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POUTI VE FARNOSTECH : 
  

  
Neděle 6. července: Letní pouť k Panně Marii v 
Újezdě. Mši sv. bude mít novokněz P. Stanislav 
Zatloukal, novokněz. Po velké mši sv. (9.45) bude 
udělovat novokněžské požehnání. 

* * * 
Sobota 12. července: Slavnost hasičů ve Vysokém 
Poli. Mše svatá u kapličky v 10.00 hodin dopoledne. 

* * * 
Neděle 13. července : Pouť ve Slopném. - Výročí 
Posvěcení kostela. Mše svatá před kostelem v 11.00 
hodin. 

* * * 
Neděle 20. července: Pouť v Drnovicích - Výročí 
posvěcení kostela. Mše svatá v 8.20 hodin. 

* * * 
Neděle 27. července: Letní „valašská pouť“ na 

Ploštině. Mše sv. v 11.15 hodin. Mši sv.  a homílii bude mít P. Jan Kutáč, farář ve 
Vizovicích a bývalý farář ve Valašských Kloboukách. 

* * * 
Neděle 10. srpna: Výroční slavnost hasičů v Loučce, svěcení praporu. Mše svatá v 
Loučce na hřišti v 11.00 hodin. 
  

* * * 
Neděle 7. září: Pouť k Panně Marii Vysocké Mše sv. v 11.00 hodin u kapličky. 
  

* * * 
Neděle 12. října: Pouť k sv. Dionýsiovi v Horní Lhotě. Mše sv. v 6.55 a 9.30 

  
* * * 



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 měsíc: 
  
  
ČERVENEC :  
  
Úmysl všeobecný: Aby rostl počet dobrovolníků, kteří by velkoryse a pohotově nabídli 
službu křesťanským společenstvím. 
Úmysl misijní: Aby světový den mládeže v Sydney probudil v mladých oheň Boží lásky k 
šíření nové naděje lidstva. 
Úmysl národní: Aby věřící podporovali své duchovní nejen modlitbou, ale i konkrétními 
skutky pomoci. 
Úmysl farní:  Aby rodiče našich farností v  období prázdnin a dovolených využili tento 
čas také k duchovnímu vedení svých dětí především příkladem modlitby a svátostného 
života. 
  
  
SRPEN :  
  
Úmysl všeobecný: Aby lidé respektovali Boží plán se světem a stále více si uvědomovali 
velký dar stvoření. 
Úmysl misijní: Aby odpověď Božího lidu na povolání ke svatosti a misiím byla 
podpořena důkladným rozlišováním charismat a věrností duchovní a kulturní formací. 
Úmysl národní: Aby si rodiče o prázdninách dovedli najít čas na své děti. 
Úmysl farní: Aby mladí lidé našich farností, kteří se připravují k přijetí svátosti 
biřmování, využili i čas prázdnin k hlubšímu poznání pravd víry a také se jimi řídili ve 
svém každodenním životě. 

* * * 
  

Z  FARNÍCH  MATRIK : 
Do společenství víry jsme skrze svátost křtu  v měsíci květnu a červnu přijali: 

  
Zuzanu Kovářovou - Loučka 
Moniku Mozgvovou - Slopné 

Nikol Farníkovou - Vysoké Pole 
  

V měsíci květnu a červnu 2008 odešli na věčnost a byli pohřbeni: 
  

3. května: 
Bohumil Pavelka - 93 let 

Újezd 156 
  

17. května: 
Jiřina Mozgvová - 83 let 

Kašava 183 
  

29. května: 
Marie Barcuchová - 87 let 

Vysoké Pole  169 
  

31. května: 
Josef Ovesný - 51 let 

Vysoké Pole 141 
  



18. června: 
Stanislav Bača - 69 let 

Újezd 156 
  

21. června: 
František Malota - 63 let 

Slopné 7 
  

27. června: 
Františka Ambrůzová - 80 let 

Vysoké Pole 53 
  

Opočinutí věčné dej jim, Pane 
a světlo věčné ať jim svítí. 

Ať odpočívají v pokoji.  
  

  
* * * 

  

JMÉNA Z  KANCIONÁLU 
(pokračování) 

  
P. Bernard z  Clairvaux - svatý (1090-1153)  
    Narodil se kolem roku 1090 ve Fontaines nedaleko Dijonu v  rodině burgundského 
šlechtice. Ve svých 22 letech vstoupil do kláštera v  Citeaux, prvního kláštera 
cisterciáckého řádu. O tři roky později se stal zakladatelem a opatem kláštera v  
Clairvaux a během svého života založil dalších téměř sedmdesát klášterů. Až do své smrti 
patřil k  nejzcestovalejším a nejaktivnějším církevním vůdcům a udržoval styky  nejen s  
církevními představiteli, ale i s  panovníky řady zemí. Byl ohnivým kazatelem křížových 
výprav.  Zemřel v  roce 20. srpna 1153. Papež Alexander III. prohlásil Bernarda za 
svatého už v  roce 1174. Papež Pius VIII. ho jmenoval v  roce 1830 církevním učitelem. 
Je hlavním patronem včelařů, voskařů i samotných pilných včeliček. Bývá nazýván 
„posledním z  církevních otců“ a patří k posledním velkým představitelům raně 
středověké tradice klášterní teologie.  
    Bernard z  Clairvaux byl skvělým spisovatelem. V  mládí sepsal teologické dílo Milost a 
svobodná vůle, znám je jako autor duchovních spisů Jak milovat Boha a Stupně pokory a 
pýchy, avšak nejznámějším Bernardovým duchovním dílem je osmdesát šest Kázání na 
Píseň Šalamounovu. Svému bývalému žáku papeži Eugenikovi III. věnoval pojednání De 
consideratione. V  kancionálu je zařazena píseň s  jeho textem Vzpomínko sladká (Dulcis 
lesu). 
  
Blatný Josef (1891-1980)   
    Brněnský skladatel, varhaník a pedagog se narodil 19. března 1891 v  Brně v  rodině 
varhaníka a ředitele kůru u brněnských minoritů a později u sv. Tomáše Vojtěcha 
Blatného. Josef Blatný vystudoval v Brně učitelský ústav (mat.1909), poté navštěvoval 
varhanickou školu, kde studoval u Leoše Janáčka kompozici a u Marie Dvořákové klavír 
(1910–12), v  němž se pak   ještě zdokonalil u Viléma Kurze. Na varhanické škole učil v  
letech 1912–14 a 1918–19 hru na varhany, teorii a liturgický zpěv. Přešel na nově 
zřízenou brněnskou konzervatoř nejdříve jako její tajemník a od r. 1928 jako učitel 
varhan a přiřazených předmětů (do 1956). Po vzniku Janáčkovy akademie múzických 
umění byl na akademii pověřen vyučováním varhanní improvizace (1947–55). Byl prvním 
českým varhaníkem a ředitelem kůru v  kostele sv. Jakuba v  Brně (1934–41), kde si 
získal jméno jako vynikající varhanní  improvizátor.         
                   Skladatelsky vycházel Josef Blatný ze své varhanické praxe a z  důvěrné 
znalosti repertoárových potřeb chrámových sborů. Svědčí o tom řada jeho varhanních 
preludií a fug, sonáta op.11, Toccata e Scherzo a řada dalších skladeb, ve kterých 
využívá bohatých možností nástroje. Pro potřeby   chrámových kůrů byla určena   
moteta, 2 mše, Otče náš pro smíšený sbor a varhany op. 31   a další liturgické a 



varhanní skladby. Byl jedním z  mála Janáčkových žáků, který nehledal zdokonalení u 
jiných učitelů kompozice. Od svého učitele získal zájem o moderní harmonické postupy, 
nové technické a výrazové prostředky, zcela mimo jeho dosah zůstalo Janáčkovo 
dramatické cítění. Svým temperamentem a duchovním zaměřením byl introvert, jemuž 
nejvíce odpovídala kontemplativní lyrika. Proto v  jeho tvorbě převažují komorní a vokální 
skladby: klavírní a houslové sonáty, klavírní trio, tři smyčcové kvartety, klavírní kvartet, 
písně Zpovědník duší, Luna a slunce, sbory Tiché chvíle, Naše pole.   Komorní charakter 
mají též   Sinfonia brevis-mírová pro smyčcový orchestr a Komorní symfonie op. 53. 
Výjimečné postavení zaujímá rozsáhlé oratorium Lotr na pravici pro altové sólo, 
recitátora, smíšený sbor a symfonický orchestr na text Jaroslava Durycha, které vzniklo 
v  padesátých letech bez jakékoliv naděje na provedení, jehož se mu dodnes nedostalo. 
Z  celého díla byla v  r. 1982 nahrána v  rozhlase pouze předehra pod názvem Overtura 
seria a v  roce 1999 zazněl na festivalu Forfest průřez kantátou sestavený ze sólových 
zpěvů a recitace s  klavírním průvodem, který uvedl skladatelův syn Pavel Blatný. 
Jedinečné místo zastává Josef Blatný mezi skladateli velmi úspěšných instruktivních 
skladeb pro klavír i jiné nástroje, které patří k  tomu nejlepšímu, co bylo u nás v  tomto 
oboru napsáno. V  Kancionálu jsou uvedeny Blatného doprovody k  písním Pojď kajícníku 
a K  nebesům dnes zaleť písni… 

František Čech 
* * * 

  

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

v letech 1934 – 1937 
  

         V současnosti, kdy svět se transformuje v globální vesnici, kdy máme k sobě 
vlivem médií či snadnější dostupností v jistém smyslu slova blízko, nedá se říci, že by 
vztahy mezi sousedy, etniky, národy, státy, zeměmi či regiony, ztratily na významu či 
aktuálnosti. Dostáváme se do nových situací, nebo nás ovlivňují historické ohlasy či 
vzpomínky. Máme-li rozhodovat o budoucnosti, je našim úkolem získat orientaci v těchto 
problémech a usilovat o bezkonfliktnost, aby se neopakovaly hrůzy jménem Ploština, 
Lidice, Leština, Katyň atd., ke kterým z dnešního odstupu let neměla již daleko polovina 
30. let minulého století, zmiňovaná v záznamu naší farní kroniky. Tehdy pro život naší 
církve a zdejší farnost s jejími farníky měl značný význam I. Celostátní katolický sjezd 
v červnu 1935 v Praze, jakožto jedno z nejmohutnějších vystoupení poválečného 
katolicizmu u nás Tento již dříve zmiňovaný sjezd v našem farním listu byl připravován 
od roku 1932 a klíčovou roli při koncipování jeho ideového vyznění hrála vysoká církevní 
hierarchie, zejména olomoucký arcibiskup Leopold Prečan, tehdejší předseda 
československé biskupské konference. Významnou roli sehrál při jeho organizaci také 
lidovecký politik a známý průmyslník v oboru sklářské výroby Jan Jiří Rückl (stal se 
výkonným tajemníkem celostátního přípravného výboru). Poprvé se tak měli oficiálně 
sejít katolíci všech národností v Československu a využít univerzální potenciál křesťanské 
víry k překonání národnostních barier v prvorepublikovém Československu. K porozumění 
mezi katolíky všech národností vyzval kupříkladu v průběhu sjezdu  broumovsko-
břevnovský opat Dominik Prokop a kanovník pražské svatovítské kapituly Anton Gebert 
(1885-1942), který se za 2. světové války stal obětí nacistické persekuce a zahynul 
v koncentračním táboře v Dachau. Papežský zástupce na sjezdu, pařížský arcibiskup 
kardinál Jean Verdier (1864-1940) tehdy ve své homílii při dopolední mši svaté pod širým 
nebem na Strahovském stadionu 30. června upozornil na nebezpečí rasové nebo národní 
nadřazenosti a jako vzor ukázal Krista – Krále jako jediného vládce světa. Zdárný průběh 
katolického sjezdu na určitou dobu posílil také mezinárodní postavení republiky. 
Důvodem byla změna vnějšího pohledu na Československo, jak to charakterizoval 
významný český katolický publicista a funkcionář lidové strany Alfréd Fuchs: „Katolický 
sjezd ukázal kde se na naši republiku dívali s nedůvěrou jako na stát husitský a 
pokrokářský, začali si vážit kladných stránek naší demokracie, jež nezasahuje do otázek 
svědomí tak, jak to činí diktatura pěticípé hvězdy a hákového kříže.“ Již problémy 
v přípravě sjezdu ukazovaly, že se nejspíš nepodaří realizovat záměry sjezdu zcela beze 



zbytku. Selhaly zejména pokusy o posílení národnostní spolupráce. Hluboké 
neporozumění panovalo nadále i mezi českými a slovenskými katolíky. Po sjezdu se ještě 
více prohloubily i diskrepance postojů mezi českým a německým katolickým prostředím. 
         Na Velký pátek dne 19. dubna 1935 kázal v našem kostele své první kázání jáhen 
d.p. František Petrů. Druhé kázání měl 21. dubna na Hod Boží velikonoční. Dne 19. 
května byly volby do Národního shromáždění, 6. května pak volby do země a okresu 
holešovského. Pro lidovce špatně dopadly. Nejvíc hlasů získali agrárníci. Dne 30. května 
první svaté přijímání dětí. Moc pršelo, ale děti přišly všechny. Při koupání 15. června se 
utopil Bohumil Drga, školák 3. třídy z Újezda. Náhle zemřel na srdeční mrtvici řídící učitel 
Ferdinand Kafka z Vysokého Pole a byl převezen do Veselí nad Moravou. 6. července o 
16. hodině jsme vítali našeho primicianta d.p. P. Františka Petrů ze slovenských pasek na 
hranici obce slovenské. Udělil pak svátostné požehnání ve slovenské kapli. 7. července 
1935 byl slavný den ve farnosti, slavil totiž P. Petrů svou primici. Účast věřících byla 
obrovská. Kázal mu jeho bývalý gymnaziální profesor P. Drábek z Uherského Brodu. 
Presbyter asistenta dělal P. Robert Bartoš, farář v Želechovicích. Asistovali dále P. Gibala, 
kooperátor z Vizovic a P. Josef Pechanec, jeho spolužák, rovněž novokněz. Po krásné 
církevní slavnosti v kostele vystrojil d.p. primiciantovi farář Schwarz domácí hostinu. P. 
František se dostal za kooperátora do Kokor a 3. srpna nastoupil nový kooperátor d.p. 
František Miller, novokněz ze Šubířova u Konice. 
         Dne 25. října byl druhý eucharistický den ve farnosti. Zpovídal a kázal d.p. 
dominikán z Uherského Brodu. Účast jak u Stolu Páně, tak i na pobožnostech byla veliká.  
Dne 1. prosince byly volby do okresního zastupitelstva ve Zlíně, kterýžto okres teprve 1. 
prosince t.r. byl utvořen. Lidovci oproti minulým volbám se zlepšili. A 31.12. odpoledne 
byl zakončen uplynulý rok v kostele slavným Te Deum a svátostným požehnáním. 
  
Rok 1936 
         30. května putovali věřící poutníci s d.p. kooperátorem na Svatý Hostýn, 1. června 
se za deště vrátili domů. 8. června se konalo svaté biřmování ve Vizovicích pro Újezd, 
Loučku, Slopné. 29. června sv. biřmování ve Valašských Kloboukách pro Vysoké Pole a 
Drnovice. 5. července byla újezdská pouť. Kazetelem byl salesián z Fryštáku, mši sv. měl 
d.p. děkan Václav Pulda z Dnešic (Plzeňský děkanát), který byl t.č. na léčení 
v Luhačovicích. Ve dnech 7. – 10. července se zúčastnil farář Schwarz ecercicií ve 
Fulneku u otců kapucínů. 30. července odjel P. Miller na nové působiště do Hradiska u 
Kroměříže. Byl to kněz horlivý, jeho zásluhou se děti ve škole opět modlí před a po 
vyučování. 8. srpna nastupuje nový kooperátor P. Jaroslav Pokorný, novokněz ze 
Slatinek u Olomouce. Dnešním dnem ujal se svých povinností. 25. října se konal III. 
eucharistický den ve farnosti. Na výpomoc přijel d.p. salesián z Fryštáku. Letos připadl 
eucharistický den na neděli, u sv. přijímání bylo 623 osob. 
Vladimír Měřínský 

  
* * * 

  



VZPOMÍNKA NA CHIARU LUBICHOVOU 
  

V noci 14. března 2008 zemřela Chiara Lubichová, zakladatelka Díla 
Mariina – Hnutí fokoláre, veliká postava církevních dějin. 
  
Při posledním rozloučení v římské bazilice sv. Pavla za hradbami se 
kolem ní shromáždila její duchovní rodina.  
Jakoby mnohé věci byly to odpoledne 18. března v jednom 
z největších římských kostelů na první pohled v určitém protikladu. Ke 
smuteční slavnosti se zde shromáždilo přes 8 000 lidí. Dalších 12 000 
sledovalo dění prostřednictvím velkoplošných obrazovek před 
bazilikou. Vítali Chiaru dlouhým, neutuchajícím potleskem – skoro 

stejně jako kdyby přicházela na setkání, při němž se nyní radostně vyjadřovala vděčnost 
a uznání. Byl to pestrý lid, který Chiara kolem sebe ještě jednou shromáždila: 18 
kardinálů, přes 40 biskupů, množství kněží, zástupci anglikánské, reformované, 
luteránské a pravoslavné církve, lidé všech kontinentů a věkových skupin, buddhisté, 
hinduisté, muslimové, příslušníci dalších náboženství, politici nejrůznějších barev – bylo 
zde zastoupeno celé spektrum italských politických stran – a zástupci veřejného života. 
Papež Benedikt XVI. ve svém poselství především děkoval za její poslušnost a věrnost 
církvi a papežům. Jednoduchá rakev jakoby se téměř ztrácela na zemi před obrovským 
oltářním prostorem.  
  
  
Přesto k sobě stále přitahovala pozornost, a to včetně televizních kamer, a tento moment 
se všem, kteří spoluprožívali poslední pozdrav Chiaře, hluboce vtiskoval do paměti. Tři 
červené karafiáty, které byly na rakvi položeny, připomínaly také jeden z okamžiků 
Chiařina života, plný jednoduchosti: totiž 7. prosinec 1943, den jejího darování se Bohu, 
kterému se zasvětila při mši svaté a poté na oslavu koupila tři červené karafiáty a 
položila je svému Snoubenci před kříž. Malá knížka evangelia připomínala nepomíjivost 
Božího slova, které Chiara postavila do středu svého života. Tajemství pestré rodiny, jež 
se nalézala ve sv. Pavlu za hradbami, vystihl velmi přesně hlavní celebrant pohřebních 
obřadů, státní sekretář kardinál Tarcisio Bertone úvodními slovy: „Její život byla píseň 
lásky, píseň na lásku.“ Pak ještě vysvětlil, jak je Chiařino charisma jedinečné. 
„Zakladatelka Hnutí fokoláre nevytvářela instituce věnující se pomoci a povznesení 
člověka, ale snažila se svým tichým a pokorným způsobem zapalovat Boží lásku 
v srdcích. Skutečnost, že tento odkaz nyní přechází na její duchovní rodinu, nezdůraznili 
jen papež a jeho státní sekretář. Mnoha přítomným se zdálo, jako by jim to Chiara ještě 
jednou sama řekla: „Teď je řada na vás.“ 
Chiara Lubichová se narodila v Tridentu v Itálii v roce 1920. V roce 1943 se stala 
iniciátorkou duchovního proudu, který se setkal s mimořádnou odezvou v celém světě 
mezi muži i ženami nejrůznějších společenských vrstev, nejrůznějšího  politického i 
náboženského zaměření – mezi křesťany různých církví, věřícími různých náboženství a 
lidmi bez náboženského přesvědčení, u laiků i rodin, řeholníků i kněží, u dětí, mládeže i 
dospělých. Je to Hnutí fokoláre, jehož programem je přispívat k tomu, aby se mezi všemi 
lidmi uskutečňovala jednota všude přičiněním jednotlivců i společenství.  
  

podle Nového města  
připravil Václav Ulrich 

* * * 
  



O   S V O B O D Ě 
  
Svoboda je odpovědnost. Když někdo rád slyší o svém zvířecím původu je to proto, že by 
rád od sebe odtrhl břemeno odpovědnosti. 

P.Dominik Pecka OP 
  

* * * 
Člověku je dána jediná svoboda: rozhodnout se buď k nekázni, nebo k zodpovědnosti; k 
zahynutí, nebo k víře, k pokoře, ke službě, a tím k síle. Slaboch bude otrokem vždy a 
všude. 

F. X. Šalda 
* * * 

Evropa 500 let vykřikovala fráze o svobodě   lidského ducha a o pokroku. A konce? 
Války, koncentráky a plynové komory a terorismus. 

P. A. Kajpr SJ 
* * * 

Lidé tvrdého srdce jsou horší, než těžcí hříšníci. Tvrdost srdce je důkazem životní 
neschopnosti a zbavuje člověka jeho lidské důstojnosti. 
Tvrdost srdce je smrtí duchovního života. Kristus má milující srdce a proto je 
nejstatečnější ze všech lidí. 
  
Čím více lidé žádají svobodný a nespoutaný život, tím méně jsou svobodní a tím víc jsou 
otroky svých vášní, nálad, své fantazie, otroky svých zlozvyků a veřejného mínění, 
otroky chvály a potlesku. 
  

* * * 
Žádný člověk není tak šťastný, ctnostný, rozumný a příjemný, jako opravdový křesťan. 

Blaise Pascal 
  

* * * 
  
Je nutno vrátit slovům jejich význam. Slova jsou větším dílem jen prázdná hnízda, z 
nichž  ptáci již odletěli. Není v nich duch. 
Tak je to i se slovem neděle. Zesvětštělo, zhmotnělo, je bez duše. Dokonce i u křesťanů! 
Je nutno vrátit neděli její katolickou duši: Musíme tu dobrou, šťastnou neděli, pohřbenou 
pod troskami hmotařství, zase probudit k životu. Aby zase byla nedělí křesťanů, 
oživujícím a obnovujícím principem duchovního znovuzrození. 

Mäder 
* * * 



POŘAD BOHOSLUŽEB ČERVENEC A SRPEN – ÚJEZD 
  

  
1. července : Úterý  
Ferie 

17.35  Új.: 
  
19.00  Dr.: 

Za + Josefa Machů, dva syny, dar zdraví, ochranu  
a pomoc Boží pro živou rodinu 
Za rodiče Tkadlecovy, Františka Hnaníčka, rodiče z obou 
stran, duše v očistci, dar zdraví a Boží požehnání pro 
živou rodinu 

  
2. července : Středa 
Ferie 

17.35  Új.: 
  
  
18.30  Sl.: 

Za + rodiče Josefa a Annu Barcuchovy, strýce Zdeňka, 
bratrance Ladislava, duše v očistci a dar zdraví pro živou 
rodinu 
Za živou a + rodinu Kozubíkovu, Kuželovu a Večeřovu 

  
3. července : Čtvrtek 
Sv. Tomáše, 
apoštola 

17.35  Új.: 
  
19.00  Dr.: 

Za + rodinu Bockovu, Tomšů, Maňasovu a duše v očistci 
  
Za Jana Smolka, vnuka Josefa, Josefa Libenského a Boží 
požehnání pro živou rodinu 

  
4. července : Pátek 
Sv. Prokopa, opata,  

15.20  Új.: 
18.30  Sl.: 

Lo - 74 
Na poděkování Pánu Bohu za 70 let života, přijatá 
dobrodiní, za + manžela s prosbou o Boží požehnání  
a ochranu Panny Marie pro děti a vnuky 

  
5. července : Sobota 
Slavnost  
SV. CYRILA  
A METODĚJE 

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

Za Stanislava a Ludmilu Fojtíkovy 
Za Věru Mlýnkovu, rodiče Mlýnkovy, Kozubíkovy  
a Jaroslava Slámu 
Za + Josefa Kořenka, jeho rodiče, stařečky, dar zdraví  
a Boží požehnání pro živé rodiny 
Za rodiče Pavelkovy, jejich rodiče, duše v očistci, ochranu 
Panny Marie a Boží pomoc pro živou rodinu 
Za + Zdeňka Hrbáčka, dar zdraví a pomoc Boží pro živou 
rodinu 

6. července : Neděle 
14. neděle  
v mezidobí 
Sv. Marie Gorettiové, 
panny a mučednice 
Pouť v Újezdě 

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

Za + Františka Hovězáka, jeho bratra a manželku, rodiče 
Hovězákovy, Martincovy a jejich dceru s manželem, duše 
v očistci a dar zdraví pro celou živou rodinu 
Za + rodiče Janošovy, syna, dar zdraví a Boží požehnání 
pro živou rodinu 
Za + Josefa Bodláka, jeho rodiče a živou rodinu 
Za farníky 

7. července : Pondělí 
Ferie 

17.35  Új.: Za + rodiče Kovářovy z Loučky, rodiče Drgovy a dar 
zdraví pro živou rodinu 

  
8. července : Úterý 
Ferie 

17.35  Új.: 
19.00  Dr.: 

Za rodiče Drgovy a Josefa Ďulíka 
Za Josefa Ovesného, rodiče Stružkovy, duše v očistci  
a Boží požehnání pro živou rodinu 

  
9. července : Středa 
Ferie 

17.35  Új.: 
  
  
18.30  Sl.: 

Za + rodiče Ďulíkovy, syna, vnuka Jožku, rodiče 
Bělžíkovy, Františka Janků, Františku Káčerovu, dar zdraví 
pro živou rodinu a duše v očistci 
Za Aloise Kozubíka u příležitosti 30. výročí úmrtí  
a celou rodinu 

  
10. července : Čtvrtek 
Ferie 

17.35  Új.: 
  
19.00  Dr.: 

Za + Ludmilu a Františka Machů, manžele Královičovy, 
Svobodníkovy, duše v očistci a živou rodinu 
Za rodiče Běloňovy, syny, zetě, snachu, vnučku  
a duše v očistci 

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

15.20  Új.: 
  
18.30  Sl.: 

Za Miroslava Žáčka, snachu Lenku, rodiče Žáčkovy, 
Peškovy, duše v očistci a pomoc pro živou rodinu 
Za + rodiče Soukupovy, tři syny, snachu, zetě, + rodiče 
Petrů, dar zdraví a Boží ochranu pro živou rodinu 

  
12. července : Sobota 
Ferie 

  6.30  Új.: 
  
10.00 VP.:  
  
16.00  Lo.: 

Za rodiče Maňasovy, Jandíkovy, dar zdraví, Boží 
požehnání a dary Ducha svatého pro živé rodiny 
Za živé i + hasiče z Vysokého Pole u příležitosti 100 let 
výročí Hasičského sboru ve Vysokém Poli 
Za Boženu Ambrůzovu a duše v očistci 

  
13. července : Neděle 
15. neděle v 
mezidobí 

  7.00  Új.: 
  
  
  8.15  Sl.: 

Za Františku Šimoníkovu (nedožitých 95 let), jejího 
manžela, + děti, vnuka, pět zeťů, sourozence, dvoje 
stařečky, duše v očistci a Boží ochranu pro živé rodiny 
Za živé a + padesátníky ze Slopného 



Pouť ve Slopném 
(výročí posvěcení 
kostela) 

  8.20  Dr.: 
  
   9.45  Új.: 

Za rodiče Rychtrovy, rodinu Kukučkovu, dar zdraví, 
ochranu a pomoc Boží pro živou rodinu Martiniskovu 
Za farníky (sv. křest) 

  
14. července :  Pondělí 
Bl. Horznazy, 
mučedníka,  

  
17.35  Új.: 

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

  
15. července : Úterý  
Sv. Bonaventury, 
biskupa a uč. církve 

  
17.35  Új.: 
  
  
19.00  Dr.: 

  
Za + Marii Pastyříkovu, Vránovu, Holou a jejich + rodiče, 
Olgu z Brna s prosbou o pomoc a ochranu Panny Marie 
pro živou rodinu 
Za + rodiče Haboňovy, syny, snachu a duše v očistci 
  

  
16. července : Středa  
Panny Marie Karmelské 

17.35  Új.: 
  
18.30  Sl.: 

Za + rodiče Pavelkovy, + děti, prarodiče, živou  
i + rodinu a duše v očistci 
Za živou a + rodinu Kadlečkovu 
  

17. července : Čtvrtek 
Bl. Česlava a sv. 
Hyacinta, kněží 

17.35  Új.: 
  
19.00  Dr.: 

Za + Františku Zichovu, + rodinu Ambrůzovu, dva + 
bratry, ochranu a pomoc Boží pro živou rodinu 
Za + rodiče Machů, vnuka, + rodiče Zichovy, děti, 
+ stařečky, dar zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu 

18. července : Pátek 
Ferie 

15.20  Új.: 
  
18.30  Sl.: 

Za + Karla Urubka, jeho rodiče, rodiče Drgovy a dar 
zdraví pro živou rodinu 
Za + rodiče Kovářovy, Josefa Změlíka, duše v očistci, 
živou a + rodinu 

19. července : Sobota 
Sobotní památka 
Panny Marie 

  6.30  Új.: 
  
16.00  Lo.: 

Za Miloslava Machů, otce, rodinu Šulákovu, Frýželkovu, 
Častulíkovu a dar zdraví pro živé rodiny 
Za + Aloise Janoše, + bratry, sestru a snachu Boženu 

20. 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 + Annu Barcuchovu, manžela, jejich + rodiče a Boží 
ochranu pro živou rodinu 
Za + manžela Vladimíra, jeho tatínka, duše v očistci, 
pomoc a ochranu Panny Marie pro živou rodinu 
28 
Za + Annu Zvonkovu (výroční mše svatá) 

21. července : Pondělí 
Sv. Vavřince z Brindisi, 
kněze  
a učitele církve 

  
17.35  Új.: 

  
Za + rodiče Sovadinovy, jejich syny, duše v očistci  a Boží 
ochranu pro celou živou rodinu 

  
22. července : Úterý 
Sv. Marie Magdaleny 

17.35  Új.: 
  
19.00  Dr.: 

Za Annu Ambrůzovu, dvoje rodiče, dar zdraví a Boží 
požehnání pro živou rodinu 
Za Františku Novákovu, Elišku a Jana Šerého, všechny  
+ z obou stran a dar zdraví pro živou rodinu 
  

23. července : Středa 
Sv. Brigity, 
řeholnice,  
patronky Evropy 

17.35  Új.: 
  
18.30  Sl.: 

Za + Annu Frýželkovu, Annu Pavlíkovu, + rodiče 
Frýželkovy a Pačiorkovy 
Za živou a + rodinu Váňovu, Manduchovu  
a Novosádovu 
  

  
24. července : Čtvrtek 
Ferie 

17.35  Új.: 
  
19.00  Dr.: 

Za rodiče Hlavičkovy, syna Vladimíra, jeho vnuka, dar 
zdraví, ochranu a pomoc Boží pro živou rodinu 
Za + rodiče Zichovy, děti, dar zdraví a Boží požehnání pro 
živou rodinu 
  

25. července : Pátek 
Sv. Jakuba, apoštola 

15.20  Új.: 
  
18.30  Sl.: 

Za + rodiče Gajdůškovy, Zdenka Spálenského, živou 
rodinu a ochranu Boží 
Za rodinu Machů, Kuželovu, duše v očistci a dar zdraví 
pro celou živou rodinu 
  

26. července : Sobota 
Sv. Jáchyma a Anny, 
rodičů Panny Marie 

  6.30  Új.: 
  
16.00  Lo.: 

Za rodiče Juříčkovy, dceru Aničku, manžela, jejich syna 
Jaroslava a duše v očistci 
Za rodinu Váňovu, Petářovu, Ambrůzovu a Boží ochranu 
pro celou živou rodinu 



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

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

Za živé a + Anny (s ofěrou) 
Za + Miloslava a Marii Váňovy, dceru Jaroslavu a Boží 
požehnání pro živou rodinu 
Za + Miloslava Divokého 
Za všechny umučené na Ploštině a jejich rodiny 

  
28. července : Pondělí 
Ferie 

17.35  Új.: Za + Jana a Terezii Martinkovy, jejich rodiče, sourozence, 
Boží požehnání a dary Ducha sv. pro celou rodinu 
  

  
29. července : Úterý 
Sv. Marty 

17.35  Új.: 
  
19.00  Dr.: 

Za rodiče Macíkovy, jejich rodiče, + rodinu Pastorčákovu, 
živou a + rodinu, duše v očistci a dar zdraví 
Za rodiče Buriánkovy, rodiče Olejníkovy, Jana Olejníka a 
dar zdraví pro živou rodinu 

30. července : Středa 
Sv. Petra Chrysologa, 
biskupa a uč. církve 

17.35  Új.: 
  
18.30  Sl.: 

Za + rodinu Barcuchovu, Zvonkou a Boží požehnání pro 
živou rodinu 
Za rodiče Vyskupovy, Vašinovy a dar zdraví pro celou 
rodinu 

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

17.35  Új.: 
  
19.00  Dr.: 

Na poděkování Pánu Bohu za 70 let života s prosbou o 
Boží požehnání do dalších let 
Za Josefa Častulíka, syna Josefa, dvoje rodiče a Boží 
pomoc pro živou rodinu 

  1. srpna : Pátek  
Sv. Alfonsa z Liguori, 
biskupa 
a učitele církve 
První pátek  
v srpnu  

15.20  Új.: 
  
  
18.30  Sl.: 

Za + rodiče Machů, syna Oldřicha, rodiče Kůdelovy, syny, 
+ Marii Stružkovu, dva manžely a Boží požehnání pro 
celou rodinu 
Za rodiče Lekešovy, dceru Helenu a Boží požehnání pro 
živou rodinu 

2. srpna : Sobota 
Sobotní památka 
Panny Marie 

  6.30  Új.: 
  
16.00  Lo.: 

Za + rodiče Jakůbkovy, syna Františka, ochranu a pomoc 
Boží pro živou rodinu 
Za + Stanislava Hübnera, syna, bratra, rodiče z obou 
stran a Boží ochranu pro živou rodinu 

  
3. srpna : Neděle 
18. neděle  
v mezidobí 

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

Za + Svatopluka Andrýska, rodiče z obou stran, bratra, 
švagra, duše v očistci, pomoc Boží a ochranu Panny Marie 
pro živou rodinu 
Za živé a + sedmdesátníky ze Slopného 
Za + Františka Běloně, manželku, rodiče z obou stran  
a živou rodinu 
Za farníky (sv. křest) 

4. srpna : Pondělí 
Sv. J.M.Vianneye  

17.35  Új.: Za Marii a Jana Jordánovy, S.M. Belarmínu a dar zdraví 
pro živou rodinu 

   5. srpna : Úterý 
Posvěcení římské 
baziliky Panny 
Marie.Sněžné 

17.35  Új.: 
  
  
19.00  Dr.: 

Za + Justina Kojdu, jeho + rodiče, pět sourozenců, rodiče 
Kořenkovy, jejich syna Vojtěcha a Boží požehnání  
pro živou rodinu 
Za + Jana Machů, + manžele Svobodovy a živou rodinu 

  
6. srpna : Středa   
Svátek Proměnění 
Páně 

17.35  Új.: 
  
18.30  Sl.: 

Za Bartoloměje Bařinku, snachu, dva syny, dva zetě  
a rodiče z obou stran 
Za Františka Hlavenku, sourozence, dvoje rodiče, duše  
v očistci a živou rodinu 

7. srpna : Čtvrtek 
Ferie 

17.35  Új.: 
  
19.00  Dr.: 

Za + Karla Hlavičku, syna, dvoje rodiče, živou rodinu  
a duše v očistci 
Za + rodiče Gáborovy, dceru, rodiče Jaruškovy, Rudolfa 
Hlavičku, syna Josefa, rodiče z obou stran, nemocnou 
osobu a ochranu Boží pro živou rodinu 

8. srpna : Pátek 
Sv. Dominika, kněze 

15.20  Új.: 
  
18.30  Sl.: 

Za Jindřicha Janků, dvoje rodiče, sourozence a Boží 
požehnání pro živou rodinu 
Za + rodiče Roubalíkovy, rodinu Váňovu, duše v očistci  
a dar zdraví pro živou rodinu 

   9. srpna : Sobota 
Svátek sv. Terezie 
Benedikty od Kříže, 
panny a učitelky 
církve 

  6.30  Új.: 
  
16.00  Lo.: 

Za + rodinu Drgovu, Černobilovu, Mušálkovu, dar zdraví  
a Boží požehnání pro živou rodinu 
Za + rodinu Orsákovu, Mozgvovu a duše v očistci 



  
10. srpna : Neděle 
19. neděle v 
mezidobí 
Sv. Vavřince, jáhna a 
mučedníka 

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

  
Za + Bohumila Váňu (výroční mše svatá) 
Za + Františka Bodláka, manželku Marii, syna Františka, 
duše v očistci, dar zdraví a Boží požehnání pro živou 
rodinu 
  
Ke cti sv. Floriána za živé a + členy Hasičského sboru  
z Loučky  

11. srpna : Pondělí 
Sv. Kláry, panny 

17.35  Új.: Za + Annu a Jaromíra Belžíkovy, jejich + sourozence, 
duše v očistci a požehnání pro živou rodinu 

12. srpna : Úterý 
Sv. Jany Františky de 
Chantal, řehol. 

17.35  Új.: 
  
19.00  Dr.: 

Za + rodiče Repaté, + rodiče Polomíkovy, sestry, bratra, 
švagrovou a živou rodinu 
Za Marii a Stanislava Fojtů, syna Stanislava, dva zetě, 
jejich rodiče, duše v očistci a Boží požehnání pro celou 
rodinu 

13. srpna : Středa 
Sv. Ponciána, papeže,  
a Hippolyta, kněze, 
mučedníků 

17.35  Új.: 
  
  
18.30  Sl.: 

Za + Františka a Andělu Tomšů, + rodinu Tomšů, 
Frýželkovu, duše v očistci, Boží ochranu a pomoc pro živé 
rodiny 
Za + Karla Váňu, + Annu, rodinu Váňovu, Kořenkovu  
a duše v očistci 

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

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

Za + Františka Machů, dvoje + rodiče, duše v očistci, 
pomoc a ochranu Boží pro živé rodiny 
Za + Františka Čurečka, snachu Annu, dvoje + rodiče, 
jejich děti, duše v očistci a Boží požehnání pro živou 
rodinu 
Za + rodinu Mlčkovu, Heinzovu a Boží požehnání pro 
živou rodinu 

15. srpna : Pátek 
Slavnost 
NANEBEVZETÍ  
PANNY MARIE 

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

(Kořenková Slopné) 
Za + rodiče Urubkovy, syna Jindřicha, staříčky a Boží 
požehnání pro živou rodinu 
Za + Vojtěcha Kováře, dceru, dvoje + rodiče, ochranu  
a pomoc Boží pro živou rodinu 
Za + rodiče Vašičkovy, Josefa Matušince, Annu Šašinovu, 
duše v očistci a živou rodinu 

16. srpna : Sobota 
Sv. Rocha a sv. 
Štěpána Uherského 
vyznavačů 

  6.30  Új.: 
  
16.00  Lo.: 

Za + Marii Belžíkovu, Františku Čalovu a manžele 
Hlavičkovy. 
Za + Josefa Kuželu, + rodiče Kuželovy, Králíkovy, duše 
v očistci a dar zdraví pro živé rodiny 

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

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

Za + Jaroslavu Janošovu, její + rodiče, dar zdraví  
a požehnání pro živou rodinu 
Za + rodiče Pavelkovy, živou rodinu a duše v očistci 
Za + Vladimíra Čecha (výroční mše svatá) 
Za živé a + sedmdesátníky ze Slopného 

18. srpna : Pondělí 
Ferie, Sv. Heleny 

17.35  Új.: Za + rodiče Kořenkovy, Kristýnu Ludíkovu, duše v očistci  
a Boží ochranu pro živou rodinu 

19. srpna : Úterý 
Sv. Jana Eudese, kněze 

17.35  Új.: 
  
19.00  Dr.: 

Za rodiče Černobilovy, manžela Josefa, syna Zdeňka 
Černobilu a dar zdraví pro živou rodinu 
Za + rodiče Františka a Františku Brlicovy; dar zdraví pro 
živou rodinu 

20. srpna : Středa 
Sv. Bernarda, opata a 
uč.církve 

17.35  Új.: 
18.30  Sl.: 

Za rodiče Machů, pět synů a dceru Boženu 
Za + rodiče Mozgvovy, Vaňkovy, dar zdraví a Boží 
ochranu pro živou rodinu 

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

17.35  Új.: 
19.00  Dr.: 

Za rodiče Petrů, jejich syna, živou a + rodinu 
Za + rodiče Stružkovy, Marii Šašinovu, Antonína Knotka, 
Vladimíra Jordána, Annu a Josefa Stružkovy, duše v 
očistci a Boží požehnání pro živou rodinu 

22. srpna : Pátek 
Panny Marie Královny 

15.20  Új.: 
  
18.30  Sl.: 

Za + rodinu Strbákovu, ochranu a pomoc Boží pro živé 
rodiny 
Za + Miroslava Švihla a sestru Boženu 

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

  6.30  Új.: 
16.00  Lo.: 

Za farníky 
Za + Marii Večerkovu 



  
24. srpna : Neděle 
21. neděle  
v mezidobí 
Sv. Bartoloměje, 
apoštola 

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

Na poděkování za 75 let života, dar zdraví pro celou 
rodinu a + manžela 
Za Marii a Otakara Kozubíkovy, rodiče z obou stran,  
+ sourozence, Miloslava Fiodora a dary Ducha svatého  
pro živou rodinu 
Za + rodiče Smolkovy, dvě dcery, tři zetě, + rodiče 
Obadalovy, dva syny a duše v očistci 
Za + S.M. Emanuelu Machů, + Františka Machů a živou 
rodinu 

25. srpna : Pondělí 
Sv.  

17.35  Új.: Za + rodinu Barcuchovu 
o. Jan: za farníky 

26. srpna : Úterý 
Ferie 

17.35  Új.: 
  
  
19.00  Dr.: 

Za rodiče Machů, syna Ladislava, rodiče z obou stran, 
sourozence, duše v očistci, dar zdraví a Boží požehnání 
pro živou rodinu 
Za + Františka Machů, dvě manželky, vnuka, stařečky, 
rodiče Procházkovy a duše v očistci 

27. srpna : Středa  
Sv. Moniky 

17.35  Új.: 
  
18.30  Sl.: 

Za + Františka Hlavičku, dceru Jindřišku, duše v očistci, 
ochranu a pomoc Boží pro živé rodiny 
Za + Karla a Aloisii Šůstkovy, rodiče z obou stran, jejich  
+ děti, dar zdraví a Boží ochranu pro živou rodinu 

28. srpna : Čtvrtek 
Sv. Augustina, biskupa 
a uč. církve 

17.35  Új.: 
  
  
19.00  Dr.: 

Za rodinu Vaculínovu, Václavíkovu, syna Josefa, Marii 
Kocveldovu, duše v očistci, Boží požehnání a pomoc pro 
živé rodiny 
Za + rodiče Machů, rodiče z obou stran, jejich děti a Boží 
požehnání pro živou rodinu 

29. srpna : Pátek  
Umučení sv. Jana 
Křtitele 

15.20  Új.: 
  
18.30  Sl.: 

Za + rodiče Stružkovy, Jaroslava Martinku, + prarodiče  
a Boží ochranu pro živou rodinu 
Za rodiče Šenovské, syny a snachy, živou a + rodinu 
Šenovskou 

30. srpna : Sobota 
Sobotní památka 
Panny Marie 

  6.30  Új.: 
  
16.00  Lo.: 

Za + Rudolfa Hlavičku, syna Josefa a Boží požehnání pro 
živou rodinu 
Za + Marii Ovesnou, + rodinu Rokytovu, Kučerňákovu, 
duše v očistci a dar zdraví pro živou rodinu Ovesnou, 
Jiříkovu a Kučerňákovu 

  
31. srpna :  Neděle 
22. neděle  
v mezidobí 

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

Za + Františka Hůště k jeho nedožitým 70. narozeninám,  
+ rodiče Hůšťovy, jejich syna, snachu, + Jana Šomana a 
duše v očistci 
Za + rodiče Elšíkovy, syna, dceru, duše v očistci a živou 
rodinu 
Za farníky 
Za školní mládež (začátek nového školního roku) 

  
* * * 

  



POŘAD BOHOSLUŽEB V ČERVENCI A SRPNU  
- HORNÍ LHOTA 

  
3. července : Čtvrtek 
Sv. Tomáše, apoštola 

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

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

  
17.45  

  
Za + rodiče Vaněčkovy, zetě Milana, rodiče Závadovy, jejich 
dceru, syna a celou živou rodinu 

5. července : Sobota 
Slavnost  
sv. CYRILA  
A METODĚJE 

  
  9.40 
17.45  

  
Za + rodiče Polomíkovy, Josefa Válka a celou živou rodinu 
Za živé a + členy živého růžence 

  
6. července : Neděle 
14. neděle v 
mezidobí 
Sv. Marie Gorettiové, 
Pouť v Újezdě 

  
  6.55  
  
  9.40  

  
Za Oldřicha a Marii Oškerovy, bratra, dvoje rodiče, duše v 
očistci  
a celou živou rodinu 
Za Stanislava Navrátila, rodiče Navrátilovy, rodiče Štraitovy, 
Marii Mikulcovu, celou živou a + rodinu 
  

10. července : Čtvrtek 
Ferie 

16.00  Za rodiče Malyškovy, Úšelovy, Perůtkovy, syna a duše 
v očistci 

12. července : Sobota 
Ferie 

17.45  Za + rodinu Kuželovu, Mikulcovu a duše v očistci 

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

  6.55  
  
  9.40  

Za rodiče Kuželovy, Josefa Kováře, duše v očistci a Boží 
požehnání pro živou rodinu 
Za + Marii Kozubíkovu, vnuka Radima, živou a + rodinu 

17. července : Čtvrtek 
Bl. Česlava a sv. 
Hyacinta, kněží 

  
16.00  

  
Za živou a + rodinu Schovajsovu a duše v očistci 

19. července : Sobota 
Sobotní památka 
Panny Marie 

17.45  Za + rodiče Boráňovy, syna, živou rodinu a duše v očistci 

20. července : Neděle 
16. neděle v 
mezidobí 
Pouť v Drnovicích 

  6.55  
  
  9.40  

Za + rodiče Marii a Františka Latinákovy, duše v očistci a Boží 
ochranu pro celou živou rodinu 
Za farníky (sv. křest) 

  
24. července : Čtvrtek 
Ferie 

  
16.00  

  
Za + rodiče Záhorovské, Fiedorovy, celou + rodinu, duše v 
očistci, dar zdraví, víry a Božího požehnání pro celou živou 
rodinu 

26. července : Sobota 
Sv. Jáchyma a Anny, 
rodičů Panny Marie 

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

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

  6.55  
  
  9.30  

Za + rodiče Šimoníkovy, syna Josefa, duše v očistci, dar zdraví 
a ochranu Boží pro celou živou rodinu 
Za Františka Petráše, sestru, rodiče, Boží pomoc pro celou 
rodinu  
a dar zdraví 

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

  
16.00  

  
Za + Marii Dočkalovu, její sestru, rodiče z obou stran, duše  
v očistci a ochranu Boží pro celou živou rodinu 

  1. srpna : Pátek  
Sv. Alfonsa z Liguori, 
biskupa a učitele církve 

  
17.45  

  
Za dvoje + rodiče, jejich syny, celou živou a + rodinu 

2. srpna : Sobota 
Sobotní památka P M 

  
17.45  

  
Za živé a + členy živého růžence 

3. srpna : Neděle 
18. neděle v 
mezidobí 

  6.55  
  
  9.40  

Za + Stanislava Kúdelu, Marii Slovákovu, její dva manžely, 
rodiče Kúdelovy a Boží ochranu pro živou rodinu 
Za + Ludmilu Sanytrákovu, její rodiče a celou živou rodinu 



7. srpna : Čtvrtek 
Ferie 

16.00  Za Stanislava Kozubíka, dar zdraví a ochranu Boží  
pro celou živou rodinu 

9. srpna : Sobota 
Svátek sv. Terezie 
Benedikty od Kříže, 
panny a učitelky 
církve 

  
17.45  

  
Za rodiče Mikovy, jejich sourozence, rodiče z obou stran a 
pomoc Boží pro celou živou rodinu 

10. srpna : Neděle 
19. neděle v 
mezidobí 
Sv. Vavřince,jáhna a 
m. 

  6.55  
  
  9.40  

Za rodiče Bližňákovy, Idesovy, jejich + syny, duše v očistci a 
Boží ochranu pro živé rodiny 
Za farníky (sv. křest) 

14. srpna : Čtvrtek 
Sv. Maxmiliána Marie 
Kolbeho 

  
16.00  

  
Za + Marii Žáčkovu, jejího bratra Aloise, Františku Žalůdkovu  
rodiče z obou stran 

15. srpna : Pátek 
Slavnost 
NANEBEVZETÍ  
PANNY MARIE 

  
  7.00  
17.30  

  
Za živou a + rodinu Máčalíkovu, Františka Beňka a duše v 
očistci 
Za + rodinu Roubalíkovu, Řehákovu s prosbou o dar zdraví a 
Boží požehnání pro živou rodinu     

  
16. srpna : Sobota 
Sv. Rocha a sv. 
Štěpána Uherského, 
vyznavačů 

  
17.45  

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

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

  
  6.55  
  
  9.40  
  

  
Za + rodiče Janíkovy a Kolářovy, živou rodinu a duše 
v očistci 
Za Miladu Žebráčkovu, rodiče Žebráčkovy, Maňasovy  
a celou živou rodinu 

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

16.00  Za + Boženu Váňovu, rodiče, sourozence, manžele Váňovy a 
jejich děti 

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

  
17.45  

  
Za + rodiče Janíkovy, dva syny, jejich manželky a duše  
v očistci 

24. srpna : Neděle 
21. neděle v 
mezidobí 
Sv. Bartoloměje, 
apoštola 

  
  6.55  
  
  9.40  

  
Za Emila Vodičku, jeho rodiče, rodinu Mikuláškovu, duše v 
očistci, dar zdraví a ochranu Boží pro celou živou rodinu 
Za + Aloise Divoku, rodiče, duše v očistci a Boží požehnání pro 
živou rodinu 

28. srpna : Čtvrtek 
Sv. Augustina, biskupa  

  
16.00  

  
Za + Marii Večeřovu, duše v očistci a celou živou rodinu 

30. srpna : Sobota 
Sobotní památka P M 

  
17.45  

  
Za Oldřicha Kuželu, bratra, rodiče a celou živou rodinu 

31. srpna :  Neděle 
22. neděle v 
mezidobí 

  6.55  
  
  9.40  

Za Josefa Boráně, rodiče z obou stran, duše v očistci a dar 
zdraví pro živou rodinu 
Za školní mládež (začátek nového školního roku) 

  
* * * 



POKOJ A DOBRO 
VIII. Rizika zneužití masové komunikace. 

  
58. Riziko zneužití masové komunikace. Náš arcibiskup Mons. Jan Graubner vidí 
v mediích – sdělovacích prostředcích velmoc, která nemá konkurenci. Proto od jejich 
pracovníků zejména křesťanských pracovníků chce, aby nechali proniknout svůj život a 
myšlení Božím slovem tak, aby současně se sdělováním informací předávali Boha, 
zprostředkovávali možnost setkání se s ním. Vždy by jim v jejich práci mělo jít nejen o 
formaci rozumu, ale i srdce. Mají totiž často velký vliv nejen na vzdělání, politiku, 
průmysl, obchod, ale i n a život rodiny, vytváření životních postojů a morálky, mají 
nemalý vliv na budoucnost národů, jejich bytí a nebytí, podle toho, jak budují civilizaci 
lásky a kulturu života, nebo kulturu smrti. 
         Pracovník na tomto poli kultivace člověka prozářený Bohem bude přinášet radost a 
pokoj, ušlechtilost a krásu, bude součástí jeho projevu, bude se podílet na tvorbě 
skutečné kultury a nakonec bude mít podstatný podíl na budování naděje, bude přispívat 
k harmonii, která nakonec najde oblibu, což může být hodnoceno jako projev mimořádné 
moudrosti. Vždyť již ve Starém zákoně se říká: Budete-li má slova zachovávat, budou se 
lidé divit vaší moudrosti a budou říkat: Jak velký musí být jejich Bůh. Takto hovoří hlava 
naší arcidiecéze na 4. Moravskoslezských akademických dnech v Olomouci roku 2006, 
kde většina příspěvků byla směřována k práci a poslání medií ve společnosti a to v duchu 
zásad koncilního dekretu o hromadných sdělovacích prostředcích Inter mirifica ze 
4.12.1963. 
         Jak tedy pozitivně přistupovat k mediím? Odpovídá MUDr. Koubek z fakulty 
sociálních studií MU v Brně: Aktivně se snažit ovlivnit mediální realitu tím, že budeme 
atraktivním způsobem o křesťanství informovat. Opět: Nemusí jít o manipulaci, ale o 
prosté využití zákonitostí mediálního života. Tato oblast je v křesťanských církvích 
dlouhodobě těžce podceňována a opomíjena. Jak jsou například v oblasti medií 
vzděláváni studenti teologických fakult? Dá se pak říci, že za špatnou mediální prezentaci 
si do značné míry mohou křesťané sami. Na druhou stranu, existují i velmi pozitivní 
příklady otevřené a přímé mediální komunikace křesťanských obcí. Mnohé farnosti a 
církevní představitelé již media objevili. Systematické vzdělávání v této oblasti ovšem 
stále chybí. Ze strany konzumentů medií je mimořádně důležitá především vlastní 
vědomá odpovědnost za obsahy, kterými necháváme ovlivňovat naši duši. V případě 
rodičů pak samozřejmě jejich odpovědnost za děti. A ze strany těch, o nichž media 
informují: Myslím, že přes všechno mediální zkreslování ve většině případů platí: Co se o 
nás v mediích řekne, záleží také na nás a na našem jazyku. Křesťanům někdy chybí 
cílená práce s medii, která by pomohla odstraňovat mnohé předsudky a nedorozumění. 
Když si uvědomíme, že na volném trhu medií probíhá regulérní konkurenční boj o 
prostor, je jasné, nic jiného než dávat o sobě vědět, intenzívně media informovat a 
komunikovat s nimi, používat maximálně současný (a pokud možno civilnější a 
srozumitelnější jazyk), nám nezbývá. Když i v mediích ukážeme, že náboženství není jen 
vysedávání v kostele, ale že dokáže pozitivně a vzrušujícím způsobem naplnit náš život, a 
když se nám tuto informaci podaří předat způsobem, který má šťávu a dynamiku, 
můžeme tím vzbudit zájem i u lidí, u kterých bychom to nepředpokládali a přispět tak 
k odbourání mnoha zažitých představ a předsudků. 
  
59. Ve své současné podobě nám media většinou cestu k pravdivému poznání jevů světa 
našich bližních příliš neusnadňují. Přemíra zbytečných informací, neurčitost a 
problematičnost hodnot, zlomkovité, klipovité vidění světa v nás oslabuje smysl pro 
souvislost a schopnost poznávat věci podstatné. Všichni tu mluví a nikdo neposlouchá. 
Sem patří případná slova z Matoušova evangelia: „Z každého planého slova, jež lidé 
promluví, budou skládat v den soudu účty.“ (Mt 12,36) Moudrost se nesnáší 
s informačním těkáním po světě. Technické možnosti často obratem zamlžují rozdíl mezi 
realitou a fikcí a umožňují život ve falešných vztazích a falešném světě. Nejen v době 
komunismu, ale i dnes jsou media nositeli ideologií, i když jsou méně propracovaná a 
nestojí za nimi policejní moc.O naši přízeň se ucházejí ideologie technické, tržní, 
globalizační. (Téma globalizace si vyžaduje samostatné pojednání). Pokud jde o 



problematiku tíživého zadlužení zemí tzv. třetího světa a potřebu nového ekonomického 
řádu, můžeme již odkázat na naše společné „Prohlášení představitelů křesťanských církví 
v České republice ke konferenci Mezinárodního měnového fondu a Světové banky, /Praha 
31,8,2000/). Rizika zneužití masové komunikace jsou značná. Běžně se mediím vytýká 
orientace současné kultury na bezprostřední povrchní zážitky a manipulace. Násilí, 
vulgárnost a všudypřítomnost lascivní sexuality jsou jevy v podstatě protikulturní. Spolu 
s důrazem na materiální spotřebu jsou znakem nesvobody. Media, zvláště komerční, se 
zaměřují na reklamu a na vyvolávání nových, většinou zbytečných potřeb. To má za 
následek, že chamtivost se stává veřejnou posedlostí. Pokleslá religiozita dneška je 
vtahována do mediálního prostředí; zde se často pohybuje na pomezí zábavných pořadů. 
Náboženské symboly a rituály obratně využívá reklama. Televize si vytváří své civilní 
mediální náboženství bez Boha. Media neznají mlčení a mizí v nich rozdíl mezi profánním 
a posvátným. Život v mediích je často líčen jako sled zážitků, které je třeba prožít a 
nikoliv jako úkol, který je třeba odpovědně naplnit. Církve se sice snaží naplnit úzký 
prostor, který je jim vyhrazen, ale často jim chybí profesionalita. Málokterá z jejich 
pořadů jsou oslovující a přitažlivá. 
  

Vladimír Měřínský 
Pokračování příště. 

* * * 
  

NAŠE ROLE PŘI NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBĚ  
(pokračování) 

11. PŘIPRAVUJEME SE NA NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBU 
  
Bertík a Jenda jsou spolužáci. V pátek říká Bertík cestou ze školy Jendovi: Přijď k nám 
zítra odpoledne, tak o pěti. Já mám svátek, budeme slavit. Jenda se těšil. Vykoupal se 
doma hned dopoledne, maminka mu nachystala sváteční košili a řekla: „Když jdeš na 
slavnost, musíš přinést Bertíkovi dárek. Můžeš dát Bertíkovi třeba jednu svou lupu, však 
máš dvě.“ - A tak Jenda ve sváteční náladě zvonil o pěti u Bertíkových rodičů. - Otevřela 
maminka s mokrýma rukama, v teplákách a s hadrem v ruce: „Co chceš, já zrovna meju 
zem.“- Jenda koktal, že ho přece Bertík pozval na slavení svátku.- „Ten ještě běhá někde 
venku - ale to on asi jistě přijde,když jste domluvení. Běž zatím k cukráři a kup tam 
nějaké pečivo - tatínku, dej mu peníze.“ - Tatínek šel kolem v modrákách, s kleštěmi 
kamsi do sklepa, něco spravovat. -Jenda stál na chodbě za dveřmi jako v Jiříkově vidění. 
Pak se vrátil, znovu zazvonil, Bertíkově mamince dal zpět peníze a šel pryč. Věděl: bez 
pořádné přípravy se nedá slavit.  
Co myslíte, děti, měl ten Jenda pravdu? Měl - a platí to i o slavení naší bohoslužby: bez 
pořádné přípravy se nedá slavit.  
Co patří k té přípravě?  
- Především - každý se na slavnost musí těšit.  
- Potom - každý si na ni musí schystat vše potřebné.  
- Dále - každý se musí svátečně obléci.  
- A ještě něco - každý má přinést dárek.  
Na nedělní slavení se připravuje kněz. Dělá přípravy i liturgická skupina - to jsou ti, co 
knězi pomáhají - zdobiči, kostelníci, zpěváci, ministranti, lektoři, vývěskáři.Technici, co 
pečují o osvětlení, mikrofon, zvony, topení,magnetofon.  
Ale stejně tak se má těšit a připravovat každý, kdo se chce slavení bohoslužby účastnit.  
- Dřív se lidé připravovali postem. Od půlnoci byli lační. Teď si zdůrazňujeme lačnost po 
slovu Božím, touhu po setkání s Pánem. Kněz si v sakristii přede mší vyměňuje oděv, 
myje si ruce, soustředí se. My jsme si oblékli kostelový oblek a umyli ruce už doma. Teď 
dbáme, abychom přišli do kostela natolik včas, abychom mohli pomoci při posledních 
přípravách, kdyby bylo potřeba. Abychom se usadili na své místo, našli si písně v 
kancionálu a soustředili se:  
- Napřahujeme ruce k bratrskému pozdravení sousedů, a pak je spínáme. Ruce jsou 
nástrojem práce, činnosti, teď je svážeme - propleteme prsty. Ať si ruce odpočinou.  



- Ztišujeme se. Uši vnímají ticho, které k nám promlouvá. Ústa se otvírají ve zpěvu, 
srdce se otvírá k radosti, oči přijímají lidi kolem s úsměvem do bratrského společenství, a 
pak se zaměřují k oltáři.  
K tomu jednu důležitou poznámku. Řekli jsme: bratrské společenství, podat si ruku, 
usmát se na sebe. Jde to jen tam, kde je kostel plný. Ale tam, kde je kostel velký a lidé 
porůznu rozlezlí, kde lidé zaplňují kostel odzadu, mezi nimi a knězem je řada prázdných 
lavic, ale zato hrozen lidí ucpává vchod a ztěžuje vstup opozdilcům - jaképak tam může 
být bratrské společenství! Vy, kteří jste dobré vůle, ochotni něco pro bohoslužbu udělat, 
tady máte příležitost. Netrapte svého faráře tím, že ho nutíte, aby na vás přes celý kostel 
křičel. Dejte příklad. Domluvte se - pár mezi sebou - a posaďte se dopředu. Ostatní se 
pak snadněji při dají. A když je jádro společenství vpředu pohromadě, to už pak ani 
nevadí, když někdo nerozhodný nebo ostýchavý přesto zůstane vzadu.  
Před samým začátkem bohoslužby má vždycky zbýt vzácná chvilka tichého soustředění a 
těšení. Třeba v duchu modlitby, kterou jste dnes našli na lavicích - (která je na vývěsce v 
předsíni kostela) - abyste se mohli s její pomocí dobře na mši připravit:  
„Pane Ježíši Kriste, ty jsi řekl:  
Kde jsou v mém jménu dva nebo tři spolu, tam jsem s nimi i já. Ale jsem opravdu 
shromážděni ve tvém jménu, když tu jen tak ospale sedíme? Ještě že ty, Pane, dobře víš, 
co všechno námi lidmi hýbá, ty víš, co všechno patří k našemu životu na světě a jak 
nesnadno umíme být sami se sebou.  
Právě proto jsi nás sem pozval, abychom všechny své starosti a přání vzali s sebou sem 
a upřímně je předložili tady před tebou. Jsi tu mezi námi, jakmile se začneme mít 
navzájem aspoň trochu rádi. A právě k tomu nám, Pane, pomáhej! Ať si z tvého domu 
odneseme trochu tvé živé lásky, která se tu nabízí všem a každému.“  
  

Poznámka - hlavně pro kněze 
Kněz, který v sobotu pečlivě zametá a zdobí kostel, rovná svíčky, vyměňuje oltářní 
plachtu, vyhledává písně a píše vývěsky, to není dobrý kněz. Buď pomocníky nechce, 
protože on si vše udělá nejlíp sám - a to je hloupé. Nebo pomocníky nedokáže vychovat - 
a to je smutné. Vyvolit a vychovat si své dvanáctero, to je předpoklad pastorace v každé 
farnosti.  
Na knězi při tom zůstává, aby měl promyšleno, co a jak má být a kdo to udělá. Jak má 
být vyzdoben a upraven kostel,aby nepůsobil dojmem přeplněnosti, muzea. Aby tam při 
výzdobě promlouval vkus a lad opravdového umění. A naučí tomu ty své.  
Podobně kněz, který teprve v sobotu chvatně přebírá homiletické pomůcky a loví 
myšlenky, ten nebude kázat přesvědčeně a přesvědčivě. Hned po ukončení nedělní mše 
začíná příprava na příští neděli.  
Pastorace od oltáře nesmí být nahodilou improvizací,ale součástí promyšleného plánu. Při 
všem mysleme především na mládež své farnosti. Nemají to lehké naši učni a studenti- 
žijí v internátech a školách uprostřed lidí nevěřících,nechápajících a často zesměšňujících 
to, co nepochopili. Je třeba jim vysvětlovat, jak se mají chránit v nepřátelském prostředí. 
Nemají to ti mladí lehké ani mezi svými,uprostřed takového společenství, které zlobně 
odmítá vše,“co nebejvalo“, každý pokus o oživení bohoslužby. A zvlášť tam to mají zlé, 
kde ani kněz neví nic chytřejšího, než hubovat mládeži, místo aby ji povzbuzoval.  
Je nezbytné předem pečlivě promyslet každé slovo a gesto, od slova pozdravu a 
přátelského přivítání až po poslední slovo na cestu domů: improvizovat a lapat nápady na 
poslední chvíli je nedůstojné a vede k bohoslužbě upovídané.  
Toto nebezpečí přílišného mluvení vzniká ostatně i u kněží dobré vůle.  
- Uvedení do bohoslužby a do čtení má být, ano, ale ať to není malé kázání!  
- Vlastní kázání nemá být odborná přednáška. Má to být radostné svědectví!  
- Ohlášky na konci ať se nezvrhnou v napomínání, kárání a nářky.  
Chraňme se upovídanosti. Ticho mluví často výmluvněji.  
Buďte bezpodmínečně přesní. Kněz, který začíná bohoslužbu opožděně, ten už předem 
promarnil šanci na dobrou bohoslužbu. Včas a klidně v sakristii, soustředěně u 
oltáře,jinak je celá bohoslužba jen braním jména Božího nadarmo. -Že lítáš od kostela ke 
kostelu? Uspěchaná bohoslužba jako výsledek pachtění není řešením.  



Svatý Otec při svých pastoračních cestách také lítá -od města k městu. Program má 
nabitý. Ale když začne sloužit mši, po spěchu ani stopy.  
Při papežově návštěvě ve Francii žurnalisté rozebírali,v čem je síla jeho bohoslužby: 
vždyť přece slaví stejnou mši jako všichni kněží, užívá stejná slova, zachovává stejný 
ritus.  
Čím tedy papež tak působí na ty masy lidí? A odpověď našli takovou:  
- Papež když mluví k lidem, tak mluví k nim. Hledí na lidi, usmívá se na ně, mává jim. - 
Zatímco my často odříkáváme slova pozdravení a oslovení neosobně, suše. Myslí jsme 
jinde a lidé to cítí.  
- Papež, když se modlí, tak se opravdu modlí k Bohu. Neohlíží se při tom po asistenci, 
nelistuje v knize. Je cele pohřížený v modlitbě. A lidí táhne s sebou.  
- Když se předčítá slovo Boží, papež hledí na lektora a po zorně naslouchá. - Jak my 
dovedeme vrtěním, ohlížením, pokyny ministrantům a jak ještě jinak dávat najevo farní 
rodině, že čtení neposloucháme a tím je také od poslouchání dispensujeme: „To už 
známe!“  
- Když papež přijímá od lidí mešní dary, hledí na lidi přátelsky, usmívá se na ně.  
- Když lidé zpívají, zpívá s nimi, modlí se s nimi, staví spolu s nimi. Jako jeden z nich si 
podává s ostatními ruce.  
A reportér končil: papež slaví na cestách eucharistii někdy i několikrát za den. A přece je 
vždy cele při tom, co dělá. Je hlavní osobou, a přece nezdůrazňuje sebe, ale odkazuje na 
Krista. V osobě Kristově předsedá bohoslužebnému shromáždění. Splňuje, co žádá Úvod 
do misálu: „kněz má Bohu a lidu sloužit důstojně a pokorně. A celým svým chováním má 
vést věřící k živému zakoušení Kristovy přítomnosti.“ (čl.60).  
Každá naše nedělní bohoslužba ať je vždy novým pokusem o krásné slavení, o přirozené 
chování. Pokusem o řeč, která není patetická ani monotónní. Pokusem o skromné a přece 
slavnostní vystupování.  

* * * 

  
SVATÁ MARIE MAGDALENA 

  
Marie Magdaléna 
průvodkyně Ježíšova 
narozena: kolem Ježíšova narození nebo před ním. Zemřela: v 1.století. 
Patronka Magdalének, žen, zkroušených kajícnic, žáků a studentů, 
zajatců, svedených, holičů, zahradníků, vinařů, obchodníků s vínem, 
slévačů olova, bednářů, tkalců vlny, ševců, výrobců parfémů a pudrů, 
dětí, které se těžko učí chodit, proti očním chorobám, proti nečasu, 
proti obtížnému hmyzu 
   Marie, která dostala druhé jméno Magdaléna, protože pocházela z 
Magdaly na západním břehu Genezaretského jezera, byla jmenována 
jako první mezi ženami, které doprovázely Ježíše a sloužily mu. Podle 
Lukášova evangelia ji vyléčil Ježíš z posedlosti. Marie Magdaléna vyšla 
Ježíšovi vstříc žhavou láskou a nesobeckou věrností. Další údaje o jejím 
věku nebo rodinném stavu. Ve své nezlomné věrnosti k Ježíši Kristu, 
byla Marie Magdaléna také u toho, když Boží Syn trpěl na kříži, stejně 
tak při snímání z kříže a pohřbívání. Při následném zjevení pověřil Ježíš 
věrnou služebnici, aby podala zprávu učedníkům o jeho zmrtvýchvstání.  

O životě Marie Magdalény po Kristově zmrtvýchvstání jsou jen legendy. Nejznámější z 
nich vypravuje, že Marie  přijela spolu se svou sestrou Martou a bratrem Lazarem lodí do 
jižní Francie a tam hlásali evangelium, nebo, podle jiné verze, žila jako kajícnice v 
pustině u Baume, několik kilometrů východně od Aix-en-Provence. Zde prý zemřela Marie 
Magdaléna kolem poloviny 1. století. 
Kolem hrobu a ostatků Marie Magdalény bylo v průběhu staletí mnoho historek, legend a 
názorů. Z toho se zase vyvinula ve Francii dvě slavná poutní místa, která patří ještě dnes 
k předním cílům poutníků a jež mohou posloužit dojemnými bazilikami: Vézelay a Saint-
maximin-la-Sainte-Baume. 



Vézelay v departmentu Yonne, severozápadně od Dijonu, se stalo slavným původně jako 
sběrný bod pro poutníky do Compostely. Svatý Bernard tu vyzýval ke druhé křížové 
výpravě, na pahorek se světoznámou románskou bazilikou vystoupili mezi jiným křižáci 
Richard Lví srdce, Filip August a svatý Ludvík. Dnes vystupují k bazilice sv. Magdalény, 
mohutnému chrámu z vrcholu románské doby a gotiky turisté, mající zájem o umění. 
Když sem přinesl mnich v 11.století domnělé ostatky Marie Magdalény, stalo se Vézelay 
ještě slavnějším. Příliv poutníků stále narůstal a trval, až se ukázalo ve 13.století, že byly 
nalezeny domnělé pravé ostatky světice u sv. Maximina. Ještě dnes může návštěvník sv. 
Magdalény vidět v kryptě, k níž vedou na křižovatce příčných lodí dvě schodiště, v malé 
konfesi schránku s ostatky Marie Magdalény. Krypta je nejstarší částí baziliky a pochází z 
9.století. 
Malé město Saint-Maximin-la-Sainte-Baume v Provenci dosáhlo ve 13.století slávy, když 
se zde našly domnělé hroby Marie Magdalény a Maximina, prvního biskupa v Aix. Gotická 
bazilika byla založena k důstojnému uchovávání drahocenných relikvií. Vedle sice 
prostého, ale přesto impozantního stavitelského díla kostela je klášter, který patří k 
nejkrásnějším gotickým stavitelským dílům Provence. 
Podle řeckého podání našla Marie Magdaléna místo svého posledního odpočinku v Efesu. 
Náhrobní kult je zde už od 6.století. Po přenesení domnělých ostatků do Konstantinopole 
v roce 899 vznikla i tam velká Magdalenina úcta. 
Úcta a tradice: 
další ostatky Marie Magdalény jsou uchovávány kromě jmenovaných hlavních míst 
uctívání také v Halberstadtu a Exeteru i v pařížském kostele sv. Magdalény. 
Z úcty Marie Magdalény vznikl v Německu na počátku 13.století řád Marie Magdalény pro 
kajícnice a obrácené ženy (magdalénky). Také město Lubeck bylo ve středověku centrem 
úcty Marie Magdalény poté, co jí připisovali vítězství v bitvě proti Dánům. 
Znázorňování: 
Marie Magdaléna je znázorňována hlavně jako kajícnice a poustevnice nebo jako žena v 
dlouhém šatě, někdy i s pláštěm. Umělci všech století se zajímali o postavu Jažíšovy 
průvodkyně. Jedno z nejdojemnějších zná-zornění je v Grunewaldu na isenheimském 
oltáři v Colmaru (Marie Magdaléna u nohou Ježíše). Pozoruhodné je i znázornění 
Giottovo: vymaloval Magdaleninu kapli v dolním kostele baziliky v Assisi freskami, které 
ukazují scény ze života světice. S jejím hlavním znakem nádobou s mastí (Potírání Jažíše 
mastí), ukazuje Magdalénu malba od Lucase Cranacha Staršího (Kolín, Muzeum Walrafa 
Richartze). Další předměty, které mívá Marie Magdaléna u sebe jsou: ná-doba s 
kadidlem, kniha, trnová koruna, důtky, hlavy čertů, palmová ratolest, růženec, kříž, 
hudební nástroje. Často byla znázorňována i se svými sourozenci. 

Podle knihy Rok se svatými 
připravila D.Kořenková 

  
* * * 

  



JUBILEUM 60 LET ŽIVOTA A 35 LET KNĚŽSTVÍ NAŠEHO 
ARCIBISKUPA MONS. JANA GRAUBNERA 

  
Bože, tys vyvolil svého služebníka Jana za nástupce apoštolů a pastýře svého lidu; naplň 
ho duchem rady a síly, duchem poznání a lásky, aby dobře plnil své poslání a budoval 
církev jako znamení spásy pro celý svět. 
Ve čtvrtek 19. června 2008 poděkoval arcibiskup Jan Graubner se svými spolužáky mší 
svatou v kapli Arcibiskupského kněžského semináře za 35 let kněžství. V sobotu 30. 
srpna se s ním chystáme oslavit jeho šedesáté narozeniny. Otec arcibiskup se narodil 29. 
8. 1948 v Brně. Dětství prožil ve Strážnici. V roce 1967 maturoval na strážnickém 
gymnáziu, odkud se pak hlásil do kněžského semináře a na bohosloví. Nebyl však přijat, 
protože neměl „dělnický původ“. Pracoval tedy jako dělník Závodů přesného strojírenství 
(ZPS) v tehdejším Gottwaldově. Po roce byl přijat na Teologickou fakultu a do Kněžského 
semináře v Olomouci.  
Dne 23. 6. 1973 byl v Olomouci vysvěcen na kněze biskupem – apoštolským 
administrátorem Josefem Vranou. Po vysvěcení nastoupil do duchovní správy jako kaplan 
v nynějším Zlíně. Od října 1973 do září 1975 vykonával základní vojenskou službu. Po ní 
pokračoval v kaplanské službě ve Zlíně a od r. 1977 do 1982 ve Valašských Kloboukách. 
V roce 1982 byl jmenován administrátorem farnosti Vizovice, ve které setrval až do 
svého biskupského svěcení. Během této doby krátce spravoval mariánské poutní místo 
Provodov a farnost Horní Lhota u Luhačovic.  
Dne 17. 3. 1990 ho papež Jan Pavel II. jmenoval pomocným biskupem olomouckým. 
Biskupské svěcení přijal – spolu s Mons. Josefem Hrdličkou – z rukou olomouckého 
arcibiskupa Mons. ThDr. Františka Vaňáka dne 7. 4. 1990. Stal se jeho generálním 
vikářem. Po jeho smrti v září 1991 byl zvolen sborem konzultorů za administrátora 
olomoucké arcidiecéze.  
Olomouckým arcibiskupem a metropolitou moravským ho jmenoval Svatý otec 28. 9. 
1992. Inaugurace – slavnostní uvedení do této služby – se konala v olomoucké katedrále 
svatého Václava dne 7. 11. 1992 za účasti téměř všech biskupů z Československé 
federativní republiky a papežského nuncia arcibiskupa Giovanniho Coppy. 
Za jeho episkopátu kanonizoval papež Jan Pavel II. v Olomouci 21. 5. 1995 společně 
blahoslaveného Jana Sarkandra a blahoslavenou Zdislavu z Lemberka.  
Arcibiskup Mons. Jan Graubner je v pořadí 69. biskupem a 14. arcibiskupem na 
Metodějově stolci v Olomouci a jeho biskupským heslem jsou slova Panny Marie v Káni 
Galilejské „Quod dixerit vobis, facite“ – „Co vám řekne, učiňte“. 
  
V současné době je předsedou České biskupské konference (ČBK) a předsedou její stálé 
rady. Je členem komise pro veřejné záležitosti ČBK a zároveň vede radu ČBK pro Charitu 
a misie. 
Děkujeme všem, kteří na našeho otce arcibiskupa Jana pamatujete v modlitbách. 
  
 Otec arcibiskup poděkuje za milost šedesáti let života a třiceti pěti let kněžství 
mší svatou ve společenství se spolubratry biskupy, kněžími své diecéze, jáhny, 
řeholníky, bohoslovci a s Božím lidem v sobotu dne 30. srpna 2008 v 10.30 
hodin v olomoucké katedrále svatého Václava.  
Otec arcibiskup srdečně zve k této mši svaté všechny kněze své diecéze, 
řeholníky, jáhny, řeholnice, služebníky Církve, celý Boží lid i představitele 
veřejného života a institucí.  
  

* * * 
  



ZPRÁVY A INFORMACE 
Pouť na Turzovku.  
V pondělí 28. července 2008. Odjezd v 6.00 hodin.  
Program na Turzovce: 8.45 - Pobožnost křížové cesty na horu Živčák, 11.00 - Mše svatá, 
po ní večeřadlo Panny Marie se svátostným požehnáním. Zvláštní požehnání pro děti. 
Děti, které jedou s babičkou nebo jiným příbuzným či známým nemusejí mít cestovní 
pas. 
Pro ty, kteří si netroufají na cestu pěšky, pojede autobus až nahoru.  
Cena: Dospělí 220,-- Kč, děti 50,-- Kč.  
Závazné přihlášky prosíme co nejdříve v sakristii. 

  
* * * 

  

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 : 
5.7.:   2. 2. 6. 
12.7.: 3. 3. 7. 
19.7.: 4. 4. 8. 
26.7.: 5. 5. 9. 

        
2.8.: 6. 6. 10. 
9.8.: 7. 7. 11. 
16.8.: 8. 8. 12. 
23.8.: 9. 9. 13. 
30.8.: 10. 10. 14. 

  
  
  
  
  

ŽIVOT FARNOSTÍ (www.rkf-ujezd.info, www.rkf-hornilhota.info) Měsíčník farností.  
Vydává: Římskokatolický farní úřad  pro potřebu svých farníků v Újezdě a v Horní Lhotě.  

  
Adresa redakce:  

Římskokatolická farnost 763 25 Újezd u Val Klobouk č. 5,  
tel.: 577350293; 603154041; fax 577310599;  

e-mail: rkf.ujezd@volny.cz nebo: rkf.hornilhota@volny.cz.  
  

Členové redakční rady Újezd:  
Marcela Machů, Mgr. Gabriela Pavelková, Mgr. Vladimír Měřínský, RNDr. Dagmar 

Kořenková, Ing. Vladimír Kořenek, Mgr. Tomáš Just a Pavel Heinz.  
  

Členové redakční rady Horní Lhota:  
Mgr. Eva Řeháková, Miroslav Malota a Mgr. Václav Ulrich.  

  
Uzávěrka vždy 15. dne předcházejícího měsíce. Příspěvky dávejte do pokladničky v 

kterémkoliv z našich kostelů. Pro farníky zdarma. 
 


