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VSTOUPILI JSME DO ADVENTNÍ DOBY
Adventní doba má dvojí ráz. Jednak je to doba přípravy na oslavu
Narození Páně, kdy oslavujeme první příchod Božího Syna na svět a
zároveň je to doba, ve které čekáme na druhý příchod Kristův na
konci času, a na tento druhý příchod se připravujeme.
Vlastní slovo advent znamená příchod, Boží přicházení k člověku.
Charakteristickou známkou této doby je vnitřní bdělost, otevřenost
srdce, radostné očekávání. Církev čeká na svého Ženicha a
připodobňuje se Marii, která čekala narození svého syna.
Adventní neděle jsou čtyři a mají v zásadě tento charakter: První neděle je věnována
právě druhému příchodu Krista na konci času. Druhou a třetí neděli se připomíná
vystoupení Jana Křtitele a jeho burcující zvěst k pokání a obrácení. Čtvrtá neděle
adventní je pravidelně ve všech ročních cyklech věnována Panně Marii, která je
v podstatě hlavní postavou adventu. Církev se od Panny Marie učí, jak čekat na Krista.
Každá liturgická doba nám připomíná něco podstatného z našeho života, z našeho
duchovního prožívání. Doba adventní nás upozorňuje na to, že celý náš život je
očekávání, že jsme na cestě, že dovršení máme teprve před sebou.
Krásným adventním zvykem je adventní věnec. Je to takový symbol: zelené větve
uprostřed odpočívající přírody znamenají život, který je nezávislý na době, času – život
Boží, a kruh vyjadřuje společenství s Bohem i lidmi. Plamen svíce pak připomíná Krista –
Světlo, které osvěcuje každého člověka. A postupné rozžíhání svící podle jednotlivých
nedělí nám připomíná blížící se příchod Kristův.
Aby naše čekání na Krista a touha po něm byla upřímná, využijme toho třetího setkání
s ním, které je mezi jeho prvním historickým příchodem v Betlémě a druhým na konci
času, které nám nabízí v Eucharistii. Vykonejme si v době adventní dobrou svatou zpověď
a pak vítejme Krista ve svém srdci a ve své duši co nejčastěji. On stojí u dveří našeho
srdce a klepe. Kdo odmítá toto setkání s ním v Eucharistii, podobá se obyvatelům
Betléma, kteří odmítli přijmout chudé poutníky Marii a Josefa na nocleh. V jejich domě se
mohl narodit Bůh, ale nenarodil se, protože jejich srdce bylo zatvrzelé.
K užitečnému prožití letošního adventu Vám žehná P. Jan.
***

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 církev, tváří v tvář kultuře násilí a smrti, svými apoštolskými a
misionářskými aktivitami šířila kulturu života.
Úmysl misijní: Aby křesťané v misijních zemích ukazovali projevy bratrství, že Dítě narozené v
Betlémě je zářivou nadějí světa.
Úmysl národní: Aby blížící se vánoční svátky přispěly k posílení úcty k životu v naší společnosti
Úmysl farní: Aby letošní advent přispěl ke zkvalitnění duchovního života u každého z našich
farníků, což se projeví dobrou vánoční svatou zpovědí.

***

Z FARNÍCH MATRIK :
V měsíci listopadu 2008
odešly na věčnost a byly pohřbeny:
15. listopadu:
Marie Vyskupová - 61 let
Slopné 140
19. listopadu:
Josefa Maryšková - 87 let
Horní Lhota 11
***

POSELSTVÍ PANNY MARIE
z 25. září 2008 :
Drahé děti!
Zvláštním způsobem vás všechny vybízím, abyste se modlily na moje úmysly, abyste tak
svými modlitbami zastavily satanův plán s touto zemí, která je každý den stále dál od
Boha a na místo Boha dává sebe a ničí vše co je krásné a dobré v duších každého z vás.
Proto, dítka, vyzbrojte se modlitbou a postem, abyste si tak byli vědomi, jak vás Bůh
miluje a plňte Boží vůli. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.
Připravila Eva Hořáková
***

Bůh přebývá v nás. Tím se pro nás stává podivuhodnou silou. Nezáleží na tom, kde
člověk je, pokud je čistého srdce. Je s ním a v něm celých čtyřiadvacet hodin každého
dne. Proto říká: „Milujte se navzájem, jako já miluji vás!“ Čistota srdce znamená
otevřenost, úplnou svobodu, uvolnění, které člověku dovoluje milovat Boha bez zábran,
bez překážek. Vstoupí-li do mého života hřích, vzniká překážka mezi mnou a Bohem.
Nemůže jednat mým prostřednictvím nebo mi dávat sílu, jestliže mezi námi stojí hřích.
Hřích je otroctví.
Zvolím-li zlo, dopouštím se hříchu. Zde se uplatňuje moje vůle. Jestliže na úkor všeho
ostatního hledám něco pro sebe, volím dobrovolně hřích. Jsem-li například v pokušení
lhát a pak tomuto pokušení podlehnu a lžu, je můj duch nečistý. Obtížila jsem sama
sebe. Postavila jsem překážku mezi Boha a sebe. Lež zvítězila. Dala jsem lži přednost
před Bohem. Za přáním něčeho dosáhnout se velmi často skrývá chtivost, řevnivost,
zmatek. Pak ne-můžeme Boha vidět. Je to překážka.
Nezáleží na tom, kolik toho děláme, nýbrž na tom, kolik lásky, kolik opravdovosti a
kolik víry vkládáme do svého jednání. Je lhostejné, co děláme. Co děláte vy, nemohu
dělat já, a co dělám já, nemůžete dělat vy. Ale my všichni děláme to, co nám přikázal
Bůh.
Matka Tereza z Kalkaty
***

K ZAMYŠLENÍ ...
Tak jako každý rok, vždy v podzimních měsících intenzivněji vzpomínáme na naše drahé
zemřelé. Letos jsme slavili svátek zemřelých v neděli 2. listopadu 2008, kdy jsme se sešli
za krásného slunečného počasí na našich hřbitovech při společných pobožnostech u
krásně vyzdobených hrobů svých nejbližších, přátel a známých. Jak rádi bychom je
pozdravili, stiskli jim ruku či vyměnili několik milých slov. Jsou však již na druhém břehu,
ze kterého nevede cesta zpátky.
V této souvislosti jsem si znovu uvědomila skutečnost, na kterou mnohdy zapomínáme
a teprve odchod blízkého člověka nám ji znovu připomene. Určitě je nesmírně důležité,
že vzpomínáme na naše zemřelé, zdobíme jejich hroby a modlíme se za ně. Ale myslíme,
v době kdy tu možnost ještě máme, také na ty živé, které máme kolem sebe – na svoje
rodiče a prarodiče, sourozence, děti, ale i všechny příbuzné a známé, kteří jsou nemocní
nebo se cítí opuštění a nešťastní? Kolik radosti by jim udělal alespoň malý projev našeho
zájmu, krátká návštěva, kytička či malý dárek a někdy by stačilo povzbudivé slovo nebo
jen milý úsměv. Využíváme dostatečně těch chvil, kdy s nimi můžeme být a těšit se
nejenom z radostí běžného života, ale také pomáhat řešit a překonávat těžké životní
situace?
Uhoněná doba dnešního života nás zcela pohlcuje, nemáme čas ani na své nejbližší.
A najednou je pozdě…. oni už vedle nás nejsou a my jsme jim toho chtěli tolik říct. Pak
litujeme každé promarněné chvíle, kterou jsme mohli prožít společně.
Máme kolem sebe spousty krásných příkladů, kdy manželé o sebe až dojemně pečují
v době nemoci, děti se starají o své rodiče, rodiny si vzájemně pomáhají a drží při sobě
v dobách dobrých i zlých.
Vidíme však také opačné situace, kdy se jak jednotlivci tak i celé rodiny nemají rádi
a vzájemně si ubližují. Kolik nemocných a opuštěných, nejenom starých lidí je
v nemocnicích a jiných zařízeních? Jsou zde také ti, kteří kdysi s velkou láskou vychovávali své děti a vzorně pečovali o rodiny a nyní zde leží sami a bezmocní, vydaní na
milost či nemilost ošetřujícímu personálu. A jejich děti si pro své rodiče nenajdou ani
chvilku času…..
Proto se každý z nás snažme svým životem v rodinách, ale také v našem farním
společenství vydávat svědectví víry a naplňovat druhé největší přikázání: „Miluj svého
bližního jako sám sebe“. Buďme si vědomi své zodpovědnosti v dnešní společnosti, neboť
víme, že cokoliv, co jsme učinili pro jednoho z nepatrných bratří, udělali jsme pro našeho
Pána. Pak nás bude pomoc druhým duchovně naplňovat a obohacovat.

Zanedlouho budeme slavit narození Ježíše Krista a svátek rodiny. Využijme tento čas
k semknutí našich rodin, k upevnění vzájemných vztahů a využijme jedinečné příležitosti
vyjádřit naši lásku a úctu svým nejbližším a nejenom jim. Pomáhejme nemocným,
navštěvujme opuštěné a utěšujme nešťastné a zarmoucené. Čas nejde zastavit, proto
neváhejme, ať nepromeškáme tu správnou chvíli…..
Není málo času, který máme, ale mnoho času, který nevyužijeme. Seneca
Mgr. Eva Řeháková
***

Z PAMĚTNÍ KNIHY FARNOSTI ÚJEZD
IV. NÁBOŽENSKÉ POMĚRY DLE ZAZNAMENÁNÍ P. VLADIMÍRA RŮČKY,
FARÁŘE V ÚJEZDĚ V LETECH 1937 - 1950
Ve druhé polovině třicátých let, kdy v naší farnosti začal působit P. V. Růčka, se
napjaté národnostní vztahy v naší republice odrazily také do dalších sfér, sfér církevního
života, např. do aktivit řeholních společenství. Jako konkrétní příklad je možno uvést
františkánský řád. Dne 11. července 1935 požádala část německých františkánů o zřízení
samostatného německého komisariátu z konventu v Chebu, Kadani, Hostinném,
Moravské Třebové, Tachově a Hejnicích: důvodem byl odmítavý postoj německých
františkánů ke klášterům, kde byli čeští představení, kteří dokonce údajně nutili německé
řeholníky k odchodu z řádu. Čeští představitelé řádu však podobná nařčení odmítali a v
tomto kroku viděli prospěch nikoliv pro církev, ale jak uvádí tehdejší dopis do Říma:
„instrumentalizaci řádových záležitostí pro potřebu Henleinovského hnutí.“ Proto také v
Římě zpočátku tento záměr neschválili. K rozdělení došlo až v důsledku změněné politické
situace po mnichovské dohodě v r. 1938, přičemž v čele komisariátu stanul převor
františkánského kláštera v Chebu Bernard Antl (1895 - 1983). Komisariát byl formálně
zrušen až po válce 11.6.1947.
Nacionální problémy se objevily také v benediktinském společenství. V Broumově
převažovala německá většina řeholníků, v pražském Břevnově existovala naproti tomu
česká většina. Konflikty se stupňovaly, a tak již v roce 1936 se uvažovalo o rozdělení
komunity, ale tato žádost byla v Římě odmítnuta. Změněné politické poměry podzimu
1938, kdy se broumovský klášter octl po mnichovské dohodě na obsazeném území, již
vedly k rozdělení obou konventů.
Problémy se objevily také v seminářích, kde byli ve větší míře zastoupeni také němečtí
bohoslovci. Například naprostá většina německých seminaristů těsně před ukončením
studií se rozhodla vstoupit do SdP a kardinál Kašpar z tohoto důvodu dokonce odmítl
udělit souhlas s jejich vysvěcením. Teprve po zásahu papežem byl celý spor urovnán.
Eduard Winter například ve svých vzpomínkách tvrdil, že situace v litoměřickém semináři
se ve 2. polovině 30. let podobala otevřené válce mezi českými a německými studenty. V
Českých Budějovicích se také biskup Šimon Bárta dostával z důvodů národnostních
problémů do konfliktů s vedením tamního semináře.
Na konci roku 1937 bylo již úplně zřejmé, že se SdP stala přímým nástrojem Hitlerovy
politiky. Dne 19.11.1937 zaslal Henlein Hitlerovi memorandum, v němž mu přislíbil uvést
politiku SdP do souladu s požadavky říše, což nebylo nic jiného než plná podpora
Hitlerově expanzivní politice a plánům na likvidaci československého státu a připojení
českých zemí k Německu. Jen 14 dní předtím, 5.11.1937 domlouval Hitler ve své
pracovně s veliteli jednotlivých složek německé branné moci „jízdní řád“ budoucích
výbojů. Mezi prvními cíli bylo jmenováno Rakousko a Československo.
Přesto však svědectví o věrnosti víře později v době nacistické okupace a totality,
vydávané společně českými a německými katolíky a členy dalších církví, se stalo
začátkem obnovování česko - německých vztahů v náboženské sféře již v době existence
železné opony. Mnozí z katolických činitelů rovněž většinou z řad členů Ackermann Gemeinde, se také již v relativně krátké době po válce zapojili do procesu česko německého usmiřování. Němečtí křesťané také podávali českým církvím v době
nesvobody pomocnou ruku a podíleli se na obnovování církevního života pro roce 1989.
Duchovní dimenze procesu vzájemného odpuštění se odrazila během náboženských poutí

na svátek Cyrila a Metoděje na Velehradě v r. 2000. P. Anton Otto (1939), katolický kněz
a rodák z Vidnavy, působící v Ackermann - Gemeinde, zde mimo jiné řekl: „… my Němci
z této země jsme si vědomi, že bezpráví nezačalo teprve rokem 1945, když nás samotné
tak tvrdě postihlo, že v letech předtím český národ musel vytrpět nemálo pohrdání,
ponížení, bezpráví, vykořisťování, útisků a zločinů“.Snaha obou katolických prostředí
pojmenovat problematická místa společných dějin při souběžném úsilí o hledání
porozumění mezi oběma národy, překonávající přehrady vybudované z minulosti, může
být jeden z příspěvků do mozaiky, z níž se tvoří nová duchovní identita sjednocující se
Evropy.
V r. 1938 bylo farářem (P. Růčkou) objednáno u firmy Hlavička v Loučce 8 nových
lavic pro věřící v kostele, a to: 2 velké a 6 malých, bočních, celkem za 906 kč. Pro
nepořádky v kostelním výboře, rozhodl se farář vybírat sám příspěvky z kostelních lavic a
účtovat je na jubilejní generální opravu kostela. Příspěvky z lavic byly zvýšeny na 10 kč
za místo. Farář pořídil nový zasedací řád v kostele a založil pokladniční deník s vkladní
knížkou „Fond na opravu kostela v Újezdě“. V lednu byl „sub conditione“ pokřtěn ve
Vysokém Poli Jan Bulíček, stařeček 83 letý a zaopatřen svátostmi umírajících. Předtím byl
náboženství českobratrského - evangelického. Děti své všechny vychoval v katolické víře.
Dne 25. ledna objevila se večer od 8 do 11 hodin polární záře v nejkrásnějším obraze.
Poslední polární záře takové intenzity byla před 100 lety. Působila dojmem velikého
požáru, po odborném vysvětlení působila mezi našim lidem jako předzvěst truchlivých
časů. Nedej, Pane Bože, neboť mezinárodní situace k tomu spěje.
Dne 5. února byl pokřtěn „sub - conditione“ Jan Žabka z Drnovic. Přestoupil z církve
evangelické k církvi katolické ve stáří 30 let. Současně bylo konvalidováno jeho
manželství s katoličkou, uzavřené předtím. V r. 1937 se zahnízdila u Újezdě
protestantská sekta, placená cizími penězi. Je tvrdošíjná jako všichni kacíři. 1. března
nastoupil do Újezda za kaplana P. Jaroslav Pokorný, kooperátor v Lidečku. 17. dubna
1938 po krátké zákeřné chorobě, ve stáří 53 let zemřel P. Jan Uřičař. Chřipka,
komplikovaná žaludeční a střevní sepsí zkosila tohoto fyzicky zdatného kněze. Pochován
byl v Újezdě 20.4.1938, narozen 19.6.1885 v Hroznové Lhotě, toho času em. kaplan v
Blatnici.
Vladimír Měřínský
(pokračování příště)
***

JACÍ JSOU NAŠI BIŘMOVANCI?
Nedávno mě oslovila modlitba za biřmovance v jednom kostele. Uvědomila jsem si, že často a
hořce mluvíme o tom, jak špatná je naše mládež, jak neaktivní a málo zbožní jsou naši biřmovanci,
ale už se za tyto mladé lidi nemodlíme, abychom jim pomohli být lepšími.
Tak jsem se chtěla přimluvit za naše biřmovance i za ty kteří je vedou: podpořme jejich snahu
svými modlitbami a výsledky na sebe jistě nenechají dlouho čekat. :)
Jana Schovajsová

***

POKOJ A DOBRO
VIII. Rodina, vzdělávací systém a veřejná media
Obsah předposlední VIII. kapitoly dokumentu Pokoj a dobro je a bude stále
významnějším nástrojem v plánu církve na reevangelizaci či novou evangelizaci.
Křesťanské sociální učení zůstalo hluboko za možnostmi svých skrytých pokladů.
Veřejnosti se je nepodařilo vyložit. V této závažné věci, tak důležité pro rozpoznávání
znamení doby ve společnosti, se i my jednotliví křesťané i představitelé církví, hlásíme ke
své zodpovědnosti. Měli bychom posilovat pojetí médií jako služby veřejnosti a snažit se,
aby mravní rozměr ekonomického a politického chování v mediální oblasti byl vzkříšen.
Jako občané máme právo na dobrá media a měli bychom si uvědomit, že můžeme mít
vliv na jejich podobu. Přes veškerou kritičnost vůči hodnotové orientaci, nedokonalostem
a nedostatkům v profesionalitě médií chceme zdůraznit, že jejich svoboda je podmínkou
plurality názorů a jedním z nejmocnějších prostředků ochrany demokracie. Ještě máme v
paměti zkušenosti s totalitními systémy, jejichž tvrdá cenzura médií byla nepřítelem
každého svobodně projeveného názoru, mnohdy i jen náznaku demokratického smýšlení.
Je na místě varovat před jakýmikoli pokusy o zavedení politické či ideologické cenzury do
naší společenské praxe a před přímým politickým zasahováním do veřejných medií. Od
medií právem požadujeme pravdivý přístup k informacím, konstruktivní posuzování a
respekt k důstojnosti člověka.
Dnes je posláním Církve ohlašovat „ze střech radostnou zvěst naděje“. Prostředkem či
pomocníkem jsou media, zejména internet. Stává se postupně prostorem, skrze který
můžeme, ba musíme, účinně rozsévat Boží slovo, kde se uskutečňuje plnohodnotný život
Církve, co se týká distribuce správ. Je to velmi účinný komunikační prostředek, přes
který máme velkou šanci oslovit širokou veřejnost. Úloha, která stojí před námi ve
společnosti médií je dvojaká. Za prvé se musíme naučit, jak si tvořivě poradit s velkým
bohatstvím masověkomunikačních prostředků, za druhé třeba najít způsob, jak zabrzdit
tendence rozpadu společnosti. Dokumenty, zabývající se etikou ve společenské
komunikaci, výchovou a vzděláním zdůrazňují, že media, internet atd. mají sloužit k
dokonalejšímu vzdělávání na školách, ale i mimo školy, kde ony překonávají bariéry
vzdáleností a izolace. Poskytují množství vzácných a potřebných informací, které dokáží
obohatit člověka nejen v rovině poznání, ale i duchovní rovině. Tento nový technologický
fenomén může napomoci při vzdělávání obyvatelstva, řeholníků, lidí v domácnostech,
vězňů apod.
Ve všech těchto oblastech - v otázkách informačního obsahu, komunikačního procesu,
jeho struktury a systému platí základní mravní princip: lidská osoba a lidské společenství
jsou cílem a mírou využívání medií ve společenské komunikaci. Komunikace se má
uskutečňovat lidmi, pro lidi a v zájmu rozvoje člověka. Mezi dokumenty týkající se této
problematiky patří mj. Pastorace kultury - dokument Papežské rady pro kulturu vydaný v
Římě r. 1999, Etika společenské komunikace - dok. vydaný Papež. radou pro společenské
komunikační prostředky v Římě 30.5.2000, Církev a internet - vydaný Papež. radou pro
společen. a komunikační prostředky v Římě 22.2.2002, Poselství Sv. Otce Jana Pavla II.
při příležitosti 35. a 36. světového dne společenských komunikačních prostředků. Na nás
záleží tuto duchovní bázi konkrétně realizovat.
Tento příspěvek zaslouží ukončení myšlenkou Sv. otce Jana Pavla II. z poselství při
příležitosti 35. světového dne společenských komunikačních prostředků: „Internet
umožňuje, aby se miliardy obrazů objevovaly na milionech obrazovek po celém světě.
Vynoří se z této galaxie obrazů a zvuků Kristova tvář? Zaslechneme jeho hlas? Neboť jen
tehdy, kdy bude možné uzřít jeho tvář a slyšet jeho hlas, pozná svět dobrou zvěst o
našem vykoupení. To je cílem evangelizace a toto dělá internet opravdovým prostorem,
neboť tam, kde není místo pro Krista, tam není ani místo pro člověka.“
Vladimír Měřínský
(pokračování příště

***

PASTORAČNÍ PLÁN NA ROK 2009
1. Církevní slavnosti a pobyblivé svátky v rece :
Svátek křtu Páně - konec vánočního období - neděle 11. ledna
Popeleční středa - začátek postní doby - 25. února
Květná neděle - začátek Svatého týdne - 5. dubna
HOD BOŽÍ VELIKONOČNÍ - 12. dubna
Slavnost Nanebevstoupení Páně - čtvrtek 21. května
Slavnost Seslání Ducha Svatého - neděle 31. května
Slavnost Nejsvětější Trojice - neděle 7. června
Slavnost Božího Těla - čtvrtek 11. června
Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova - pátek 19. června
Slavnost Ježíše Krista Krále - neděle 22. listopadu
První neděle adventní - začátek nového církevního roku - 29. listopadu
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2. Poutě během roku :
Děkanátní pouť ve ŠTÍPĚ - sobota 14. března
Pouť hasičů na Svatém Hostýně - sobota 25. dubna
Pouť včelařů na Svatém Hostýně - neděle 17. května
Pouť rádia Proglas - sobota 23. května
Pouť podnikatelů - neděle 24. května
Hlavní pouť na Svatém Hostýně - neděle - 16. srpna
Pouť orlů - neděle 23. srpna
Pouť členů Matice svatohostýnské - neděle 13. září
Dušičková pouť na Svatém Hostýně - sobota 11. října
Pouť myslivců na Svatém Hostýně - sobota 17. října

ROK 2009 V ŽIVOTĚ FARNOSTI ÚJEZD
1. Farní slavnosti a významné dny pro farnost :
Adorační den v Drnovicích - pondělí 2. března
První svaté přijímání dětí - neděle 7. června
Pouť v Újezdě - neděle 5. července
Výročí posvěcení kostela ve Slopném - pouť neděle 12. července
„Valašská“ pouť na Ploštině – neděle 19. července
Výročí posvěcení kostela v Drnovicích - úterý 21. července
Adorační den ve Slopném - pátek 14. srpna
Patrocinium sv. Rocha ve Slopném - velká pouť - neděle 16. srpna
Pouť Panny Marie - ve Vysokém Poli - neděle 6. září
Panny Marie Bolestné na Ploštině - neděle 20. září
Adorační den v Újezdě - neděle 25. října
Újezdské hody - neděle 18. října
Patrocinium sv. Anežky v Drnovicích - neděle 15. listopadu
Patrocinium sv. Mikuláše v Újezdě - neděle 6. prosince
2. Svatý křest se bude udělovat :
11.
15.
15.
12.

ledna
února
března
dubna

10. května
14. června
5. července
9. srpna

13. září
11. října
8. listopadu
13. prosince

3. Společné mše svaté ve farnosti Újezd
Za děti, které půjdou k 1. sv. přijímání - pondělí 2. února
Za Františky a Anděly (s ofěrou) - neděle 8. března
Za Josefy a tesaře (s ofěrou) - neděle 22. března
Za děti, které byly vloni u 1. sv. přijímání – 9. dubna
Za Jany a Aloise - neděle 21. června
Za školní mládež (konec školního roku) - neděle 28. června
Za Anny (s ofěrou) - neděle 26. července
Za školní mládež (začátek nového školního roku) - neděle 30. srpna
Za Marie a Ludmily (s ofěrou) - neděle 13. září
Za občany Loučky ke cti sv. Václava - neděle 27. září
Za členy živého růžence: z Vysokého Pole, Drnovic a Újezda - neděle 4. října
Za členy živého růžence: z Loučky a Slopného - neděle 11. října
Za členy mysliveckého sdružení ke cti sv. Huberta - neděle 18. října
Za včelaře ke cti sv. Ambrože - neděle 6. prosince
4. Na mše svaté pro rok 2010 se bude zapisovat :
V Újezdě :
Pondělí 30. listopadu 2009
V Drnovicích : Úterý
1. prosince 2009
Ve Slopném : Středa 2. prosince 2009
***

ROK 2009 V ŽIVOTĚ FARNOSTI HORNÍ LHOTA
1. Slavnosti a významné dny pro farnost :
Adorační den v Horní Lhotě - úterý 10. února
Slavnost Božího Těla - čtvrtek 11. června
První svaté přijímání dětí – neděle 14. června
Oslava 110. výročí SDH v Sehradicích - neděle 28. června
Oslava 110. výročí SDH v Horní Lhotě - sobota 8. července
Oslava 110. výročí SDH v Dolní Lhotě - neděle 2. srpna
Patrocinium sv. Dionýsia (Hornolhotské hody) - neděle 11. října

2. Svatý křest v Horní Lhotě se bude udělovat :
18.
22.
22.
19.

ledna
února
března
dubna

17.
21.
19.
16.

května
června
července
srpna

20.
18.
15.
20.

září
října
listopadu
prosince

3. Společné mše svaté ve farnosti :
Za
Za
Za
Za

děti, které půjdou k 1. sv. přijímání - pondělí 2. února
školní mládež (konec školního roku) - pondělí 29. června
školní mládež (začátek nového školního roku) - neděle 30. srpna
členy živého růžence: každou sobotu vždy po prvním pátku v měsíci

4. Na mše svaté pro rok 2010 se bude zapisovat :
Čtvrtek 3. prosince 2009
***
Do tmy zasvitlo světlo - nezavírejme před ním oči.
Do zimy zasáhlo teplo - neutíkejme před ním.
Do špíny vstoupil Bůh - nezavírejme před ním duši.
Bůh se k nám tak snižuje - neopovrhujme jeho láskou.
***

ROZHOVOR PRO FARNÍ MĚSÍČNÍK:
S P. MGR. JIŘÍM KOPŘIVOU
Dne 26. října se konala v újezdské farnosti už tradiční mše svatá ke cti svatého Huberta
obětovaná za členy mysliveckého sdružení. Všichni účastníci této bohoslužby nemohli
nepostřehnout, že se letos konala v poněkud odlišném duchu. Výjimečnou a působivou
atmosféru jí dodal osmnáctičlenný sbor trubačů, posluchačů Lesnické a dřevařské fakulty
v Brně, který přednesl Hubertskou mši B dur. Pozornosti neušel ani slavnostní průvod, v
němž zraky - zejména mužské, přitahoval zhaslý kus statného daňka.
Na souhlasném pokyvování hlav pánů, zvláště těch v zeleném, bylo vidět, jak je oslovil
hlavní host, kazatel a celebrant, P. Jiří Kopřiva; jinak také prefekt AKS Olomouc Stojanovy koleje a biskupský delegát pro katechezi. U nás se však představil především
jako myslivec a milý člověk. Jsem ráda, že i při svém vytížení a náročném povolání si
udělal čas a poskytl rozhovor pro náš farní časopis.
Už z prvních slov Vaší promluvy bylo jasné, že myslivost není pro Vás zdaleka
cizí záležitostí. S knězem - myslivcem jsme se určitě setkali většinou prvně. Je
to, i podle Vás, tak neobvyklé?
Mezi mými spolubratry jsou i kněží - myslivci, není jich mnoho, ale s některými se známe
ještě z časů, kdy jsme pracovali „u lesů“. Např. P. František Eliáš rodák z Oder. Myslím,
že u vás znáte i P. Jana Korneka. Ještě více kněží znám, kteří chodí do přírody a tam
meditují a obnovují síly do farní pastorace a pro službu vůči těm lidem, kam je poslal
jejich biskup.
Říkáte, že jste pracoval v lesnictví. Takže jste byl nejprve lesníkem než jste se
stal knězem?
Knězem jsem byl vysvěcen až v roce 2002, když mi bylo 42 let. Vyučil jsem se lesním
dělníkem a v 17 letech jsem nastoupil jako dřevorubec na lesním závodě Bystřice pod
Hostýnem a tam jsem pracovat 16 let. Před vojnou a po ní to byly snad všechny
manuelní práce v lese, které se vykonávaly – s motorovou pilou, s koňmi více jak rok,
s traktorem a také v pěstební činnosti. Pak jsem nastoupil v lesní školce, kde jsme
vyráběli asi 1,5 mil. sazenic ročně a potom přes různé zastupování jsem skončil jako
lesník na lesním úseku č. 3 Hostýn, měl jsem 926 ha lesa.
Otče Jiří, jste ředitelem Stojanovy koleje v Olomouci. Ne všichni vědí, oč jde.
Stojanova kolej je dům, ve kterém bydlím se 47 vysokoškoláky ze všech olomouckých
fakult. Jsou zde studenti i studentky. Jde nám o společné i soukromé hledání a
objevování svého osobního vztahu ke Kristu a církvi; učíme se plnit své stavovské
povinnosti vůči škole a bližnímu.
Před pěti lety jste byl jmenován biskupským delegátem pro katechezi. Co obnáší
práce v katechetickém centru?
Katechetické centrum má doprovázet každého človíčka, který ve farnostech naší diecéze
doprovází, vyučuje, je animátorem nebo vytváří evangelizační prostředí pro hledající, pro
ty, kteří chtějí kráčet za Kristem v naší katolické církvi. Není to vůbec jednoduché. Ne
jedenkrát, jsem řekl panu arcibiskupovi, že bych raději postavil osm metrů rovnaného
dříví, než pracoval s katechety. Je to doslova řehole. Stále se hledají nové cesty a
možnosti. Začali jsme tím, že vytváříme novou koncepci práce na centru v Olomouci a
druhá strana mince je modlitba. Každý týden ve středu ráno sloužím mši svatou na tyto
úmysly, abychom šli po cestě, kterou připravuje Pán.

Jak se dá myslivost, časově náročná, skloubit s Vašim posláním a všemi
povinnostmi?
Myslivost a les je něco úžasného. Dá se to přirovnat k modlitbě a osobnímu rozhovoru
s Bohem v kapli. Každá moje návštěva lesa a setkání se zvěří je úžasné, vidím zde
stvořitelovu ruku a mnoho příkladů pro katecheze a podobenství pro současný život. Je
pravda, že tak často dnes v lese nejsem, jako když jsem tam pracoval, ale je to dost
dobré za jakéhokoliv počasí. Vždyť život s Kristem je tak krásný.
Co Vám tento koníček přináší, čím Vás obohacuje?
Neřekl bych , že myslivost je pouze koníček, je to součást života. Někdy v pozadí, ale
přesto výrazný.V lese se setkám s Pánem, promedituji mnoho věcí z mé kněžské služby
jak vůči Stojanově koleji, tak katechetům. Dále je to odpočinek a setkání s kamarády
lesáky a myslivci, která jsou úžasná. Když se mnohdy nevidíme i několik měsíců, tak tato
přátelství se nerozpadají, ale získávají na kvalitě a hloubce.
Jak vidíte stav našich lesů a zvěře? Myslíte si, že je člověk vnímá spíše jako
zdroj zisku anebo si přece jen uvědomuje, že příroda je velikým Božím darem
pro všechny lidi a podle toho se k ní i chová?
Je pravda, že v posledních letech se stav lesů zhoršil. Nedělají se tak poctivě prořezávky
a probírky, ono to zase tolik krátkodobě neuškodí, příroda si pomůže i sama, pokud
člověk nevyrobí mnoho hlouposti. Pokud mám možnost setkávat se s lidmi pracujícími
poctivě v lesním hospodářství, tak se k němu chovají uctivě a s pokorou i když to tak na
první pohled mnohdy nevypadá, ale v soukromých rozhovorech, kdy člověk nahlédne do
srdce chlapa lesáka, tak tam objeví opravdovost a zájem o spravedlnost a také to, že
člověk vše nezmůže a tam je potom místo pro setkání se s Božím tajemstvím.
Je zřejmé, že myslivost zdaleka neznamená jen lov zvěře, ale také péči o ni a
celé přírodní bohatství, zapojování se do společenského života a také do života
duchovního. Jak vlastně vznikla tradice Svatohubertských poutí?
Tato tradice vznikla před deseti lety v rozhovoru s panem arcibiskupem a mými
kamarády. Chtěli jsme nabídnout prostředí k setkání nejen v lese nebo na honu, ale také
u patrona myslivců u sv. Huberta. K tomu nám nahrála situace, kdy náš stát daroval
vánoční strom do Vatikánu. Řekli jsme si, že tam se všichni lesáci a myslivci nedostanou,
ale kdo bude chtít, může přijet na Svatý Hostýn na Svatohubertskou pouť a stalo se. Nyní
se nás tam schází každou třetí sobotu v měsíci říjnu přes pět tisíc a je to fantastický
pohled na plnou zelenou baziliku.
Souhlasíte, otče Jiří, s tím, že při takových příležitostech zjihnou i ty (i když
často jen zdánlivě) tvrdé povahy chlapů, takříkajíc z hor?
Ano, na této pouti se takřka dějí zázraky a to nejen ve zpovědnicích, kdy se přistupuje po
mnoha letech ke slavení této svátosti, ale i při osobních setkáních mezi chlapy. Když pak
přijdou na hon a před tím se viděli na Svatohubertské pouti, už se nebaví pouze o lese,
zvěři a slivovici, ale i jiných událostech. Je to povzbuzující a vede to k novým počátkům
ve vztazích a to nejen k člověku, ale i k Bohu.
Takže když k nim promlouváte řečí jim blízkou (myslím zaměřenou na
mysliveckou tématiku), dokáží být víc otevřeni i duchovnímu slovu.
Když se mi podaří přijít na hon nebo naháňku, tak řeč se takřka vždy stočí k Bohu,
vztahu skrze evangelium k člověku a přírodě. Tam si uvědomíte, že pokud je srdce na
dlani a vzájemná otevřenost, tak to ostatní již přetváří Ježíš, to jde samo. Říkávám, tomu
dobrému nepřekážej a nezavazej.
Číslo tohoto časopisu by se mělo dostat do rukou našich farníků v době blížících
se vánočních svátků. Můžu poprosit o adventní a vánoční poselství?
Přeji všem farníkům požehnané vánoční svátky. Když jde myslivec do lesa a chce
„uvidět“ zvěř v honitbě chce to přípravu, otevření se přírodě, soustředit se, naslouchat a
dívat se. Tak je to i ve dnech, kdy si celá církev a s ní všichni lidé dobré vůle připomínají

a prožívají narození Božího syna v Betlémě. Ať se dokážeme právě tak připravit, otevřít
se, naslouchat a dívat se do jeslí v kostele, aby byly pro nás tyto pohledy obdarováním a
prohloubením naší víry. Ať Ježíšova přítomnost promění náš život tak, aby srdce
naplněné Bohem zůstalo co nejdéle kouskem ráje v rodinách vaší farnosti.
Díky moc za krásné přání i příjemné povídání. Jménem zdejších farníků Vám také přeji
hojnost Božích milostí, a to nejen v době vánoční; ať Vás stále naplňuje radost ze všeho
co konáte pro slávu Boží, dobro a spásu lidí.
H. Martincová
***
Tím nejkrásnějším dárkem k vánocům není nic, co se zlatem třpytí....
Je to lásky pohlazení,
nad takový dar žádný není.
Pavla Dostálová
***

POŘAD BOHOSLUŽEB V MĚSÍCI PROSINCI – ÚJEZD
1. prosince : Pondělí
Sv. Edmunda Kampiána
2. prosince : Úterý
Ferie
3. prosince : Středa
Sv. Františka
Xaverského, kněze
4. prosince : Čtvrtek
Sv. Jana Damašského,
kněze a učitele církve,
sv. Barbory, mučednice
5. prosince : Pátek
První pátek
6. prosince : Sobota
Sv. Mikuláše, biskupa

15.20 Új.:
15.20 Új.:
17.00 Dr.:
15.20 Új.:
17.30 Sl.:
15.20 Új.:

17.00 Dr.:
15.20 Új.:
17.30 Sl.:
8.30 Új.:
16.00 Lo.:
7.00 Új.:
8.15 Sl.:

7. prosince : Neděle
2. neděle adventní
Sv. Ambrože, bis-kupa a
učitele církve

9.40 Új.:

11.00 Dr.:
6.30 Új.:
8. prosince : Pondělí
Slavnost
NEPOSKVRNĚNÉHO
POČETÍ
PANNY MARIE

9. prosince : Úterý
Ferie
10. prosince : Středa
Ferie
11. prosince : Čtvrtek

15.20 Új.:
17.00 Dr.:

17.30
15.20
17.00
15.20
17.30
15.20

Sl.:
Új.:
Dr.:
Új.:
Sl.:
Új.:

Za + rodiče Martinkovy, dceru, dvoje stařečky, dar
zdraví a Boží požehnání pro celou rodinu
Za + rodiče Tkadlecovy, rodinu Hnaníčkovu, Jiřího
Kmoníčka a Boží ochranu pro živou rodinu
Za + Antonína Váňu, dva bratry, dvoje rodiče a Boží
požehnání pro živé rodiny
Za Ladislava Černobilu, rodiče Černobilovy, Koláříkovy a
Vohnické s posbou o dar zdraví pro živou rodinu
Za + rodiče Častulíkovy, syna, zetě, snachu, Annu a
Boží požehnání pro živou rodinu
Za Emila Húště, syna, rodiče, duše v očistci a živou
rodinu
Za + Františka Hubáčka (výroční mše sv.)
Slavná mše sv. ke cti sv. Mikuláše za farníky
Za + Marii Navrátilovu, rodiče, duše v očistci, živou a +
rodinu
Za živé a + včelaře ke cti sv. Ambrože
Za + Jana Machů, S.M. Emanuelu, živou
a + rodinu Machů, Šimonů a duše v očistci
Za + rodiče Pačiorkovy, dceru Jaroslavu, syna Pavla,
ochranu a Boží požehnání pro živou rodinu
Za + Josefa a Františku Nedavaškovy, děti, rodiče, duše
v očistci a Boží požehnání pro živou rodinu
Za členy SFŘ, kněze, řeholníky, řeholnice s prosbou o
ochranu Panny Marie, dary Ducha svatého a Boží
požehnání
Za + rodiče Rošťanské, bratra Zdeňka s prosbou o
zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu
Za + rodiče Stružkovy, sourozence, rodiče z obou stran,
duše v očistci a dar zdraví pro živou rodinu
Za rodiče Kuželovy, rodiče Váňovy, Zdeňka Stloukala,
Josefa Kováře a Boží požehnání pro živou rodinu
Za + rodinu Raškovu, Kořenkovu a duše v očistci

Za + Františka Kůdelu, jeho rodiče a bratra, rodiče
Čechovy, dar zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu

Sv. Damasa I.,
papeže

17.00 Dr.:

12. prosince : Pátek
Sv. Jany Františky de
Chantal, řeholnice

15.20 Új.:

13. prosince : Sobota
Sv. Lucie, panny a
mučednice

6.30 Új.:
16.00 Lo.:

14. prosince : Neděle
3. neděle adventní
Sv. Jana od Kříže, kněze
a učitele církve
15. prosince : Pondělí
Ferie
16. prosince : Úterý
Ferie

17. prosince : Středa
Ferie
18. prosince : Čtvrtek
Ferie

17.30 Sl.:

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

15.20 Új.:
17.30 Sl.:

15.20 Új.:
17.00 Dr.:
15.20 Új.:

19. prosince : Pátek
Ferie
20. prosince : Sobota
Ferie
21. prosince : Neděle
4. neděle adventní
Sv. Petra Kanisia, kněze

22. prosince : Pondělí
Ferie
23. prosince : Úterý
Sv. Jana Kentského,
kněze

17.30
6.30
16.00
7.00

Sl.:
Új.:
Lo.:
Új.:

8.15 Sl.:
9.40 Új.:
11.00 Dr.:
15.20 Új.:
15.20 Új.:
17.00 Dr.:
20.00 Dr.:

24. prosince : Středa
Svatvečer narození
Páně
ŠTĚDRÝ DEN

25. prosince : Čtvrtek
Slavnost
NAROZENÍ PÁNĚ
(Hod Boží Vánoční)

26. prosince : Pátek
Sv. Štěpána,

22.00 Új.:
24.00 Sl.:

Za rodiče Kůdelovy, zetě Františka, rodinu Prokešovu,
Stanislava Kůdelu, Boží ochranu
a pomoc pro živou rodinu
Za + Josefa Vaňatku, duše v očistci, ochranu
a pomoc Boží pro živé rodiny
Za + rodiče Hořákovy, Vojtěcha Kováře, dceru
a Boží požehnání pro živou rodinu
Za farníky
Za + Marii Hejtmankovu, + manžela, rodiče z obou stran,
švagra, bratra a duše v očistci
Za + Josefa Kořenka (výroční mše svatá)
Za živou a + rodinu Svobodovu, Tormovu a Pulkrábkovu
Za farníky (sv. křest)
Za + Josefa Štěpáníka a Boží požehnání pro živou rodinu
Za + rodiče Maliňákovy, Belžíkovy, jejich děti a ochranu
Panny Marie pro živou rodinu
Za + Františka Zichu, rodiče, bratra Stanislava, Jana
Čokavce, duše v očistci a ochranu Panny Marie pro živé
rodiny
Za Anežku a Josefa Kovářovy, rodiče, duše
v očistci, dar zdraví, dary Ducha svatého a pomoc Boží
pro živé rodiny
Za + rodiče Kořenkovy, Sucháčkovy a + bratra
Na poděkování Panně Marii za 70 let života,
za + manžela, rodiče z obou stran, bratry, švagry
a živou rodinu
Za rodiče Koutné a Alenu Šenovskou

Za + Miroslava Stružku, Ludmilu a Františka Barcuchovy,
rodiče z obou stran a dar zdraví pro živou rodinu
Za + Stanislava a Boženu Drgovy a duše v očistci
Za + Jana Machů, dítko, živou i + rodinu Machů a duše v
očistci
Za + Aloisii Pavelkovu (Výroční mše sv.)
Za + Janičku Frýželkovu, + příbuzenstvo z obou stran,
duše v očistci, dar víry a Ducha svatého pro živou rodinu
Za + Emilii Častulíkovu, její rodiče, rodinu Častulíkovu,
Šulákovu a Boží ochranu pro živou rodinu
Za + rodiče Stružkovy, sestru, bratra, dva švagry, +
rodiče Velískovy, duše v očistci, dar zdraví, ochranu a
pomoc Boží pro živou rodinu
Za + rodiče Šůstkovy, vnuka, duše v očistci a dary Ducha
svatého pro živou rodinu
Za + Jiřinu Žánovu, dva manžely a duše v očistci

7.00 Új.:
8.15 Sl.: Za + Františka Váňu a dar zdraví pro živou rodinu
9.40 Új.: Za + Marii Kovářovu, Ludmilu Vaňkovu, rodiče z obou
stran a Boží požehnání pro živou rodinu
11.00 Dr.: Za + Emilii Častulíkovu, její rodiče, sourozence, dar
zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu
14.30 Lo.: Za všechny + z domova, pomoc Boží a ochranu P. Marie
pro nemocné
7.00 Új.:
8.15 Sl.: Za + Romana Váňu, dvoje prarodiče, duše v očistci a dar
zdraví pro živou rodinu

prvomučedníka

9.45 Új.:
11.00 Dr.:
6.30 Új.:

27. prosince : Sobota
Sv. Jana, apoštola
a evangelisty
28. prosince : Neděle
Svátek Svaté Rodiny,
Sv. Mláďátek
betlémských, mučedníků

16.00 Lo.:
7.00
8.15
9.40
11.00

29. prosince : Pondělí Sv.
Tomáše Becketa biskupa a
muč.
30. prosince : Úterý
Úterý vánočního oktávu
31. prosince : Středa
Sv. Silvestra I., papeže

Új.:
Sl.:
Új.:
Dr.:

15.20 Új.:

15.20 Új.:
17.00 Dr.:
8.30 Új.:
16.00 Lo.:
17.30 Dr.:
17.15 Sl.:

Za + rodinu Václavíkovu, duše v očistci, dar víry, zdraví a
ochranu Boží pro živou rodinu
Za + rodiče Šunkovy, Machů, dva švagry, dar zdraví a
Boží ochranu pro živou rodinu
Za + Ludmilu Belžíkovu, sestru Marii, jejího manžela,
ochranu Boží pro živé rodiny a duše v očistci

Za + Antonína Fojtíka
Za Josefa Ovesného, rodiče, švagry, švagrovou a Boží
požehnání pro živou rodinu
Za + Františka Bartoše, jeho otce Františka, rodiče
Rumanovy a dar zdraví pro živou rodinu

Za + Josefa Machů, rodiče Běloňovy a živou rodinu
Děkovná mše sv. a svátostné požehnání
Mše sv.
Děkovná pobožnost a svátstné požehnání
Děkovná pobožnost a svátostné požehnání

POŘAD BOHOSLUŽEB V MĚSÍCI PROSINCI - HORNÍ
LHOTA
4. prosince : Čtvrtek
Sv. Jana Damašského,
5. prosince : Pátek
První pátek
6. prosince : Sobota
Sv. Mikuláše,
biskupa
7. prosince : Neděle
2. neděle adventní
Sv. Ambrože, biskupa
a učitele církve

8. prosince : Pondělí
Slavnost
NEPOSKVRNĚNÉHO
POČETÍ PM
11. prosince : Čtvrtek
Sv. Damasa I., papeže
13. prosince : Sobota
Sv. Lucie, panny a
muč.
14. prosince : Neděle
3. neděle adventní
Sv. Jana od Kříže,
kněze a učitele církve
18. prosince : Čtvrtek
Ferie
20. prosince : Sobota
Ferie
21. prosince : Neděle
4. neděle adventní
Sv. Petra Kanisia,
kněze

17.45
17.45
17.45
6.55
9.40

7.00
17.45
16.00
17.45

6.55
9.40

16.00
17.45
6.55
9.40

Za + rodiče Janíčkovy, duše v očistci, pomoc a ochranu Boží pro
živou rodinu
Za Ludmilu a Františka Majzlíkovy, syna, vnuka, rodiče
Majzlíkovy, Záhorovské a duše v očistci
Za živé a + členy živého růžence
Za + Miloslava Kozubíka, živou a + rodinu Kozubíkovu,
Vojáčkovu
a duše v očistci
Za Jana Machů, syna Milana, rodiče Drgovy, jejich dva syny,
duše
v očistci a ochranu Boží pro celou živou rodinu
Za + Marii Dobešovu a duše v očistci
Na poděkování Pánu Bohu za padesát let života, za rodinu
Hlavenkovu a Navrátilovu
Ke cti a chvále Božího milosrdenství s prosbou za odpuštění
všech hříchů a za spásu pro celé lidstvo, zvláště pro náš národ
Za Cyrila Koutného, zetě Stanislava, rodiče Urbánkovy, syna a
duše
v očistci
Za rodinu Ambrůzovu, Josefa Váňu, syna, duše v očistci, na
poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní u příležitosti
životního jubilea a Boží ochranu pro celou živou rodinu
Za farníky (sv. křest)
Za + Zdeňka Růžičku, + Ivanu Rechtorovičovu, rodiče
Bobákovy, Růžičkovy, duše v očistci, Boží požehnání
a dar zdraví pro celou živou rodinu
Na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní, s prosbou o Boží
požehnání a ochranu Panny Marie pro živé rodiny
Za + rodinu Kadlečkvou, Zádrapovu a dar víry pro živou rodinu
Za + rodiče Váňovy, Kozubíkovy, jejich dcery Marii Semelovu,
Věru Mlýnkovu a Boží požehnání pro živou rodinu

24. prosince : Středa
Svatvečer narození
Páně ŠTĚDRÝ DEN
25. prosince : Čtvrtek
Slavnost
NAROZENÍ PÁNĚ
(Hod Boží Vánoční)
26. prosince : Pátek
Sv. Štěpána,
prvomučedníka

20.00
24.00
6.55
9.40
6.55
9.40

27. prosince : Sobota
Sv. Jana, apoštola
17.45
a evangelisty
28. prosince : Neděle
Svátek Svaté
6.55
9.40
Rodiny, Ježíše,
Marie a Josefa
Sv. Mláďátek, muč.
31. prosince : Středa
16.00
Sv. Silvestra I., papeže

Vánoční mše svatá
Za + kamarádku Martinu Maňasovu a duše v očistci
Za Bohumilu a Františka Heinzovy, dceru Bohumilu, vnuka
Jaromíra, rodiče z obou stran, celou živou a + rodinu
Na poděkování za Boží milost, dar zdraví a požehnání, rodové
smíření pro živou i + rodinu
Za stařečky Latinákovy, rodiče Idesovy, bratra Aloise a Josefa
Václavíka
Za + rodiče Váňovy, dceru Františku, jejího manžela, živou
a zemřelou rodinu
Za + Josefa Malyšku, manželku, rodiče z obou stran a duše v
očistci
Za farníky
Za živou a + rodinu Vrlovu, Boháčovu a duše v očistci

Za + Miroslava Polomíka, dva syny, na poděkování za sílu v
nemoci
s prosbou o dar zdraví pro celou rodinu

***

NEZAPOMENUTELNÝ ZÁŽITEK
SVĚTOVÉ SETKÁNÍ MLÁDEŽE V SYDNEY 2008

Na začátku letošních prázdnin, jsme se vydali na velkou pouť do Austrálie. V Sydney se
od 15. 7. do 20. 7. 2008 konalo světové setkání mládeže. Je to setkání mladých věřících,
kteří přijíždí na pozvání papeže Benedikta XVI., aby spolu strávili týden plný bohatého
programu, sdíleli jednu víru s lidmi z celého světa, poznali blíže kultury jiných zemí a na
závěr vyslechli povzbudivá slova Svatého otce. První SDM se konalo v roce 1984 v Římě

a od té doby se opakuje každé dva nebo tři roky v různých metropolích po celém světě.
Od Svatého otce jsme obdrželi pro setkání v Sydney následující téma: „Dostanete sílu
Ducha svatého, který na vás sestoupí, a budete mi svědky“ (Sk 1,8).
Naše výprava odlétala z Vídně do korejského Soulu, kde jsme přestupovali na letadlo
do Austrálie. Letíme letadlem Airbus A 330-300 s Korean Air. Letušky jsou velmi vstřícné
a pečují o naše pohodlí - dobrá večeře, káva, vínko, hudba dle vlastního výběru... Po
několika hodinovém přeletu, kdy jsme pod sebou mohli vidět Polsko, Bělorusko, Rusko,
Kazachstán, Novosibirsk, Mongolsko a Čínu přistáváme v jihokorejském Soulu. Na letišti
slavíme improvizovaně mši svatou ke sv. Cyrilu a Metoději. Po mši svaté opět
pokračujeme v letu a po několika hodinách se opět vznášíme nad Tichým oceánem a na
druhý den ráno nás už čeká australské město Melbourne, kde bychom měli dorazit po
více než 22 hodinách celkového letu.
Na předprogramu jsme v diecézi Melbourne a bydlíme v rodinách ve zdejší farnosti. Je
tady celkem zima (kolem 10 oC) a poprchává, zatímco u nás v České Republice se teď
lidé možná opalují a naříkají na velká vedra. Ještě k tomu nám více než dva dny
nedorazila zavazadla, tak někteří z nás nemají ani teplé oblečení. Nu což, nejlepší je být
spokojený tam, kde právě jsem, i když není všechno podle mých představ. V rámci
předprogramu jsme také navštívili australský dům Šumava, který se nachází ve farnosti
Yea. Mši koncelebroval téměř 90tiletý kapucín otec Aurelius, který v Austrálii žije již 50
let. Byl úžasně vitální a milý a bylo vidět, že má mladé lidi velmi rád. S každým se
osobně pozdravil. Mimo jiné nám po mši svaté také řekl:
„Když se tak na Vás dívám, tak se člověk opravdu cítí dobře, jde to jen těžko vyjádřit.
Budeme se za Vás modlit, aby Vaše pouť zdárně pokračovala v Sydney. Nezapomeňte, že
svatý otec Benedikt v tom prvním listě vyzval všechny mladé lidi, aby zakládali svůj život
na slově Božím. Mějte rádi a čtěte písmo svaté, tedy bibli. Sv. Otec v roce 2007 vydal
další list pro mladé lidi a zdůraznil, že nejenom mají mladí slyšet o lásce Boží o lásce
Pána Ježíše k nám, ale že tuto lásku máte plně prožívat. Tak Vám přeji, abyste lásku
Ježíše Krista prožívali, zvláště potom v Sydney a především ve svátosti smíření a ve
svatém přijímání. Svatá zpověď je setkání s Ježíšem a svaté přijímání totéž. A konečně
Vám přeji, aby Duch svatý, kterého jste přijali, abyste v jeho moci vydávali svědectví.
Až se vrátíte zpět do České republiky, nebuďte zastrašení, když uvidíte, že jiní myslí jinak
než vy. Tady v Sydney se setkáte s tisíci mladými lidmi. Přijdou sem ze všech koutů
světa, ze všech kultur a jazyků a přijdou sem všichni, aby se posílili ve znalosti a lásce
k Pánu Ježíši. On je jediný, který Vás má nesmírně rád. Proto je třeba se zamyslet,
jakým způsobem by se měl Váš život ubírat. Samozřejmě se většina z Vás se jednou
ožení nebo vdá, to je zcela normální. Je dobré se stále modlit, abyste se setkali s tím
správným člověkem, který bude Vaším celoživotním partnerem. Možná, že některé z Vás
by Ježíš rád viděl jako kněze nebo řeholníky. Pokud budete cítit k zasvěcenému životu
náklonnost, modlete se, abyste tuto životní cestu rozpoznali, protože biskupové v České
republice potřebují dobré kněze a řeholníky“.
Po mši svaté byla pro nás připravena skvělá večeře, nakonec jsme si zazpívali národní
písničky a bylo opravdu veselo. Navštívili jsme také Great Ocean road a další různé
zajímavosti v okolí Melbourne. Vlídně nás také přijali v jediném cisterciáckém klášteře v
Austrálii Tarrawarra Abey (asi 50 let starý). Je to krásné, posvátně klidné místo a mniši z
různých národů jsou úžasně milí. Týden utekl jako voda a DID08 (Days in the Dioceses –
Dny v Diecézi) jsou u konce. Na přelomu našich dvou australských destinací můžeme říci:
Měli jsme se krásně v Melbourne a nevíme, co nás čeká v Sydney. Ale to už k putování
patří. V pátek dopoledne pro nás farnost připravila různé workshopy (malování, potisk
triček, australský fotbal- tzv. footy, barbecue, zpěv, Didgeridoo (Dydžerydů) aj.) Bylo
pěkné vidět, jak se do akce postarat se o české poutníky, zapojili všichni farníci od
nejstarších až po ty nejmladší.
V Sydney začíná hlavní část světových dnů mládeže s papežem. Program je pěkný, i
když trošku náročný. Dopoledne trávíme s celou českou výpravou (i když je zde i hodně
nemocných) a našimi milými biskupy, kteří pro nás mají připravené katecheze o Duchu
svatém. Odpoledne je program společný pro všechny národy. Je to sice velká akce, ale to
k setkání patří. První den (pondělí) nebyl ještě moc dobře organizovaný. V úterý se
konala velká „otevírací“ mše na Barangaroo. Středa byla víceméně volným dnem a tak

jsme se mohli blíže seznámit s Opera house, s nejznámější stavbou v Sydney. Ve čtvrtek
se moc očekával příjezd papeže Benedikta XVI., který připlul na lodi. V pátek byla velká
Křížová cesta s papežem a v sobotu jsme se přesunuli na dostihový stadion Randwick,
kde nás čekal vrchol světového setkání mládeže WYD 2008.
Setkání se svatým otcem začalo sobotní noční vigilií a bylo úžasné. Z papeže zářila
obrovská láska, vlídnost a moudrost, která dosáhla i do těch nejvzdálenějších koutů
stadionu, ba co víc …prostřednictvím médií se mohla dostat tato neopakovatelná
atmosféra do celého světa. Byl to opravdu skutečný vrchol celé naší poutě, ze všech
stran zaznívají pozitivní ohlasy a návštěva papeže v Austrálii má pro tuto zemi obrovský
význam.
Na setkání jsme museli také podat svědectví a přijat nepohodlí, zimu, nemoci, spaní na
tvrdé zemi v zimě a při světlech a velkém hluku, mnohdy byla jen studená voda (s vodou
se v Austrálii nesmírně šetří, protože je velmi vzácná), velké fronty na hygienu atd. Den
po setkání nás však čekal krásný výlet do Modrých hor, kde jsme po zážitku z rušného
velkoměsta nalezli krásnou a neporušenou přírodu a hlavně klid a pohodu.
Na závěr bych rád podotknul, že v Austrálii jsme se mohli setkat s lidmi z naší vlasti,
kteří odešli před bývalým režimem a nebo za prací. Hodně jsme si popovídali, bylo o čem
a hlavně česky. Rád bych poděkoval Vám všem, kteří jste modlitbou či finančně podpořili
letošní setkání v Sydney a na Velehradě. Další světové setkaní bude ve Španělsku v roce
2011. Rád bych, aby se rodiče nebáli poslat své děti na SDM a podpořili je tak ve víře. Je
třeba, abychom se opravdu nebáli myslet a konat podle Ducha Svatého a nechali ho
v nás působit.
Připravil: Jiří Soukup a Roman Hlavička
Více informací na ww.sydney2008.wz.cz

***

VÁNOČNÍ DÁREK? VÁNOČNÍ DÁREK ..
O prázdninách se mi dostala do ruky sešitek formátu A6 s názvem „Tajemství spásy“ a s podtitulem
„15 modliteb vztahujících se k umučení a všem ranám Krista, které zjevil svaté Brigitě Švédské náš
Pán v kostele sv. Pavla v Římě“..
Možná si řeknete, že se blíží Vánoce a že „na Kristovo utrpení máme ještě pár měsíců čas“, ale
když vám napíšu přislíbení vztahující se pro toho, kdo se modlí tuto modlitbu, třeba byste to mohli
vzít jako svůj „dárek“ pro své živé i mrtvé příbuzné – a darování je v tento čas téma aktuální, že?
:)
Takže ty přísliby:
Kdo bude tuto modlitbu denně vykonávat po celý rok, obdrží následující milosti:
1/ Vysvobodí z očistce 15 duší svého rodu.
2/ 15 hříšníků z jeho rodu bude obráceno.
3/ 15 spravedlivých z jeho rodu bude utvrzeno v milosti.
(Následuje ještě dalších 13 příslibů, osobně pro toho, kdo se modlí, ale ty tady nebudu zmiňovat.)

Pokud jsem vás naladila na vlnu Tajemství spásy, tak už nezbývá než si opatřit tento
sešitek. A tady byste se mohli zaseknout. Ale nezaseknete. :) Pokud máte zájem, napište
mi na mail nebo na mobil a koupím vám (kolik chcete kusů) v Olomouci přímo v Matici
Cyrilometodějské, kde je tisknou. 1 výtisk stojí 11 Kč, takže to váš rodinný rozpočet
rozhodně moc nezatíží. :)
A pokud by vám hlodalo v hlavě, jestli to náhodou není nějaká neoficiální praktika
v rozporu s církevním učením, tak vězte, že tato modlitba má církevní schválení a to
papežem Klementem XII. už v 18. století. (Proč se o této modlitbě víc neví, to těžko říct.)
Jana Schovajsová
Janinka.ovecka@seznam.cz
774 520 759
***

BIBLE NA STOLKU
Nedávno jsem zkusila jeden pokus: možná i vy máte zkušenost, že jen tak procházíte
kolem televize a zadíváte se na ni, aniž byste to plánovali. Nebo čekáte, až se dochystá
zbytek rodiny, a nemáte chviličku co dělat. A mně napadlo, že by se na podobném
principu dala víc zařadit bible do našeho denního života. :) /Připouštím, že jsem se
nechala inspirovat podobnou praxí z kláštera./
Když si necháte v bytě nebo domě bibli na viditelném místě, kudy chodíváte nebo kde
čekáváte, pak se vám bude stávat, že se u ní ve volné chvilce zastavíte a začtete se. Já
mám vyzkoušené, že to funguje. :)
Jana Schovajsová

***

ZPRÁVY A INFORMACE
Volby do farní rady
V listopadu proběhly v našich farnostech volby do ekonomické a pastorační rady podle
směrnic vydaných otcem arcibis-kupem pro naši arcidiecézi.
Pro radu ekonomickou v Újezdě nejvíce hlasů získal: Miroslav Ptáček /VP/, Karel Januška
/Új/ a Josef Běloň /Dr/. Pro radu pastorační: Pavel Heinz/ Sl/, Josef Machů
/VP/ a Mgr. Marcela Fojtíková /Dr/.
Ve farnosti Horní Lhota pro radu ekonomickou: Ing. Josef Šenovský /HL/, Masař Jaroslav
/DL/ a Plášek Jiří /Se/. Pro radu pastorační: Mgr. Ulrlich Václav /DL/, Mgr. Eva Řeháková
/Se/ a Ing. Šenovský Zdeněk /HL/
Další členové jsou jednak jmenováni farářem, jednak mají členství v pastorační radě z
titulu funkce ve farnosti (katecheti, varhaníci a kostelníci nebo jejich zástupci, zástupci
mládeže).
Všem, kteří v dosavadních radách obětavě pracovali jménem celé farnosti upřímně děkuji
a novým členům přeji hojnost Božího požehnání, darů Ducha svatého a síly při práci na
budování Božího království. Kompletní seznam členů bude uveden ve vánočním ŽF, který
vyjde před čtvrtou nedě-lí adventní.
P. Jan Můčka
***
Vánoční číslo vyjde k neděli 21.12.2008, první číslo roku 2009 k neděli 11.01.
***
Adorace chval v Drnovicích.
Celé Písmo je prostoupeno doklady o tom, jak jsou chvály důležité.Myslím si, že se
musíme ještě mnohému učit, abychom pochopili, jakou úžasnou sílu skrývá pokorná
chvála Pánu, jakou mimořádnou moc má. Kdo byl někdy přítomen hodinovým nebo i
déletrvajícím chválám, dá mi za pravdu. Proto jsme se rozhodli v Drnovicích též uctít
Pána chválami, a to v úterý po skončeni mše svaté. Budeme hodinu chválit Pána
modlitbou a písněmi před Nejsvětější Svátostí. Adoraci chval zakončíme modlitbou za
nová kněžská a řeholní povoláni. Tak se budeme snažit naplnit slova písně „On přebývá
ve chválách svého lidu, má rád když jeho Jméno vzýváme....“
První setkání se uskuteční v úterý 9. prosince 2008.
Svatava Machů
***

SKUPINY ÚKLIDU
V kostelích újezdské farnosti
v měsíci dubnu 2008:
Datum:
6.12.:
13.12.:
20.12.:
27.12.:
3.1.:
10.1.:

Újezd :
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Drnovice :
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Slopné :
12.
13.
14.
15.
16.
1.

***
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