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Zdráva buď, Královno nebe, 
zdrávas, andělé slaví tebe, 

zdrávas, Máti, zdrávas bráno, 
z níž je světu světlo dáno. 

 
Plesej, Panno oslavená, 
nade všechny vyvolená, 
zdráva buď lilie čistá, 

přimlouvej se za nás u Krista. 
Mariánská antifona 

z liturgie hodin 
 

*** 
 
 
 
 

 
 
 

MÁJOVÉ POBOŽNOSTI V KVĚTNU 
Újezd: Ne - Čt v 17.30 přede mší svatou, v neděli se svát. požehnáním 
Horní Lhota: 18.30 modlitba sv. růžence, 19.00 májová pobožnost. Je-li mše sv., 

pak májová pobožnost přede mší svatou. 
Slopné : Po - Ne v 18.30 hodin. 
Drnovice : Po - So  v 18.30 modlitba sv. růžence, v 19.00 májová pobožnost 
Ploština : Neděle 11. května v 11.00 hodin 
Vys. Pole:  Neděle 25. května ve 14.30 hodin 

 
*** 
 



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: 
Úmysl všeobecný:. Aby křesťané mohli užívat knihy, umění a sdělovací prostředky ve 
prospěch kultury, která obhajuje hodnotu lidské osoby. 
Úmysl misijní: Aby Panna Maria, královna apoštolů, provázela svou mateřskou péčí 
misionáře, jako na počátku církve provázela apoštoly.  
Úmysl národní: Aby studentům a pedagogům v čase maturitních a státních zkoušek 
nechyběla pomoc Ducha svatého. 
Úmysl farní:  Aby ženám v naší farnosti byla Panna Maria, pokorná služebnice Páně 
příkladem k následování 

*** 

Z  FARNÍCH  MATRIK : 
 

Do společenství víry jsme skrze svátost křtu  v měsíci dubnu přijali: 
 

Blanku Slovákovou - Slavičín 
 

Svou společnou cestu životem před Božím oltářem začali  v dubnu 2008: 
 

12. dubna: 
Václav Mikulka - Žítková 

Jitka Hlavičková - Dolní Lhota 
 

19. dubna: 
Pavel Fojtík - Štítná n. Vl.  
Eva Pospíchalová - Brno 

 

26. dubna: 
Jiří Černobila - Újezd 

Žaneta Vlčková - Drnovice 
 
 

V měsíci dubnu 2008 odešli na věčnost a byli pohřbeni: 
 

12. dubna: 
Marie Machů - 67 let 

Vysoké Pole 187 
 

14. dubna: 
Anna Machů - 74 let 

Vysoké Pole 190 
 

*** 
 

POSELSTVÍ PANNY MARIE 
Drahé děti!   
Vyzývám vás, abyste pracovaly na osobním obrácení. Ještě jste daleko od setkání s 
Bohem ve svém srdci. Proto travte co nejvíce času v modlitbě a klanění Ježíšovi v 
Nejsvětější svátosti oltářní ať On vás mění a vloží do vašich srdcí živou víru a touhu po 
věčném životě. Vše je pomíjivé, dítka, jenom Bůh je nepomíjivý. S vámi jsem a s láskou 
vás povzbuzuji. 
 
Děkuji vám, že jste přijaly moji výzvu.“ 

 
*** 



SVÁTEK MATEK 
 Pomalu se národ vrací k odkloněné praxi různých zvyklostí a tradic – i k svátku matek 
na 2. neděli květnovou, na neděli to v nejkrásnějším měsíci roku, zasvěceném také Matce 
všech matek, Panně Marii, Královně máje. Jistě vhodnější to termín a náplň než bývalé 
MDŽ. Vždyť tento svátek se slavil mnohdy způsobem nedůstojným, takže jej mnohé 
podniky už zakazovaly. Ostatně do pojmu žena se vejdou smutné případy žen – dívek 
postávajících u silnic, na ulicích a v pornoklubech, prostitutky. Tyto si jistě svou „prací“ 
nezaslouží oslavu. 
 Nejdražší poklad na světě je přece srdce matky. Vždyť ve svých dobrých a obětavých 
matkách je národ nejen silný, ale i věčný. „Ruka, která hýbe kolébkou, hýbe celým 
světem“, řekl svatý Pius X. Vždyť i každý muž je na ženě tolik závislý, že se z ní rodí, že 
na jejím životě závisí i jeho život a na jejím charakteru i jeho charakter! Zasáhnout ženu 
– matku – znamená ranit i muže, ochromit i národ. Padle-li muž, padne většinou sám, 
ale padne-li žena, padne většinou i muž, děti, rodina! Od matek je tedy závislá i 
budoucnost našeho malého národa i jeho osud! Žena má stejnou přirozenost a 
důstojnost, ale je jinak tělesně a duševně založena a tedy s jinými ve společnosti. Dnes 
přemrštěná emancipace ženy je ke škodě jí samé a celé společnosti: Ve všem a všechno 
jako muž!!! A že by vrcholem svobody ženy bylo zabíjení dětí – a k tomu nevinných a 
bezbranných?!  
 Kdykoliv se v dějinách žena – matka – zpronevěřila svému mateřskému úkolu, vždy 
na to doplácel celý národ. Kdysi silné impérium římské podlehlo mravně zdravým 
barbarským národům, když mravně upadlo a římské matróny počítaly léta svého života 
ne podle roku narození, ale podle mužů, které vystřídaly. Výrazem toho stavu je, že se 
dnes už mluví více o příteli, přítelkyni než o manželovi, manželce! Třeba přiznat, že 
mateřství je práce a toto nutno řádně ohodnotit i důchodem. V antickém Řecku 
vyjadřovali umělci velmi krásně poslání ženy. Byly to Kyriatidy – stavitelky, nositelky 
chrámů. Byly to postavy žen, které tvořily nosné pilíře jednotlivých dílů stavby. I dnes by 
si měli ženy a dívky uvědomit, že mají být nositelkami chrámů rodin a národa.  
 Jaké to upozornění i pro náš český národ. Zvláště dnes, kdy se ztrácí obětavost žen – 
matek – přijmout vůbec nějaké dítě a kdy v důsledku toho národ vymírá, že je více rakví 
než kolébek! To proto, že ideálem se stává ne žena – matka, ale žena krasavice, filmová 
hvězda, pornohvězda, modelka, Miss či rocková zpěvačka, žena politička, podnikatelka, 
manažerka! Viz úpadková, ale přece tolik čtená a dívaná masmedia! A krásné, dojemné 
národní, jichž dříve každá maminka tolik psala a svým dětem zpívala a jimiž je k spánku 
ukolébala, to vše dnes vymizelo a nahrazuje zhoubný jev televize a řev cizokrajných písní 
na diskotékách!  
 Nám známé staré české maminky s upracovanýma, scvrklýma rukama, ale ryzím 
srdcem a čistýma očima budovala ve věrných synech a dcerách zdravý základ národa. 
Spisovatelé slovesného a hudebního umění ve svých dílech zvěčnili památku svých 
drahých matek. Českými slovy, byť v nářečí, plnými něhy, hluboké úcty a lásky a 
oddanosti, zpívají české mamince. Uvedu jen jednu z mnohých od Svatopluka Čecha, 
která nejlépe mluví o pravé české mamince: 
 Za tu píseň, jíž jsi mne uspávala, 
 za ty kyvy prosté kolébky, 
 za tiché vroucí polibky, 
 za ty dobré oči plné lásky, 
 za mateřských ctností řídký jev, 
 za líc ubledlou a v ní ty vrásky –  
 Přijmi, matičko, můj chudý zpěv! 
Ano, přes chudičký, ale upřímný zpěv by každý z nás své mamince měl dát – té živé – 
aspoň v kytičce prostých lučních kvítků, - zemřelé – aspoň v duchu k této kytičce položit 
ještě na její hrob vděčnou modlitbu Otče, náš, aby i Bůh byl jí věčnou odměnou za její 
lásku a obětavost a za její mateřství, drahý to statek celého národa! 
 Bohužel, tolik jejich dětí a vnoučat tento poslední dárek jí už neumí dát. A tak, když 
už na její hrob kladou malou kytičku růží, lepší by bylo v minulosti, kdyby za jejího života 
jí dávali milá slova a polibky lásky, vděčnosti – i projev radosti, že oni svou dranou 
maminku mezi sebou ještě mají. 



 Ideál ženy – panny, spolupracovnice, matky, je v postavě Panny Marie. Žena je srdce 
rodiny i společnosti, naznačuje to i Písmo stvořením ženy z žebra Adamova. Ne z hlavy, 
aby nebyla vládkyní, ale ani ne z nohou, aby nebyla otrokyní, ale z žebra, blízkosti srdce. 
Goethe uzavírá druhý díl Fausta modlitbou k Panně Marii a apostrofou věčného ženství: 
„To věčné v kráse žen zve k výši hvězd.“ 
 I stáří má svou hodnotu a úctu: Celoživotní modlitba, oběť, věrnost a služba církvi a 
mnohdy jediní, kteří udržují živou farnost a modlí se za rodinu a církev. A přece je často 
opomíjíme, ač oni potřebují také péči, dobré, povzbuzující a vděčné slovo. Nejen tedy 
děti a mládež, i ti jednou staří budou, ať si už dnes střádají kapitál své budoucnosti! 
 

P. Antonín Pospíšil – z knihy Co čas přivál… 
připravil Václav Ulrich 

*** 

POKOJ A DOBRO  
VII. Rodina, vzdělávací systém a veřejná media 

57. Moc medií v současné společnosti: co se od nich očekává 
 
Katechismus katolické církve (KKC) v č. 2493 k užívání hromadných sdělovacích 

prostředků (dále jen HSP) říká: V současné společnosti mají HSP zvlášť důležitou úlohu v 
informovanosti, kulturním rozvoji a ve výchově. Tato úloha vzrůstá důsledkem 
technického pokroku, rozsahu a rozmanitosti vysílaných zpráv, vlivu na veřejné mínění.  
Č. 2495: Informace HSP slouží k obecnému blahu. Společnost má právo na informaci 
zakládající se na pravdě, svobodě, spravedlnosti a solidaritě … aby sdělování mělo vždy 
pravdivý obsah … jeho forma musí být mravně nezávadná, tzn., že při šíření zpráv musí 
dbát mravních norem a i důstojnosti člověka.  
Č. 2496: ve vztahu k HSP si jejich uživatelé mají uložit umírněnost, kázeň. atd. O HSP 
pojednává i Dekret o HSP schválený na 2. vat. koncilu 4.12.1963, kde v jeho předmluvě 
se praví: 1. Z podivuhodných technických vynálezů, které zejména v dnešní době s Boží 
pomocí vyvinul lidský důmysl ze stvořených věcí, církev bere na vědomí a sleduje se 
zvláštním zájmem ty, které mají vztah především k lidskému duchu a které otevřely nové 
možnosti velmi snadného sdělování zpráv, myšlenek a pokynů všeho druhu. Mezi těmito 
vynálezy vynikají prostředky uzpůsobené tak, aby mohly zasáhnout a ovlivnit nejen 
jednotlivce, ale i masy a celou lidskou společnost. Je to film, rozhlas, televize, tisk a jiné; 
právem se tedy nazývají hromadnými sdělovacími prostředky (HSP). Proč o nich koncil 
jedná? 2. Matka církev dobře ví, že tyto prostředky při správném používání prokazují 
lidstvu velké služby, neboť velmi přispívají k osvěžení a vzdělání ducha a k šíření i 
upevňování Božího království. Církev také ví, že jich mohou lidé používat proti záměru 
božského Stvořitele a k vlastní škodě. Svírá ji mateřská bolest nad škodami, které velmi 
často vzešly lidské společnosti z jejich zneužívání. Proto posvátný sněm v navázání na 
bdělou práci papežů a biskupů v této důležité záležitosti považuje za svůj úkol projednat 
hlavní otázky související s HSP. Kromě toho doufá, že teoretické zásady a praktické 
směrnice, jak se zde předkládá, přispějí nejen ke spáse věřících křesťanů, nýbrž i k 
pokroku celé lidské společnosti.  
K1/4 Mravní hledisko. Aby sdělovacích prostředků se užívalo správně, je zcela nezbytné, 
aby ti, kdo s nimi pracují, znali pravidla mravního řádu a věrně je v této oblasti 
uplatňovali. Musí mít na zřeteli především obsah, který každý ze sdělovacích prostředků, 
v souladu se svou zvláštní povahou, zprostředkuje. Současně však ať mají při sdělování 
před očima všecky okolnosti - cíl, osoby, místo, dobu a ostatní -, v nichž se sdělení 
uskutečňuje a které mohou pozměnit nebo zcela obrátit mravní hodnotu obsahu. Mezi ně 
patří každému sdělovacímu prostředku vlastní ráz působení, totiž moc jeho vlivu, kterou 
zejména nezkušení lidé jsou sotva s to postřehnout, zvládnout a podle potřeby 
odmítnout.  
57. Moc medií v současné společnosti. Masová média jsou podivuhodnými vynálezy. 
Mohou přispívat k poznávání světa, k vytváření schopnosti hodnocení nejrůznějších jevů. 
Komunikace zprostředkovaná HSP by však měla být chápána především jako vytváření 
společenství s druhými, jako cesta k prohlubování vzájemného porozumění. Smyslem 
tohoto sdělování by mělo být hledání hodnot lidského života, které přesahují jeho čistě 



vegetativní rámec. Nežijeme ze dne na den. Církve chápou media jako rampu, z níž je 
třeba vést dialog s dnešním světem. Oč méně v nich mají prostoru k rozhovoru se 
společností, o to svědomitěji musejí dbát na to, aby jejich hlasy pronikly k posluchačům a 
čtenářům a vzbudily v nich zájem o takový rozhovor. To vede k vysokým nárokům na 
etiku, kulturní rozhled a duchovní úroveň všech pracovníků v mediální sféře. Vlna nových 
medií - počítače - internet - rozšířila nebývalou měrou možnost zprostředkování informací 
a kultury. Zvyšuje zároveň nároky na orientaci publika. Mnoho z jejich obsahu má 
pozitivní a kultivovanou podobu. Celkově je však formativní působení na rozvoj osobnosti 
většiny příjemců slabé či problematické. Křesťané nejsou na tom o mnoho lépe než 
ostatní. Jde především o špatný a neodpovědný výběr obsahu. Ten souvisí s nedostatky 
ve výchově a vzdělání; programy máme tedy vybírat s obezřetností. Při jejich sledování 
se řídíme hlasem svědomí a dbáme na dobrý vkus. Zvláštní odpovědnost za děti tu mají 
rodiče. Měli by s nimi umět hovořit o tom, co společně četli nebo shlédli, čemu 
naslouchali. Pokud sami v mediích pracujeme, vyhýbáme se klamu, prázdnotě i lichocení 
a nesmíme se dát zotročit tlaky politiky ani ekonomie. 
 

ŽEŇ VEŘEJNÉ DISKUSE K LISTU  
„POKOJ A DOBRO“  

 

IV. Vedoucím osobnostem - a vůbec všem - v podnikání a finančnictví s apelem 
na rozum (pokračování) 

15. Globalizace a naše místo ve světovém řádu 
Globalizace - propojení, propojování světa v jednu velkou společnost prostřednictvím 

vzájemných komuni-kačních, informačních, ekonomických, kulturních, ekologických a 
jiných vazeb. Globalizace - dnes tolik a již dlouho diskutovaný pojem nejen u nás, nejen 
v Evropě, nejen na obou březích Atlantiku a jeho přilehlých kontinentů, ale i Pacifiku a 
jinde. Jisté naše zkušenosti nás nasměrovávají k vizím do budoucnosti v tomto aspektu. 
Patrick J. Buchanan vidí Evropu již stojící tváří v tvář „národní otázce“. A ptá se, zda si 
přejí její velké národy - Britové, Francouzi, Italové, Němci, Rusové a její starodávné státy 
se svými úžasnými dějinami a tradicemi - Portugalsko, Španělsko, Rakousko, Maďarsko, 
Holandsko, Polsko, Řecko a ostatní - pokračovat v životu jako různé a jedinečné národy? 
Mají vůli přetrvat? Nebo je unavila nezávislost? Upřednostní národní eutanazii v 
socialistickém superstátu a život v trvalé závislosti na bruselské byrokracii? Velká 
evropská občanská válka trvala od r. 1914 do r. 1989. Fašismus a bolševismus byly 
zlikvidovány. Tím však nenastal konec dějin. Válka proti internacionálnímu komunismu 
sice skončila, začal však nový zápas proti internacionálnímu socialismu. Když nás přátelé 
ze Západu upozorňovali, že zatímco u nás máme materialismus „dialektický“, u nich se 
šíří materialismus praktický, slyšeli jsme to neradi. Navíc zde přibyla „nová kvalita“ v 
podobě konzumní životní orientace, kterou převzaly i nejširší vrstvy, neboť materiální 
komfort se stal obecně dostupným.  
Tento nový zápas proti internacionálnímu socialismu - to je rozhodující konflikt 21. 
století. Bude se v něm rozhodovat o tom, zda jedinečné kultury Západu přežijí, nebo zda 
se stanou subkulturami multikulturního kontinentu. Bude se v něm rozhodovat o tom, 
zda evropské státy přežijí jako nezávislé a svobodné, nebo se promění v provincie 
evropského superstátu, v němž uplatňování jim vlastního práva na záchranu jejich 
jedinečné identity bude navždy postavena mimo zákon. V bitvě století jsou tedy linie 
narýsovány.  
Křesťanství však svým učením o původu, přirozenosti a cíli člověka přímo navozuje 
univerzální myšlenku jednoty lidstva a národů, které tvoří přirozená společenství a 
globalizace se tak může stát velikou šancí křesťanského univerzalismu na cestě lidstva k 
jednotě. Pohled na minulé století zavdává důvod k domněnce, že budoucí dějiny světa 
mohou být desítky let negativně ovlivněny, nebude - li proces globalizace vhodně 
usměrňován. Globalizace hospodářství znamená, že díky moderním komunikacím (faxy, 
satelity, monitory, modemy) může volně proudit přes hranice práce i kapitál, zboží i 
služby, informace i technologie. Globalizace hospodářství ve spojení a automatizací a 
robotizací výroby znamená, že v budoucnosti bude stále méně lidí více vyrábět.  



Pozitivní stránky globalizace: rozšíření technologií, rychlý růst bohatství, kulturní 
výměna, globalizace solidarity, motor mírových demokratických vztahů mezi národy a 
státy.  
Negativní stránky globalizace: dogmatem globalizace je soukromá iniciativa a volný trh. 
Tento systém vytváří sice bohatství, ale je ponechán sám sobě, produkuje také chudobu 
a směřuje k nerovnoměrnému rozdělení bohatství. Bohatí se stávají ještě bohatšími a 
chudí stále chudšími. Globalizace vede rovněž k fúzi velkých nadnárodních podniků, které 
se tím zbavují konkurence, diktují ceny i mzdy a propouštějí značnou část zaměstnanců. 
Národní firmy oslabují moc státu a ohrožují demokracii. Mluví se o „pasti globalizace“, 
„teroru ekonomie“, „turbokapitalismu“. Skupina předních německých ekonomů a 
církevních institutů Adveniat, Misereor, Missio Aachen, Missio München, Renovabis, 
Caritas internationalis vydala studie Světové hospodářství a etika, kde se říká: „Proces 
globalizace sice přispívá k celosvětovému růstu blahobytu, ale záměrně vede ke 
značnému přerozdělování ve prospěch málo kvalifikovaných pracovních sil v 
průmyslových zemích a chudších vrstev obyvatel rozvojových a transformujících se zemí. 
Aby se tento nepříznivý stav změnil k lepšímu, je nutné vytvořit nové paradigma 
ekonomie jako vědy. Ať už tuto novu ekonomii nazveme „sociální ekonomií“, ekonomií s 
morální dimenzí“, „ekonomií sounáležitosti“, „ekonomií sociálně - tržní“, nebo třeba 
„ekonomií globalizace“, v každém případě by to měla být ekonomie s etickou dimenzí, 
protože jen ta bude přiměřená nárokům globalizace v 21. století. Sociální revoluce 
minulého století však nevedly k osvobození vykořisťovaných, nýbrž k ještě většímu 
zotročení. 
Zdá se, že jedinou cestou je výpověď křesťanského personalismu, že totiž „lidská osoba 
je a musí být počátkem, nositelem a cílem všech společenských institucí.“ Jinými slovy: 
Nikoli totalitní ideologie zotročující člověka, nýbrž jen on sám jako bytost obdařená od 
Boha svobodou, může rozhodovat o svém osudu. Myšlenka nahradit globalizaci 
bezohlednosti globalizací solidarity se může stát užitečným vodítkem jak vyřešit současné 
problémy. Může být výzvou i pro nás, abychom více prosazovali toleranci, solidaritu, 
férovost, pochopení pro druhého ve svém prostředí a tím přispívali k ozdravení vztahů v 
ekonomice i v celé společnosti. Důležitou cestou k tomu může být vybudování občanské 
společnosti, v níž široká angažovanost občanů v nejrůznějších neziskových organizacích, 
nestátních institucích, zájmových sdruženích a nadacích otevírá prostor pro zdravou 
demokracii a pro společnou odpovědnost za život společnosti.  
K sociální otázce se papežové vyjadřují už déle než 110 let. V sociální encyklice 
Centensimus annus říká Jan Pavel II., že podstatnou součástí hlásání sociálního učení 
církve se musí stát nová evangelizace, protože mimo evangelium žádné skutečné řešení 
sociální otázky neexistuje. Láska církve k chudým „patří k jejím pevným tradicím“ (CA 
57), inspiruje se Ježíšovou chudobou (Lk 6, 20-22) a jeho laskavostí k chudým (Mk 12, 
41-44). Láska k chudým je pro křesťana také jedním z motivů povinnosti pracovat, aby 
„mohl konat dobro a pomáhat těm, kdo trpí nouzi“ (Ef 4, 28). Taková láska k chudým se 
netýká jen hmotné chudoby, nýbrž i četných forem kulturní a náboženské chudoby (CA 
57).     

/Vl. Měřínský/ 
   

*** 

27. Z PAMĚTNÍ KNIHY FARNOSTI ÚJEZD  
IV. Náboženské poměry dle zaznamenání  P. Viléma Schwarze , faráře v Újezdě v 

letech 1934 – 1937 
Dvacet společných pastýřských listů a několik dalších projevů československých 

biskupů, vydávaných v rozmezí let 1918 - 1948 a uvedených memorandem 
ministerskému předsedovi roku 1919, je důležitým zrcadlem vývoje náboženských 
poměrů u nás, na něž biskupové reagovali jménem oficiální církve. Doplňuje je dopis 
biskupů ministerskému předsedovi z r. 1933 a pak dopisy státního sekretariátu 
Vatikánského zasílané předsedovi biskupských konferencí v ČSR a list Propagandy a Pia 
XI.. Z nich je nejdůležitější první pastýřský list, který je trojdílný a obsahuje 
memorandum biskupů prezidentovi, list věřícím a list kněžstvu. V memorandu 
prezidentovi ČSR T. G. Masarykovi podepsaném Leonem kardinálem Skrbenským 



jménem československého episkopátu v srpnu 1919 ordináři žádali, aby církev mohla ve 
svobodě spolupracovat ve „státotvorné periodě“ na blahu a míru ve státě. Protestovali 
proti „paragrafu o kazatelně“, zabírání útulků užitečných řeholí, proti násilí v době, „kdy 
svoboda všech se stala heslem“, a proti nařčení, že katolíci jsou „nepřátelé republiky“. 
(Nihil novum sub sole) Přimlouvali se, aby církev mohla volně nakládat se svým 
majetkem a neohrozila se její charitativní činnost, kdyby jí nebyly vyplaceny stamilionové 
válečné půjčky. K těmto koncům vede i zákon o zcizení církevního malostatku z 
27.5.1919 (o drobných pachtýřích). Konečně žádali o nerušený styk s hlavou církve, 
papežem, a ohradili se proti výtce z nevlastenectví. (Nepřipomíná to dobu nedávno 
minulou či snad přítomnost?! Neopakuje se historie?) 

List věřícím varoval např. před nebezpečím pro víru, před duchem novot, před bludy 
vědeckými, sociálními a politickými. Církev hlásá lidskou důstojnost, osobní svobodu, 
svobodu svědomí a rovnost všech lidí před Bohem. To je pravá základna sociální reformy. 
Kdyby lidé poslechli Lva XIII., „měl by pracující lid dávno svá práva“. Vyzývá věřící, aby 
neodpadli, přesto že se nevěra již raduje z vítězství. Abychom obstáli, je třeba vnitřní 
obnovy a dobré výchovy dětí. „Milujte papeže, ctěte své biskupy, důvěřujte svým 
kněžím“. V listu kněžstvu, zvláště k celibátu, biskupové zdůrazňují, že tyto snahy o jeho 
reformu nejsou novinkou, neboť se datují od dob josefinismu a r. 1848. Reformovat 
přísluší jedině církvi a ta trvá podle Kodexu církevního práva na bezženství.  

V 5. spol. listu z r. 1922 pojednával o škole a mravní výchově dětí a o úpravě poměru 
katolické církve ke státu.  
Dvanáctý list z r. 1931 vyzývá věřící k účinné podpoře ve světové krizi v 
nezaměstnanosti.  
V 16. listu upozorňuje věřící na ohrožení víry bezbožeckými zásadami komunismu. 
(1.10.1936).  
Na mravní nebezpečí vnitřního vývoje v ČSR úpadkem rodiny a manželství upozorňuje 
17. společný pastýřský list. Číslo 195 000 potratů v r. 1937 je smutnou výčitkou těm, 
kteří představují veřejnou moc v republice zároveň povinnost práce pro záchranu rodiny. 
Již v roce 1933 náš episkopát vyjádřil dopisem min. předsedy Malypetrovi obavy z 
nových školských zákonů v ČSR, které opomíjely náboženskou a mravní výuku žactva.  
Tyto skutečnosti mj. ovlivňovaly i život ve farnosti, kdy zde byl farářem P. V. Schwarz. 
Jeho druhým kooperátorem po P. M. Trunečkovi byl P. František Müller, který sem 
nastoupil 3. srpna 1935. Narodil se v Šubířově u Konice r. 1910. Ordinován byl J. M. 
arcibiskupem Dr. L. Prečanem 5.7.1935 v Olomouci. Povahou ochotný (býval prefektem v 
nemocnici kněžského semináře v Olomouci), rád pomáhal lidem úplně zdarma v jejich 
tělesných bolestech. Byl výborným kazatelem a katechetou ve škole. Při vizitaci pan 
děkan žasl přímo, jak to se školáky umí. Jeho přičiněním zavedena modlitba do zdejší 
školy před a po vyučování. Byl organizátorem mládeže a založil Omladinu v Újezdě, 
Loučce a Slopném. Také politicky byl činným, hlavně při okresních volbách. Byl všemi 
milován a oblíben, jen několik politických protivníků bylo rádo, že odešel do farnosti 
Hradisko u Kroměříže. Dne 8. srpna 1936 sem nastoupil třetí kooperátor faráře 
Schwarze, a to P. Jaroslav Pokorný, narozen ve Slatinkách u Olomouce r. 1909, 
ordinován v Olomouci 5.7.1936 a zde působil do dubna 1940, kdy byl přeložen za 
administrátora do Hradiska u Olomouce. Instalační slavnost nového faráře P. V. 
Schwarze, bývalého kooperátora v Rožnově pod Radhoštěm byla vykonána vdp. 
děkanem Jakubem Otáhalem z Brumova v neděli 6.5.1934. Instalační kázání měl vdp. 
děkan, faráři při slavné mši sv. assistovali a to dp.: P. Vysloužil, farář z Vizovic, P. Josef 
Dolanský, kaplan z Val. Klobouk a P. Josef Máčel, zdejší administrátor. Po slavnosti v 
kostele následovala slavnost domácí za účasti celého kostelního výboru, jmenovaných 
vdp. rodičů a bratra (tehdy četaře aspiranta dělostřeleckého pluku) faráře. 
10. května byla slavnost 1. svatého přijímání dětí z farnosti. 
24. května odešel dp. Josef Máčel, bývalý zdejší administrátor za kooperátora do 
Rožnova p. Radhoštěm. Bůh mu odplať nastokrát co zde vykonal pro spásu duší věřících.  
Dne 24. května konala se velká slavnost Omladiny ve Vysokém Poli a 8. července naše 
pouť. Celebrantem byl P. Bohuslav Zrůnek, farář z Liptálu, kazatelem P. Lev Pospíšil, 
katecheta z Val. Meziříčí, jáhnem dp. Bonfilius Lidmila, kněz řádu Milosrdných bratří z 
Vizovic, podjáhen František Petrů, bohoslovec ze Slopného.  



25. října I. Eucharistický den v naší farnosti (tyto dny pro každou farnost naporučil J. Ex. 
nejdp. ordinář). Zpovědnice plny kajícníků. Adorační kázání měl dp. Šebek, Salesián z 
Fryštáku. Ač byl všední den (čtvrtek), účast věřících jak ráno u stolu Páně, tak večer při 
eucharistickém průvodu obrovská.  
Dne 23. listopadu odešel zdejší dp. kooperátor Metoděj Trunečka (nastoupil sem 3.8. t.r.) 
za kooperátora do Dřevohostic. 

 /Vl. Měřínský/ 
*** 

Z NÁVŠTĚVY PAVLA A MIRJAM BALDÍNSKÝCH V NAŠÍ 
FARNOSTI 

Je pravděpodobné, že tato dvě jména většině z nás zatím asi moc neříkají. Spíše se 
nám mohl do povědomí dostat název neziskového laického sdružení „Misijní banka 
ubožáků“ (MBU). A právě manželé Baldínských, kteří nás poctili svou návštěvou, jsou 
jejími zakladateli.  
Měli jsme možnost setkat se s velice příjemnými, dobrosrdečnými lidmi. Ze způsobu 
jejich vyprávění i filmových záznamů bylo zřejmé, že jsou to lidé disponující nadáním, 
schopnostmi, moudrostí a zápalem do díla; s takovým potenciálem by se hravě uplatnili 
na kterémkoliv vyspělém trhu. Na otázku, co je vede k tomu, aby značnou část roku žili a 
pracovali v Africe  a jak to zvládají, měli pro nás jednoznačnou odpověď. Pracovali 
několik let ve východní Africe  v Tanzanii. Zblízka poznali pro nás těžko představitelnou 
bídu, nemoci (některé vyzkoušeli i na vlastní kůži), nedostatek základních věcí, které jsou 
pro Evropana běžnou samozřejmostí, nedůstojné životní podmínky tamních obyvatel. To 
v nich probudilo soucit a solidaritu s trpícími, ale především chuť konkrétně se podílet na 
zmírnění jejich bídy. Za 12 let misijní činnosti v Tanzanii se přesvědčili, že měnit tyto 
těžké a pro člověka ostudné podmínky, je možné.  
Jako rozumným lidem je manželům Baldínským a jejich spolupracovníkům jasné, že 
Africe nepomohou tím, že jim budou stavět různá zařízení, dodávat potřebná vybavení, 
zajišťovat jídlo, oblečení nebo třeba dovážet kondomy na zastavení nemoci AIDS, která 
se stala metlou pro tento černý kontinent a s jejímiž následky se setkávají na každém 
kroku, především při pohledu na množství malých nezaopatřených sirotků, často 
vydaných na pospas osudu.  
Jako účinnou (a praxí osvědčenou) vidí přímou pomoc  p o s t u p n é h o   rozvoje  na  k 
o n k r é t n í m  místě Tanzanie. Sami se brzy přesvědčili, že jedním z největších 
problémů této země je obrovský nedostatek kvalitní pitné vody, se kterým si nejsou 
domorodci sami s to poradit. A tak spolu s péčí o sirotky je získávání vody hlavní 
aktivitou jejich misijní stanice. Kromě vyhledávání vody a realizování nových vrtů je 
třeba také dbát na údržbu studní stávajících. Zaučují domorodce, aby se o tuto údržbu 
sami starali a podíleli se na servisu. Aby se naučili vesničané s vodou hospodařit, všichni 
na ni přispívají.  
Cílem organizace Misijní banky ubožáků je přinést zemi potřebné know - how a konkrétní 
pomoc, díky které se mohou např. vrtat studny nebo stavět  školy. Za přímé účasti 
Afričanů se pálí cihly, staví učebny a dílny, ve kterých se žáci vyučují řemeslům, která 
jim v budoucnu zajistí jejich obživu a jejichž rozvoj je pro Tanzanii - a celou Afriku vůbec 
- tolik důležitý. I když je v zemi základní škola ze zákona povinná, její realizace je často 
téměř neuskutečnitelná. Nejhůře jsou na tom pochopitelně osamocené děti, které 
zůstávají díky absenci základních vědomostí bez jakékoliv šance na další výuku řemesla 
nebo jiného studia, a tím prakticky bez budoucnosti. Proto si vzali členové MBU na 
starost právě tyto děti. Snahou je také zabránit tomu, aby děti byly uchráněny před 
zneužíváním k těžké práci, válce, sexu. Jak řekl pan  Baldínský, to hlavní, co Afrika 
potřebuje je jednoduše morálka a řemeslo.  
Misijní sdružení poukazuje na veliké fyzické i duševní strádání všude v Africe a vyzývá 
nás všechny, abychom nebyli k této smutné skutečnosti lhostejní. (Nedávno jsem slyšela 
v radiu zajímavou reportáž jednoho českého cestovatele. Poznal velké množství zemí 
celého světa, na jednotlivých místech se snažil pobýt vždy nějaký čas, aby co nejvíce 
zjistil, jaký je kde opravdový život lidí. Mimo jiné řekl: „když Češi cestují, tak většinou si 
k tomu vybírají země na západ od našich hranic, vzhlížejí na vyspělejší státy s tichou 



nebo otevřenou závistí, co všechno ještě máme dohánět. Ale ve skutečnosti je tomu 
docela jinak. Drtivá většina světa se nachází v mnohem horších podmínkách, my si tu 
žijeme jako „prasata v žitě“, vůbec si nevážíme toho, co máme, chybí nám pokora a 
někdy mám silný pocit, že jsme to my, kteří, i přes veškerý stupeň vyspělosti školství, 
potřebujeme dovzdělat v základních otázkách,“ uvedl doslova.  
Vážím si toho, že manželé Baldinských, i přes velké množství práce neváhali přijet k nám 
až z Prahy a na malou účast posluchačů poutavého vyprávění nereagovali ani jediným 
slůvkem rozmrzení. Prosili nás o modlitby, ale nevzpomínám si, že by vůbec konkrétně 
žádali o jakoukoliv finanční podporu. Přitom jejich činnost je bez této pomoci nemožná. 
Protože nás přišlo na přednášku dost málo, chtěla jsem ji alespoň rámcově přiblížit i vám 
ostatním, hlavně těm, kteří si uvědomují, že se nikdy na tomto světě nemůžeme 
považovat za bohaté a vyspělé, dokud budou (a to nejen na africkém kontinentě) umírat 
lidé na nedostatek jídla, zdravotní péče a správné osvěty, dokud tu budou lidé bez naděje 
na jakékoliv zlepšení.  Je na nás, jestli zůstane jejich návštěva v našich myslích jen 
jakýmsi zpestřením, jestli si obrázky z Afriky přiřadíme do plejády těch, které už dávno 
známe a zvykli jsem si je vnímat i když jako smutnou, ale přece jen jakousi statistiku, 
anebo se odhodláme ke konkrétnímu činu. Osobně si myslím, že nic není náhoda, a 
pokud jsme měli možnost setkat se s těmito misionáři přímo u nás, tak nám tím chtěl 
přinejmenším Bůh něco  naznačit.  
Ptali jsme se, jaká pomoc by byla pro ně nejúčinnější. Za stěžejní považují vzdělání, 
které patří k základním podmínkám vývoje. Jenom díky němu může docházet ke 
komplexnímu rozvoji osobnosti a tím i celé zaostalé oblasti. V jejich případě jde 
především o poskytnutí možnosti základního vzdělání sirotkům. Částka, ke které se 
adoptivní rodiče zavazují, činí ročně 2000 Kč na dítě. Po ukončení základní školy je 
možné podporovat dítě i nadále při výuce praktického řemesla nebo dalšího studia. Pak 
by se potřebná částka  zvýšila. Není nutné, aby peníze hradil jedinec, může se složit vždy 
více lidí.  
Informace o sdružení Misijní banky ubožáků i možnostech konkrétní pomoci jsou k 
dispozici na www.agapembu.cz, můžete zavolat i na 776 711 578.  

Misijní bankou ubožáků je míněno depozitum dobrých skutků, které pomáhají lidem 
stojícím na samém okraji celého lidského společenství, ale také těm, kteří do něho 
přispívají.  

   H. Martincová  
*** 

MÍSTO NADĚJE A MÍRU 
 

Letošní přelom února a března jsme mohli opět 
navštívit portugalské poutní místo Fátimu. Po 
celonočním přejezdu ze španělského Madridu 
nás přivítalo ve Fátimě krásné, slunečné  a teplé 
počasí. Jelikož ubytování bylo předem 
dohodnuto, tak po vybalení všech zavazadel a 
krátké relaxaci můžeme navštívit samotné 
poutní místo. Hned na úvod nás ohromila 
velikost nově zbudovaného chrámu (byl otevřen 
v říjnu 2007) vystaveného na konci náměstí. Do 
chrámu se vejde 7000 sedících lidí a je postaven 
ve stylu novodobé architektury. Viz. foto. 

Ve Fátimě jsme prožili celý víkend a důvod proč jsem se rozhodl napsat tento článek je 
ten, že Fátima je místo modlitby a to hlavně modlitby růžence, který zde můžete slyšet 
v několika světových jazycích v průběhu celého dne. Velmi působivá je i návštěva 
večerních růžencových pobožností. Růženec je modlitba jednoduchá a zároveň má svou 
nesmírnou hloubku. Byla to oblíbená modlitba nekonečného zástupu světců a papežů. 
Nebylo tomu jinak ani u papeže Jana Pavla II. Je to modlitba rozjímavá a je třeba se před 
každým tajemstvím zamyslet, abychom neodříkávali růženec bezmyšlenkovitě. Je to 
něco jako když se člověk postaví před trojrozměrný obraz a musí se chvíli soustředit, aby 
mohl objevit to co obraz skrývá. Pokud se nesoustředí, tak nevidí vůbec nic. 



 
 Pokud se podíváme do nedaleké historie, tak 
modlitba růžence zachránila i mnohé národy před 
hrozbou komunismu nebo jiných pohrom. Pro 
konkrétní případy nemusíme chodit daleko. 
Sousední Rakousko bylo od roku 1945 okupováno 
Sovětským Svazem a jeden velký Sovětský politik 
se nechal slyšet, že koho si jednou SSSR 
podmaní,  už nikdy neztratí!!! Jak je tedy možné, 
že Sověti ztratili Rakousko, jestliže si ho už 
jednou podrobili?? Proč ho opustili a nechali 
svobodné? Odpověď na tuto otázku je relativně 
jednoduchá RŮŽENEC ! Jeden milion obyvatel 

Rakouska pod vedením předsedy vlády a kancléře pana Dr. Figla se modlilo růženec 
každý den a 13. 5. 1955 na výročí prvního fatimského zjevení odešli sovětští okupanti a 
nechali Rakousko svobodné a nezávislé. V Brazílii zase v roce 1964 hrozilo, že vládu nad 
zemí převezmou komunisté. Opět pomohl růženec, protože několik stovek tisíc obyvatel 
Brazílie se začalo každodenně modlit růženec. Každý týden kardinál z Rio de Janeira 
nabádal katolíky, aby se modlili růženec ve fátimském duchu. 31. 3. 1964 bez boje, bez 
krveprolití, bez války byla marxistická revoluce potlačena a nastala pro Brazílii svoboda. 
 
Sestra Lucía dne 19. 3. 1939 sdělila, že světová válka nebo světový mír závisí na 
vykonávání prvních sobot ( jak bylo řečeno ve fátimském zjevení ), na zasvěcení 
neposkvrněnému srdci Panny Marie. Oddanost a zasvěcení nejsvětějšímu srdci Panny 
Marie a zachovávání prvních sobot bylo veřejně prohlášeno portugalským biskupem 
z Leiry 13. 9. 1939, tedy 13 dní po vypuknutí druhé světové války. Portugalsko bylo 
ochráněno od všech válečných útrap a hrůz.  
 
V naší moderní době je třeba propagovat růženec. Je to nejúčinnější zbraň proti všemu 
zlu. Takový velký propagátor růžence byl blahoslavený Bartolo Longo, který zaslechl 
v hloubi svého srdce vnitřní hlas „Kdo rozšiřuje modlitbu růžence je spasen.“ Na základě 
tohoto zážitku se cítil být povolán k výstavbě nového chrámu Panny Marie růžencové, 
který vyrostl v italských Pompejích na ruinách starobylého města, které bylo v roce 79 
pohřbeno výbuchem Vesuvu. 
 
 Důležitá je modlitba růžence hlavně v rodině, základní buňce naší společnosti. Rodina je 
čím dál více ohrožovaná různými štěpícími silami, ať už zákonem o registrovaném 
partnerství, rozvody nebo jinými ideologiemi či praktikami. Toto všechno dává podmět 
k obavám o budoucnost této základní a neodmyslitelné instituce včetně osudu celé naší 
společnosti.  
„Růženec je má nejmilejší modlitba. Je to modlitba podivuhodná svou prostotou a 
hloubkou. Na pozadí Zdrávasů před námi defilují hlavní události ze života Ježíše Krista.“ 
Jan Pavel II. 
 
Na závěr bych dodal, že každý, kdo odjíždí z Fátimy, může dát svému životu nový směr a 
nový rozměr. Je to proto, že srdce Panny Marie sem na toto posvátné místo každého 
člověka přivádí a jedna z velkých milostí Fátimy je přeměna  našeho srdce. Pro nás je 
každá návštěva Fátimy vždycky neopakovatelný a úžasný duchovní zážitek. 
 

 Roman a Hana Hlavičkovi 
*** 
 
 



POŘAD BOHOSLUŽEB V MĚSÍCI BŘEZNU – ÚJEZD 
 
1. května : Čtvrtek 
Slavnost  
NANEBEVSTOUPENÍ 
PÁNĚ 
Sv. Josefa, Dělníka 

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

Za farníky 
Za + Josefa Kubíčka, jeho rodiče, prarodiče, jejich 
předky a uzdravení vztahů mezi nimi 
Za + Marii a Vladimíra Kozubíkovy, syna Aloise a duše v 
očistci 
Za + rodiče Martiniskovy, Šuráňovy, bratra Zdeňka, dar 
zdraví, ochranu a pomoc Boží pro živou rodinu 
Martiniskovu 

2. května : Pátek 
Sv. Atanáše, biskupa a 
uč. církve 

15.20  Új.: 
 
 
18.30  Sl.: 

Za živou a + rodinu Kořenkovu, Kostkovu, 
Chromčákovu, Balouškovu, + Justina Kojdu, duše v 
očistci, dar zdraví a pomoc Boží pro živé rodiny 
Za Františka Kozubíka, bratra Josefa, rodiče, živou a + 
rodinu Kozubíkovu 

3. května : Sobota 
Sv. Filipa a Jakuba, 
apoštolů 

 6.30  Új.: 
 
16.00  Lo.:  
 

Za + rodiče Kořenkovy, rodiče Frýželkovy, syna, snachu, 
zetě a celou živou rodinu 
Za + Josefa Slámu, rodinu Slámovu, Poláchovu a duše v 
očistci 

 
4. května : Neděle 
7. neděle velikonoční 
 
Sv. Floriána, 
mučedníka 
 

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

Za Marii a Jana Gencovy, živou rodinu Gencovu, 
Melichárkovu a Pospíchalovu 
Za živé a + hasiče ze Slopného ke cti sv. Floriána 
Za rodiče Opravilovy, Ludmilu Opravilovu, prarodiče z 
obou stran, dar zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu 
Za + Jaroslava Štrbáka k nedožitým sedmdesátinám, + 
Josefa a jeho dvě manželky, duše v očistci, ochranu a 
pomoc Boží pro živé rodiny 

5. května : Pondělí 
Ferie 

7.35  Új.: Za + rodiče Matušincovy, Machů, jejich rodiče a dva 
švagry, Boží požehnání a dary Ducha sv. pro živé rodiny 
o. Jan: za farníky 

6. května : Úterý 
Sv. Jana Sarkandra, 
kněze a muč. 

17.35  Új.: 
 
 
19.00  Dr.: 

Za + Jaroslava Sáblíka, rodiče Šomanovy, syna 
Jaroslava, švagra Jindřicha Zvonka a dar zdraví pro 
živou rodinu 
Za Františka Matošku, Karla Slabiňáka, rodiče z obou 
stran, duše v očistci, dar zdraví a Boží požehnání pro 
živou rodinu 

7. května : Středa 
Ferie 

17.35  Új.: 
 
18.30  Sl.: 

Za + Stanislava Fojtů, rodiče z obou stran, dar zdraví a 
Boží ochranu pro živou rodinu 
Za + Karla Kostku, Františka Kolaříka, rodiče Petrů, 
duše v očistci a Boží ochranu pro živou rodinu, na 
poděkování Panně Marii za včasnou záchranu života při 
autonehodě 

8. května : Čtvrtek 
Panny Marie, 
Prostřednice  

17.35  Új.: 
 
19.00  Dr.: 

Za + Marii a Františka Machů, rodiče, rodiče Šimákovy, 
děti, manžely Rošťanské a dar zdraví pro živou rodinu 
Na poděkování Pánu Bohu za přijaté milosti u příležitosti 
85 let života, za + manžela a snachu, s prosbou za dar 
zdraví, Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro živou 
rodinu 

9. května : Pátek 
Ferie 

15.20  Új.: 
 
18.30  Sl.: 

Za + rodiče Kořenkovy, dva syny, dceru, snachu, čtyři 
švagry a Boží pomoc pro živou rodinu 
Za + rodiče Gjondlovy, Emílii Raškovu, živou a + rodinu 
Gjondlovu, Hlavoňovu a duše v očistci 

10. května : Sobota 
Ferie 

 6.30  Új.: 
16.00  Lo.: 

Za + Annu Machů k nedožitým osmdesátinám 
Za rodinu Majerikovu 

 
11. května : Neděle 
Slavnost 
SESLÁNÍ DUCHA SV. 

 
Sv. Augustina z 
Canterbury, biskupa 

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

Za + Zdenku Polčákovu, rodiče Polčákovy, syna 
Františka, rodiče Bělaškovy, syna Josefa, strýce 
Františka, duše v očistci a dar zdraví pro živou rodinu 
Za + rodiče Urbanovy, Mozgvovy a Boží ochranu pro 
živou rodinu 
Za + Josefa Žáka, bratra, rodiče, duše v očistci a Boží 
požehnání pro živou rodinu 
Za farníky (sv. křest) 
Za + Marii Marcaníkovu, Marii Machů a živou rodinu 



12. května : Pondělí 
Sv. Nerea a Achillea, sv. 
Pankráce, muč. 

17.35  Új.: Za + rodinu Hlavičkovu, Šůstkovu, Annu Šimonů a duše 
v očistci 

 
13. května : Úterý 
Panny Marie Fatimské 

17.35  Új.: 
 
 
19.00  Dr.: 

Za + Ludmilu a Františka Častulíkovy, Ludmilu 
Čurečkovu, Otýlii Vargovu, Otýlii Stojaspalovu, dar 
zdraví, Boží ochranu a duše v očistci 
Za + rodiče Marcaníkovy, tři dcery, tři syny, jejich 
manžele a manželky, duše v očistci, na které nikdo 
nepamatuje a Boží ochranu pro živou rodinu 

14. května : Středa 
Sv. Matěje, apoštola 

17.35  Új.: 
 
18.30  Sl.: 

Za rodiče Kráčalíkovy, syna, duše v očistci a dar zdraví 
pro živou rodinu 
Za + Karla Váňu, + maminku Annu a duše v očistci 

15. května : Čtvrtek 
Ferie 

17.35  Új.: 
19.00  Dr.: 

Za živou a + rodinu Mačkovu 
Za + Jarmilu Urbanovu, rodiče, dvoje + stařečky, jejich 
syny, vnuka Josefa a dar zdraví pro živou rodinu 

16. května : Pátek 
Sv. Jana Nepomuckého, 
kněze a mučedníka 

15.20  Új.: 
 
18.30  Sl.: 

Za + rodiče Rumanovy, + děti, rodinu a Boží ochranu 
pro živé rodiny 
Za + rodiče Malotovy, Vojtěcha Kováře, dceru, manžele 
Kolaříkovy a Boží požehnání pro živou rodinu 

17. května : Sobota 
Sobotní památka Panny 
Marie 

 6.30  Új.: 
 
16.00  Lo.: 

Za Lenku Žáčkovu, Vlastu Mikulkovu, Miroslava Žáčka, 
duše v očistci a Boží ochranu pro živou rodinu 
Za P. Jana Pavelku a jeho + rodiče 

 
18. května : Neděle 
Slavnost  
Nejsvětější TROJICE 
Sv. Jana I., papeže  
a mučedníka 

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

Za rodiče Kořenkovy, syna, vnuka, rodiče Barcuchovy, 
dva syny a duše v očistci 
Za rodiče Kozubíkovy, Mlýnkovy, syna a dar zdraví pro 
živou rodinu 
Za + Josefa Pavelku (výroční mše svatá) 
Za + Josefa Častulíka (výroční mše svatá) 

19. května : Pondělí 
Ferie 

17.35  Új.: Za + rodiče Hyblovy, syna Petra, dceru Marii, Stanislava 
Bělašku a Boží ochranu pro živou rodinu 

 
20. května : Úterý 
Sv. Klementa Marie 
Hofbauera  

17.35  Új.: 
 
19.00  Dr.: 

Za + Stanislava Barcucha, jeho rodiče, duše v očistci, 
ochranu a Boží pomoc pro živou rodinu 
Za + rodiče Stružkovy, Vladimíra Jordána, Antonína 
Knotka, Marii Šašinovu a Boží požehnání pro živou 
rodinu 

 
21. května : Středa 
Ferie 

17.35  Új.: 
 
18.30  Sl.: 

Za + Vladimíra Zichu, dceru Leničku, rodiče Zichovy, 
Andělu Drábkovu a dar zdraví pro živou rodinu 
Za rodiče Mikulkovy, syna Aloise, snachu, vnučku Irenu,  
+ příbuzenstvo, duše v očistci a dar zdraví 

 
22. května : Čvrtek 
Slavnost 
TĚLA A KRVE PÁNĚ 
(Boží tělo) 

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

 
Za + Stanislava Zvonka, rodiče z obou stran, 
sourozence, duše v očistci, dar zdraví a Boží ochranu pro 
živou rodinu 
Za + Františka Machuču, dvoje rodiče, jejich děti, dar 
zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu 
Za + rodinu Poláchovu, Kovářovu a Boží požehnání pro 
celou živou rodinu 

 
23. května : Pátek 
Ferie 

15.20  Új.: 
 
18.30  Sl.: 

Za rodiče Mozgvovy, děti, rodiče, duše v očistci a Boží 
ochranu pro živou rodinu 
Za + rodinu Váňovu, Zvonkovu, Machalovu, duše v 
očistci a dar zdraví pro živé rodiny 

24. května : Sobota 
Sobotní památka Panny 
Marie 

 6.30  Új.: 
 
16.00  Lo.: 

Za + Jaroslavu a Josefa Kostkovy, syna Jaromíra a dar 
zdraví pro živou rodinu 
Za + Stanislava Kozubíka, syna Josefa, rodinu Tomšů, 
Jurkovu a Boží požehnání pro živou rodinu 

 
 
25. května : Neděle 
8. neděle v mezidobí 

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

Za Marii a Karla Barcuchovy, jejich rodiče, sourozence a 
duše v očistci 
Za + Marii a Stanislava Petrů, jejich + rodiče, 
sourozence a živou rodinu 
Za + Eduarda a Emíliii Velískovy, rodiče z obou stran, 
duše v očistci, s prosbou o Boží požehnání a ochranu 
Panny Marie pro žiou rodinu 



 9.45  Új.: 
 
14.30 VP.: 

Za Josefa a Ludmilu Kamenčákovy, rodiče Frýželkovy, 
Šimonů a dar zdraví pro živé rodiny 
Za živé a zemřelé šedesátníky z Vysokého Pole 

26. května : Pondělí 
Sv. Filipa Neriho, kněze 

17.35  Új.: 
 

Za + Josefa Maliňáka, vnučku Renatku, duše v očistci a 
pomoc Ducha svatého pro živou rodinu 

27. května : Úterý 
Sv. Augustina 
Canterbury, bisk. 

17.35  Új.: 
 
19.00  Dr.: 

Za + Jana Černobilu, + rodiče, sourozence, syna Petra, 
duše  
v očistci a Boží ochranu pro živé rodiny 
Za rodiče Maňasovy, děti, duše v očistci, pomoc Boží a 
ochranu Panny  Marie 

 
28. května : Středa 
Ferie 

17.35  Új.: 
 
 8.30  Sl.: 

Za Jana a Martu Machů, bratra Josefa, duše v očistci a 
živou rodinu 
Za + rodiče Maňasovy, jejich sourozence, dva syny, + 
zetě Jaroslava 

 
29. května : Čtvrtek 
Ferie 

17.35  Új.: 
 
19.00  Dr.: 

Za + Jana Pavelku, sestry, rodiče, dar zdraví a Boží 
požehnání pro živou rodinu 
Za + rodiče Častulíkovy, Barcuchovy, vnuka Luboška, 
Jana Barcucha s prosbou o Boží požehnání a ochranu 
Panny Marie 

30. května : Pátek 
Slavnost 
NEJSV. SRDCE 
JEŽÍŠOVA  
Sv. Zdislavy 

15.20  Új.: 
 
18.30  Sl.: 

Za + Petra Baláčka, Marii Hlavicovu, duše v očistci a dar 
zdraví pro živou rodinu 
Za + rodiče Lysáčkovy, Bližňákovy, jejich + děti, duše v 
očistci, pomoc a ochranu Boží pro živou rodinu 

 
31. května : Sobota 
Navštívení Panny 
Marie 

 6.30  Új.: 
 
16.00  Lo.: 

Za + Františku a Aloise Buriánkovy, + prarodiče z obou 
stran a dar zdraví pro živou rodinu 
Za + Jiřího Mikuláška, + rodiče Mikuláškovy, švagra, 
vnuka, + rodinu Lauterbachovu, duše v očistci a ochranu 
Panny Marie pro živé rodiny 

 
*** 
 

POŘAD BOHOSLUŽEB V MĚSÍCI BŘEZNU 
HORNÍ LHOTA 

 
1. května : Čtvrtek 
Slavnost  
NANEBEVSTOUPENÍ 
PÁNĚ 

 Sv. Josefa, Dělníka 

 7.00  
 
16.00 

Za dar zdraví, Boží požehnání, pomoc a ochranu pro celou 
rodinu 
Za + rodiče Malotovy, rodiče Koláříkovy, jejich syna, vnuka, 
snachu, zetě, duše v očistci a Boží požehnání  
pro živou rodinu 

2. května : Pátek 
Sv. Atanáše, biskupa a uč. 
církve 

 
17.30  

 
Za + Aloise a Františku Majzlíkovy a celou rodinu 

3. května : Sobota 
Sv. Filipa a Jakuba, ap. 

17.30  Za živé a + členy živého růžence 

 
4. května : Neděle 
7. neděle velikonoční 

 6.55  
 
 9.40 

Za Marii a Květoslava Nášelovy, rodiče, celou živou  
a + rodinu 
Za živé a + členy hasičského sboru ke cti sv. Floriána 

8. května : Čtvrtek 
P. M., Prostřednice  

15.30  Za + Františka a Marii Juránkovy, duše v očistci, živou  
a + rodinu 

10. května : Sobota 
Ferie 

17.30  Na poděkování Pánu Bohu za 50 let společného života 
s prosbou o Boží ochranu pro celou rodinu do dalších let 

11. května : Neděle 
Slavnost 
SESLÁNÍ DUCHA 
SVATÉHO 

 6.55  
 
 9.40  

Za + Marii Jankovu, její sestru, rodiče, stařečky Katauerovy 
a celou živou rodinu 
Za Petra Zábojníka, + rodiče Zábojníkovy, Pytlovy, dar 
zdraví a Boží ochranu pro živou rodinu 

15. května : Čtvrtek 
Ferie 

15.30  Za + Marii a Yvetu Navrátilovy, rodiče Navrátilovy, 
Vaněčkovy a na poděkování za 80 let života 

17. května : Sobota 
Sobotní památka Panny 
Marie 

17.45  Za Boženu Majzlíkovu, Josefa Demla, rodiče, celou živou a 
+ rodinu 



18. května : Neděle 
Slavnost  
NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE 

 6.55  
 
 9.40  

Za + Františka Katauera, rodiče Katauerovy, Váňovy, dar 
zdraví a Boží ochranu pro živou rodinu 
Za farníky (sv. křest) 

22. května : Čvrtek 
Slavnost 
TĚLA A KRVE PÁNĚ 
(Boží tělo) 

 7.00 
 
16.00  

Za Josefa Pavelku k nedožitím sedmdesátinám, vnuka, 
rodinu Pavelkovu, Balouchovu, Kořenkovu a Boží ochranu 
pro živou rodinu 
Za + Františka a Ludmilu Kozubíkovy, dvoje + rodiče, dceru 
a duše v očistci 

24. května : Sobota 
Sobotní památka Panny 
Marie 

 7.45  Za + Františka Žáčka, dvoje rodiče a na poděkování Pánu 
Bohu u příležitosti životního jubilea s prosbou o ochranu 
Boží pro živou rodinu 

25. května : Neděle 
8. neděle v mezidobí 

 6.55 
 
 9.40  

Za + Aloise Idese, vnuka, rodiče Vaněčkovy, Žáčkovy, syna 
Rudolfa a pomoc Boží pro živou rodinu 
Za + Josefa Šimoníka, jeho rodiče, Boží požehnání  
a ochranu pro živé rodiny 

29. května : Čtvrtek 
Ferie 

17.45  Za + Emilii Žáčkovu, dva manžele, jejich + rodiče, 
sourozence a dceru Helenu 

31. května : Sobota 
Navštívení Panny Marie 

17.45  Za + rodiče Maňasovy, Remešovy, dar zdraví, pomoc  
a ochranu Boží pro živou rodinu 

 
*** 

Ú H E L   P O H L E D U : 
DĚKANÁTNÍ POUŤ ZA OBNOVU RODIN A NOVÁ KNĚŽSKÁ POVOLÁNÍ    

VELEHRAD 12. 4. 2008 
Tato pouť se stala již pro mnohé z nás tradicí. Vždy jedenkrát ročně jsme 
zváni otcem arcibiskupem ke společné modlitbě na pro nás tak významné 
poutní místo jakým je Velehrad. Část poutníků z jednotlivých farností 
přijíždí společně autobusy, někteří jedou s rodinou nebo známými auty. 
Tímto příspěvkem bych chtěla alespoň částečně přiblížit atmosféru 
děkanátní poutě těm, kteří se nemohou zúčastnit, hlavně našim starším a 
nemocným, ale také těm, kteří by mohli jet příští rok s námi. 
Na modlitbě růžence, adoraci a službě při mši svaté se podílí vždy 

některá farnost z našeho děkanátu. Nebylo tomu jinak ani tento rok. Určené farnosti se 
vždy s velkým nadšením připravují a snaží se vložit vždy něco nového a inspirujícího, co 
by bylo pro nás ostatní povzbuzením a novou motivací na cestě k našemu Pánu.  
Velmi mně potěšilo velké množství mladých – ministrantů, a to od těch úplně 
nejmenších, kteří vydrželi klečet celou adoraci před oltářem, dále pak zpěváků (schol) a 
ostatních hudebníků, s jakou vroucností zpívali a hráli k oslavě Boží. Na závěr mše svaté 
zazpívala také skupinka těch nejmenších z farnosti Luhačovice a nejenom zpěv nás 
přítomné hřál u srdce, ale také jejich nadšení a rozzářená očka. Všude kolem sebe vidíte 
vroucně se modlící věřící, každý zde přichází s  prosbou nebo také poděkováním, se 
svými starostmi, ale i radostmi, které klade k nohám našeho Pána. Modlitební 
společenství je rozmanité, všech věkových kategorií, je zde mnoho mladých a velmi 
povzbuzující je, když vedle vás stojí modlící se mladé rodiny s třemi i více malými dětmi. 
Pak si řeknete, že se nemáme čeho bát. V této překrásné a promodlené bazilice cítíte 
v duši pokoj a také blízkost milujícího Boha, která vás naplňuje novou energií a sílou.  
Otec arcibiskup pro nás má vždy připravená slova povzbuzení. V homilii uvedl příběh 
kněze,který  se až po letech dozvěděl, že jeho matka při své pouti na Svatém Hostýně, 
Panně Marii slíbila,  že pokud bude mít další již deváté dítě a bude to syn, zasvětí ho 
Pánu Bohu. Tak se také stalo. Proto když se modlíme za nová řeholní a kněžská povolání, 
nechápejme to tak, že my se budeme jenom modlit a jinak se nás to netýká, ale že i my 
chceme s ochotou vést a vychovávat své vlastní děti a přivádět je k Bohu. Pokud se jim 
nedostane volání od Boha a budou povolání k manželskému životu, i pro ten pak budou 
dobře připraveni. Proto neustávejme v modlitbách, jelikož neseme velkou zodpovědnost 
za budoucnost svých rodin, ale i dalších generací.  



V závěru mše svaté jsme dostali pozvání ke členství v Občanském sdružení Matice 
Velehradské, která se snaží obnovit toto místo do původní krásy. Aktuální počet členů je 
500 (včetně 50 kněží a 5 biskupů) a za její členy je každého 14. (příp. 15.) sloužena mše 
svatá v bazilice na Velehradě. Bližší informace včetně stanov lze získat na internetové 
adrese : www.maticevelehradska.cz.  
Při odchodu z baziliky jsme dostali přihlášku ke členství (zájemci si mohou vyzvednout 
kopii při-hlášky v sakristii v Hor-ní Lhotě). 
 

 
 

Modlitba členů 
Matice Velehradské: 

„Bože, tys poslal našim předkům svatého Cyrila a Metoděje, aby jim hlásali evangelium 
slovanským jazykem. Dej, ať i my přijímáme s radostí tvé poselství, řídíme se jím ve 
svém životě a na jejich přímluvu ať jsme všichni spojeni v jednotě víry a lásky. Amen.“ 

Mgr. Eva Řeháková 
*** 

JEDNOTA KŘESŤANŮ 
(ZAKONČENÍ) 

 Více než rok jsme se zabývali na stránkách FM stručnou charakteristikou nekatolických 
křesťanských církví – členy Ekumenické rady ČR. Mimo tuto organizaci působí u nás také 
další křesťanské církve, se kterými se můžeme v našem okolí setkat.Pro informaci 
uvádím přehled křesťanských církví – členů i nečlenů ERČR – působících ve Zlíně: 
Apoštolská církev, Bratrská jednota baptistů, Církev adventistů sedmého dne, Církev 
bratrská, Církev československá husitská, Církev křesťanská společenství, Církev 
reformovaná, Církev římskokatolická, Českobratrská církev evangelická, Křesťanské 
sbory, Pravoslavná církev v českých zemích a Starokatolická církev. 
 Nekatolické církve stojí také za různými ušlechtilými projekty, které třeba i dobře 
známe, ale nevíme o tom a velmi často se setkáváme s nekatolíky na stanicích radia 
Proglas či TV Noe. To že nejde o katolíky nepoznáte však většinou z jejich slov, ale 
napoví to až komentátor nebo titulky. 
 Co říci závěrem? V cyklu „Jednota křesťanů“ jsem poukazoval v prvé řadě na to co nás 
křesťany spojuje. Kdo čekal, že zde bude posuzováno kdo je lepší nebo horší, nebo kdo 
má pravdu a kdo ji nemá, nedočká se. Tomu odpoví slova evangelia: „Nesuďte, aby jste 
nebyli souzeni, neboť jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám“ (Mt7/1-2).Ježíš 
nám říka zcela jasně ve výroku o posledním soudu co bude rozhodující až bude oddělovat 
ovce od kozlů. V prvé řadě to budou naše skutky. Říká: „Cokoliv jste učinili jednomu z 
těchto mých nepatrných bratří, mně jste učinili“ (Mt25/31-46). Nevím do jaké míry bude 
přihlíženo na to kdo je katolík, evangelík nebo pravoslavný, ale toufám si tvrdit, že jedno 
budeme mít společné. Bude to prosba: „Ježíši smiluj se nade mnou!!!“ 

/Pavel Maček/ 
*** 



SV. CELESTIN V. 
(Petr Celestin) 

 
papež, poustevník 
Narozen: r.1215 v Isernia, Itálie 
zemřel: 19.května 1296 u Říma, Itálie 
patron L´Aauily, knihařů 
  
S Osobou Celestina V. se spojuje dojímavá historie. Byl synem 
chudého rolníka a celé své štěstí nacházel v životě poustevníka 
a pak najednou se stal papežem. V abruzském místě Isernia 
přišel v r. 1215 Petr na svět. Už jako dítě se vyznačoval 
skromností a pokorou. Po svém vysvěcení na kněze uprchl 
jednoduše do samoty hor své vlasti, protože už nemohl snášet 
tolik lidí. Hledal rozhovor s Bohem a blízkost přírody. Na Monte 
Morrone si zřídil poustevnu, a od toho dne se nazýval Petrem z 
Morrone. V průběhu let se k Petrovi z Morrone připojili četní 
poustevníci a shromáždili se kolem něho jako mniši kolem 
svého otce. Později tu vznikl poustevnický řád celestinů ( 
fratelli di s. Spirito – bratříčci Ducha svatého).  
Uplynula desetiletí, Petrovi z Morrone bylo skoro 80 let, když 
ho – po dvouleté přestávce na papežském stolci – zvolilo 
římské kardinálské kolegium po tvrdých rozepřích novým 
papežem. Když vyslanci přišli k Petrovi do jeho poustevny, bylo 
to, jako by na šedivého poustevníka vtrhlo velké neštěstí. On, 

který nade vše miloval samotu a úplnou chudobu, by měl být hlavou katolické církve? 
Úpěnlivě prosil, plakal, ujišťoval o své neschopnosti. To nic však nezměnilo na rozhodnutí 
kardinálů. Ve slavnostním průvodu odvedli Petra do L´Aquily, kde byl 5.července 1294 
posvěcen na biskupa, uveden do úřadu a přijal jméno Celestin. Byl pátým papežem 
tohoto jména. Už brzy se ukázalo, že Celestin V. na svůj vysoký úřad nestačí. On sám 
trpěl nevýslovná muka a naplánoval nakonec vládu kardinálů. Vynořila se otázka: „Smí 
papež odstoupit?“. Celestin V. si odpověděl sám, když vyhlásil konstituci o odstupu a o tři 
dny později, 13.prosince 1294, odstoupil po pětiměsíčním pontifikátu. Celestin znal jen 
jeden cíl: znovu zpět do svých hor, do své poustevny.  
 Avšak Petrova cesta utrpení ještě nebyla u konce. Jeho nástupce na stolci sv. Petra, 
Bonifác VIII., se obával, že tohoto slabého starce by mohli provolat protipapežem a tím 
vyvolat rozkol. Proto ho dal Bonifác VIII. již osmdesátiletého dovést na zámek Fumone 
na východ od Říma. Za zdmi, zoufalý a bez síly k životu strávil odstouplý papež své 
poslední měsíce života. Zemřel 19.května 1296 byl pochován v bazilice P. Marie z 
Collemaggia v abruzském městě L´Aquila. Girolamo de Vicenza vytvořil zde r. 1517 
mauzoleum, dodnes zachovalé a nádherné. Celestin V.  byl kanonizován r. 1313 v 
Avignonu, od r. 1668 platil jeho svátek pro celou církev.  
Úcta a tradice: kult kolem Celestina V. se vyvinul především v Itálii a ve Francii, velkou 
měrou se na tom podílel Filip le Bel, odpůrce papeže Bonifáce VIII.  
 
Znázorňování: Celestin V. je znázorňován skoro vždy jako mnich, často s papežskými 
insigniemi. Často ho vidíme také s kajícím řetězem ve vězení, vedle sebe má papežské 
odznaky.  
 Na založení poustevnického řádu celestinů papežem poukazují četná zobrazení muže 
církve v bílé kutně s černým škapulířem a černou kapucí. 
 

z knihy Rok se svatými 
připravil V.Kořenek 

  
*** 



DĚTI DĚTEM 
Napadlo nás nějakým způsobem podpořit sirotky v Tanzánii, o kterých nám ve čtvrtek 
17.4. přednášeli manželé BALDÍNŠTÍ z Prahy (Misijní banka ubožáků), nejdříve ve škole a 
pak také na faře. Ti, kdo je slyšeli, ví oč se jedná a ostatní se mohou dozvědět víc – a 
také finančně podpořit jejich projekt péče o sirotky nebo hledání pitné vody pro lidi z této 
oblasti Afriky. Zveme vás na neděli odpoledne 11.5. do sálu v Újezdě - pro vás zde 
budou vystupovat děti z Vysokého Pole a Újezdu – čeká na vás divadlo, zpívání i 
tanec. Také budete mít možnost podpořit potřebné zakoupením nějaké 
drobnosti, které pro vás vyrobili děti nebo jsou darované pro tento účel. Výtěžek 
ze vstupného a z prodeje bude zaslán na účet Misijní banky ubožáků. Bližší 
informace se dozvíte v ohláškách a také z plakátků. Už teď vás však všechny srdečně 
zveme. 

Ľudmila Justová 
*** 
 

PÁR SLOV K BIBLICKÉMU KVÍZU 
Pro všechny, kteří soutěží, máme několik dobrých zpráv. Ta první je, že kvíz už končí a 
čeká nás vyhodnocení. Ta druhá je, že ti nejúspěšnější se mohou těšit na odměnu. A ta 
třetí je, že touto odměnou bude výlet! Pojedeme v sobotu 17. května a chystáme se 
navštívit muzeum letadel v Kunovicích, archeoskanzen v Modré a baziliku Panny 
Marie na Velehradě. Pojedeme autobusy. Vyjedeme v sobotu v 7.30 z Drnovic, asi v 
8.00 hodin z Horní Lhoty. Jelikož soutěže se zúčastnili v hojném počtu i menší děti, je 
možné, aby je doprovázeli rodiče, nebo starší sourozenec. Úspěšní řešitelé mají tento 
výlet jako odměnu, případny doprovod si zhaplatí jízdné (cca 100,-- Kč). Sledujte tabulku 
hodnocení – po odevzdání posledních odpovědí vám sečteme body a podle počtu bodů, 
bude sestavené pořadí vítězů.  Soutěž probíhala  v obou farnostech – Újezd i Horní Lhota. 
Bližší informace vám pak sdělíme včas v ohláškách. 

 
*** 

BUDE VÁS ZAJÍMAT 
 
Jak je to s ohláškami před svatbou?  
Stále častěji se stává, že mladí lidé vstupují do manželství v kostele v jiné farnosti, než 
ze které pocházejí. Někdy kněz ohlašuje svatbu, která se uskuteční mimo farnost, jindy 
ne, čehož si věřící již několikrát všimli. Předně je třeba si ujasnit, co ohlášky jsou. Jejich 
původní účel, pro které byly zavedeny není informovat sousedy a známé o svatbě, ale 
zjištění, zda snoubenci nemají nějakou překážku k uzavření manželství spolu. Takovou 
překážkou může být např. příbuzenství, o kterém by oni nemuseli vědět, případně nějaké 
závazky jedné či druhé strany. Ohlášky se konaly celkem třikrát. Dnes jsou sice dobře 
vedené matriky, což dříve nebylo a příbuzenství se zjišťovalo hůře. Proto k ohlášení 
zamýšleného sňatku bylo připojeno: „Kdo by věděl o nějaké překážce, nechť ji oznámí na 
farním úřadě.“ Za komunistů byly ohlášky zakázány, protože svatbě v kostele musel 
předcházet civilní obřad, takže se od nich dávala dispenz. Po roce 1990 byly opět 
zavedeny s tím, že kněz může od ohlášek z rozumných důvodů dispenzovat. Z toho 
vyplývá, že žádat o provedení ohlášek musí duchovní správce té farnosti, ve které má být 
sňatek uzavřen.  Není možné, aby provedení nedělních ohlášek žádali pouze snoubenci 
sami, nebo jejich rodiče. V dnešní době se bohužel stává, že mladí lidé spolu žijí nějakou 
dobu  nesezdáni, mají společné bydliště a duchovní správce, u něhož se má svatba 
konat, často ani nezjistí, odkud vůbec snoubenci pocházejí, takže žádost o ohlášky 
nepošle a svatbu ohlásí, nebo nechá ohlásit pouze v místě trvalého bydliště, nebo v mí 
stě sňatku. 

P. Jan Můčka, farář 
 
 

*** 
 



Pouť rodin na Svatém Kopečku u Olomouce  
se koná v neděli 18. května. Mši sv. v 10.00 hodin celebruje arcibiskup Mons. Jan 
Graubner. Po mši svaté bude připraveno občerstvení. Od 14.30 hodin pořádají olomoučtí 
křesťané ve Smetanových sadech v Olomouci zábavné odpoledne pro rodiny. 

 
*** 

Poutní slavnosti v Provodově  
Po celý rok jsou mše sv. u Panny Marie na Provodově v 10.15 hodin. Poutní sezona 

začíná v neděli 4. května a končí v neděli 26. května, V tomto období je nedělní mše sv. 
ještě ve 14.30 hod. Hlavní pouť slavnosti Panny Marie Sněžné bude v neděli 10. srpna. 
Mše sv. v sobotu 9. srpna v 17.30, v neděli 8. srpna v 7.30, 9.00, 10.30 a ve 14.30 hod. 
Na ukončení poutní sezony v neděli 26. října bude mše sv. v 15.30 a po ní dušičková 
pobožnost s průvodem hřbitov.  

 
PRÁZDNINOVÉ POBYTY 
Slovensko: 2. -9. srpna - Nízké Tatry - Liptov, škola v přírodě, Litptovská Porúbka. 
Cena: Plná penze + ubytování: dospělí a děti od 10. let: 2.625,-- Kč, děti 3-11 let: 
2.240,-- Kč. , děti do 3 let: 210 bez nároku na lůžko a stravu. 
 
Morava: 20. až 27. července - Vizovické vrchy, rekreační středisko Revika, Vizovice. 
Cena: Plná penze + ubytování: dospěllí a děti od  12 let 2.625,-- Kč, děti 3-11 let 2.240 
Kč, děti do 3 let 210 Kč bez nároku na lůžko a stravu. 
3. až 10. srpna - Litovelské Pomoraví, ekocentrum Sluňákov, Horka nad Moravou. 
Cena: Plná penze + ubytování: dospělí a děti od 12. let 2930,-- Kč, děti 3-11 let 2.590,-- 
Kč, děti do 3 let 300,-- Kč. bez nároku na lůžko a stravu. 
21. až 28. července - Svatý Hostýn, pobyt pro osamělé matky s dětmi. Ceny plné penze 
+ ubytování a program: dospělí a děti nad 12 let 2.275 Kč, děti 3-12 let 1.946 Kč. 
 

Čechy: 19. až 26. července - Krkonoše, penzion Marianum, Jánské lázně - pobyt pro 
prarodiče s vnoučaty, pokoje s vlastním soc. zařízením. Ceny: dospělí 3.150,-- Kč, 
studenti 12-26 let 2.940,-- Kč, děti 3-11 let 2.450,-- Kč, děti 3-11 let 390,-- Kč včetně 
postýlky bez nároku na stravu. 
 
POUTĚ  
K Panně Marii u Chladné studny bude v neděli 18. května. Mše sv. v 15.00 hodin. 
 

XXVIII. pěší pouť z Krakowa do Čensto-chové v Polsku se koná ve dnech 5. - 12. srpna 
2008 za účasti skupiny českých poutníků. Jedná se nejen o pěší pouť, ale o „exercicie na 
cestě“. Podrobné informace na faře v Újezdě. 
 

Slavnostní otevření poutní cesty Svatý Hostýn - Velehrad 3. - 4. července 2008 s 
tímto programem: 3. července v 8.15 hodin bude pouť zahájena svátostným požehnáním 
na Svatém Hostýně, poté společný odchod směr Zlín. Po příchodu do Zlína v 18.30 hodin 
společná mše svatá ve farním kostele sv. Filipa a Jakuba za účasti biskupů. Kdo bude mít 
zájem o noclech ve Zlíně, prosíme o nahlášení nejpozději do 10.6.2008 na telefonním 
čísle 573 381 693. 
4. července v 7.00 hodin odchod ze Zlína na Velehrad od kostela sv. Filipa a Jakuba, 
předpokládaný příchod na Velehrad před 18.00 hod. Zde program navazuje na Dny lidí 
dobré vůle. Více na www.velehrad2008.cz  
Důležité upozornění: Zpáteční cestu z Velehradu si zajišťuje každý sám. S sebou si 
vezměte svačinu, dobrou náladu a dobré boty. Délka poutní trasy je přes 50 km, první 
den cca 24 km a druhý den cca 28 km. Případné informace obddržíte na telefonním čísle 
573 381 693. 
 
JINÉ 
Ministrantský tábor Vysoké Žibřidovice od 14. di 18. července 2008 pro ministranty od 
10 let. Cena tábora 500,-- Kč Bližší informace na faře. 
 

Modlitební skupiny ve farnosti. jsou důležitou součástí náboženského života farnosti. 
V jednotlivých obcích se věřící (převážně ženy) shromažďují k pravidelné modlitbě. 



Jednotlivé skupiny mají různá zaměření (modlitba matek, společenství Panny Marie „Rosa 
mystica“, ...) Bližší informace lze osobně vyžádat na faře. Kromě těchto aktivit je v každé 
obci modlitební společenství živého růžence. 
 

Distribuce náboženské literatury a jiných publikací v kostele. Téměř v každém 
kostele najdete vzadu stolík, nebo upravenou nástěnku, kde se věřícím nabízí Katolický 
týdeník, Světlo, Listy svatohostýnské, popřípadě některé jiné knihy a časopisy, nebo 
letáky (televize NOE, buletiny Proglasu,  a pod.). Dovoluji si upozornit, že v kostele je 
možné nabízet pouze knihy, časopisy, případně jiné tiskoviny, které mají církevní 
schválení. O tom, kterou tiskovinu je možné v našich kostelech nabídnout ke koupi, nebo 
k rozebrání rozhoduje výslovně farář, který je za vše v kostele odpovědný. Proto bez 
jeho vědomí a souhlasu nelze přinášet do kostela publikace, či letáky, které by byly 
nabízeny věřícím k rozebrání, ani pokud mají náboženský obsah. 

P. Jan Můčka, farář  
 

*** 

Zprávy a informace 
Životní jubileum. V úterý  6. května slaví své narozeniny bývalý duchovní správce 
újezdské farnosti Mons. doc. ThDr. Jaroslav Studený, papežský prelát. Narodil se 6. 
května 1923 v Kozlově, farnost Cholina u Litovle. Bývalí farníci blahopřejí a provází 
modlitbou. 
 
Mozaika 2008 Sekce pro mládež České biskupské konference pořádá ve dnech 18. - 20. 
července 2008 česko-slovenské setkání mladých pod názvem Activ8 na Velehradě. 
Setkání bude probíhat zároveň v přímém spojení s oslavnou světových dnů mládeže v 
Sydney. Aby se setkání na Velehradě mohly zúčastnit i mladí ze vzdálených míst (Teplice, 
Košice a pod.) a sociálně slabších rodin, není účastnický poplatek velký. I z toho důvodu 
letos přistoupili pořadatelé k finanční podpoře formou veřejné sbírky Mozaika 2008. 
Ředitel Sekce pro mládež ČBK P. Vít Zatloukal k tomu sděluje:  
 Chci také oslovit každého z Vás bez rozdílu věku s prosbou zapojit se do společné 
aktivity Mozaika 2008. Jedná se o veřejnou sbírku, pomocí které chceme částečně 
financovat setkání na Velehradě, abychom umožnili účast skutečně všem mladým 
věřícím. Sbírka je realizována prodejem kartiček ve farnosti. Kartičky jsou součástí 
mozaiky, která symbolizuje jednotu nás všech v církvi. Jednotlivé kartičky pak znázorňují 
dary Ducha svatého, neboť mottem setkání je biblický verš: „Dostanete sílu Ducha 
svatého a budete mi svědky.“ (Sk 1,8). 
 Zakoupením kartičky v ceně 50,-- Kč podpoříte setkání, ale prosíme Vás také o 
modlitbu za mládež. Síla modlitby celého společenství se nedá spočítat ani vyčíslit. 
Modlitbu za setkání mládeže najdete na letácích, které jsou k dispozici vzadu v kostele. 
 Zvlášť prosím mladé lidi, aby se sami aktivně do propagace a distribuce kartiček 
Mozaiky 2008 zapojili. Nechtějte všechno po svých kněžích. Oni vám podají všechny 
potřebné informace. 
P. Vít Zatloukal, ředitel Sekce pro mládež České biskupské konference. 

 
*** 
 

S K U P I N Y    Ú K L I D U 
V kostelích újezdské farnosti 

v měsíci dubnu 2008: 
 

Datum: Újezd : Drnovice :  Slopné : 
3.5.:  14. 4. 13. 
10.5.:  15. 5. 14. 
17.5.: 16. 6. 15. 
24.5.: 17. 7. 16. 
31.5 18. 8. 1. 
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