacházíme 
četná místa, která jsou oslavou velikosti a krásy stvoření. Doklad zájmu o přírodu 
najdeme např. v Epištole k Římanům (8, 19-22) dle Nového zákona s poznámkami Dr. 
Rudolfa Cola z 30.9.1945: „Vždyť i tvorstvo očekává s touhou zjevení synů Božích. Neboť 
marnosti bylo poddáno, nikoli dobrovolně, nýbrž pro Toho, jenž je poddal s nadějí, že i to 
tvorstvo bude osvobozeno od poroby porušení ve svobodu slávy dítek Božích. Víme 
zajisté, že všechno tvorstvo spolu sténá a trpí bolest až dosud.“ 

Pozn. Dr. Col: „Také nerozumné tvorstvo (příroda) touží po vysvobození ze stavu 
kletby Boží, kterou na přírodu uvalil prvotní hřích (Gen. 3, 17-18). Podle původního plánu 
prozřetelnosti Boží byla viditelná příroda stvořena pro člověka, jemu měla sloužit (Gen. 1, 
28; 2, 15). Hříchem Adamovým se tento poměr zvrátil a příroda se stala nepřítelkyní 
člověka; rozpoutala jeho vášně, dráždila jeho zlou žádostivost a odváděla člověka tak 
jeho určení. Nyní příroda sama želí tohoto stavu a touží po tom, až bude člověk oslaven, 
aby mu mohla zase sloužit jako na počátku a tak se stala i účastnou jeho slávy, a to i v 
době, kdy spravedliví dostanou dokonalou svou oslavu i co do těla (v. 18) a zjeví se 
všem jako dítky Boží.“ - „marnosti“, t.j. hříšný člověk užíval přírody ne ke cti Boží a ke 
své spáse, nýbrž k urážce Boha a tím na svou vlastní zkázu, a to proti přirozenému 
účelu, pro který ten neb onen tvor byl Tvůrcem určen. Přesto však tvorstvo sloužilo těm 
lidským marnostem pro Boha, který po prvotním hříchu to sám dopustil, ale „v naději“ 
(v. 21), že bude osvobozeno od poroby porušení“, do kterého se dostalo hříchem 
Adamovým, a že se dostane opět do onoho stavu, v němž bude dítkami Božími užíváno 
zase jen k těm účelům, pro které byla celá příroda stvořena, t.j. ke cti a slávě Boží a k 
blahu lidí.“ 

PaD 49. Ekonomie dobrovolné skromnosti, kultura služby a dávání 
Ekonomika jakožto podstatná součást lidské činnosti se nemůže rozvíjet, aniž by 

respektovala člověka v jeho nejvlastnější podstatě, t.j. jako osobu stvořenou k obrazu 
Boha, který je jeden v Trojici. Tato skutečnost zakládá pravdu o tom, že charakter 
člověka je vztahový. Základem lidského bytí je „být pro“, být ve vztahu s cílem usilovat o 
jednotu mezi lidmi, jejíž ideální model se nachází právě v Bohu. Na cestě k nové 
ekologické etice, ke kultuře služby bližním a sdílené solidaritě s nimi je třeba si 
dobrovolně a včas osvojovat nový hodnotový systém; v něm opouštíme výlučný důraz na 
kvantitativní materiální růst. Do popředí klademe kvalitu života zaměřeného k duchovním 
hodnotám a k transcendentnu. Ten je spojen, vedle toho, co nám může zajistit udržitelný 
hospodářský vývoj, s celou řadou dalších hodnot: s kvalitou životního prostředí, zdravím, 
přátelstvím, silnými rodinami a zájmovým společenstvím, se smysluplnou činností ve 
službě bližním. K tomuto systému hodnot ukazuje novozákonní svědectví, především 
příklad Ježíšova života a jeho přikázání lásky. Odtud můžeme čerpat pro své ekologicky 
ohleduplné chování i ve svém úsilí o novou kvalitu lidského života. „Člověk je původcem, 
středem i cílem veškerého hospodářsko - společenského života“ (Gaudium et spes, čl. 
63). Člověk je však zároveň „homo religiosus“ čili člověk ve vztahu k Bohu a bližnímu. 
Právě proto nemohou být ekonomické vztahy oproštěny od jejich náboženského obsahu. 
Dokonce jedině v něm mohou najít svůj plný smysl. Jednou z významných postav a vzorů 
pro následování je osobnost sv. Františka z Assisi, tohoto apoštola chudoby, dobrovolné 
skromnosti a lásky ke všem živým i neživým tvorům. Máme naději, že i na naší sestře - 
matce zemi zavládne „Pokoj a dobro“ jen tehdy, pokud v našich srdcích vyklíčí pokora a 
dobrovolná skromnost. V našich podmínkách přišel s myšlenkou dobrovolné skromnosti 
poslední federálním ministr životního prostředí, tragicky zahynuvší Josef Vavroušek, 
jehož osobnost je pro nás křesťany zdrojem inspirace. 
 

Již papež Pius XII. ve své promluvě ke členům II. mezinárodního kongresu evropské 
unie federalistů, nazvané Základní úvahy k evropské unii se jasně vyslovil pro vytvoření 
evropské unie tím, že vyzýval: „Když položíme důraz na to, aby tato unie dosáhla svého 
cíle, když si budeme přát, aby sloužila evropskému míru a jednotě, hospodářskému míru 



a rozvoji, a také plodným způsobem mezikontinentální politice, pak je nejvyšší čas, aby 
již vznikla“ (Podle Kat. Kir. und Europa. München/Mainz 1980). Pochopitelně papež Pius 
nevěděl, jak bude jednou tato Unie vypadat, ale velmi dobře poznal, že společné, mírové 
utváření Evropy a evropské společnosti musí být zájmem církve a je, i nadále musí být, 
úkolem křesťanů. Prvními architekty Evropského společenství byli angažovaní křesťané: 
státníci Konrád Adenauer, Aleide de Gasperi a Robert Schumann položili politické základy 
společné Evropy. Učinili to jako rozhodní katolíci, protože vytvoření jednotné a mírové 
Evropy považovali za úkol a výzvu křesťanů (G. Düchs).  

Ž/III. - 10/ Objevil se také názor, že list Evropskou unii líčí jako příliš 
„bezproblémovou“. Tento nový typ mezistátního společenství a historicky se vyvinuvší 
dobrovolné integrace měl idealistické motivy již od svého vzniku a prvky idealismu 
přetrvávají dodnes - např. v pravidlech reprezentace a rozhodování v evropských 
orgánech, které zvýhodňují malé státy. Také právní a konsensuální způsob správy a 
řízení v Unii je důsledkem vyspělé a poučené evropské civilizace - přijatá rozhodnutí se 
uskutečňují mocí zákona nebo dohody a EU tak nemá (nepotřebuje) mocenské síly, které 
by je prosazovaly. Včasný vstup naší republiky do EU považujeme za nezbytný krok na 
cestě k překonání totalitní minulosti a k celkovému civilizačnímu pokroku. Zde se máme 
mnoho co učit, pokud jde o širokou občanskou účast na veřejném životě, právní regulaci 
společenského a hospodářského života, i pokud jde o efektivitu veřejné správy. Bohatost 
styků na všech úrovních nevnímáme jako ohrožení naší národní edentity; naopak, byl to 
izolacionismus minulého režimu, za něhož utrpěla naše národní identita.  

                                 /Vl. Měřínský/ 
 

*** 

26. Z PAMĚTNÍ KNIHY FARNOSTI ÚJEZD  
 

IV. Náboženské poměry a postup kněží dle zaznamenání  
P. Vincence Pecháčka, faráře v Újezdě v letech 1908 - 1921 

(Pokračování - církevněnáboženské poměry ve dvacetiletí mezi dvěma světovými válkami) 
Počátek první republiky, se kterým nás seznamuje ve farní kronice P. V. Pecháček, 

staví do nové situace i naše duchovenstvo, vedoucí či řídící element církve, jenž podle 
slov profesora F. X. Halase občas bývá nesprávně ztotožňován s církví jako takovou. 
Tento třeba dělit na hierarchii a nižší kněžstvo. Když se mezi výtkami, které zaznívaly na 
adresu katolické církve po 28. říjnu 1918 objevovala stížnost, že před vznikem 
Československa zasedali na biskupských stolcích v českých zemích převážně Němci, platí 
to potud, že tito hodnostáři užívali v hovoru němčiny, česky však většinou uměli rovněž, 
a když ne z jiných, tedy aspoň z pastoračních důvodů dbali na to, aby v národnostním 
ohledu projevovali nestrannost. Spory mezi Němci a Čechy tito biskupové rozhodně 
tlumili, nikdy je nepodněcovali a jejich postoj se dá velmi dobře přirovnat k postupu, jejž 
vůči oběma národům žijícím v českých zemích hleděl zachovávat císař František Josef. 
Aspoň někteří z nich chápali však lépe potřeby a problémy země, ve které působili jako 
duchovní pastýři, a proto se stavěli příznivě k českým státoprávním snahám, buď v 
zemském smyslu jako kardinálové Schwanzenberg nebo Schönborn, anebo přímo 
podporovali české národní úsilí (bez protiněmeckého ostří), jako již zmíněný 
českobudějovický biskup Jirsík nebo kardinál Bauer. Kromě toho měla vázanost 
hierarchie na monarchii své meze, spojení trůnu s oltářem bylo spojenectví, nikoli 
identitou zájmů či cílů. A dědictvím středověku byly nejen provázanost církevních a 
státních struktur, ale také trvalá snaha církve o aspoň určitou míru nezávislosti na státu.  

Ze všech právě uvedených důvodů proběhla v počátcích republiky likvidace dědictví po 
rakouském systému v oboru církevní hierarchie dosti hladce, aspoň pokud jde o české 
země. Situace na Slovensku byla o mnoho složitější. Tři ze šesti biskupských stolců byly 
obsazeny tak, že nebylo nutno uvažovat o změně. Bylo shledáváno přirozeným, že v 
Litoměřicích byl biskupem Němec, zatímco v Českých Budějovicích a Hradci Králové Češi. 
Otazníky visely nad zbylými třemi, zejména nad oběma metropolitními stolci. Pražský 
arcibiskup Huyn po 28. říjnu Prahu opustil a na svou hodnost rezignoval. Podobný postup 
zvolil později jiný šlechtic, kardinál Skrbenski, jenž se vzdal roku 1920 hodnosti 
olomouckého arcibiskupa a v klidu dožil na svých moravských statcích. Do obou 



církevních metropolí pak Svatý stolec jmenoval arcibiskupy (Františka Kordače do Prahy 
a Antonína Cyrila Stojana do Olomouce), na jejichž vlastenectví nedokázali nalézt 
poskvrnu ani největší čeští šovinisté či antiklerikálové. Naproti tomu brněnský biskup 
Klein, Němec a nešlechtic, jenž se ovšem ani v době největší perzekuce Čechů v prvních 
letech světové války nedal strhnout k jakémukoli protičeskému projevu či aktu, setrval 
na svém místě až do r. 1926, kdy se řízení diecéze vzdal, aby se mohl plně věnovat nové 
funkci velmistra řádu německých rytířů. 

P. Pecháček zaznamenává v kronice, že velikou radost po celé arcidiecézi, po celé 
Moravě a vůbec po celém světě slovanském způsobila zpráva, že Dr. Antonín Cyril Stojan 
, kanovník olomoucký a kapitulní vikář po odešlém kardinálu Skrbenském do pense (ku 
svému bratru do Děčína? za Prahu) jmenován papežem Benediktem XV. - olomouckým 
arcibiskupem. Jeho konsekrace a intronizace slavnostně provedena 3. dubna 1921, první 
neděli po velikonocích za přítomnosti 11 biskupů, 15 zvláštních vlaků a 70.000 účastníků.  

V r. 1921 bylo překrásné a suché jaro až do 15.4. tak, že všechna práce jarní 
pohodlně mohla se vykonati.  

 
STATISTIKA NAROZENÝCH DÍTEK V DOBĚ VÁLKY:  

 

 Újezd Vys. Pole Drnovice Loučka Slopné 
1 911 44 31 19 16 26 
1 912 43 30 22 16 18 
1 913 35 34 25 16 23 
1 914 45 28 14 7 19 
1 915 25 17 20 9 17 
1 916 19 18 18 7 14 
1 917 16 12 5 6 10 
1 918 16 12 9 5 8 
1 919 41 17 22 19 17 
1 920 45 30 16 8 13 
Celkem  229 170 109 165 

 
P. Vincenc Pecháček odebral se po více než čtrnáctiletém zdejším působení na 

odpočinek od 1. listopadu 1921 a usadil se ve Valašském Meziříčí. Byl předsedou dozorčí 
rady ve zdejším záloženském spolku. Od kardinála Krbenského vyznamenán děkanským 
límcem. P. Pecháček má tu nespornou zásluhu, že byly zachovány na věži kostelní 
všechny zvony za války. V té době hrozných těchto rekvizic zvonů, kdy bylo přísně 
nařízeno dvě třetiny zvonů vzíti, a kdy se toto nařízení bezohledně vykonávalo a kostely 
zbavovány krutě svého srdce a svého hlasu, namnoze ponechán jen jeden zvon, např. ve 
Vizovicích, zde tak dlouho bylo oddalováno s odejmutím zvonů, k čemuž také přispěla i 
vzdálenost od dráhy a obtížná doprava, až přišek převrat 28. října 1918, kdy prohlášena 
naše samostatnost. 

Od 1. listopadu 1921 jmenován byl administrátorem v Újezdě P. Robert Bartoš, kaplan 
ve Valašských Kloboukách a od 1. března 1922 byl jmenován farářem. Zde působil do 
února 1930, kdy je jmenován farářem v Želechovicích. Po odchodu P. Bartoše v únoru se 
stal kaplan P. J. Uřičář administrátorem a pak zase zůstal kaplanem až do 31.12.1930. 

                     Vl. Měřínský 
 

*** 
 

OHROŽENÝ DRUH - EVROPANÉ 
Patrick J. Buchanan: Smrt západu 

(Mladá fronta, Praha 2004) 
Jedinou nejdůležitější jistotou - byť jen proto, že pro ni v celých dějinách neexistuje 

precedens - je prudce klesající porodnost ve vyspělém světě. Peter F. Drucker.  
V roce 2000 byl celkový počet obyvatel Evropy, od Islandu po Rusko 728 mil. Za 

současné porodnosti se však bez nových přistěhovalců její populace v r. 2050 zredukuje 



na 600 mil. (Odhad World Population Prospects). Jiná studie tento odhad snížila - 556 
mil. Naposledy vykázal počet obyvatel Evropy pokles tohoto rozměru za černého moru v 
letech 1347 - 1352. Profesorka ekonomiky Jacqueline Kasunová z Humboldt State 
University v Kalifornii, autorka knihy Válka proti populaci (The War Against Population) 
považuje dnešní porodní nouzi za daleko větší krizi: „Za moru, jako byla ve 14. století 
černá smrt, vymřela asi třetina Evropy, umírali však staří i mladí... Tento klesající počet 
se ale týká pouze mladých lidí. Manželský pár navíc musí podporovat rodiče nebo 
prarodiče, a to buď přímo, nebo svými daněmi. Protože však mají málo sourozenců nebo 
žádné, zdá se, že si o to méně mohou dovolit mít děti. Jak se tedy dostat ze šlamastiky, 
jakou je zmenšující se počet obyvatel. Pokud Evropa brzy nenajde na tuto otázku 
odpověď, brzy vymře. Z 20 národů s nejmenší porodností na světě jich je v Evropě 18. 
Průměrná plodnost na ženu poklesla v Evropě na 1,4 dítěte, přičemž 2,1 dítěte je 
zapotřebí, aby byl nahrazen stávající počet obyvatel a to neznamená nulový růst počtu 
obyvatel, ale nulový počet obyvatel. V NATO budou brzy Američané bránit obrovský 
vylidněný svět.  

Pokud se současná porodnost udrží, počet obyvatel Evropy se na konci 21. století sníží 
na 207 milionů. Kolébka západní civilizace se stane jejím hrobem. Proč k tomu dochází? 
Jedním z důvodů je socialismus, po generace blažená vize evropských intelektuálů. 
„Jestiže má každý jistotu státního důchodu, děti již nadále nejsou životní pojišťovací 
politikou proti nouzi ve stáří“, tvrdí J. Wallace z John Hopkins University v Bologni. 
„Jestliže si ženy mohou vydělat tolik, aby byly finančně nezávislé, manžel již není 
podstatný.  Jestliže také můžete souložit, aniž byste měli děti - a to dnes platí stejně pro 
katolickou Itálii jako pro sekularizovanou Velkou Británii - , proč vstupovat do 
manželství? Evropští socialisté osvobozením manželů, manželek a dětí od rodinných 
povinností odstranili potřebu rodin - v důsledku čehož začínají rodiny mizet. S jejich 
odchodem odchází i Evropa. Jak však Evropa vymírá, třetí svět dodává každých 15 
měsíců 100 mil. lidí - jedno nové Mexiko. V r. 2050 bude ve třetím světě 40 nových 
Mexik, naproti tomu Evropa přijde o souhrnný počet obyvatel Belgie, Holandska, Dánska, 
Švédska, Norska a Německa! Bez zásahu shora nebo náhlé touhy západních žen mít 
stejně veliké rodiny, jako měly jejich babičky, patří budoucnost třetímu světu. Jak napsal 
T. S. Eliot v básni Dutí lidé: „Takhle svět končí, ne bouchnutím, ale zakňouráním.“ 

              Vybral Vl. Měřínský 
 
 

*** 

ÚVAHY O MUŽSKÉ SPIRITUALITĚ 
Mužské iniciační obřady – zasvěcení do nové životní etapy 

 
 Nejranější křesťanské iniciační obřady, křest a biřmování, byly povinné pro všechny 
věřící. Ježíšova cesta bezmocnosti vyžaduje velký chirurgický zákrok na nás všech, 
mužích i ženách, na bohatých i chudých, na Židech i Řecích (viz Gal 3, 28).  
 V mužském iniciačním obřadu se sděluje pět velkých poselství – a to skrze slovo, 
zkoušku, společenství a symbolické poranění. Nejdůležitější je, aby zasvěcovaný přikládal 
naprostou důležitost tomu, co se s ním děje. Muž, který prošel iniciací, ví, co znamená – 
ví, že sám je nositelem významu. Jak říká apoštol Pavel, pak už jsou všechna dělení 
nemístná. Jediný, na kom záleží, je Kristus, který je všechno ve všech (Kol 3, 11b). I ve 
mně nepatrném…  
 
Pět iniciačních poselství sděluje následující myšlenky: 
1) Život je těžký. Buď si toho dopředu vědom a neplýtvej svým životem ve snaze si jej 

usnadnit tak, jak o to budou usilovat všichni muži, kteří iniciací neprošli. Musíme být 
předem označeni „křížem“, jinak strávíme celý svůj život tím, že se budeme vyhýbat. 
Kámen, který stavitelé zavrhli, stal se kamenem úhelným (Mt 21, 42). 

2) Jsi smrtelný a jednou zemřeš. Muži musí přijmout lidskou smrtelnost jako 
skutečnost, a to prostřednictvím náročných zkoušek, skrze zkušenost ponížení a 
strachu, skrze konfrontaci se smrtí a skrze strach z ní.  



3) Nejsi ze všech nejdůležitější. Ten, kdo prochází iniciací, musí být správným 
způsobem zasazen do světa, který od něj vyžaduje úctu, jinak získá falešnou 
představu o sobě samém, jež se bude projevovat tím, že muž bude neustále 
vyžadovat dodávání pocitu jistoty. Skromnost a pokora mají zásadní význam pro 
lidskou pravdu a štěstí.  

4) Ty tu nevládneš. Muž procházející iniciací musí být doveden k poznání mezních 
hranic svých vlastních zdrojů a schopností určovat výsledky tak, aby se naučil 
spoléhat na jiné. Svět, v němž žijeme, není světem neomezeného pokroku, ve 
skutečnosti je sám omezený. A vládne mu Bůh. Tuto bezmocnost si musíme přiznat.  

5) Tvůj život se netýká jen tebe. Jsi částečkou něčeho většího a Někoho, kdo tě zcela 
přesahuje. Tvým úkolem je naslouchat, být poslušný a vzdávat úctu, nikoliv soudit a 
kalkulovat. Jsi součástí velkého a posvátného tajemství. Jinak se budeš domnívat, že 
pouze ty vytváříš všechny vzory, zatímco tvým úkolem je objevit se.  

 
Sedm slibů pro katolického muže: 
1) Slibuji, že budu hledat Krista jako svého učitele, svůj vzor a cíl svého života. Bez 

Boha jsem zatížený snahou patřit pouze sám sobě (viz Kol 1, 24). 
2) Slibuji, že budu hledat jednotu s věčným Kristem, jenž je skrytý i zjevný ve všech 

lidech a ve všech stvořeních, zvláště v těch, kteří jsou zranění, odmítaní nebo se 
ocitají mimo můj omezený pohled na svět (Žid 13, 2). 

3) Slibuji, že budu utvářet živé vztahy s několika dalšími muži jako základní stavební 
kámen tajemství církve (Mt 18, 20) 

4) Slibuji, že budu ve svém životě zachovávat duchovní kázeň, etiku evangelia ve svém 
soukromí i v zaměstnání a budu poskytovat bezplatnou službu pro potřeby svého 
společenství (Mt 6). 

5) Slibuji, že budu podporovat misijní poslání své farnosti, sjednocovat svoji rodinu ve 
veřejné modlitbě se svou farností a vytvářet pozitivní, láskyplný a spravedlivý postoj 
ve veškerém úsilí naší farnosti (Kor 1, 10). 

6) Slibuji, že ponesu osobní zodpo-vědnost za své činy, že dostojím svým závazkům, 
zejména manželským, otcovským, synovským a bratrským, a že budu plně aktivním 
členem domácí církve (Ef 5, 21). 

7) Slibuji, že budu věrným katolickým mužem zachovávajícím jednotu s římským 
biskupem a všeobecnou církví, a to skrze každotýdenní účast na eucharistii a 
konkrétní starost o trpící na celém světě (J 13, 1). 

 
(podle knihy Cesta divokého muže od Richarda Rohra a Josepha Martose) 

(připravil Václav Ulrich) 
 

*** 

JEDNOTA KŘESŤANŮ  
(pokračování z minulého čísla) 
Bratrská jednota baptistů 

Historie: 
Počátky působení baptistů na území dnešní ČR spadají do období poloviny 19 století. 
Tehdy byla započata misijní práce zvláště mezi německým obyvatelstvem. První 
samostatný český baptistický sbor byl založen v roce1885a v roce 1919 bylo již 
ustanoveno sdružení baptistických sborů. 
 
Poslání: 
Baptisté se považují za součást církve Ježíše Krista. Vyznávají víru v jednoho Boha – 
Otce, Syna a Ducha svatého. 
Primárním pramenem a normou Božího zjevení v Kristu jsou Písma svatá Starého a 
Nového zákona. Členem sboru se může stát ten, kdo pod vlivem Božího slova a 
působením Ducha svatého uvěřil v Ježíše Krista jako svého Spasitele a stal se tak údem 
obecné církve Kristovy. V odezvu na Boží milost je pokřtěn ponořením. Baptisté hájí 
svobodu svědomí každého člověka. Každý sám za sebe je Bohu odpovědný. Svoboda 
svědomí ovšem nesmí být záminkou pro nezřízený život. Proto se ve sborech uplatňuje 



sborová kázeň – počínaje napomenutím mezi čtyřma očima a konče vyloučením ze sboru. 
I vyloučený člen, který činil pokání a dokázal to změnou svého jednání, může být do 
sboru znovu přijat.  
Statistika: 
Podle sčítání lidu z roku 2001 má BJB 3622 členů, 33 sborů a 24 kazatelských stanic. 
Vydávají vlastní časopis Rozsévač 

Zdroj: Ekumenická rada církví  ČR 
 

*** 

MOUDROST A VTIP 
G. M. Chestertona 

 
- Zničíte - li víru v Boha, stane se Bohem Stát. 
- Kdyby nebylo Boha, nebyli by ani ateisté. 
- Je velký omyl domnívat se, že když lidé ztratí víru, nebudou věřit v nic. 
   Budou věřit v cokoli.  
- Někteří nazývají svou nenávist vůči křesťanství láskou ke všemu náboženství. 
- Všechny říše a impéria padly, protože byly založeny silnými muži a na silných mužích. 
Jen jedna historická církev byla založena na slabosti, a proto je nezni-čitelná. Neboť 
řetěz nemůže být silnější než jeho nejslabší článek. 

      (A. Tomský: Moudrost a vtip G.M.Ch., 
           Karmelitánské nakladatelství 2006)                     

          Vladimír Měřínský 
 

*** 

SVATÁ KRISTINA 
    Jméno Kristiny z Bolseny je těsně spjato s historií svátku Božího Těla. Na oltáři v 
kostele  
sv. Kristiny se asi tisíc let po její smrti stal neobvyklý zázrak. Když kněz zvedl hostii, 
skanuly z ní kapky krve, stejně jako z Ježíšových ran, když umíral na kříži. Věřící donesli 
krví potřísněné oltářní plátno k papeži Urbanovi IV. do Říma, aby ho o zvláštní události 
informovali. Brzy nato ustanovil papež svátek Božího Těla, který se dodnes v katolické 
církvi slaví. 
    Kristina žila kolem roku 300 v italské Bolseně. Její rodiče byli pohané a uctívali staré 
bohy. Aby si byl jist, že i Kristina bude tyto bohy uctívat, zavřel ji otec se dvanácti 
služebnými do věže, kde byly vystaveny sochy těchto bohů. Otec však nevěděl, že jedna 
ze služebných byla nedávno pokřtěna. Ta, plna nadšení, vyučovala mladičkou Kristinu ve 
víře. Když jim otec dovolil věž zase opustit, rozbila Kristina před jeho očima všechny 
uctívané sochy.  
   Otec se rozběsnil. Dal Kristinu zbičovat, ale už druhý den byly její hluboké rány 
zhojeny. Potom byla připoutána na kolo, pod nímž zapálili oheň. Vyšlehl veliký plamen a 
usmrtil všechny, kteří stáli okolo. Kristinu však nezasáhl. Nelítostný otec ji pak dal s 
těžkým mlýnským kamenem svrhnout do moře, objevili se však andělé a vynesli ji na 
břeh. 
   Legenda vypráví, že ji nakonec usmrtily šípy lučištníků. Kristinin hrob v Bolseně dodnes 
navštěvuje mnoho věřících. Její jméno znamená „věřící v Krista“ 
   Sv. Kristina je patronkou mlynářů, námořníků, lučištníků. Patronka Bolseny, Palerma a 
Torcella.  

Z knihy Velká kniha o svatých  
aneb po kom se jmenuji  /V.K./ 

*** 

SVATÁ SABINA 
mučednice, narozena v 1. století v Římě, patronka Říma, žen v domácnosti, dětí, proti 
dešti. 
  Na Aventinu v Římě se tyčí kostel sv. Sabiny, jedna z nejpozoruhodnějších bazilik 
Věčného města. Chrám byl vystavěn kolem r. 425. Na základech antického „Titulus 



Sabinae“. Působivý vnitřní prostor se svými 24 korintskými sloupy, které patří k 
nejzachovalejším v Římě, a s prostou architekturou, vyzařuje úchvatnou slavnostnost. 
Zde byl v r. 1219 Dominikem založen dominikánský řád. V přilehlé klášterní zahradě se 
ukazuje ještě pomerančovník, který prý Dominik zasadil při založení řádu. Je možno také 
shlédnout klášterní celu Dominikovu – dnes je to kaple. 
Patronkou kostela je sv. Sabina. Podle legendy byla zámožnou vznešenou vdovou 
pohanské víry, která se obrátila ke křesťanství díky Serafii, jedné ze svých početných 
otrokyň. Společně se Serafií pak Sabina sestupovala o nocích do římských katakomb, kde 
se křesťané pravidelně scházeli ze strachu před císařskými pronásledovateli křesťanů. Od 
kněze tu Sabina přijala svátost křtu. Když byla Serafia brzy nato zajata a zmrskána, 
ztratila jakoukoli vůli k životu. V srpnu r. 120 byla zatčena a po mučení sťata.  
U patronky kostela Sabiny jde snad o jeho zakladatelku. 
Znázorňuje se jako mladistvá mučednice, jejími atributy jsou palma, kniha a koruna. S 
korunou a palmou je znázorněna ( ze 6. století ) v kostele S. Apollinare Nuovo v 
Ravenně. Také mučednictví bylo vždy znovu motivem pro umělce. 

z knihy Rok se svatými 
/V.K./ 

 
*** 

M E D Ž U G O R J E 
Poselství Panny Marie 

Poselství sama, jak ta původně čtvrteční, tak od 25. 
ledna 1987 i ta měsíční, jsou velmi prostá. Když se 
čtou jen letmo, je nebezpečí, že budou nedoceněna a 
odložena. Přitom však podle svědectví Marie 
Pavlovičové, vizionářky, která má povinnost poselství 
předávat, jsou to mateřská slova určená všem, kdo 
jsou ochotni jim naslouchat. 
 V jednom vzkazu Panna Maria sama řekla, že si 
přeje, abychom jejím poselstvím naslouchali srdcem. 
To je podmínka, aby pro nás ve své prostotě byla 
užitečná. Slova matky jsou vždycky prostá a podobají 
se jedno druhému. Ale jsou plná lásky a právě to je 
činí krásnými. Tedy už před tím, než slova Matky 
začneme číst a uvádět je do života, vytváří se ovzduší 
důvěry a lásky, protože Matka mluví a přeje si nás 
vést. Když takto přistupujeme k oněm krátkým 
vzkazům, nalezneme v nich všechnu hloubku a šířku 
Boží lásky, kterou je možno skrze Marii poznat. 
Odhalíme i pedagogiku, výchovu, kterou nám Bůh v 
těchto dnech skrze Marii poskytuje.  
(Z úvodu fra Slavka Barbariće k chorvatskému 
originálu) 
 
Nejnovější poselství 
Poselství z 25. května 2007 
Drahé děti! 
 
Proste se mnou Ducha Svatého, aby vás vedl v hledání Boží vůle na cestě vaší svatosti. A 
vy, kteří jste daleko od modlitby, obraťte se a žádejte v tichosti svého srdce spásu své 
duše a syťte ji modlitbou. Já vás všechny jednotlivě žehnám svým mateřským 
požehnáním. 
 

Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu 
*** 
 



POŘAD BOHOSLUŽEB V MĚSÍCI ČERVENCI 
FARNOST ÚJEZD 

 
 
1. července : Neděle 
13. neděle  
v mezidobí 
Pouť v Újezdě 
 

  7.00 Új.: 
 
  8.15  Sl.: 
 
  8.20  Dr.: 
  
 9.45  Új.: 

Za + Annu Pavlíkovu a Boží požehnání  
pro živou rodinu 
Za + rodiče Plešovy, Boží ochranu a dar zdraví 
pro živé rodiny 
Za Jana Smolka, vnuka Josefa Libenského  
a Boží požehnání pro živou rodinu 
Za + Jindřicha Belhu (výroční mše svatá) 

2. července : Pondělí 
Ferie 

17.35  Új.: 
 

Za Jana Barcucha, syna, dva vnuky a Boží 
ochranu pro živou rodinu 

 
3. července : Úterý 
Sv. Tomáše, apoštola 
 

17.35  Új.: 
 
19.00  Dr.: 

Za rodiče Polomíkovy, dvě dcery a dar zdraví 
pro živou rodinu 
Na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní a 
duše v očistci 

 
4. července : Středa 
Sv. Prokopa, opata 
 

17.35  Új.: 
 
18.30  Sl.: 

Na poděkování Pánu Bohu za dar zdraví,  
za + manžela a Boží požehnání 
Za + Věru Mlýnkovu, rodiče Mlýnkovy, 
Kozubíkovy, Jaroslava Slámu, Marii Chmelovu a 
dar zdraví pro živou rodinu 

 
5. července : Čtvrtek 
Slavnost  
SV. CYRILA  
A METODĚJE 
 

  7.00  Új.: 
  8.15  Sl.: 
 
 
  8.20  Dr.: 
 
  9.45  Új.: 
 

Za Stanislava a Ludmilu Fojtíkovy 
Za + rodiče Máčalovy, dceru Marii, + rodiče 
Talašovy, + dceru, duše v očistci, dar zdraví  
a Boží požehnání pro živou rodinu 
Za + Františka Machů, dvě manželky, vnuka, 
živou rodinu a stařečky 
Za + rodinu Bockovu, Tomšů, Maňasovu a duše 
v očistci 

6. července : Pátek 
Sv. Marie Gorettiové, 
panny a mučednice 
První pátek v měsíci 

17.35  Új.: 
 
18.30  Sl.: 

Za rodiče Stružkovy, syna Josefa, jeho 
manželku Marii a prarodiče z obou stran 
Za rodiče Čurečkovy, Barcůchovy, Trčkovy  
a dar zdraví pro živou rodinu 

7. července : Sobota 
Sobotní památka Panny 
Marie 

  6.30  Új.: 
 
16.00  Lo.: 

Za rodiče Kořenkovy, dva zetě, nemocnou 
osobu a živou rodinu 
Za + Bohumila Trochtu, s. Annu Šutovu  
a duše v očistci 

 
8. července : Neděle 
14. neděle  
v mezidobí 
 

  7.00  Új.: 
  
 
  8.15  Sl.: 
 
  8.20  Dr.: 
  9.45  Új.: 

Za + Svatopluka Andrýska, rodiče z obou stran, 
duše v očistci, ochranu a pomoc Boží pro živou 
rodinu 
Za + rodiče Majzlíkovy, dva syny, rodiče 
Zvonkovy a dar zdraví pro živou rodinu 
Za + Josefa Kořenka (výroční mše svatá) 
Za farníky (sv. křest) 

9. července : Pondělí 
Ferie 

17.35  Új.: Za + Petra Baláčka, Marii Hlavicovu,  
duše v očistci a dar zdraví pro živou rodinu 

10. července : Úterý 
Ferie 

17.35  Új.: 
 
19.00  Dr.: 

Za + rodiče Kovářovy z Loučky, rodiče Drgovy a 
dar zdraví pro živou rodinu 
Za + rodiče Běloňovy, syny, zetě a snachu 

11. července : Středa 
Sv. Benedikta, opata 
patrona Evropy 

17.35  Új.: 
 
18.30  Sl.: 

Za + rodinu Strbákovu a Barcuchovu, ochranu a 
pomoc Boží pro živé rodiny 
Za + rodinu Machů, jejich syny Jiřího, Františka, 
rodinu Konečnou a duše v očistci 

12. července: Čtvrtek 
Ferie 

17.35  Új.: 
 
19.00  Dr.: 

Za + Annu a Františka Polčákovy, Boží ochranu 
a pomoc pro živé rodiny 
Za + rodiče Jarůškovy, syna, dceru a ostatní  
+ rodinu, dar zdraví a Boží požehnání pro živou 
rodinu 



 
 
13. července : Pátek 
Ferie 

15.20  Új.: 
 
 
18.30  Sl.: 

Za + Marii Pastyříkovu, Vránovu, Holou  
a jejich + rodiče, + Olgu z Brna, ochranu  
a pomoc Panny Marie pro živou rodinu 
Za Františka Hlavenku, sourozence, dvoje 
rodiče, duše v očistci a živou rodinu 

 
14. července : Sobota 
Sobotní památka Panny 
Marie  

  6.30  Új.: 
 
 
16.00  Lo.: 

Za + Marii Kovářovu, rodiče z obou stran, 
Ludmilu Vaňkovu, duše v očistci a dar zdraví 
pro živou rodinu 
Za + Boženu Ambrůzovu, Františka Beňka, 
ochranu a pomoc Boží pro živou rodinu 

 
15. července : Neděle 
15. neděle  
v mezidobí 
Pouť ve Slopném 
(výročí posvěcení 
kostela) 
 

  7.00  Új.: 
   
  8.20  Dr.: 
   
 
  9.45  Új.: 
 
 
11.00  Sl.: 

Za + rodiče Častulíkovy, rodiče Fojtů a dar 
zdraví pro živé rodiny 
Za + rodiče Tkadlecovy, rodinu Hnaníčkovu, 
Jiřího Kmoníčka a Boží ochranu pro živou rodinu 
Za + Františka Kořénka, rodiče, bratra, švagry s 
prosbou o pomoc a ochranu P. Marie pro živé 
rodiny 
Za padesátníky ze Slopného 

16. července: Pondělí 
PM Karmelské  

17.35  Új.: Za rodiče Drgovy a živou rodinu 

17. července : Úterý 
Ferie 
 

17.35  Új.: 
 
19.00  Dr.: 

Za Miloslava Machů, otce, rodinu Šulákovu  
a Častulíkovu 
Za + Františka Marcaníka, sourozence, 
Ladislava Daníčka, jeho manželku a dar zdraví 
pro živou rodinu 

18. července : Středa 
Ferie 
 

17.35  Új.: 
 
18.30  Sl.: 

Za + Karla Urubka, jeho rodiče, rodiče Drgovy a 
dar zdraví pro živou rodinu 
Za + rodiče Mozgvovy, Vaňkovy, dar zdraví  
a Boží ochranu pro živou rodinu 

 
19. července: Čtvrtek 
Ferie 
 

17.35  Új.: 
 
 
19.00  Dr.: 

Za + Marii Hlavicovu, rodiče z obou stran,  
+ bratry, duše v očistci a Boží ochranu pro 
živou rodinu 
Za + rodiče Honkovy, Bližňákovy, ostatní 
příbuzenstvo, duše v očistci a dar zdraví pro 
živou rodinu 

20. července : Pátek 
Ferie 

15.20  Új.: 
18.30  Sl.:  

Za + Miloslava Divokého 
Za + rodiče Kovářovy, Josefa Změlíka,  
duše v očistci, živou a + rodinu 

21. července : Sobota 
Sv. Vavřince  
z Brindisi 

  6.30  Új.: 
 
16.00  Lo.: 

Za rodiče Pavelkovy, jejich rodiče, duše  
v očistci a dar zdraví pro živou rodinu 
Za + Aloise Janoše, + bratry a sestru Boženu 

22. července : Neděle 
16. neděle 
 v mezidobí 
Pouť v Drnovicích 
(výročí posvěcení 
kostela) 

  7.00  Új.: 
 
  8.15  Sl.: 
 
  8.20  Dr.: 
  9.45  Új.: 

Za + rodinu Měřínskou, Chmelíkovu a duše  
v očistci 
Za + manžela, jeho tatínka, duše v očistci, 
pomoc a ochranu Panny Marie pro živou rodinu 
Za + Josefa Bodláka (výroční mše svatá) 
Výroční mše sv. 

23. července: Pondělí 
Sv. Brigity 

17.35  Új.: 
 

Za + Jindřicha Zvonka, rodiče Zvonkovy, rodiče 
Šomanovy, syna Jaroslava, švagra Jaroslava 
Sáblíka a dar zdraví pro živou rodinu 

24. července : Úterý 
Ferie 

17.35  Új.: 
19.00  Dr.: 

Za + Jana Psotu, duše v očistci, živou a + 
rodinu 
Za Františku Novákovu, rodiče z obou stran, 
Jana a Elišku Šeré a dar zdraví pro živou rodinu 

 
25. července : Středa 
Sv. Jakuba, apoštola 

17.35  Új.: 
 
18.30  Sl.: 

Za Annu Ambrůzovu, dvoje rodiče, dar zdraví  
a Boží požehnání pro živou  
Za rodiče Vyskupovy, Vašinovy a dar zdraví pro 
celou rodinu 



 
26. července: Čtvrtek  
Sv. Jáchyma a Anny 

17.35  Új.: 
 
19.00  Dr.: 
 

Za rodiče Juříčkovy, dceru Aničku, manžela, 
jejich syna Jaroslava a duše v očistci 
Za + rodiče Lukášovy, syna Vojtěcha, 
Stanislava Bělašku, duše v očistci a dar zdraví 
pro živou rodinu 

 
27. července : Pátek 
Sv. Gorazda a druhů 

15.20  Új.: 
 
18.30  Sl.: 

Za + SM. Emanuelu, + Jana Machů, živé  
a + kněze 
Za + rodiče Starovy, syna Karla a dar zdraví 
pro živou rodinu 

 
28. července : Sobota 
Sobotní památka Panny 
Marie 
 

  6.30  Új.: 
 
 
16.00  Lo.:  

Za Miroslava Žáčka, snachu Lenku, rodiče 
Žáčkovy a Peškovy, duše v očistci a Boží 
ochranu pro živou rodinu 
Za + rodiče Gbelcovy, Marečkovy, dva švagry  
a dar zdraví pro živou rodinu 

29. července : Neděle 
17. neděle v mezidobí 
"Valašská"pouť  
na Ploštině 

  7.00  Új.: 
  8.15  Sl.: 
 
  9.45  Új.: 
 
11.00  Pl.:   

Za Anny (s ofěrou) 
Na poděkování Pánu Bohu za 60 let života 
a 40 let manželství 
Za + Jaroslavu Janošovu, rodiče z obou stran, 
živou rodinu Janošovu, Frýželkovu a Koláříkovu 
Za ty, kteří na Ploštině zahynuli a jejich 
příbuzné  

30. července: Pondělí 
Ferie 

17.35  Új.: Za rodiče Mozgvovy, děti, rodiče, duše v očistci 
a Boží ochranu pro živou rodinu 

 
31. července : Úterý 
Sv. Ignáce z Loyoly, 
kněze 

17.35  Új.: 
 
 
19.00  Dr.: 

Za + Františka Hovězáka, rodiče z obou stran, 
sestru Annu, dar zdraví a Boží požehnání pro 
živé rodiny 
Za + rodiče Marcaníkovy, děti, vnuky, Terezii 
Žídkovu, její děti, + kněze a duše v očistci 

 

FARNOST HORNÍ LHOTA 
 
 
1. července : Neděle 
13. neděle v mezidobí 
Pouť v Újezdě 

  6.55  
 
  9.30  

Za Oldřicha a Marii Oškerovy, bratra, dvoje rodiče, 
duše v očistci a celou živou rodinu 
Za rodiče Jedlovcovy, dceru Marii, manžele 
Máčalíkovy, syna a duše v očistci 

5. července : Čtvrtek 
Slavnost  
SV. CYRILA  
A METODĚJE 

  6.55  
 
  9.30  

Za Josefa Maňase, rodiče, duše v očistci, celou živou  
a + rodinu 
Za + Aloise Žáčka, jeho syna a celou živou rodinu 

6. července : Pátek 
Sv. Marie Gorettiové 

17.45  Za rodiče Malyškovy, Perůtkovy, syna a duše v 
očistci 

7. července : Sobota 
Sobotní památka P M 

17.45  Za členy živého růžence a účastníky májových 
pobožností 

 
8. července : Neděle 
14. neděle v mezidobí 
 

  6.55  
 
  9.30  

Za + rodiče Mikulcovy, syna a Boží ochranu  
pro celou  živou rodinu 
Za Stanislava Navrátila, tři bratry, sestru, rodiče 
Navrátilovy, Štraitovy, Marii Mikulcovu, živou  
a + rodinu 

12. července : Čtvrtek 
Ferie  

16.00  Za dvoje + rodiče, duše v očistci a Boží ochranu  
pro celou živou rodinu 

14. července : Sobota 
Sobotní památka P M 

17.45  Za + rodiče Malyškovy, Voltnerovy, Slávku a celou 
živou rodinu 

15. července : Neděle 
15. neděle v mezidobí 
Pouť ve Slopném 

  6.55  
 
  9.30 

Za + Luboška Barcucha, duše v očistci, dar zdraví  
a Boží ochranu pro celou rodinu 
Za + Miladu Švarcovu, manžela, rodiče z obou stran, 
celou živou rodinu a duše v očistci 

19. července : Čtvrtek 
Ferie 

16.00  Za + Boženu Váňovu, rodiče, sourozence, manžele 
Geržovy, celou živou a + rodinu 

21. července : Sobota 
Sv. Vavřince z Brindisi 

17.45  Za + Jolanu Mičkovu, duše v očistci, živou a + rodinu 



 
22. července : Neděle 
16. neděle v mezidobí 

  6.55  
 
  9.30  

Na poděkování Pánu Bohu za 25 let společného 
života, s prosbou o požehnání pro děti a celou rodinu 
Dolní Lhota: Za farníky 

26. července : Čtvrtek  
Sv. Jáchyma a Anny  

16.00  Za + rodiče Františka a Marii Latinákovy a dar zdraví 
pro živou rodinu 

28. července : Sobota 
Sobotní památka P M 

17.45  Za + rodiče Havelkovy, jejich rodiče, syna Milana, 
snachu Marii a duše v očistci 

 
29. července : Neděle 
17. neděle v mezidobí 
"Valašská"pouť  
na Ploštině 

  6.55  
 
 
  9.30  

Na poděkování za dožitých 75 let života,  
za + manžela, oboje rodiče, bratra Františka a celou 
živou rodinu 
Za + rodiče Janíkovy, dva syny, jejich manželky  
a duše v očistci 

 
*** 
 

POŘAD BOHOSLUŽEB V MĚSÍCI SRPNU 
FARNOST ÚJEZD 

 
 
1. srpna : Středa 
Sv. Alfonsa z Liguori, 
biskupa 

17.35  Új.: 
 
18.30  Sl.: 

Za Marii a Jana Jordánovy, s. Belarmínu a dar 
zdraví pro živou rodinu 
Za Vladimíra Hlavicu, jeho rodiče, Jana Koláře, 
duše v očistci a živou rodinu 
 

 
2. srpna : Čtvrtek 
Ferie 
 

17.35  Új.: 
 
 
19.00  Dr.: 

Za rodiče Machů, syna Ladislava, rodiče z obou 
stran, duše v očistci, dar zdraví, ochranu a 
pomoc Boží pro živou rodinu 
Za + rodiče Obadalovy, bratra, švagra, synovce, 
dar víry, zdraví a ochranu Boží pro živou rodinu 
 

 
3. srpna : Pátek 
První pátek  

15.20  Új.: 
 
18.30  Sl.: 

Za Marii Pastyříkovu,rodiče Okaté,Václavíkovy, 
duše v očistci a dar zdraví pro živé rodiny 
Za Annu Lekešovu, dceru Helenu Bartošovu  
a dar zdraví pro živou rodinu 
 

4. srpna : Sobota 
Sv. Jana Marie Vianneye, 
kněze 

  6.30 Új.: 
 
16.00  Lo.: 

Za Marii Belžíkovu, Františku Čalovu, manžele 
Hlavičkovy a dvoje rodiče 
Za + Barboru a Marii Šubavovy a duše v očistci 
 

 
 
5. srpna : Neděle 
18. neděle  
v mezidobí 
Posvěcení římské baziliky 
Panny Marie Sněžné 

 
  7.00  Új.: 
   
  8.15  Sl.: 
  8.20  Dr.: 
  
 9.45  Új.: 

 
Za + Annu Barcuchovu, manžela, rodiče z obou 
stran a Boží ochranu pro živou rodinu 
Za + rodinu Machů 
Za + Františka Běloně, manželku, jejich rodiče  
a živou rodinu 
Za pětasedmdesátníky z Újezda  
 

6. srpna : Pondělí   
Svátek 
Proměnění Páně 

17.35   Új.: Za + rodinu Barcuchovu, ochranu a pomoc Boží 
pro živé rodiny 
 

 
7. srpna : Úterý 
Ferie 
 

17.35  Új.: 
 
 
19.00  Dr.: 

Za + rodiče Stružkovy, + prarodiče Stružkovy, 
Pikálkovy, Hlavicovy, Soukupovy  
a duše v očistci 
Za Josefa Ovesného, rodiče Stružkovy, duše  
v očistci a Boží požehnání pro živou rodinu 
 

8. srpna : Středa 
Sv. Dominika, kněze 

17.35  Új.: 
 
18.30  Sl.: 

Za rodiče Zámečníkovy, Machů, Františku  
a Miloslava Ambrůzovy, za spásu jejich duší 
Za živou a + rodinu Roubalíkovu, + rodinu 
Váňovu a duše v očistci 
 



 
9. srpna : Čtvrtek 
Sv. Terezie Benedikty od 
Kříže, panny a 
mučednice 

 
17.35  Új.: 
 
19.00  Dr.: 

 
Za + Josefa Ďulíka, + syna Jožku, + Frant. 
Janků, duše v očistci a dar zdraví pro živou 
rodinu 
Za Jiřinu Rybářovu, rodinu Čunkovu a duše  
v očistci 
 

10. srpna : Pátek 
Sv. Vavřince, mučedníka 

15.20  Új.: 
 
18.30  Sl.: 

Za Annu a Jaromíra Belžíkovy, jejich bratry, 
rodiče  
a duše v očistci 
Za + syna Miroslava, manžela Františka a duše  
v očistci 

11. srpna : Sobota 
Sv. Kláry, panny 

  6.30  Új.: 
16.00  Lo.: 

 
Za + Josefa Kuželu, + rodiče Kuželovy, Králíkovy 
a dar zdraví pro živou rodinu 

 
12. srpna : Neděle 
19. neděle v mezidobí 
Sv. Jany Františky de 
Chantal,  

  7.00  Új.: 
   
  8.15  Sl.: 
  8.20  Dr.: 
 
  9.45  Új.: 

Za + Annu Vaculovu, manžela Antonína, syna 
Antonína a živou rodinu 
Za Petra Kozubíka (výroční mše svatá) 
Za + Františku Vašičkovu, + Aloise Kupčíka,  
+ rodiče Rumanovy a duše v očistci 
Za + Andělu a Josefa Faldíkovi, Josefa a Annu 
Hlavičkovi 

13. srpna : Pondělí 
Sv. Ponciána  
a Hippolyta 

17.35  Új.: Za + Bartoloměje Bařinku, snachu, dva syny, dva 
zetě a rodiče z obou stran 
 

 
14. srpna : Úterý 
Sv. Maxmiliána Marie 
Kolbeho 
Adorační den ve 
Slopném 
 

17.35  Új.: 
 
 
 
19.00  Dr.: 
 
18.30  Sl.: 

Za + Justina Kojdu, u příležitosti nedožitých 
sedmdesátin, jeho + rodiče a pět sourozenců, 
rodiče Kořenkovy, jejich syna Vojtěcha a Boží 
požehnání  
pro živou rodinu 
Za rodiče Fojtů, syna Stanislava, dva zetě, duše 
v očistci a dar zdraví pro živou rodinu 
Za rodiče Kozubíkovy, Mlýnkovy, syna  
a dar zdraví pro živou rodinu 

15. srpna : Středa 
Slavnost 
NANEBEVZETÍ  
PANNY MARIE 
 

  6.30  Új.: 
17.35  Új.: 
 
19.00  Dr.: 
18.30  Sl.: 

 
Za rodiče Repaté, Polomíkovy, sestry, bratra, 
švagrovou a živou rodinu 
Za + Ludmilu Žákovu, manžela a živou rodinu 
Za živou a + rodinu Váňovu, Novosadovu  
a Manduchovu 

16. srpna : Čtvrtek 
Sv. Rocha, vyznavače 
Sv. Štěpána Uherského 

17.35  Új.: 
 
19.00  Dr.: 

Za + rodiče Fojtů, + syna Stanislava, dva + zetě, 
duše v očistci a Boží ochranu pro živou rodinu 
Na poděkování za 90 let života, za + Jaroslava 
Floreše, syna Antonína, snachu Marii, Boží 
požehnání a dar zdraví  

17. srpna : Pátek 
Ferie 
 

15.20  Új.: 
 
 
18.30  Sl.: 

Za Marii a Františka Machů, rodiče, rodiče 
Častulovy, děti, duše v očistci a pomoc Boží pro 
živou rodinu 
Za rodiče Šenovské, syny a snachy, živou  
a + rodinu Šenovskou 

18. srpna : Sobota 
Sobotní památka  
Panny Marie 
 

  6.30  Új.: 
16.00  Lo.: 

Za živou a + rodinu Drgovu a Kovářovu 
Za + syny Miloslava Kozubíka, vnuka Daniela 
Krpenského, otce Františka Jurčíka, dvoje 
prarodiče, duše v očistci a živou rodinu 

19. srpna : Neděle 
20. neděle v mezidobí 
Pouť ve Slopném  
(Patrocinium sv. 
Rocha)  

  7.00  Új.: 
  
  8.15  Sl.: 
 
  8.20  Dr.: 
 
  9.45  Új.: 

Za rodinu Machů, dceru, dva švagry, jejich 
rodiče, duše v očistci, dar zdraví a Boží požehnání 
Za + rodinu Váňovu, + rodinu Kořenkovu, blízkou 
a vzdálenou rodinu a + Anastazii Olejníkovu 
Za + Jana Machů, + manžely Svobodovy, dar 
zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu 
Za + Josefa Hovězáka (výroční mše svatá) 



20. srpna : Pondělí 
Sv. Bernarda, opata  

 
17.35  Új.: 

 
Za rodiče Černobilovy, Zdeňka a Josefa Černobilu 

 
21. srpna : Úterý 
Sv. Pia X., papeže 
 

17.35  Új.: 
 
19.00  Dr.: 

Za rodiče Hlavičkovy, syna Vladimíra, jeho 
vnuka, dar zdraví, ochranu a pomoc Boží pro 
živou rodinu 
Za rodiče Kůdelovy, zetě Františka, rodinu 
Prokešovu, Boží ochranu a pomoc pro živou 
rodinu 

22. srpna : Středa 
Panny Marie Královny 

17.35  Új.: 
18.30  Sl.: 

Za rodiče Petrů, syna a živou rodinu 

23. srpna : Čtvrtek 
Sv. Růženy z Limy, 
panny  

17.35  Új.: 
 
19.00  Dr.: 

Za Jindřicha Janků, dvoje rodiče, čtyři 
sourozence, duše v očistci a Boží požehnání pro 
živou rodinu 
Na poděkování za 60 let života, za + manžela, 
Boží ochranu a požehnání pro živou rodinu 

 
24. srpna : Pátek 
Sv. Bartoloměje, 
apoštola 

15.20  Új.: 
 
18.30  Sl.: 

Za + Rudolfa Hlavičku, jeho syna, duše v očistci  
a Boží požehnání pro živou rodinu 
Za + Vladimíra Hladníčka, jeho rodiče a rodiče 
Kovářovy 

25. srpna : Sobota 
Sobotní památka Panny 
Marie 

  6.30  Új.: 
 
16.00  Lo.: 

Za Josefa Trčku, rodiče Trčkovy, babičku 
Matyašovu, živou a + rodinu 
Za + rodiče Jančíkovy, syna, ochranu a pomoc 
Boží pro živou rodinu 

 
26. srpna : Neděle 
21. neděle  
v mezidobí 
 

  7.00  Új.: 
  8.15  Sl.: 
  8.20  Dr.: 
 
  9.45  Új.: 

Za živé i + pětasedmdesátníky z Vysokého Pole 
Za + Aloise Petrů, manželku, syna a živou rodinu 
Za + rodiče z obou stran, Františka Strušku, 
dceru Marii a Boží ochranu pro živou rodinu 
Za Františku a Josefa Raškovy, jejich rodiče, 
sourozence a duše v očistci 

27. srpna : Pondělí  
Sv. Moniky 

 
17.35  Új.: 
 

 
Za + Jana Machů a Boží ochranu pro živou rodinu 

 
28. srpna : Úterý 
Sv. Augustina,  
biskupa a učitele církve 

17.35  Új.: 
 
 
19.00  Dr.: 

Za + rodiče Zvonkovy, dceru, dvoje prarodiče,  
celé + příbuzenstvo, duše v očistci a pomoc Boží 
pro živou rodinu 
Za + Karla Jarůška, jeho zetě a manželku, duše 
v očistci, na které nikdo nepamatuje a Boží 
ochranu pro živou rodinu 

29. srpna : Středa 
Umučení sv. Jana Křtitele 

17.35  Új.: 
 
18.30  Sl.: 

Za rodiče Frýželkovy, syna, snachu, zetě, duše  
v očistci a živou rodinu 
 

 
30. srpna : Čtvrtek 
Ferie 

17.35  Új.: 
 
19.00  Dr.: 

Za Jana Geržu, rodiče, duše v očistci a Boží 
požehnání pro živou rodinu 
Za + Annu Pavelkovu, její rodiče, sourozence, 
švagrovou, zetě Josefa a Boží požehnání  
pro celou rodinu 

 
31. srpna : Pátek 
Ferie 
 

15.20  Új.: 
 
 
18.30  Sl.: 

Za + s. Emanuelu Machů, Annu Machů, + rodiče, 
Jana Machů, ochranu a pomoc Boží pro živou 
rodinu 
Za + Miroslava Švihla, jeho sestru Boženu a duše 
v očistci 

 



FARNOST HORNÍ LHOTA 
 
2. srpna : Čtvrtek 
Ferie 

16.00  Za + Ladislava Masaře, dvoje rodiče, sestru, bratry, 
živou a + rodinu 

3. srpna : Pátek 
První pátek v měsíci  

17.45  Za + Josefa Zámečníka, sestry, bratra, rodiče, 
živou 
a + rodinu 

4. srpna : Sobota 
Sv. Jana Marie Wianneye 

 
17.45  

 
Za členy živého růžence 

5. srpna : Neděle 
18. neděle v mezidobí 
Posvěcení římské baziliky 
P.M.Sněžné 

  6.55  
 
 
  9.30  

Za + Stanislava Kúdelu, Marii Slovákovu, její dva 
manžely, rodiče Kúdelovy, dar zdraví a Boží 
ochranu pro živé rodiny 
Za Františka Petráše, sestru, jejich rodiče, dar 
zdraví  
a Boží pomoc pro celou rodinu 

9. srpna : Čtvrtek 
Sv. Terezie Benedikty od 
Kříže, panny a muč. 

 
16.00  

 
Za + Stanislava Kozubíka a celou živou rodinu 

11. srpna : Sobota 
Sv. Kláry, panny 

17.45  Za dvoje + rodiče, jejich + děti a duše v očistci 

 
12. srpna : Neděle 
19. neděle v mezidobí 

  6.55  
 
  9.30  

Za rodiče Bližňákovy, Idesovy, jejich + syny a duše  
v očistci 
Za farníky (sv. křest) 

15. srpna : Středa 
Slavnost  
NANEBEVZETÍ  
PANNY MARIE 

 7.00  
 
17.30  

Za + Marii Žáčkovu, jejího bratra Aloise a rodiče  
z obou stran 
Za + rodiče Rakovy, Antonínovy, strýce Václava, 
duše v očistci, celou živou a + rodinu 

 
16. srpna : Čtvrtek 
Sv. Štěpána Uherského 

16.00  Za + rodiče Annu a Vincence Váňovy, rodiče z obou 
stran, duše v očistci a Boží ochranu pro celou živou 
rodinu 

18. srpna : Sobota 
Sobotní památka P M 

17.45  Za + Františku a Antonína Chalupovy, jejich rodiče  
a duše v očistci 

19. srpna : Neděle 
20. neděle v mezidobí 
Pouť ve Slopném   

  6.55   
 
  9.30  

Za  Aloise Idese, vnuka, rodiče Vaněčkovy, 
Žáčkovy, syna Rudolfa a pomoc Boží pro živou 
rodinu 
Za Josefa Pavelku, vnuka, živou a + rodinu 

23. srpna : Čtvrtek 
Sv. Růženy z Limy, 
panny 

16.00  Za manžele Krejčířovy, rodiče z obou stran a celou 
živou rodinu 

25. srpna : Sobota 
Sobotní památka P M 

17.45  Za rodiče Mikovy, jejich rodiče a celou živou rodinu 

 
26. srpna : Neděle 
21. neděle v mezidobí 

  6.55  
  
 
 9.30  

Za + rodiče Ambrůzovy, dva syny, + Josefa Váňu, 
syna, duše v očistci a Boží ochranu pro celou živou 
rodinu 
Za + rodiče Jiřinu a Václava Havránkovy, dceru 
Věru,  
+ manžele Žákovy, jejich dva syny, duše v očistci  
a ochranu Boží pro celou živou rodinu Juráňovu 

30. srpna : Čtvrtek 
Ferie 

16.00  Za rodiče Honzovy, tři syny, snachu a duše v očistci 

 
*** 



KŘESŤANSKÁ TELEVIZE NOE A JEJÍ DOSTUPNOST  
V NAŠICH FARNOSTECH 

 
Kdo se vloni zúčastnil pouti na Ploštině a besedy s otcem Martinem Holíkem, ředitelem 
radia Proglas, dověděl se mnoho zajímavých informací o právě se rozjíždějící křesťanské 
televizi NOE. Měl možnost se také seznámit, jak je možné si zajistit program této 
televize. V některých obcích (Slopné, Vysoké Pole, Dolní Lhota), které mají kabelovou 
televizi, zařadili tuto nabídku do kabelu v obci a pro zájemce byla věc vyřešená. Tam kde 
kabelová televize není, je třeba, aby si zájemce opatřil satelit, přes který je možné 
televizi sledovat. Jedná se o investici 2.500 až 3.500 korun. Kabelová televize v Újezdě 
tatím tuto službu neposkytuje. Podal jsem v té věci žádost na zastupitelstvo obce, aby 
kanál televize Noe byl zřízen, jelikož volební program kandidátů do zastupitelstva obce 
obsahoval také plán  zařídit vysílání této televize.Podpisové akce, která byla uspořádána 
narychlo a ještě v neděli o slavnosti Božího těla, se sešlo pouze 60 podpisů. Zvláště 
nebylo možné oslovit starší občany, kteří již do kostela nemohou chodit a kteří v jiných 
obcích tuto televizi přijali s velkým nadšením. V této oblasti máme již dobré zkušenosti s 
vysíláním radia Proglas. Zastupitelé Újezda však při hlasování na svém zasedání se 
vyslovili proti zřízení této televize, čímž způsobili velké zklamání zejména starším lidem v 
obci. Osobně se domnívám, že by v této věci měli být osloveni občané znovu, dát dost 
času všem, kteří se chtějí k dané problematice vyjádřit a uspořádat novou petici, která 
by obsahovala především počet domácností, jež by měly o vysílání této televize zájem. 
Novou petici uspořádáme během měsíce července. 

P. Jan Můčka 
*** 
 

PŘIHLÁŠKY DO VYUČOVÁNÍ NÁBOŽENSTVÍ 
Výuka náboženství ve škole je u nás nepovinný předmět a vztahují se na ni všechny 
předpisy školy jako na ostatní nepovinné předměty. Jelikož tato výuka je součástí 
přípravy na přijetá svátosti smíření, Eucharistie a pak biřmování, je třeba přihlásit děti u 
duchovního správce přihláškou, která je k dispozici ve všech kostelích v sakristii. Tuto 
přihlášku mi rodiče vyplňují pouze při prvním přihlášení (žák nastupuje do první třídy ZŠ) 
a platí pro celou školní docházku, i když žák se) přejde na druhý stupeň na jinou školu 
mimo farnost. Pokud rodiče nechtějí, aby jejich dítě chodilo do náboženství, je věcí 
slušnosti, aby jej zase u duchovního správce odhlásili. 
 V poslední době zaznamenáváme menší zájem zvláště u žáků vyšších ročníků a také 
zhoršené chování, což není dobrou vizitkou u křesťanů.  
V  novém školním roce budeme věnovat výuce náboženství větší pozornost, budem konat 
také pravidelné setkání s rodiči dětí, přičemž je budeme informovat jak o probíhající 
výuce, tak o případných problémech. Jedině spolupráce s věřícími rodiči a jejich 
povzbuzení dětí, může přinést dobrý výsledek našeho snažení. 

P. Jan Můčka 
*** 

ČTENÍ NA PRÁZDNINY 
 Nedávno se mi dostaly do ruky dvě knihy. Psalo se v nich o tom, jak má vypadat 
správný muž a správná žena podle Božího plánu. Zajímavé téma, že? :) Do té doby jsem 
nad tímto nikdy neuvažovala. Po přečtení těch knih mi došlo, že se tady píše o těchto 
věcech pravdivě a že to, co vidíme kolem sebe, se děje protože nežijeme úplně jak Pán 
Bůh zamýšlel. 
 Pokud vás toto téma také zaujalo, tak mluvím o knihách Úchvatná od Johna a Stasi 
Eldredge pro ženy a Pozor srdce muže od Johna Eldredge pro muže. Autoři 
doporučují mužům i ženám přečíst si obě knihy, ať se tak lépe chápeme i navzájem.  
 Nedávno také vyšla kniha Chraň své srdce od Johna Eldredge. V té se autor 
zamýšlí nad rolí našeho srdce v našem životě. Jistě vás také překvapí, že nerozděluje 
přímočaře „srdce = city“ a „mozek = rozum“. :) A při tom všem opět vychází z Bible. 
 Pokud tedy čtete rádi a chcete žít o něco šťastnější život, doporučuji vám si ty knihy 
přečíst. :) 



VELKÁ PRÁZDNINOVÁ SOUTĚŽ PRO DĚTI 
 
 Protože během velkých prázdnin nebudou bývat dětské promluvy a i přes to chceme, 
aby se děti zastavily nad evangelii příslušných nedělí, zveme všechny děti školou povinné 
(1. a 2. stupeň ZŠ) k naší soutěži.:)  
Pokud by se chtěli zúčastnit i předškoláci (rodiče by jim četli a za ně psali), můžou! :) 
 Celé je to úplně jednoduché:  
1/ děti si (samy nebo za pomoci rodičů) najdou v bibli a přečtou níže uvedené texty 
evangelií k příslušným nedělím 
2/ potom namalují obrázek a napíší k němu větu, která se jim líbila z alespoň 8 čtení 
3/ do 16.9. odevzdají všechny obrázky s napsanými větami v zákristii v Horní Lhotě nebo 
osobně Janě Schovajsové. 
 Čtení z evangelia na prázdninové neděle: 
1.7. Lk 9,51-62 
8.7. Lk 10,1-12.17-20 
15.7. Lk 10,25-37 
22.7. Lk 10,38-42 
29.7. Lk 11,1-13 
5.8. Lk 12,13-21 
12.8. Lk 12,32-48 
19.8. Lk 12,49-53 
26.8. Lk 13,22-30 
2.9. Lk 14,1.7-14 
  
(Je možné ta čtení přečíst v jeden den a všechno v ten den i namalovat a napsat, ale 
lepší by bylo číst si ta čtení podle dat a postupovat tak krok za krokem.) 
 Každý, kdo se soutěže zúčastní a splní podmínky (8 obrázků s větami odevzdané do 
16.9.), vyhraje!! A výhra bude opravdu zajímavá a užitečná a milá!! Takže neváhejte a 
soutěžte!! 
 Rodiče a prarodiče prosím podpořte děti – nejen při hledání v bibli, ale i povzbuzením! 
:) Děkujeme. :) 
 Soutěž je pořádána ve farnosti Horní Lhota, ale pokud by se chtěli zapojit i děti 
z farnosti Újezd, jsou také vítány!! (Obrázky mohou poslat po duchovních otcích do Horní 
Lhoty. :)) 

 
  Jana  Schovajsová 

 
*** 

 
ČERVENEC 

POZNEJ POSTAVY NOVÉHO ZÁKONA 
Na měsíc červenec jsme si pro Vás připravili deset popisů postav Nového zákona. Vaším 
úkolem je uhodnout jména těchto deseti postav.  
Vaše odpovědi i se svým jménem odevzdejte do 20. 7.  2007 do pokladničky v kostele. 
Ze správných odpovědí bude vylosován jeden výherce, který obdrží sladkou odměnu. 
 

1. Žil na poušti oblečený do velbloudí srsti. Jedl kobylky a med divokých včel. Křtil v řece 
Jordánu. Říkali mu předchůdce Páně. Jeho otec byl knězem a jmenoval se Zachariáš. 
Jeho maminka se jmonovala Alžběta. Byl příbuzným Pána Ježíše. 
2. Bydlel v Betanii, blízko Jeruzaléma. Byl dobrým Ježíšovým přítelem. Jeho sestry se 
jmenovaly Marie a Marta. Čtyři dny strávil v hrobě, než ho Ježíš vzkřísil. 
3. Římský úředník. Byl pátým prokurátorem provincie Judsko. Spravoval ho v letech 26-
36. Měl tehdy v Judsku právo odsuzovat k smrti. Pocházel z Pontu. Nechal Ježíše zbičovat 
a pak ukřižovat. 



4. Vystupuje několikrát v evangeliích, ale nemáme tam zaznamenáno ani jedno jeho 
slovo. Vychovával Pána Ježíše. Byl tesařem. Pocházel z královského Davidova rodu. Byl 
mužem Panny Marie. 
5. Je to apoštol. V Getsemanské zahradě usekl pravé ucho veleknězovu služebníku 
Malchovi. Byl ukřižován hlavou dolů v Římě. Říkalo se mu Kéfas. Vyobrazuje se s klíči. 
6. Farizej vychovávaný ve škole rabína Gamaliela. Zúčastnil se popravy jáhna Štěpána. 
Pronásledoval církev. Cestou do Damašku se mu zjevil Kristus a on se obrátil. Stal se 
z něj horlivý apoštol. Byl popraven v Římě při pronásledování křesťanů. 
7. Byl jedním z dvanácti apoštolů, jako jediný nebyl Galilejec. Měl zodpovědnost za 
hospodaření celé pospolitosti. Byl však lakomý, dopustil se ohavného činu a místo, aby 
hledal odpuštění, spáchal sebevraždu. 
8. Byla jediným člověkem, který byl s Ježíšem od jeho narození až do jeho smrti. Byla 
ochotná dát se Bohu k dispozici. Znala Boží slovo a žila podle něho. Povoláním byla žena 
v domácnosti. 
9. Byl jedním ze dvanácti apoštolů. Byl věrný a poctivý. Když vstal Ježíš z mrtvých, 
nechtěl ostatním věřit, že viděli Ježíše, a požadoval důkaz. Ježíš mu řekl: „Už 
nepochybuj, ale věř!“ A on vyznal: „Pán můj a Bůh můj!“ 
10. Povoláním byla ženou v domácnosti. Její manžel se jmenoval Zachariáš, syn Jan a 
její neteř se jmenovala Marie. Byla pověstná svým hlubokým duchovním životem. Svoji 
neteř, která ji navštívila, pozdravila takto: „Požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod 
tvého těla. Jak to, že ke mně přichází matka mého Pána?“ 
(Převzato z publikace: Smahel, R., Trochtová, L., Katechetické hry pro děti a mládež, Olomouc 
1998) 

Připravila G. Pavelková 
*** 

OSMISMĚROVKA 
Do červnového farního měsíčníku se nám vloudila malá technická chybička, takže zadání 
osmisměrky bylo neúplné. Všem luštitelům se omlouváme a uvádíme správné zadání 
osmisměrky. 
 

„ (viz osmisměrka) stárne mnohem rychleji než cokoliv jiného.“   
   Wilhelm Mühs 

 
 
BIZON, BOBR, DIKOBRAZ, HROCH, HYENA, KLOKAN, KOBRA, KOZA, KROKODÝL, LIŠKA, 
LOS, MROŽ, NETOPÝR, NOSOROŽEC, OREL, RYS, SLON, SUP, TYGR, VELBLOUD, VLK, 
ŽIRAFA 



 
Vaše odpovědi i se svým jménem odevzdejte do 15. 8. 2007 do pokladničky v kostele. 
Někteří přesto se pokusili najít správné slovo. Všechny tyto i ostatní, kteří se zúčastní 
luštění o prázdninách, uveřejníme v zářijovém měsíčníkul. Ze správných odpovědí bude 
vylosován jeden výherce, který obdrží sladkou odměnu. 

Připravila G. Pavelková 
*** 
 

ZPRÁVY A INFORMACE 
Mons. doc. ThDr. Jaroslav Studený, bývalý farář v Újezdě oslaví 13. července 60 let 
kněžství. Blahopřejeme a pamatujeme v modlitbách. 
 

P. Vitaliy Molokov, náš pan kaplan, byl k 1. červenci ustanoven duchovním správcem 
farností Soběchleby a Paršovice. Na jeho místo byl jmenován  P. Tomáš Strogan, rodák 
z Uherského Hradiště, který působil jako kaplan v Přerově. Oběma přejeme hodně Božích 
milostí do jejich služby. 
 

*** 
 

POUTI  V  ČERVENCI  A  SRPNU : 
 

1. července: Tradiční újezdská pouť k Panně Marii. Mše sv. jako v neděli. 
 

15. července: Slopenská pouť - 11. výročí posvěcení kostela ve Slopném. Mše sv. v 
11.00 hodin. 
 

22. července: Výročí posvěcení kostela v Drnovicích - 16. výročí. Mše sv. v 8.20 
hodin. 
 

22. července: Dolní Lhota Požehnání místa pro stavbu kostela Panny Marie Karmelské a 
mše sv. v 9.30 hodin. 
 

29. července: Ploština - „Valašská pouť“, mše sv. v 11.00 hodin. 
 

5. srpna: Hlavní pouť u Panny Marie v Provodově. Mše sv. 7.30; 9.00; 10.30 a 14.30  
 

19. srpna: Patrocinium ve Slopném - Sv. Rocha, patrona kostela. Mše sv. v 11.00 
hodin. 

*** 
 
Nový obětní stůl na Ploštině. Pro poutní slavnosti, které se konají v obcích venku, byl 
pořízen nový obětní stůl a ambon, který bude mít trvalé místo v kapli na Ploštině a bude 
používán při poutních mších svatých. Zhotovil jej pan Josef Machů a syn, stoláři z 
Vysokého Pole. 

*** 
 

Vyčištění a vyladění varhan ve farním kostele v Újezdě bylo provedeno v měsíci 
červnu. Po výmalbě kostela bylo třeba varhany vyčistit a přeladit. 

*** 
 

Poděkování. V měsíci červnu darovali rodiče prvokomunikantů v Újezdě 2.000 Kč, 
rodiče prvokomunikantů v Horní Lhotě 1.000 Kč. 

*** 
 

Ofěra o svátku sv. Jana 24..6. činila 385 kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať. 
 

*** 
 



S K U P I N Y    Ú K L I D U 
V kostelech újezdské farnosti 
v červenci a srpnu 2007: 

 
Datum: Újezd : Drnovice :   Slopné : 

7.7.: 11. 5. 2. 
14.7.: 12. 6. 3. 
21.7.: 13. 7. 4. 
28.7.: 14. 8. 5. 
4.8.: 15. 9. 6. 

11.8.: 16. 10. 7. 
18.8.: 17. 11. 8. 
25.8.: 18. 1. 9. 
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Členové redakční rady Újezd:  
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